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Dimineața La prânz Seara

Se spală când vine
Amenzi

Deva (C.P.) - Zeci de persoane și agenți economici au primit amenzi în acest an pentru că au aruncat deșeuri în locuri nepermise. Cei mai multi contravenient au fost depistați aruncând ^gunoaie sau deșeuri Pezultate din lucrările din construcții pe malul Mureșului, /p.3

Examenele 
continuă

Deva (S.B.) - Azi, elevii care susțin teste naționale au intrat la proba de matematică. Pentru a putea fi repartizați în licee, elevii de a VIII- a trebuie să completeze pe fișe codurile liceelor dorite. Repartiția în licee se va face pe baza unei medii de admitere care trebuie să fie cât mai mare, /p.5

Unicat în 
țară
Slmeria (A.S.) - De 
circa două săptă
mâni, Primăria Sime- 
ria e singura instituție 
de acest gen din Ro
mânia care funcțio
nează în incinta unei 
săli de sport. Decizia 
de mutare a fost 
luată ca urmare a 
inundării sediului de 
ploile căzute la înce
putul lunii iunie. Cul
mea este că atât 
persoanele care vin la 
primărie, cât și mare 
parte din angajații 
acesteia consideră 
această locație ca 
fiind propice pentru 
derularea activității 
administrative. Există 
însă și o critică ge
nerală: salariații nu 
mai fac față tempe
raturii din sala de 
sport care, pe cani
culă, atinge cote 
tropicale, /p.5

■ Locuitorii din satul 
Săulești așteaptă ploaia 
pentru a avea apă pen
tru spălat.

Săulești (D.I.) - Iuliana Barb are 67 de ani. S-a născut în Săulești și aici a trăit o viată. „Mereu a fost aici apa cal-

caroasă. Se brânzește pe piele când încerci să te speli cu ea”, spune femeia. Toți ai casei se spală cu apa de ploaie, adunată în butoaie. Pentru mâncare și irigarea grădinii însă tot apă din fântână folosește.” Dar tot calcarul se depune pe oale, e greu să le curăț în fiecare zi”. Doar pen

tru băut aduce apă de la Ban- potoc. Un alt sătean, Gheo- rghe Fulga are altă părere: „Apa s-a stricat după inundațiile din ’70. Până atunci se putea bea. în ciuda ploilor, la un moment dat, chiar a dispărut apa din fântâni. Degeaba am săpat altă fântână, apa scoasă de acolo are

ploaiaun miros greu și e imposibil de înghițit”. într-adevăr, apa din fântâna lui Gheorghe Fulga, deși e limpede, are gust de nămol tinut în oală ruginită și înverzește vasele, dacă e lăsată de pe o zi pe alta. Pentru cele 120 de gospodării din Săulești, Primăria Simeria a promis rețea de apă potabilă /p.5

Legat în benzinărie
Deva (M.T.) - Inculpat într-un dosar disjuns din dosarul “Aurul Dacic”, Daniel Moc, din Deva, a fost încătușat și percheziționat ieri seară, de polițiștii hunedoreni, într-o benzinărie situată la ieșire din Deva, spre Mintia. Se pare că motivul ar fi fost o întoarcere neregulamentară, cu mașina, peste linia continuă, iar polițiștii l-au urmă- rit până în benzinăria, unde 
^^bMoc a oprit. “Mi-au pus
MW- / cătușele, mi-au făcut 
^7 ” percheziția corporală și au sco- L tocit prin mașină. Și asta fără să-mi spună motivul ori să-mi arate vre-un mandat de percheziție, a declarat Moc. /p.3
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Stadiul privind cele mai importante valori morale ia care se 
raportează românii pune toleranța pe ultimul loc, după 
egalitatea între semeni.

CuvânțJ Jbec Stzsa CURS

Mare sărbătoare
Deva (C.M.) - Câștigarea pentru a doua oară consecutiv a titlului national și cucerirea în premieră a Cupei României au declanșat fiesta în tabăra campioanei FC CIP. Jucătorii, oficialii, reprezentanți ai galeriei și alte persoane considerate componente ale “marii familii FC CIP” au sărbătorit, aseară,’ la Cinciș, primul “event” din istoria clubului, succes care reprezintă cea mai valoroasă performantă pe plan intern a echipei, /p.7

„Drumul aurului" la Brad
Brad (S.B.) - Primăria Brad a inițiat un proiect turistic, denumit „Drumul aurului", cu scopul de a pune în valoare satele - colonii miniere din zona Brad, situate pe traseul Brad - Musariu - Ruda - „12 Apostoli” - Barza. Proiectul este prezentat în perioada 20 - 22 iunie 2007, la Bruxelles, la Parlamentul Euro

pean, în cadrul unui workshop ce abordează lansarea programului pilot pentru armonizarea legislației în managementul informațiilor și datelor spațiale în Bazinul Râului Tisa, care acoperă regiuni din cinci țări. Trei dintre ele sunt membre UE (Ungaria, România și Slovacia) și două țări nemembre (Serbia și Ucraina).

Pescari amendați
Valea Jiului (M.T.) - Cinci pescari au fost amendați de jandarmii hunedoreni, care au desfășurat o acțiune, pe cursurile râurilor din zona Văii Jiului, ce a avut drept scop prevenirea și combaterea braconajului piscicol. Pe parcursul acțiunii, jandarmii hunedoreni au surprins, pe malul râului Jiu, în zona stadionului Jiul, din municipiul Petroșani, cinci persoane care pescuiau fără a avea permis de pescuit.

Primării falimentare
Certeju de Sus (H.A.) - Doi primari din județ ar putea rămâne fără leafă. Primăriile nu mai au bani de salarii. Primăriile vor da faliment, dacă nu vor primi mai mult ajutor de la stat. Două primării din județ au rămas

fără bani de salarii pentru această lună. Și toate astea, din cauza alambicatei formule de calcul, prin care primăriile primesc bani de la CJ. Primarii de la Certeju de Sus și Bulzești vor ajunge cu actele la șomaj, /p.3

Parti stu» de pe lângă Tribunalul Hunedeara 
valorifică către unități bugetare conform HG 841/95 moWficată ți 

completată prin HG nr. 966/1998, următoarele bunuri:
- 5 bucăp autoturisme Dada Bertaă, an fabricație 199D-3B99
-1 bucată autoturism Dada Break, an fabricație 1999
Informații la telefon: 8254/212646, 6254/217198, sau moMI 

6745.320864.
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• La consultări. Liderul PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu a invitat partide
le parlamentare pentru azi la consultări 
pe teme de actualitate ale agendei euro
pene, incluzând data de organizare a alegerilor pentru PE și poziția României privind reforma Tratatelor UE, la Consiliul European de vară. Consiliul European de 
vară se va desfășura la Bruxelles, în intervalul 21-22 iunie.

Ofensivă majoră în Irak
Bagdad (MF) - Armata americană a anun

țat că a lansat, ieri, o ofensivă majoră îm
potriva rețelei teroriste al-Qaida, la nord de 
capitala irakiană Bagdad, în care sunt im
plicați circa 10.000 de militari, relatează 
Reuters.

Potrivit sursei citate, 22 de militanți au 
fost uciși în primele ore ale ofensivei denu
mită Operațiunea Arrowhead (Vârf de să
geată).Operațiunea se desfășoară în jurul orașu
lui Baaquba, din provincia Diyala, un fief al rețelei al-Qaida.

Ofensiva, desfășurată cu ajutorul elicopte
relor de asalt și trupelor de uscat, vizează 
eliminarea militanților al-Qaida care operea
ză în Baaquba și în zonele învecinate, se 
arată într-un comunicat al armatei ameri
cane.„Scopul final este de a distruge influența 
al-Qaida în această provincie și de a elimi
na amenințarea pe care o reprezintă la a- 
dresa populației”, a declarat generalul de 
brigadă Misk Bednarek, adjunctul coman
dantului general al Diviziei 25 Infanterie.Comunicatul dezvăluie că la operațiunea Arrowhead Ripper participă 10.000 de mili
tari, sprijiniți de elicopetre de asalt și blin
date, dar nu precizează durata misiunii.Comandantul trupelor americane din Irak, generalul David Petraeus, a declarat gruparea al-Qaida drept inamicul principal pe plan intern deoarece alimentează violențele interconfesionale prin comiterea de atentate și alte acte violente.
Laszo Borbely, 
interimar

București (MF) - Pre
ședintele Traian Bases
cu a semnat decretul 
pentru desemnarea lui Laszlo Borbely în func
ția de ministru interi
mar al Comunicațiilor 
și Tehnologiei Informa
țiilor, în locul lui Zsolt 
Nagy, suspendat din 
funcție.

Audiat de 
procurori

București (MF) - Mi
nistrul suspendat al Comunicațiilor, Zsolt Nagy, s-a prezentat, ieri, la 
Parchetul înaltei Curți 
de Casație și Justiție, 
pentru a fi audiat în ca
zul privatizărilor din e- 
nergie, în care este învi
nuit și fostul ministru Economiei, Codruț Șe- 
reș. Zsolt Nagy este a- 
cuzat de sprijinire a u- 
nui grup infracțional or
ganizat cu caracter transnațional și de tră
dare prin transmitere de 
secrete, în legătură cu privatizărilor unor so
cietăți.

Zsolt Nagy (Foto: arhivă)

Donald Rumsfeld
(Foto: EPA)

Rumsfeld, 
acuzat
Londra (MF) - Gene
ralul Antonio Tagu- 
ba, care a anchetat 
abuzurile săvârșite în 
închisoarea irakiană 
Abu Ghraib, se 
îndoiește de integri
tatea fostului secretar 
al Apărării Donald 
Rumsfeld, sugerând 
că acesta a mințit 
spunând că nu avea 
cunoștință de aceste 
ilegalități. Taguba 
crede că fostul șef al 
Pentagonului a mințit 
în mai 2004 în cursul 
audierii în Congres, 
când a spus că aflase 
de abuzuri cu doar o 
zi înainte. „Fotogra
fiile fuseseră trimise 
la Pentagon de câte
va săptămâni, dacă 
ar fi dorit să le va- 
dă", insistă generalul 
Taguba. Generalul 
afirmă că și președin
tele Bush „trebuia să 
știe" de atrocități, 
deși liderul de la 
Casa Albă susține că 
a aflat de ele din 
presă.

Cuvântul liber 
este auditat de 

Birouj Român de 
Audit al Tirajelor

CoCKtan etkiat oe SC Med a SRL.
Deva. Str 22 Deceroce 37 A
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Șefii de state participant la summit-ul GUAM de la Baku (Foto: epa>

Basescu la summit-ul GUAM
■ Basescu: Tratatul CFE 
trebuie ratificat după 
retragerea trupelor ruse 
din Moldova și Georgia.

Baku (MF) - Președintele Traian Băsescu a participat ieri la summit-ul GUAM, desfășurat la Baku. în discursul său, președintele României a declarat că Tratatul privind Forțele Convenționale din Europa trebuie ratificat numai după respectarea angajamentelor privind retragerea trupelor rusești din Moldova și Georgia.„România consideră nece

sară intrarea în vigoare a Tratatului CFE adaptat, dar apreciază că ratificarea sa trebuie să aibă loc numai după ce angajamentele de la Istanbul privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și Georgiei vor fi respectate”, a spus Băsescu.
TransparențăEl a menționat că existența unui regim de control al armamentelor trebuie să se bazeze pe transparentă și pre- dictibilitate și ntFSă fie rezultatul negocierilor pe alte subiecte ce vizează securitatea regională și internațională.

Șeful statului a mai spus că România pledează în favoarea implicării în continuare a OSCE, UE și ONU în defini- 
M................
Observăm at 
ingriiorsr13 
inițiative ce 
vizează reinter 
pretam. «nor 
trutate 
internaționale.
Traian Băsescu....................—...............................M rea forțeler internaționale de menținere a păcii din Republica Moldova și Georgia.Statele GUAM beneficiază

de solidaritatea României datorită opțiunii lor pentru construcția unor societăți democratice, a mai declarat Băsescu. y*„România salută evoluțiilî^J pozitive din statele GUAM și reafirmă interesul său de a dinamiza relațiile politice și economice cu acestea, inclusiv pentru a oferi țărilor noastre securitate energetică”, a spus Băsescu.El a menționat că statele GUAM suscită atenție „și pen^ tru că dețin rezerve energetic ce, dar și capacități de producție și export considerabile”.
Ion Iliescu, pus sub
■ Fostul președinte e în
vinuit în dosarul privind 
moartea a patru persoa
ne la mineriada din '90.

București (MF) - Fostul președinte Ion Iliescu este învinuit în dosarul privind moartea a patru persoane în timpul mineriadei din 13-15 iunie 1990, acesta urmând să fie citat pentru audiere la Secția Parchetelor Militare, potrivit unor surse judiciare.Ancheta este o parte disjunsă din dosarul privind mineriada din '90 și vizează implicarea mai multor ofițeri în rezervă din Ministerul de Interne în uciderea prin împușcare a patru persoane, în Piața Universității.Inițial, în această anchetă au fost puși sub învinuire generalul (r) Mihai Chițac - fost

ministru de Interne, generalul (r) Gheorghe Andrița - fost adjunct al ministrului de Interne, coloneii de Poliție în rezervă Călin Traian Ștefan, Costea Dumitru și Constantin Vasile.
Dosar restituitDosarul a fost trimis înaltei Curți de Casație și Justiție în 2000, dar în 2003 magistrate instanței supreme l-au restituit procurorilor militari, pentru refacerea materialului de urmărire penală.în urma declarațiilor existente la dosar, procurorii militari 1-au pus sub învinuire și pe fostul președinte Ion Iliescu, el urmând să fie citat pentru audiere la Secția Parchetelor Militare. Cercetările în cazul lui Ion Iliescu vizează forma de participație la infracțiunea de omor.

Zeci de morți la BagdadBagdad (MF) - O explozie puternică, produsă ieri în centrul orașului Bagdad, în apropierea unei mochei șiite, s-a soldat cu moartea a 75 de persoane și rănirea altor 130, a anunțat poliția irakiană, citată de Reuters.Imediat după deflagrația cauzată de o mașină-capcană a izbucnit un schimb de focuri.Un martor a declarat că unul dintre zidurile moscheii

s-a prăbușit în urma exploziei, iar mai multe vehicule au fost incendiate.Un fum negru se ridica de la locul exploziei care a spart mai multe ferestre din centrul capitalei irakiene.Atentatul survine la scurt timp după restricțiile de circulație impuse de autoritățile irakiene în capitală după atacul care a vizat moscheea șii- tă din orașul Samara, situat la nord de Bagdad.

învinuire

Iliescu, citat din nou la Parchet
(Foto: arhivă)în timpul mineriadei din iunie 1990, au fost omorâte șase persoane, ancheta în care sunt cercetați ofițerii din Ministerul de Interne și fostul președinte Ion Iliescu vizând doar patru dintre ele, contextul morții celorlate două persoane fiind anchetat în dosarul principal privind mineriada.

Moțiuni depuseBucurești (MF) - PSD a depus, ieri, la Camera Deputaților, moțiunea simplă pe tema Agriculturii intitulată „Patru A milioane de lei pentru fiecare subvenție și pentru, fiecare hectar de teren arabil”, a anunțat deputatul PSD loan Mun- teanu. Mircea Geoană a anunțat, luni, la finalul ședinței Biroul Permanent Național al partidului, că PSD va depune două moțiuni simple, u- na la Camera Deputaților pe domeniul Agriculturii, iar cealaltă la Senat privind Sănătatea.Pe de altă parte, PD și PLD au anunțat, luni, în plenul Camerei, depunerea a două moțiuni simple pe Agricultură și Sănătate.

75 de morți și 130 de răniți în urma atentatului
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A intrat cu autobuzul în casă
*

• Bloc în ruină, refăcut. Primăria orașului Simeria a destinat acest spațiu persoanelor aflate în dificultate. Aici va funcționa un Centru social de urgență pentru adulți, care va putea adăposti 48 de persoane. (D.l.)
• Norme UE. Ministerul Sănătății a elaborat un proiect de act normativ prin care se reglementează faptul că în cabinetele de machiaj cosmetic, manichiură și pedichiură nu se va fuma, iar esteticiene- le vor fi obligate să utilizeze mănuși de unică folosință. (S.B.)

Educație cu 
poalele-n cap
Tiberiu Strqia__________
tiberlu.stroia@informmedia.ro

Intr-o țară în care elevii se omoară în 
curtea școlii și în care incultura este 
ridicată la rang de artă, să vezi trei eleve 

din Timișoara cum le așază poalele-n cap 
unor bărbați trecuți de prima tinerețe este 
ceva normal. Iar când martoră la acest 
show erotic este chiar directoarea liceului

■ Un autobuz în care 
se aflau 30 de persoa
ne a derapat și a intrat 
într-o casă din Crișcior.

Mihaela Tămaș_________________
mlhaela.tamas@lnformmedla.ro

Crișcior - O femeie a fost rănită grav și alte trei au fost transportate la Spitalul din Brad cu leziuni ușoare, după ce autobuzul în care se aflau a derapat și a intrat într-o casă, din localitatea Crișcior. Accidentul s-a produs într-o curbă la stânga, unde șoferul autobuzului care transporta aproximativ 30 de persoane spre localitatea Curechiu, a vrut să evite impactul cu un alt autobuz care circula din sens opus.Cele două autobuze s-au acroșat cu partea din stânga față, iar șoferul autobuzului care circula spre Curechiu, încercând să evite impactul cu celălalt vehicul, a derapat și
la care fetele freacă băncile de vreo patru 
ani începi să te gândești că învățământul 
din România a luat-o rău de tot pe arătură.

Cât despre scuzele directoarei de 
genul „ce puteam eu să fac" ele nu 
fac altceva decât să-mi provoace silă. Păi 

ce ești tu, tanti, matroană de brodel sau 
directoarea unei instituții? Cum poți să per- 
miți astfel de spectacole, iar apoi să vii să 
vorbești în fața părinților despre educația 
pe care copiii lor nu au primit-o acasă? 
Oare chiar am ajuns o țară în care primii 
pași spre prostituție se învață în școală?

Iar ceea ce este mai grav este faptul că 
nu se va întâmpla nimic. Directoarea liceu
lui va fi apărată cu strășnicie de corpul 
(profesoral care, la nevoie, va scoate elevii 
afară în curtea liceului pentru a protesta. 
Cât despre inspectorat acesta se va arăta 
mai degrabă interesat de evoluția tinerelor 
decât de involuția sistemului de 
învățământ.

Petru Câmpean

Dorin Păran

Daniel Moc și avocatul său

La Deva, cișmelele nu mai 
au pic de apă
■ Cișmelele din Deva 
au secat odată cu tem
peraturile ridicate din 
această perioadă.

CĂLIN BicĂzan

calin.bicazan@informmedia.ro

' încătușat în benzinărie
Deva (M.T.) - După ce ar fi întors mașina pe linie continuă, Daniel Moc, cercetat pentru tăinuire intr-un dosar disjuns din dosarul “Aurul Dacic”, a fost încătușat într- o benzinărie, de către polițiști și percheziționat. Conform declarațiilor acestuia, acțiunea s-a desfășurat fără ca cineva să-i spună motivul pentru care a fost încătușat, ori să-i arate mandatul de percheziție. “Am oprit în benzinărie, unde a venit un echipaj al Poliției. M-au încătușat și au început «cheziția. Au luat actele, banii, vreo 2.500 euro, și telefoanele mobile. Au scris un proces verbal pe care nu l-am semnat și i-am rugat să mă dezlege ca să-mi pot suna avocatul. Este cu siguranță un joc al procurorilor de la Alba care încearcă să-mi pună în cârcă tot soiul de acuzații. Mai mult, mi-au cerut să recunosc faptul că am vândut sau am găsit anumite obiecte de patrimoniu, lucruri pe care nu le pot recunoaște, deoarece nu sunt adevărate”, a spus Moc. Oamenii legii nu au dorit să comenteze în nici nu fel această acțiune. Ei l-au chemat aseară la sediul IPJ pentru cercetări. Rămâne ca în momentul în care ancheta se va finaliza să aflăm care a fost de fapt motivul pentru care Moc a fost iar anni eliberat

Deva - Dintre toate cișmelele din oraș, singura care se mai „chinuie” să dea puțină apă este cișmeaua de lângă Opera, dar care își „reglează” furnizarea apei după cum îi e moftul. Cișmeaua de lângă Spitalul Județean a funcționat toată iarna, dar de cum au

Mihaela Roșea

Amenzi pentru deșeuri
Deva (C.P.) - Sumele date ca amenzi variază între 100 și 5000 de lei declară Cristian Moldovan, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu . Pentru a reduce din amploarea fenomenului, Garda de Mediu, împreună cu primăriile, poliția comunitară și cea municipală au inițiat acțiuni comune de patrulare în zonele unde există semnale că se continuă depozitarea necorespun

în urma impactului gardul și pereții unei camere ale casei au fost distrusea intrat într-o casă. în urma impactului, o femeie, pasageră pe locurile din față ale autobuzului, a suferit multiple leziuni la picioare. Pentru a putea fi scoasă dintre fiarele contorsionate ale mașinii a fost nevoie de ajutorul unui
Doi primari ajung șomeri
■ Doi primari din județ 
ar putea rămâne fără 
leafă. Primăriile nu mai 
au bani de salarii.

Hannelore Acârnulesei

Certeju de Sus - Primarii de la Certeju de Sus și Bulzești vor ajunge cu actele la șomaj sau vor trăi din lefurile nevestelor. Ei nu-și vor putea lua salariile pentru această lună dacă nu vor ataca banii puși la ciorap pentru trimestrul următor. Vestita formulă de calcul pentru alocarea bugetelor primăriilor, mult contestată și anul trecut, 

venit căldurile, apa parcă... a înghețat. Oamenii se plâng de faptul că de la televizor specialiștii îi sfătuiesc să bea cât mai multă apă, acum în plină vară, dar ei spun că nu mulți își permit să aloce zi de zi o anumită sumă de bani pentru a-și putea astâmpăra setea. „Pe căldura asta insuportabilă, cișmelele sunt necesare. Mi se pare normal ca oamenii care sunt prinși de arșiță în oraș să aibă de unde se răcori fără să fie nevoie să scoată bani din buzunar. Acum nu ne mai rămâne decât să așteptăm ca primăria să finalizeze 

Alexandrina Cornea

căldura asta era indicat ca toate cișmelele din Deva să funcționeze. Se mai miră apoi că leșină oamenii prin oraș”, afirmă Mihaela Roșea.
Lipsă de colaborareDin păcate, problema cișmelelor este cauzată de o neînțelegere sau, mai exact, de o lipsă de colaborare. Apa es-

zătoare a deșeurilor. „Aceste zone sunt fosta groapă de gunoi de la Hășdat de lângă municipiul Hunedoara, malurile Mureșului și Jiului. Celor care trebuie să arunce deșeuri din construcții, doresc să le spun faptul că pe malul Mureșului există două amplasamente special desemnate pentru acest lucru”, a precizat comisarul șef Cristian Moldovan.

echipaj de descarcerare. Femeia a fost preluată de o ambulanță și transportată, împreună cu alte trei persoane, la Spitalul din Brad, unde le-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate. în ceea ce privește casa în care 
pare să fie mult mai complicată decât formulele fizicii cuantice. Comune cu același număr de locuitori primesc sume diferite. Adică, unele primesc de cinci, șase ori mai puțin decât altele? Logica? Ilogică, dacă ar fi la judecata bunului simț. Primarul comunei Certejul de Sus, Petru Câmpean, privește, totuși, situația cu mult optimism. „Sunt convins că ne vom lua salariile în luna iunie, pentru că vom folosi banii de pe trimestrul următor”, spune primarul.Pe de altă parte, Primăria Certej a primit, în acest an, de la Consiliul Județean 

Cișmelele nu sunt utile pentru cetățenii însetați (Foto: c,b.) jrepede arteziana de la sensul giratoriu, ca să bem de acolo”, spune Alexandrina Cornea. „Păcat că aleșii noștri nu se ocupă de problemele prioritare ale cetățeanului. Pe
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(Foto: T. Mânu) ta intrat primul autobuz, aceasta prezintă fisuri la pereții camerei de la stradă, f iar gardul este distrus în ‘ întregime. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu , exactitate împrejurările în , care s-a produs accidentul.
Hunedoara, aproape 700 de milioane de lei. Bani care, f însă, nu acoperă nici măcar salariile pentru o lună ale angajaților primăriei.Vicepreședintele Consiliu- r lui Județean Hunedoara spu- ne că situația se va îndrepta de la anul. „Va fi o rectificare de buget, la sfârșitul acestei ? luni, prin care se vor aloca noi fonduri primăriilor”, ■ afirmă Dorin Păran. Pe .de altă parte, vicepreședintele Consiliul Județean Hune- j doara admite că formula de calcul folosită nu este tocmai jj potrivită și spune că există * speranțe ca, la sfârșitul acestui an, să se schimbe.

te furnizată de ApaProd, dar cișmelele sunt ale primăriei. ' Motivul pentru care ApaProd ‘ nu dă drumul la apă este pen-1 tru că nu știu cine le-o plă-( tește. „Cel mai indicat ar fi ca cișmelele să fie date în ges-. tiunea ApaProd, iar apa con-, sumată să fie plătită de ’ primărie. în momentul de? față, acest lucru nu se întâm-.plă și așa se explică de ce., cișmelele nu funcționează. O . să propun acest lucru pentru1 ca problema să se rezolve cât mai repede”, afirmă loan J Inișconi, viceprimarul Devei. ,
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miercuri. 20 iunie 2007
1909 - S-a născut actorul american Errol Flynn. 
1950 - S-a născut Lionel Richie, cântăreț american. 
1953 - S-a născut cântăreața americană Cyndl Lau- 

per («Girls Just Want to Have 
Fun»).___________ .____________________
1994 - La Strasbourg, România a 
ratificat Convenția asupra Drep
turilor Omului și a Libertăților 
Fundamentale a Consiliului 
Europei, împreună cu proto
coalele adiționale.__________________

ș 1995 - A murit, la Paris, Emil Cioran, eseist român 
de renume mondial („Neajunsul de a te fi născut") 

I (n. 8 aprilie 1911, Rășinari).

Prognoza pentru astăziCer parțial senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 20°C și maxime de 32°C.
Prognoza pentru două zile.
Joi. Cerul va fi mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 19°C, iar maxima de 32°C.
Vineri. Cer senin. Se vor înregistra temperaturi minime de 20°C și maxime de 32°C.
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Calendar Creștin Ortodox_____________
Sf. Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; 
Cuv. Calist, Patriarhul Constantinopolului.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Sever, pp. m.

Calendar Greco-Catolic
S Metodiu, ep, m (+ 311).

Întreruperi apă, raz, curent

Apa____ ;__ 1: '__„ ____ _ ■ __
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele:
- 7.00-15.00 - în Deva, Al. Streiului și Crișului, 

blocurile: 60, 61, 64, 66, 62, 65, 68, 86, 81, 82, 
84, 85, 76, 77, 78, 79, 70;
- 8.00-13.00 - în Deva, str. 22 Decembrie, Liliacului, 
Hotel Deva, PT8 și PT40, Al. Viitorului și Crângului;
- 9.00-14.00 - în Hunedoara, str. Carpați, Cloșca, D. 
Vodă, Romanilor (parțial), Dornei, Ghe. Doja, Crișan, 
zona Castelului, 9 Mai, M. Eminescu, Maior Stângă;
- 10.00-15.00 - în Hunedoara, str. E. Varga, P. 
Șandor, Panait Cerna. Dorobanți, Buituri (parțial).

Gaz metan _____________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Energie electrică____________________________
Energia electrică va fi întreruptă între orele:
- 9.00-14.00 - în Deva, str. A. Vlaicu; în Simeria, str. 
Cloșca, blocurile: 10B și 10C; în Cristur (parțial), 
Archia.

lETETA ZILEI

Tiramisu
Ingrediente: 1 pachet pișcoturi, 1 cutie mascarpone, 
500 g frișca hulala, 3 ouă, 150 g zahăr, 1 fiolă 

| esență de rom, cacao, 1 pliculeț cafea fără zahăr.
Mod de preparare: Se freacă zahărul cu 
gălbenușurile. După ce amestecul devine spumos, se 
adaugă cutia de mascarpone și se amestecă bine. 
Separat se bate frișca și se pune peste compoziție, 
amestecând până când se omogenizează bine. Se 
adaugă esența de rom. Intr-un vas, se pune un strat 
subțire din cremă obținută, apoi se pun pișcoturile 
trecute prin cafea, unul lângă altul ca să acopere 
toată suprafața. Peste ele șe pune un strat de 
cremă, apoi alt strat de pișcoturi, terminându-se cu 
crema, peste care se pudrează cacao.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Soluția Integrantei din numărul precedent: T-N-S-O- BUBUITURI - NR - 
URLET - LEUT - UM - A - TIUIT - TN - SEA - NICA - E - JAF - ARC - SC - FEL - 
AE - LZ - ROABA - S0GUN - BOT - POR - MAIA - ROMAN - TOGA - METAN - LENE

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 lei Al CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate? 
în perioada 5 - 20 Iunie, CL vrea să continui 
să-l demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate Integrantele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție șl trl- 
mlte-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o tn cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 28 Iunie.

In 21 IUNIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI
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Berbec

Aveți multe probleme, dar aveți destulă energie pentru a 
le rezolva. Singurele dificultăți de care vă puteți lovi sunt 
de natură financiară.

Taur
Se pare că nu reușiți să vă respectați programul din cauza
evenimentelor neprevăzute. Dimineața aveți de făcut mai/jj 
multe drumuri scurte în alt oraș pentru partenerul de viață.

Gemeni
Aveți multe idei, pe care țineți neapărat să le împărtășiți 
prietenilor apropiați. Vă puteți îndeplini o dorință mai veche, 
cu ajutorul financiar și moral al unei rude mai în vârstă.

Rac
Aveți tendința să vă dedicați exclusiv activității profesio
nale. încercați să nu neglijați problemele sentimentale! Nu 
este momentul să vă ocupați de afaceri. Evitați discuțiile!

Leu
Seara vă simțiți în largul dumneavoastră la o întâlnire cu 
prietenii. Vă sfătuim să nu monopolizați discuțiile. Evitați 
discuțiile în contradictoriu cu o femele de la serviciu.

Fecioară
Sunteți hotărât să rezolvați mai multe probleme legate de 
cămin și de afaceri. Partenerul de viață vă acceptă 
inițiativele.

Balanță
Acum este momentul să faceți schimbările în casă. Nu 
ezitați să cereți ajutor prietenilor! S-ar putea ca partenerul 
de viață să nu accepte ideile unei persoane mai în vârstă.

Scorpion
Aveți succes în afaceri și în activitățile casnice. Cei din jur 
vă apreciază pentru toate schimbările pe care intenționați 
să le faceți. Ascultați, totuși și părerea parteneruluil

Săgetător
Este o zi tocmai bună pentru a îmbunătăți relațiile senti
mentale și pentru planuri referitoare la cămin. Nu este reco
mandabil să semnați astăzi documente oficiale.

Nume............................................
Prenume ................ ... ... ...........
Adresa............... ,........... ............
.........................Tel.......................  
Localitatea .................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

f QU _
La acest concurs nu pot participa angajați Inform Media $1 nici rudele acestora de gradele I $1 II. 
Extragerea va avea loc în 28 Iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-21 1275, Int, 8806. Persoana de contact Magdalena §erban.

Capricorn
Dimineața vă întâlniți cu o veche cunoștință care vă invită 
la o petrecere. Vă recomandăm să vă ocupați de problemele 
sentimentale pe care le-ați tot amânat.

Vărsător
Astăzi vă sfătuim să evitați activitățile importante. Dacă 
aveți ocazia să plecați într-o excursie cu partenerul de viață, 
nu ezitați! O ieșire în mijlocul naturii vă poate apropia

Pești
Puteți avea succes în relațiile sentimentale și în afaceri. 
Relațiile cu persoana iubită sunt bune. împreună, puteți 
să duceți la bun sfârșit tot ce v-ați propus.

06.304)7.00 Observator (r)7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal 
10:00 Pe ce dăm banii? 
10:30 Pierdut printre ai săi

B(ep. 3, SUA, 2003). Cu: 
Mitch Rouse, Connie 
Britton, Blake Clark 

11:00 Nevedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisi
une directă 

12:00 Garantat 100% (r) 
12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Damon (ep. 6, SUA, 

01998)
13:30 Desene animate. Club 

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
Patrula de mediu 

17:15 Careu de... Doamne 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Neveste disperate
0(ep. 7). Cu: Teri Hatch

er, Marcia Cross, 
James Denton

21:15 Hello, Good-Byel 
21:50 Ochiul magic.

Realitatea filtrată de 
obiectivul camerei de 
luat vederi

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Fără frontiere 
0:10 Mizerabilii secolului

XX (partea I) (dramă. 
Franța, 1995). Cu: 
Jean-Paul Belmondo, 
Salome Lelouch

1:45 Jurnalul TVR (r) 
2:50 Malpertuis: povestea 

unei case bântuite 
(film, reluare)

430 Independența (doc. r) 
5:05 Arhiva de serviciu 
5:15 Parteneri de week

end (r)
5:45 Careu de... Doamne 

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștiri 

(serial, reluare) 
10:10 Compania a 7-a sub 

clar de lună (film, r) 
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

O de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock, John 
Middleton 

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Meseriașii (r) 
14:00 Tarzan, omul-maimuță 

S(avențuri, SUA, 1981).
Cu: Bo Derek, Richard 
Harris, John Phillip 
Law, Miles O'Keeffe. 
R.: John Derek 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo (s).

Bc u: Jennifer Love 

Hewitt, Aisha Tyler 
18:50 Știrile sportive' 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Jocul aparențelor
Ofthriller, SUA, 2007). 

Cu: Tori Spelling, Dean 
McDermott, Jonathan 
Higgins, James A. 
Woods. R.: Christopher 
Leitch

22:15 Jugaru Shukaru (prima 
ediție)

23:00 Meseriașii (s) 
23:30 Știrile Pro Tv 

0:15 Călătorii în necunos-
Bcut (serial acțiune, 

SUA, 2005). Cu: 
William Fichtner, Eddie 
Cibrian, Kari Matchett 

1:10 Omul care aduce 
cartea (r)

1:15 Știrile Pro Tv
2:15 Jugaru Shukaru (r)
3:00 Icstrim Tivi (r)
330 Vedere de pe bloc (r) 
430 Călătorii în necunos

cut (r)
530 Parte de carte (r) 
630 Emmerdale - Afaceri 
Bde famSe (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei 

(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Vocea inimii (serial, 

B ultimul episod). Cu: 
loan Isaiu, Toma 
Dănilă, Olga Delia 
Mateescu, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Din dragoste (divertis
ment) (r)

16:00 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

2030 Ziua Judecății 
(emisiune de 
divertisment)

23:00 Observator 
cu Andreea 
Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport, 
Meteo

24:00 V.I.P.
0(film serial, 

Statele Unite 
ale Americii). 
în distribuție: 

Pamela 
Anderson, 
Molly Culver, 
Shaun Baker, 
Natali 
Raitano, 
Leah Lail

2:00 Concurs 
interactiv

3:00 9595
(reluare)

S.fX) Vrverp
B(fikn serial!

830 Spellbinder: o lume nouă
(r) 9:00 Lecția de... știință. 
Ochiul științei (doc.) 930 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 9:40 Campionatul de 
comedie (r) 10:15 Julie, cavaler 
de Maupin (partea a ll-a) 
(aventuri, Franța, 2003) 12:00 
Poirot (r) 13:00 Spellbinder: o 
lume nouă (s) 13:30 ABC... de 
ce? 1430 România under
ground 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Orășelul nostru 
drag (s) 16:30 Autostrada TVR 
18:00 Jurnal regional 1835 
Replay 18:35 Poirot (s) 19:05 
Bugetul meu. Prețul banilor 
19:35 Campionatul de come
die 20:05 Farmece (s) 21:00 
Ora de știri 22:10 Hoțul de 
orhidee (comedie, SUA, 2002) 
0:10 Colecționarul de suflete
(s) 1:10 Orășelul nostru drag (r)

6:00 dona (r) 7:00
Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Căpșune cu zahăr (ep. 2, Por
tugalia, 2003) 10:00 Gitanas 
(s) 12:30 Inocență furată (s) 
1330 Prizoniera (s) 1430 
Iubire ca în filme (r) 15:30 
Răzbunarea Victoriei (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:30 Bet
ty cea urâtă (s 19:30 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 20:30 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zo
rro (s) 22:30 Poveștiri de 
noapte (divertisment) 23:00 
Clona (s) 24:00 Prizoniera (r) 
1:00 Poveștiri adevărate (r) 
2:00 Iubire ca în filme (r) 3:00 
Poveștiri de noapte (r)

16.30-16.45 Știri locale

1

630 Căsătoriți pe viață (s) 
7:00 Love Joy (s, Anglia, 1986) 
8:30 Poftă bună cu Jamie Oliv
ei 9:00 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 11:00 www.rebeli.70 
(s) 12:20 Look who is winning 
14:30 Miezul problemei (r) 
16:30 Pentru o cauză dreaptă 
(s, dramă, Canada/SUA,2001). 
17:30 Naționala de bere 18:30 
Știri 20:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (div.) 20:30 Sărut mâna, 
mamă! 22:00 Miezul proble
mei 24:00 Cronici paranor
male (s). 2:00 Sărut mâna, 
mamă! (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Autoforum (r) 9:45 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit 14:05 Dragoste și pu
tere (s) '14:40 Indianul din 
dulap (aventură/fantezie, SUA, 
1995) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1930 Camera de 
râs 20:00 Cronica Cârcotașilor 
(ultima ediție a sezonului) 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focus Plus 23:30 Totul 
despre sex (s) 24:00 CSI - 
Investigații (s) 1:00 Focus (r) 
2:00 Sunset Beach (s) 3:30 
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

11:05 Cronicile din Namia: 
Leul, vrăjitoarea și dulapul 
(aventuri, SUA, 2005). 13:25 
Aranjamentul (romantic, SUA, 
2004). 15400 Hoț și polițist 
(comedie, Canada, 2004). 
16:35 Vecinii (aventuri, SUA, 
2006). 18:25 l nasul d 
(acțiune, SUA, 2005*).  203)0 In 

vino veritas (dramă, SUA,
2004) . 22:05 Cronidle din Nar
nia: Leul, vrăjitoarea și dula
pul (aventuri, SUA, 2005). 025 
Congresul (dramă, SUA,
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Australia, 1992).
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ACTUMTATI /520 iunie 2007

• '• • • •• 4 * • • • • •< < * «.« w*  w - -

Jncepator.ro
01} - Pe acest site găsiți chestionare auto 
t, teste pentru șoferi, legislație auto, primul 
wfter, sfaturi teoretice și practice pentru 
Codul rutier al României, forum destinat 
■orior. Aid și școlile de șoferi din toatâ țara 
fevegistra datele de contact.

Amplasarea aparatelor radar in data de 
20.06.2007: 
- DN 7: lila - Tătărăști - Zam;
- DN 7: Simeria Veche - Orăștie - limită jud. ALBĂ;
- DN 687: Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dele Decebal, 22 Decembrie, Nicolae 
Băkescu, Calea Zarandului și str. Mihai Emlnescu.

FARMACII DE SERVICIU

HUNEDOARA

Farmacia „Green Line”, non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.©-» 748080.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ©-» 231515.

Farmacia nr,1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488.

Primăria din sala de sport
■ Primăria din Simeria 
este unica instituție pu
blică din țară cu sediul 
într-o sală de sport.

Simeria (A.S.) - Fotoliul primarului este în cămăruța administratorului, secretariatul ocupă „out”-ul de poartă de pe stânga, iar nouă din serviciile primăriei formează „tribuna oficială” înșirată pe două din laturile terenului. Una din porti e „păzită” de biroul Serviciului Cadastru. în mijloc, însă, se poate însăila o partidă de fotbal sau de baschet. Cu condiția ca jucătorii să nu confunde sunetul telefoanelor primăriei cu fluierul arbitrului.
„Mă amuză”Pentru Marica Hulpoi din Simeria, o primărie funcțională pe un teren de sport e o idee amuzantă: „Mi se pare comic să vin la Primărie în sala de sport. Văd însă că problemele se rezolvă și cred că actuala formulă e chiar mai bună decât cea cu birouri se-

Marica Hulpoi

Solicitările cetățenilor se rezolvă pe terenul de sportparate”.Pentru Dorina Muntean șiMonica Ardelean, angajate ale primăriei în cadrul Serviciului Administrație - Patrimo- , niu, murmurul din sală e câteodată supărător: „Sunt momente când există un zgomot mai mare decât ar trebui. Se întâmplă atunci când sunt

peste 10 petenți pe la diferitele birouri. în rest e OK”.Alin Matiș, de la Serviciul Urbanism, este de părere că formula organizatorică de tip „totul la vedere” ajută anga- jații primăriei: „Suntem ca un birou unic. De la mine, un solicitant cu mai multe tipuri de probleme, poate vedea efec

tiv birourile unde trebuie să se adreseze în continuare. E transparență totală. în plus, geografia locului creează posibilitatea unei colaborări și comunicări mai bune între diversele servicii ale primăriei”.Maria Neag, de la Serviciul Investiții, este de părere că acest model ar putea fi folosit în viitor ca formă definitivă de organizare a primăriei: „Lucrăm ca în marile birouri din Vest. Am văzut că și acolo, totul este făcut pe acest principiu, al transparenței, și nu cred că ar fi greșit să fie adoptată o formă de organizare internă pe acest model”.Absolut toți funcționarii s- au plâns însă de un singur lucru: căldura de la noul loc de muncă. Structura metalică a incintei se supraîncălzește, iar temperatura în sala de sport tinde la prânz către cote tropicale.„în aceste zile caniculare, curg apele pe noi. Este singurul motiv pentru care regret biroul răcoros din vechiul sediu”, precizează Alin Matiș.

Dorina Muntean Monica Ardelean Alin Matiș Maria Neag

TRANZACȚII BURSIERE
Apa „bolnavă", care te 
bagă în spital

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SIF5___________________________ 3,7200___________-1,06
SIF2___________________________ 3,2700___________-1,21
SIF1___________________________ 3,3100___________-1,19
IMP___________________________ 1,2000___________ 0,00
SIF4 i_______________________ 2,3100 -2,53
TLV___________________________ 0,7600___________ 0,00
BRD_________________________ 25,2000 0,00
SIF3___________________________ 2,2900___________-1,72
SNP 0,5250 0,00

■ Sătenii din Săulești 
spun că în sat cazurile 
de cancer se datorează 
apei din fântâni.

Rublicâ realizata de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

SUDOKU
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Săulești (D.I.) - în Săulești sunt ceva mai mult de 120 de gospodării - aproape 500 de oameni locuiesc aici; unii de-o viață, ca Iuliana Barb, unii veniți de curând, atrași de ideea unei case la țară. în nici una dintre gospodării însă, musafirul ocazional nu
Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 8 6 5 1
bloc sunt 
câteva cifre 3 6 7 5 8
între 1 și 9, 4 8 9 6
stabilite 
dinainte. 9 7 8 2
Acestea tre
buie corn-

1 4 9
pietate cu 4 2 5 1
cifrele lipsă, 
în așa fel 8 2 5 6
încât fiecare 5 1 9 3 7
număr să 
figureze o 7 4 9 8
singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI
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frele de la 1
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să figureze 
o singură 5 8 1 6
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celor nouă
blocuri luate 2 3
împreună. 6 4 1 2 9

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Furia Barb

Repartizarea în licee și SAM
Repartizarea compu

terizată a elevilor este 
realizată pe baza fișe
lor cu coduri de licee.

9 7 8 5 3 2 4 1 6
2 5 6 7 1 4 8 3 9
4 3 1 6 8 9 7 2 5
1 4 7 2 9 8 6 5 3
5 9 3 1 4 6 2 8 7
8 6 2 3 7 5 1 9 4
3 8 4 9 2 7 5 6 1
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6 2 9 4 5 1 3 7 8

ncepători Avansați

4 5 2 8 1 6 3 7 9
8 3 7 2 4 9 1 6 5
9 6 1 3 7 5 2 8 4,
1 7 5 4 6 3 9 2 8
2 9 4 5 8 1 6 3 7
6 8 3 7 9 2 4 5 1
3 1 8 6 5 4 7 9 2
7 4 6 9 2 8 5 1 3
5 2 9 1 3 7 8 4 6

Sanda Bocaniciu

sanda.bocaniciu@informniedia.roDeva - Elevii cât și părinții trebuie să știe neapărat cum se completează fișele cu codurile liceelor, mai ales în ceea ce privește opțiunile și clasificarea lor. De aceea, cel mai bine este ca liceele și pro- filele opționale să fie trecute pe o ciornă, care va fi prezentată dirigintelui, după încheierea testelor naționale. Diriginții îi vor îndruma în alegerea codurilor. Dacă elevul va dori însă un liceu cu profil special, unde trebuie 

poate primi un pahar cu apă de la fântână. Și asta pentru că apa de acolo e urât mirositoare, calcaroasă și rea la gust. Cât de periculoasă este însă, doar poveștile din sat o spun. „Avem aici multe cazuri de cancer, cele mai multe de colon și de plămâni. Credem cu toții că e de la apă” spune una dintre localnice. Grigorie Burjan, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara spune că nu s-a primit nici o sesizare din această zonă. „Este probabil să fie infiltrații în sol sau să existe caracteristici speciale ale solului acolo, dar nu putem ști decât dacă facem analizele de rigoare. Nimeni însă, în ultima perioadă, nu a solicitat acest lucru”, declară Grigorie Burjan. în Săulești a fost montată o conductă principală de aducțiune pentru apa potabilă, dar ea nu este încă conectată 
susținută o proba de aptitudini, iar elevul nu a susținut- o, codul acelui liceu, la profilul respectiv, nu poate fi bifat. în perioada 30 iunie - 6 iulie, în școli vor avea loc mai multe întâlniri între profesori, părinți și elevi pentru a se completa fișele. Acestea vor fi trimise la centrele de introducere a datelor în calculator și vor fi returnate elevilor și părinților pentru o nouă verificare și introducerea codurilor. Repartizarea se face ordonând candidații din județ descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat. Se începe de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate. Media de admitere la liceu este formată

Lucrările la rețeaua de alimentare cu apăse vor termina probabil 
în septembrie (Foto: T. Mânu)la rețeaua Simeriei, și asta pentru că în ora.ș se reface rețeaua de alimentare cu apă și îucrările sunt destul de întârziate. „Pentru a conecta Săuleștiul, este nevoie să fie finalizată lucrarea pe traseul str. Câmpului - Aeroport, dar nu se poate da un termen, constructorul a cerut, în principiu, o amânare pentru finalizarea lucrării”, spune vicepri- marul Pavel Hațegan. în loc de 15 iulie, firma constructoare estimează predarea undeva
50% din media claselor V - VIII și 50% din cea obținută la testele naționale. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere.Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată fiind luată în considerare înaintea celorlalte. în cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în a- ceastă sesiune. Situația poate apărea în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, iar cele expri- 

spre sfârșitul lui septembrie. Teoretic, problema săulește- nilor legată de apa potabilă se poate rezolva în acest an. Practic însă, cu apa din fântâni se vor adăpa, și după aceea, animalele din gospodării, se vor uda grădinile. în cazul în care sătenii au dreptate și apa din fântâni îmbolnăvește, îi va îmbolnăvi în continuare prin legumele și carnea pe care o vor consuma. Deci problema nu stă doar într-o simplă conductă.

Elevi în examenemate de el să fie deja ocupate de alți candidați cu medii mai mari. Se recomandă completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni'

Jncepator.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informniedia.ro
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• Canicula. Prefecturile din 23 de județe ale țării au primit o atenționare cu codI galben pentru următoarele zile, când temperaturile vor ajunge până la 38 de grade Celsius. (MS)
• Amenzi. Poliția a aplicat amenzi în valoare de peste 19.300 lei pentru 175 de încălcări ale diferitelor acte normative.(MS)

Pensionarii acuză lipsa banilor

Minore 
dispărute

Săcel (M.S.) - Două tinere cu vârsta de 15 și 16 ani, internate în Centrul de Plasament pentru Copilul Deficient și cu Comportament Deviant din satul Săcel, lângă Hațeg, au fost date dispărute după ce au plecat din instituție și nu s-au mai întors. Cele două fete s-au învoit luni, la prânz, de la supraveghetoarele centrului spunând că doresc să meargă la cumpărături în sat, dar nu au mai revenit la sediu, în urma verificărilor e- fectuate, s-a stabilit că minorele au mai fugit din centrul de plasament și că ar fi posibil să se deplaseze spre municipiul Orăștie. Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Hunedoara, care are în subordine centrul din Săcel, a declanșat o anchetă internă pentru a se stabili împrejurările care au dus la dispariția celor două minore.

Ciota în 
arest
Cluj (MF) - Instanța 
Curții de Apel Cluj a 
decis ieri menținerea 
măsurii de arestare 
preventivă în cazul 
hunedoreanului 
reținut la începutul 
săptămânii trecute 
pentru că a încercat 
să vândă o brățară 
dacică de aur. Călin 
Ciota a fost arestat 
pe 11 iunie, în urma 
unei decizii a Tri
bunalului Maramu
reș. Hunedoreanul a 
declarat în fața 
judecătorilor clujeni 
că recunoaște că a 
primit brățara dacică 

și că a încercat să o 
vândă, dar a spus că 
nu știa că este ilegal. 
Ciota a mai spus că 
a primit brățara ca 
gaj de la Mugur 
Nedelcu, judecat la 
Deva în dosarul 
„Aurul dacic", pentru 
un împrumut de 
30.000 de dolari, dar 
cum n-a mai primit 
banii, a vrut să o 
vândă. Hunedoreanul 
a precizat că nu face 
parte din grupul 
celor care sapă după 
aur în Munții Orăștiei 
și a cerut să fie pus 
în libertate.

■ Pensionarii hunedo- 
reni spun că nu se mai 
descurcă cu veniturile 
mici pe care le primesc.

Deva (M.S.) - Reprezentanții Ligii Pensionarilor din județul Hunedoara nu au primit aprobare să picheteze, ieri, sediul Prefecturii din Deva, dar aproximativ 30 de persoane au venit în fața instituției administrative să solicite majorarea pensiilor. Secretarul Ligii, Octavian Dărășteanu, a explicat că protestul nu a fost autorizat din cauza unor probleme de comunicare ce au făcut ca solicitarea pentru pichetarea Prefecturii Hunedoara să fie depusă la Primăria Deva mai

Pensionarii au protestat în fața sediului Prefecturii Foto: (Traian Mânu.)târziu decât prevede legea, cu trei zile înainte. Cu toate acestea, o delegație a pensionarilor a fost primită la discuții cu prefectul județului, Cristian Vladu, căruia i-au fost prezentate revendicările, printre acestea numărându-se

majorarea punctului de pensie la 40 la sută din valoarea salariului mediu brut pe economie... „în perioada în care am lucrat am avut venituri în acord, ore de noapte, prime, pentru care ni s-au reținut bani. Este nedrept ca,

acum, aceste sume să nu conteze la pensie”, a spus Romulus Stoica, președintele Ligii Pensionarilor din municipiul Hunedoara.O parte din pensionari s-au arătat nemulțumiți de modul în care a fost organizat protestul și de faptul că nu au putut participa la întâlnirea cu autoritățile. ”Nu știm ce s- a discutat. Puteau să ne primească și pe noi. Stăteam și discutam civilizat în sală”, a declarat Constantin Stăn- ciulescu. în replică, secretarul Ligii a menționat că delegația care a intrat la Prefectură a fost formată din șase persoane și că pensionarul care a contestat modul de organizare nu este membru al organizației.
„Drumul aurului", la Bruxelles
■ Proiectul turistic 
„Drumul aurului" este 
prezentat, la Parlamen
tul European.

Sanda Bocâniciu 
sanda.hocaniciu@informmedia.ro

Brad - Lucrările work- shop-ului de la Bruxelles abordează și idei privind realizarea unei hărți a cadastrului social al zonei trans- frontaliere din Bazinul Râului Tisa, realizarea sistemului de protecție a mediului și prevenirea inundațiilor, prin construirea unui sistem unificat și armonizat de management al bazinului hidrografic și extinderea potențialului economic al regiunii

prin atragerea de investiții și promovarea comerțului în vederea atingerii unei dezvoltări durabile și pe termen lung. Proiectul „Drumul Aurului” va avea punctul de plecare la Muzeul Aurului Brad, traseul cuprinzând viitoare obiective turistice cum ar fi Galeria „Treptele Romane”, dovadă a exploatării miniere de 2000 de ani, sau un punct de lucru de exploatare a aurului în subteran. Traseul „Drumului aurului” se intersectează cu DN74 și revine la Brad și are o lungime de 11 km de drum care azi este neîntreținut ca urmare a sistării activității miniere. Administrația Publică Locală mizează pe sprijinul Companiei MINVEST în

Florin Cazacu (Foto. CL) Brad - Primăria (Foto: cl)

conducere, după încălcarea normelor de conduită pe drumurile publice. Treizeci de amenzi s-au dat pentru depășirea vitezei legale. (Foto: C. L..)

derularea în comun a acestui proiect, care va deveni un obiectiv turistic al zonei. „Sperăm ca proiectul prezentat de Primăria Brad să aibă ecou în cadrul acestui program, la Parlamentul Euro-
pean, având convingerea că este un proiect foarte important care va aduce turiști în zonă și va ajuta la dezvoltarea economică a localității”, precizează primarul Florin Cazacu.

Funcționari cercetați pentru 
luare de mită

Vulcan (MS) - Trei funcționari de la Oficiul Poștal din Vulcan sunt cercetați pentru; luare de mită și trafic de influență, fiind acuzați că au pretins și primit suma de 4.000 de lei pentru angajarea unei persoane ca factor poștal. Potrivit comandantului Poliției Vulcan, Titel Brăgaru, dosarul de corupție a fost declinat spre soluționare Parchetului de pe lângă Tribunalul Județean Hunedoara. Polițiștii din Vulcan au stabilit că trei persoane de la Oficiul Poștal din localitate au solicitat, suma de 4.000 de lei pentru angajarea unui factor poștal. Potrivit anchetatorilor, o parte din bani ajungeau la persoanele de la Departamentul Resurse Umane, cel care are în competență încadrarea personalului. „Dosarul penal declinat a fost propus pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită și trafic de influență”, a declarat comandantul Poliției Vulcan, Titel Brăgaru. El spune că anul trecut, în același oficiu poștal, sumele cerute pentru angajare erau de 2.000 de lei.

PSD acuză
Deva (M.S.) - Conducerea filialei județene Hunedoara a Partidului Social Democrat (PSD) protestează față de faptul că dezbaterile pentru un proiect de lege care viza majorarea pensiilor au fost amânate în Parlament. Vicepreședintele PSD Hunedoara, Laurențiu Nistior, crede că proiectul ar trebui discutat cât mai repede, chiar dacă ar fi nevoie de prelungirea sesiunii parlamentare. „PSD dorește modificarea legii pensiilor. Parlamentarii, indiferent de partid, ar trebui să nu-și ia vacanță pentru că și pe ei i-au votat cei peste 5,8 milioane de pensionari”, a spus liderul PSD Hunedoara. El a adăugat că partidul pe care îl reprezintă a propus ca valoarea punctului de pensie să fie majorată cu 14 la sută și că specialiștii social- democraților au identificat și sursele de finanțare ale acestei creșteri. Astfel, resursele financiare ar fi urmat să provină dintr-o cotă de 5 la sută aplicată pe profitul din comerțul și producția de produse petroliere, tutun, jocuri de noroc și loteria națională. De asemenea, jumătate din veniturile „Fondului Proprietatea” ar fi urmat să fie direcționate spre pensii, în așa .fel încât să fie adunată suma de 7 miliarde lei necesară pentru un an.

Laurențiu Nistor

mailto:sanda.hocaniciu@informmedia.ro


"familia" campionilor

• Achiziție. Nou promovata în Liga I, U. Cluj, l-a achiziționat pe Cosmin Crușo- veanu, de la Corvinul Hunedoara, din Liga a ll-a. Clujenii au plătit pentru fotbalist 40.000 de euro. Crușoveanu a fost prezentat oficial la U Cluj, în cadrul unei conferințe de presă, alături de ceilalți fot-’ baliști achiziționați în această vară. (V-N.)
• Goluri. în prima etapă a Cupei Primăriilor la Fotbal, cele mai multe goluri s-au marcat în cele două partide disputate la Ilia. Aici, gazdele au câștigat în fața celor de la Burjuc cu 6-1, iar Gurasada a bătut Zamul cu 5-4. Cel mai mare scor s-a înregistrat însă la Ghelari, unde echipa din localitate a câștigat cu 7-2. (V.N.)

reprezentanți ai galeriei 
FC CIP Deva au 
sărbătorit "eventul".

ClPRIAN MARINUȚ_______________
clprlan.marlnut0lnformmedla.ro

Cinciș - Câștigarea pentru a doua oară consecutiv a titlului național și cucerirea în premieră a Cupei României au declanșat fiesta in tabăra campioanei României FC CIP Deva. Jucătorii, oficialii, reprezentanți ai galeriei și alte persoane considerate componente ale “marii familii FC CIP” au sărbătorit, aseară, la Cinciș, primul “event” din istoria clubului, succes care reprezintă cea mai valoroasă performanță pe plan intern a echipei devene. “Banchetul oficial va fi în luna august. Acum e doar o mică petrecere în familie, cadou pentru

FC CIP a sărbătorit victoria

Daria - la Campionatul UE

jucători pentru a se descătușa de tensiunea acestui final de sezon deosebit de greu. în acest sezon am demonstrat încă odată, dacă mai era de demonstrat ceva, că FC CIP este cea mai puternică echipă de fotbal în sală din România. Ne propunem ca în contin-

(Foto: T. Mânu)uare, mulți ani de acum încolo, ora exactă în futsalul românesc să se dea la Deva”, afirma Paul Grecu vicepreședintele FC CIP Deva.
Două noi achizițiiFC CIP a reușit un sezon perfect și va reprezenta Româ

nia pentru a doua oară în UEFA Futsal Cup, competiție în care anul trecut a ajuns în turul de elită între cele mai bune opt ehipe din Europa. Supercupa României la futsal, meci care ar fi trebuit să pună față în față câștigătoarea campionatului și pe cea a Cupei României nu va mai avea loc. “Vom împărți echipa în două - albii cu albaștri - și vom juca între noi”, a propus în gin ă, George Mara, președin- .executiv al FC CIP.După cheful de aseară care a pus capăt sezonului 2006- 2007, lotul de jucători a intrat în vacanță până la finalul li iulie, când este prevăzută reluarea pregătirilor. “Jucătorii vor fi în vacanță, conducerea însă nu are timp de respiro. Ca dovadă că ne mișcăm foarte repede am și achiziționat deja doi noi jucători pe Ciu- boiu și Pantelimon de la Ener- go Craiova”, preciza Grecu.
Deva (V.N.) - Daria Vișănescu, maestra FIDE, este în aceste zile într-un cantonament special de pregătire în stațiunea Bazna, dinjudețul Sibiu. Ea a fost invitată aici, locul unde se desfășoară unul dintre cele mai puternice concursuri internaționale de șah care au avut loc în România. între alții, sunt prezenți la Bazna jucători precum Ulf Anderson, Beliavsky, Chiburdanidze, Khalifman, Mecking, Por-tisch, Ribli, Sokolov, Timman, Vaganian, dar și românul Mihai Șubă. De remarcat că partidele competiției sunt transmise live, iar premiile simt de peste 30.000 de euro. Reverfind la șahista din Valea Jiului, trebuie să spunem că la sfârșitul lunii viitoare ea participa la Campionatul Uniunii Europene pentru Copii, iar deplasarea la concurs va fi posibilă cu sprijinul vicepri- mărului sectorului 4 din București, Radu Silaghi. „Vom avea cheltuieli foarte mari cu deplasările peste graniță în acest an. Tocmai de aceea doresc să mulțumesc sponsorilor, precum și directorului Romgaz. Pentru acești oameni minunați și pentru președintele clubului Comexim R Lupeni, Emil Părău, ne simțim datori să câștigăm, titlul Uniunii Europene”, a declarat antrenorul

Oriei, Gheorghe Scurhan.
Deva (V.N.) - Continuăm astăzi cu rezultatele înregis
trate în prima etapă a Cupei Primăriilor. Prezentăm, 
de asemenea, șl clasamentele. Reamintim că primele 

șase zone au fost prezentate în ziarul nostru de ieri.

i

Zona a Vll-a, Teliuc___________________________________
Dacia II Boșorod - Cerna Lunca Cernii 3-0; Rusca Teliuc
- Peștișul Mic 1-1________________________________________
Clasament ______________ ___________

4. FC Densu;

1. Dacia II Bosorod 1 1 0 0 3-0 3
2. Rusca Teliuc 1 0 1 0 1-1 1
3. Peștișul Mic 1 0 1 0 1-1 1
4. Cerna Lunca Cernii 1 0 0 1 0-3 0

Zona a Vlll-a, Geoaaiu
Stadium Beriu ■ Romos 1-3; Sarmi Orăștioara ■
Mărtinești 2-0
Clasament
1. Romos 1 1 0 0 3-1 3
2. Sarmi Orăștioara 1 1 0 0 2-0 3
3. Stadium Beriu 1 0 0 1 1-3 0
4. Mărtinești 1 0 0 1 0-2 0

Zona a IX-a, Bretea Română
FC Densu; - Răchitova 0-3; Bretea Română - Sarmizege-
tusa 2-1
Clasament
1. Răchitova 1 1 0 0 3-0 3

12. Bretea Română 1 1 0 0 2-1 3
’ 3. Sarmizeqetusa 1 0 0 1 1-2 0

1 0 0 1 0-3 0

Zona a X-a. Pul _________________________________
Retezatul Rîu de Mori - Cetate Bănită 4-1, Narcisa
SJIașu de Sus - Măgura Pui 1-0 _______ *

Oasament

j

Eroarea conducătorului auto
■ Mașina pe care o 
conducea Maria 
Cioncan era în perfectă 
stare de funcționare.

Valentin Neagu_________________
valentin.einformmedia.ro

Deva - Poliția din Bulgaria a dat publicității concluzia finală a expertizei efectuate la locul accidentului în urma căruia atleta Maria Cioncan a murit, la începutul anului. Aceasta atestă faptul că mașina pilotată de medaliata cu bronz la Olimpiada de la Atena 2004, o Skoda Fabia, era în perfectă stare de funcționare, iar accidentul a fost cauzat de o eroare a con
„Mureșul" se 
apropie de 
Liga a ll-a

Deva (V.N.) - Primul meci al fotbaliștilor de la „Mureșul” Deva în Turneul de baraj pentru promovarea în Liga a două, care se desfășoară la Timișoara, a coincis cu o victorie. Dar o victorie extrem de importantă în configurația clasamentului final care va hotărî echipa care, va promova. Pe o temperatură de 32 de grade, echipa antrenată de Gică Barbu a intrat pe stadionul „Dan Păltinișan” hotărîtă să nu piardă șansa de a promova în Liga a Il-a. Dar nu a fost deloc ușor. Pentru că Lotus Felix Sînmartin s-a arătat o echipă dificilă, greu de depășit. Totuși, golul victoriei avea să vină în minutul 74, cînd Lintaru a reușit să-l bată pe portarul bihorenilor. Așadar un 1-0 dătător de speranțe, pentru că devenii păstrează serioase șanse de a ajunge în Liga a Il-a.

1. Retezatul Rîu de Mori 1 1 0 0 4-1 3
2. Marcisa Sălașu de Sus 1 10 0 1-03
lăttqura Pui 10 0 10-10
< Cetate Bănită 1 0 0 11-40

a Xl-a, Ghelari
Rama Ruscâ Ghelari - Cerna Toplița 7-2; FC Cîrjiți a

Gică Bartxi, antrenorul celor

ducătorului auto”. Din păcate, toate concluziile expertizei efectuate de trei comisii diferite scot în evidență faptul că mașina nu avea nicio defecțiune, iar accidentul a fost provocat de o manevră bruscă, exercitată de șofer asupra volanului. Avariile autoturismului s-au activat în momentul impactului cu copacul. Nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat”, spune Ștefan Beregszaszy, care, timp de 11 ani, a fost antrenorul Măriei Cioncan.Expertiza relevă faptul că din momentul manevrei greșite și până la locul impactului cu copacul, mașina a traversat șoseaua pe contrasens parcurgând 29 de metri în mai

puțin de o secundă. „Experții spun că accidentul ar fi putut fi evitat dacă Maria ar fi mânuit volanul mai fin”, completează Beregszaszy. în momentul tragediei, tehnicianul rula în propriul autoturism, la câțiva metri în fața mașinii conduse de Maria

Cioncan, și a văzut tot filmul accidentului în oglinda retrovizoare. Născută în 19 iunie 1977 în Bistrița, Maria Cioncan ar fi împlinit marți 30 de ani. Antrenorul Beregszaszy a plecat marți la mormântul fostei sale eleve Maria Cioncan, din comuna Maieru.

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

Numele___
Prenumele . 
Adresa; Str. 
Nr.___ Bl,
Localitatea 
Telefon

TALONUL DE TESTARF GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELF 6 LUNI NU AU FOST ABONAT) LA CUVÂNTUL 
LIBER SI NICI CITITORI DE PROBA TALONUL NU IMPLICA NICI UN FEL 
DL OBLIGAȚII FlNAfJCiARF D'N PARTEA < <T .c .

•e lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber Iți 
iferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOD 
tfu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
trețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
icelași, pe rețeaua proprie de distribuție!

POȘTA:»1 lună=10,llei» 2 luni=20,2 lei• 3 luni= 303 lei» 6 luni= 60,6 lei» 12 luni=121,2 lei
^DISTRIBUITE 
» PROPRIE:1 lună=8,9 tei2 luni= 17,8 tei ■» 3 luni=25,9 lei H» 6 luni= 48,9 tei12 luni=89,9 tei

0254/211275, int. 8811 
lână pentru a profita de această OFERTA!

clprlan.marlnut0lnformmedla.ro
valentin.einformmedia.ro
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Anchetă finală• Amenzi aspre. Biroul Federal al FR Rugby a aprobat introducerea sancțiunilor financiare pentru jucători, oficiali, medici și arbitri începând cu sezonul 2007-2008, printre aceste penalizări figurând și amendarea cu 1.600 de lei a rugbyștilor care își vor călca adversarii pe cap.
Refuz

București (MF) - Doi halterofili ai GSA Stea 
ua au refuzat să se st. 
pună testului antido
ping, după semnarea invitației la control, astfel 
că, Împreună cu antrenorul lor, vor fi audiați, marți, de Comisia de Audieri a sportivilor și 
a personalului acestuia, din cadrul Agenției Naționale Antidoping.
La biserică

Vaslui (MF) - Finanțatorul FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a declarat ftmdașul Bogdan Buhuș, care a decis să-și încheie cariera din cauza unor probleme familiale 
și a spus că intenționea
ză să apuce calea bisericii, a apucat „o cale întunecată, ce aparține unei secte”.

Javier Saviola
(Foto: EPA)

Gust

Adrian Porumboiu
(Foto: FAN)

amar
Barcelona (MF) - Ata
cantul argentinian 
Javier Saviola a anun
țat că părăsește echi
pa FC Barcelona trist 
pentru că nu și-a 
putut lua rămas bun 
de la suporteri și cu 
un „gust amar" în 
privința comporta
mentului clubului la 
adresa sa.
„Sunt trist pentru că 
nu mi-am putut lua 
rămas bun de la 
suporteri. îmi lasă un 
gust amar să 
părăsesc clubul astfel, 
deoarece multe 
lucruri nu au fost 
clarificate. Clubul nu 
s-a purtat bine cu 
mine și nu vreau să 
arăt pe nimeni cu 
.degetul", a declarat 
Saviola.

% Ultima expertiză, fă
cută de trei comisii, rele
vă faptul că doar atleta 
e vinovată de accident.Deva (MF) ■ Concluzia finală a expertizei efectuate de Poliția din Bulgaria la locul accidentului în urma căruia atleta Maria Cioncan a murit, la începutul anului, atestă faptul că mașina pilotată de medaliata cu bronz la Olimpiada de la Atena 2004, o Skoda Fabia, era în perfectă stare de funcționare.Accidentul în urma căruia și-a pierdut viața atleta Maria Cioncan ■ care ar fi împlinit ieri, 30 de ani - a fost cauzat de o eroare a conducătorului auto.„Expertiza a fost efectuată de trei comisii diferite. Din păcate, toate concluziile scot în evidență faptul că mașina nu avea nici o defecțiune, iar accidentul a fost provocat de o manevră bruscă, exercitată de șofer asupra volanului. Toate avariile autoturismului s-au activat în momentul impactului cu copacul. Nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat”, spune Ștefan Beregszaszy, care, timp de 11 ani, a fost antrenorul
Majorare de capital la „Poli"

CIP Deva de neoprit
Târgu Mureș (MF) - Echipa CIP Deva a Învins, luni seară, la Târgu Mureș, cu scorul de 6-4 (3-2), formația ACS Odorheiu 

Secuiesc II, în finala Cupei României la fut
sal.Pentru învingători au marcat Dobre '9, 
'21, Matei '13, Molomfălean '16, '30 și Gher
man '35, în timp ce pentru învinși au Înscris Șotârcă '2 - autogol, Leitao '8, Mihaly 
'29 și Gyurcsany '39.CIP Deva a reușit să câștige în acest 
sezon și titlul de campioană și va reprezen
ta România în UEFA Futsal Cup, cea mai 
puternică competiție intercluburi din 
Europa.

■ Timișorenii are un ca
pital mai mare cu 17,5 
milioane lei, exact cât au 
costat noile transferuri.

Timișoara (MF) - Firma care deține clubul Poli Timișoara și-a majorat capitalul social, în luna februarie, cu suma de 17,5 milioane lei, reprezentând prețul total cu care jucătorii formției au fost achiziționați.Decizia a fost luată de către acționarii SC FCU Politehnica Timișoara & Invest SA, care deține echipa de fotbal Poli Timișoara, la jumătatea lunii februarie și reprezintă majoarea capitalului societății cu 17,57 milioane lei, prin aport în natură a valorii contabile a jucătorilor, la suma de 28,55 milioane lei.Președintele clubului a menționat că valoarea contabilă a jucătorilor reprezintă prețurile investite de companie pentru achiziționarea acestora.El a menționat că în cazul în care unii jucători vor fi
Incident rasist

La Milan. Oficialii cluburilor AC
Milan și Cagliari s-au înțeles în pri
vința transferului atacantului David
Suazo din Honduras la câștigătoarea 
Ligii Campionilor pentru 14 milioane 
de euro, a anunțat, marți, site-ul oficial 

I al clubului milano .Foto: EPA)

__________<•

Londra (MF) - Federația Engleză de Fotbal (FA) a anunțat, luni, că a depus la UE FA o plângere împotriva unui jucător sârb, care nu a fost desemnat, pentru injurii rasiste ce ar fi fost adresate unui fotbalist englez, la meciul Anglia-Ser- bia, de la CE de tineret, informează AFP.Plângerea FA vizează și imitarea strigătelor de maimuță ale suporterilor sârbi, la adresa englezului Nedum Onuoha.într-un comunicat, FA a- nunță că a trimis o plângere oficială la FIFA vizând atitudinea rasistă a unor suporteri sârbi la adresa 
unor jucători englezi, în 
timpul meciului câștigat de 

I Anglia cu scorul de 2-0. „De 
asemenea, a fost depusă o 
plângere privind un alt act 

Măriei Cioncan.Traducerea expertizei, scrisă în limba bulgară, care a fost efectuată și legalizată de un traducător din Giurgiu, relevă faptul că din momentul manevrei greșite și până la locul impactului cu copacul, mașina a traversat șoseaua pe contrasens parcurgând 29 de metri în mai puțin de o secundă, mai precis 0,78 de sutimi.„Experții spun că accidentul ar fi putut fi evitat dacă Maria ar fi mânuit volanul mai fin”, completează Beregszaszy.în momentul tragediei, tehnicianul rula în propriul autoturism, la câțiva metri în fața mașinii conduse de Maria Cioncan, și a văzut tot filmul accidentului în oglinda retrovizoare.O xerocopie, netradusă, a expertizei accidentului a a- juns și în posesia familiei sportivei.Maria Cioncan, medaliată cu bronz în proba de 1.500 de metri la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, a murit pe 21 ianuarie, după ce mașina pe care o conducea, o Skoda Fabia, s-a izbit de un copac de pe marginea șoselei dintre Sofia și Plevna.

Marian lancu nu a mai cheltuit nesăbuit și în această vară
(Foto: FAN)vânduți sumele astfel obținute vor rămâne în societate.Totodată, lancu a menționat că, la sfârșitul lunii iunie, acționarii companiei ar putea aproba o nouă majorare a capitalului social cu o sumă de aproximativ trei milioane de euro.

rasist împotriva unor jucători englezi comis de cel puțin un membru al echipei sârbe, în tuneul de la vestiare”, a anunțat FA.„Luăm în serios rasismul și celelalte forme de comportament discriminatoriu și am solicitat UEFA să deschidă anchete de urgență asupra acestor incidente”, a adăugat un purtător de cuvânt al FA.în partea secundă a meciului, mai multe zeci de suporteri sârbi au imitat pentru scurt timp strigătul de maimuță, la adresa jucătorului englez Nedum O- nuoha. Aceste injurii au încetat rapid, fiind acoperite de scandările suporterilor britanici. Arbitrul ger
man al meciului a consem
nat în raport incidentele ra
siste.

Au apus de mult vremurile în care Cioncan se bătea cu Mutola
(Foto: EBA*-

Acționarii companiei FCU Politehnica Timișoara & Invest sunt Balkan Petroleum, firmă controlată de Marian lancu, FCU Politehnica Timișoara, VGB Invest și persoanele fizice Constantin Mărgărit, Emil Roșianu și Marian lancu.
II vor pe Samuel Eto'oMilano (MF) - Atacantul echipei FC Barcelona, Samuel Eto’o, este și rămâne obiectivul grupării AC Milan în ceea ce privește transferurile pentru sezonul viitor, a anunțat, luni, Adriano Galliani, administratorul delegat al campioanei Europei.„Primul obiectiv al grupării AC Milan pentru sezonul viitor este și rămâne Samuel Eto’o. Dacă noi avem resurse

h ' wT» -fi

La Real?
Madrid (MF) - Bernd ! Schuster, antrenorul ger- 1 man al echipei Getafe, s-a Ș declarat pregătit, luni, să antreneze formația Real Madrid, care a câștigat a<^ XXX-lea titlu al campio-y.! natului Spaniei. i„Sunt pregătit să an- I trenez echipa Real Ma- ■ drid din sezonul viitor, i M-am pregătit de mult i timp și Real face deja < parte din proiectul meu”, i a declarat germanul, fost ! jucător al formației ma- - I dr ilene.„Situația sportivă a,— Realului a evoluat într-un- V mod pozitiv după victo- ■ ria din campionat în ul- 1 timul meci. Nu vreau să î fac pe nebunul și spun doar că sunt pregătit să antrenez Real Madrid în i sezonul viitor”, a afirmat i Schuster.Numele lui Bernd Schuster este avansat în mod regulat de presă, pentru înlocuirea lui Capello.

le economice și dacă Barcelona este dispusă să se despartă de jucător, atunci îl vom lua. Orice se va întâmpla, noi vom pleca în noul sezon cu echipa campioană a Europei și, în plus, cu Ronaldo”, a spus Galliani, refe- rindu-se la atacantul brazilian, transferat în iarnă, și care nu a putut participa campania victoriosă din Liga Campionilor.
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Cumpărăm fântână cu valoare istorică, In 
atare bună (veri foto), in următoarele condiții:
• diametrul preferabil 2.53,5 m
• în stare transportabilă
Trindtetl oferts cu MtcMcvM nmtafeL ou Mril

Vând ap. 2 camere (03)
• confort 1, zona Miorița, contorizări, apă, gaz, 
preț un miliard patru sute milioane lei, tel. 
223336.(T)
• Gojdu, bloc 01, et. 4, ap. 25, în circuit, 
contorizări, acoperit, tel. 210919 sau 0721/888024 
sau 0720/021794, preț 1350 000.000 neg. (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zonaGojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160.(A0)

2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
: ientrală termică, ocupabile imediat preț 70000
' '"'ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 

(A0)
• semidecomandate, centrală termică parchet 
gresie+faianță, balcon ST 54 mp, et. 2, zona 
Miorița, preț 42000 euro neg., tel. 0742/019418. 
(Al)
• zonă centrală, parchet centrală termică, 
balcon, ST 51 mp, instalații noi, preț 136000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
B6 mp, centrală termică, parchet gresie, faianță, 
balcon, et. 3, P-ța Victoriei, preț 145000 lei, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

' -t • urgent zona Zamfirescu, amenajări modeme, 
balcon, et 2, preț 140.000 RON, tel. 0740/013971.

'~’(A2)
• urgent, zona Gojdu, et. 3, balcon, amenajări, 
preț 130.000 RON, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona Gojdu, preț 130.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
preț 120.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• circuit, bucătărie, baie, balcon, etaj interme
diar, zona Zamfirescu, preț 45.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 Seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Magnoliei, preț 130.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara (A2)

■' • semidec, bucătărie, baie, balcon, etaj 4,
ocupabi I imediat, zona Mărăști, preț 38.000 euro,

' ' neg., tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent, decomandate, 60 mp, zona Lie. Auto, 
cu balcon mare, bine întreținut, contorizări, 
vedere pe 2 părți, preț 140.000 ron, negociabil, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 

' balcon mare, bine întreținut, contorizări, vedere
la bulevard, fără modificări, igienizat preț 42.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)

• 2 apartamente la parter, zonă bună, ideale pt. 
spațiu comercial sau de locuit, 50 mp, fiecare, cu 
centrală termică, bucătărie modificată, parchet, 
ocupabile în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• semidecomandate, 50 mp, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara- 
cămarâ, fără modificări, ocupabil imediat, preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• 2 camere semidecomandate, 60 mp, str. 
Eminescu, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie mare, debara-cămară, 
modificări, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou. preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă, tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă centrală, Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, decomandate, între 50 mp și 60 mp, în 
zonă centrală, 22 Decembrie, Kogălniceanu, cu 
balcon, cu sau fără amenajări, se face ofertă de 
preț la vedere, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă, modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• drcult, balcon, parchet, gresie+faianță, ST 70 
mp, et. 3, Kogălniceanu, preț 164000 ron, neg., tel. 
0742/019418. (Al)
• zonă liniștită, etaj 1, balcon închis, centrală 
termică, parchet, preț 128000 ron, tel. 
0726/710903.(Al)
• decomandate, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, 2 băi, balcon, boxă, et. 1, zona 
Dorobanți, preț 185000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Carpați, dec, garaj, boxă, CT, 2 băi, preț: 
90.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, etl, dec, neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P. semidec, baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec, 2 bai, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț: 65.000 euro, neg, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1.
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat cu centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275, 0740-535095. 
(A4)
• In blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență, tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4).
• decomandate, etaj 3, bine întreținut, zonă 
liniștită, cu termopan, parchet, gresie, faianță 
zona Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4)
• dec, 2 bă, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/15&483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 bă. îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 bă, etaj L 2 balcoane, 
preț atractiv, telefon; 0254/613366.0788/040.490.  
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)

; • Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366, I 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• +garaj, circa 600 mp, zona centrală tel. 
0254/613366:0788/040.490- 0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A91

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, Dorobanți etaj 2, parchet, 2 băi, 
balcon, centrală termică boxă preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică 2 băi, balcon, 
boxă et. 2, Dorobanți, preț 250000 lei, tel. 
0726/316796,0745/639022. (Al)
• decomandate, centrală termică et. 2, zona 
Bejan, preț 48000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• 4 camere decomandate, zona Progresului, etaj 
intermediar, modificat, centrală termică, 
termopan, parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carnați, Deva, preț neg., tel. 231.800. ÎA9)

• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• șură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483 (A10)
• curte, garai, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• In Dealu Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040 4nn 0708/158.483. (A10)

Cumpăr casâ (14)
• în Deva, zonă bună și accesibilă curte, 
grădină, de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)
• p+l cu terasă în stațiunea Geoagiu Băi, preț 
convenabil, informații la tel. 0254/241044, după 
ora 17.00. (T)
• vând cabană de lemn și 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 
0720/400439. (T)

Vând case la țară (17)
• In satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T).
• Casă lemn, ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Deal u Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Sâvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• casă șl teren 5 ari. Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/15&483. (A10)
• «foi lemn, cu 2 cam.+l ha teren, corn Buceș, tel. 
0254/613366; 0788/040.490; 0788/158.483.(  A10)

Vând garsoniere (19)

• htoc ML eL 1, ap. 7, contorizări, gaz, 
parchet, disponibilă imediat, 33 mp, Aleea 
Crizantemelor, preț negociabil, tel. 
0746/081009 sau 0723/809188. (nr. 
2/18363007)

• confort L strada Zamfirescu, informații la 
telefon 232499. (nr. 6/19.063007)
• irgent, Deva, Bulevardul luliu-Maniu, 34 mp, 
balcon închis, parchet gresie, faianță 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• decomandate, balcon închis, parchet, 
gresie+faianță contorizări, zona Opera, ST 38 
mp, preț 93000 ron, negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• urgent, semidecomandate, contorizări, 
ocupabilă imediat B-dul luliu Maniu, preț 78000 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• ugent, to zona Gojdu, 2 camere dec., baie, hol, 
modernizări, preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Decebal, etaj intermediar, st=37 
mp, modernizări, balcon, preț 87.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona I. Maniu, dec., balcon, preț 90.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona piață 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită ocupabilă imediat, ideală pt. investiție, 
închiriere, preț negociabil, tel.0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, urgent, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)

I

Cumpăr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (A0)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• urgent, zona Decebal, Gojdu, Mărăști, cu sau 
fără modificări, indiferent de etaj, ofertă de preț 
la vedere, cu plata imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
• 1 ha lângă restaurant Pacific, intrare de pe- 
DN7,toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)
• 1 ha teren lângă Restaurantul Pacific, intrare 
de pe DN7, toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)

I • 2 parcele alăturate, intravilan, Deva, str. I 
j Rod,CF, PUD(450mp=10mlFS=7500euroși 

720mp=17ml FS=12000euro) informații la
I telefon 0722/282374 (nr. 3/184)63007)

• intravilan in Cîrjiți la 9 Km de Deva și Dacia.. 
Logan Laureat 1.4MPI cu AC, relații 0722/722112. 
(T)
• Simeria Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi : 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. < 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel.:' 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcelă, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

Vâna ap. 5,6 camere (09)
• + garaj cu scară interioară Deva, 150 mp, 
centrală termică termopane, amenajat occi
dental. 110000 euro. tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă cu anexe și teren, In Brad, str. 
.rtești, nr. 17, preț 354100 euro sau 1204)00 

lei, te 744/788173. <nr. 3/194)63007)

• casă în Deva, construcție nouă D+P+l, sc 
700 mp, teren 530 mp: de văzut pe 
www.casasuper.home.ro. Tel. 0768/340262. 
(8/31.05)

Pentru ca vrem sa-ți râspiatim fidelitatea i((J : 
$i sa te marmăm cu premii, iți propunem 
ut’ 'ou concurs în perioada 5 iunie - 26 ON 
iu e. intra pe www.huon.ro,compietezâ
fc.: uiarul asociat imaginii de promo și câștiga în 27 iulie: 
un MP3 PLAYER, un WEBCAM sau o pereche de 
CĂȘTI CU MICROFON SUCCESH!

GECUXAMENT
cccurs ■-o>:t cari.: ca angoialu irtfovre Meri a 5PL s

Re jr» tei 3'2G4.X 45$

• în Deva sau schimb cu apartament 3 camere, 
etaj 1, loc central în Deva, plus diferență, tel. 
0254/215795. (T)
• vând casă în Simeria, 4 camere, bucătărie, 
baie, hol, pivniță mare, toate utilitățile, zonă 
foarte bună preț neg., tel. 0745/609389,260506. 
(T)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, balcon, teren 1600 
mp, apă gaz, canalizare, ocupabilă imediat, tel. 
0722/564004.(Al)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490,  
0788/158483. (A10)

imo

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 
2007 îți 
aduce noi 
și noi 
câștiguri!

i 
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parte din familia 
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REGULANf’IT: La acest
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angajații S.C, Inform Media 
S.R.L. și nici rudele acestora de 
gradele I și II. Extragerea se va | 
desfășurata redacția Cuvântul ‘ 
Liber 'in 2 iulie, ora 14 și se va | 
face in mod aleator, din baza 
de date a abonaților CL. Relații 
suplimentare la’tel. 211275

http://www.casasuper.home.ro
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Societatea de asigurări Allianz-Țiriac Asigurări SA, parte a 

Grupului Allianz - un leader pe piața mondială a asigurărilor și 

serviciilor financiare - pentru structura de vânzări selecționează

l

COHTABILI FACTURISTĂ BARMANI OSPĂTARI

r.IlM W»1lagercomTroj 3

cu sediul In Calea Zarandulul, nr. 59 A, reprezentată de Director General 
Ec. Alienai Carmen,

ANGAJEAZĂ JURIST
Se cer: atudll In domeniu șl vechime.
Se oferi un salariu motivant șl bonuri de masă.
Relații la telefon: 0254/217.016. CV-urlIe se depun la sediul firmei.

(98809)

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZĂRI
Pentru județul Hunedoara

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută

Redactor web
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• experiența în jurnalistică
• aptitudini de redactare în limba română
• abilități de comunicare
• cunoștințe de limba engleză
Constituie avantaj:
• cunoștințe de web design, HTML
• cunoștințe în prelucrarea de imagini
Oferim:
• loc de muncă dinamic și stabil
• colectiv tânăr
• infrastructură modernă

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV 
până în data de 5 aprilie la următoarea adresă de e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon. 0720/400 453.

LIBER

Ocolul Silvic Valea Orâștiel organizează în data de 27.06.2007, de la 

ora 10.00 licitație de masă lemnoasă pe picior, producția anului 2007, 
pentru un volum total de 404 mc, după cum urmează:

- Rășlnoase - mc - Fag - 308 mc - Qvercinee - 6 mc

- Diverse tari - 69 mc - Diverse moi - 21 mc

Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu strigare și va avea 
loc în data de 27.06.2007, la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Orăștiei 
R.A. cu sediul în municipiul Orăștie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 16 (în 
clădirea spitalului vechi din centrul Istoric, la etajul 1 dreapta), tel./fax 

0254/247044,

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Ocolului Silvic.

Preselecțla agenților economici va avea loc în data de 25.06.2007, 
între orele 9.00-15.00

Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația de 

preselecție, se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, 
până cel târziu la 25.06.2007, ora 16,00, conform H.G. 85/2005.

(99590)

Cerințe: Oferim:

• experiență în vânzări • posibilitatea dezvoltării unei cariere
• foarte bune abilități de comunicare într-o companie multinațională

• dinamism • mediu de lucru profesional

• spirit de inițiativă • training inițial și permanent

• spirit de echipă • pechet salarial atractiv și motivant

Așteptăm C.V.-urile dvs. însoțite de o scrisoare de intenție până la 

data de 30.06.2007, în atenția d-nei Lucia Voina la 

fax: 0254-211034, sau e-mail: ..lucia.voina.hd@allianz-tiriac.ro.

(56389)

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține poziția de lider in publicarea de ziare și servicii Internet în vestul Austriei, In nord-estul Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare
angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

»

• în Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 mp 
la 800 mp, teren plan, formă dreptunghiulară, 
poziție bună, ideal pt. investiție, construcție 
casă, acte la zi, preț de la 15 euro/mp la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 5 euro/mp, tel. 0740- 
535095,0723-251498. (A4)
• în Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp la 
600 mp, deschidere ia stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construcție casă, vedere panoramică, 
acte la zi, preț 34 euro/mp, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan în Deva. S-750 mp, zona Zăvoi 
iSadoveanu). preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele între 550-800 mp, zona de case 
Simeria. viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• 03 ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva. 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Tebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha. Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490, 0788/158483. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• halt, In Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177, (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală in Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pontau fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• în Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• In Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)
• tali șl construcție parțial finisată lângă RAR; 
vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă caldă pe 
gaz, preț negociabil. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (T)

Cumpăr teren (22)
Imobile chirii (29)

• intravilan în Deva pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• ofor apr» Inchlriare hală Induatrlală In 
Brad, Str. Moților, amanajată, 700 mp Moil- 
bill piua birouri super dotate; bar, 
spălătorie auto, not cu toate dotările afe
rente, fose septice, nlslpator, separator 
grăsimi. Tei. 0729/942066, 0728/078090. 
(6/2945)

• urgent, Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă
amenajat, 50000 euro, tel. 0722/564004. (Al) • primesc In gazdă 1 elevă. Deva, str. A. Vlaicu, 

nr. 48, lângă Liceul Pedagogic, tel. 212865. (T)
• primesc In gazdă tânără tânăr, nefumător 
sau alte vicii; ofer condiții ireproșabile; rog seri
ozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (AO)
• Deva, zona Piață 50 mp, parter, occidental, 
centrală termică termopane, pt. birou, cabinet 
sediu firmă 500 euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră Deva, complet mooilată 100 
eurp/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere. Deva, mobilat, 
contorizări. 150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 1 cameră mobilat, preț 400 ron, 
tel. 0740/210780. (Al)

• bd Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, DecebaL 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro 
+ garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• garsonieră zona Trident, mobilată și utilată, 
cu balcon, parchet, 2 paturi, fotolii, aragaz, 
mașină de spălat, frigider, preț 100 euro/lună, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal - Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
150 euro/lună, și similar, zona 1 Decembrie - 
cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
MărâștiuI Nou, mobilat și utilat, cu balcon mare, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
amenajat modem, preț 200 euro/lună sau 
apartament 3 camere, nemobilat zona Spar - 
piață cu centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță cu cheltueli incluse, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 
euro/lună neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• 600 mp hală în Brad. tel. 0254/613366: 
0788/040.490; 0788/158.483. (A10)

Abilități de comunicare; Experiență în vânzări;9
• lUAJJCL lCllpL IU V dUZ-ClL 1,® Experiență operare calculator;Permis de conducere.Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.Oferim:• condiții de muncă intr-un colectiv dinamic și tânăr;® posibilitate de training;® salariu fix și venituri în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275,fax 218061.
Persoană de contact: Ovidiu Trufaș

E-mail: ovidiu.trufas@informmedia.ro

Mobilier și interioare (47)

• vând pat de metal pentru copil, tel. 212865. (T)
• vând urgent dulap, fotolii cu măsuță, 
bibliotecă mare, covor persan 3/4,-bibliotecă 
mică, birou, lustre, covor 2/3. sobă teracotă la 
curent, informații la tel. 0723/851439. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună, 
lei 240 negociabil, tel. 213355. (T)

Auto românești (36) Plante și animale (57)

(83179)

• vând lapte de vacă, proaspăt, cu grăsime 
3,5%, la preț avantajos, sub prețul pieței, 
informații la tel. 0724/316174, Deva (T)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)
• vând țiglă veche la 60 bani bucata (6000 lei 
vechi) și coame la 2 lei bucata lemne de 
acoperiș și lăți vechi, preț neg., tel. 213900. (T)

Pierderi (62)

• vând Dacia Pick-Up (Papuc), an 2004, motor 
1,9 Diesel, motor de Renault. Km 45000, tracțiune 
4x4 sau schimb, variante, preț 153 milioane, tel. 
0723/270348. (T)

• vând papagal rosella și agapornis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/400440.

Altele (61)

n
• pierdut carnet asigurări de sănătate nr! 
13107347, pe numele Moise Sandu. Se declară 
nul. (nr. 2/19,06.2007)
• pierdut carnet de asigurat pe numele Bozgan 
Nicplae. Se declară nul. (nr. 1/19.06.2007)
• pierdut carnet de asigurat pe numele 
Georgescu Gheorghe. Se declară nul. (nr. 
4/19.06.2007)

Prestări servicii (72)
Auto străine (37)

• vând Opel Astra, an 2001, model limuzină, 
motor 1,6, benzină-extrase full-Km 67000, carte 
service, ireproșabil, preț 7200 euro negociabil, 
tel. 0744/125690. (T)

• vând 2000 bucăți Cărămidă recuperabilă 
informații latei. 0720/561356. (T)
• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
1,30/1,28 m, scânduri, vană din tablă zincată tel. 
0254/215795. (T)

best
• vând urgent cântar 100 kg. tip Balanța 
Sibiu, aspirator mare Zanussi âer-apâ, 
imprimantă LX300 pe ace, aproape nouă, 
calculator, preturi negociabile Deva, tel. 
0752/206785. (nr. 4/18.06.2007)

■ abordabil transport zilnic, ieftin, 
persoane: italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, modeme. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/2445)

• alimentează de minim 50 lei noi la Lukoil Brad
și poți câștiga unul dintre cele 3 premii !
participând la concursul ce va avea loc în data • 
de 15 iulie, (nr. 7/19.06.2007)
• mamă a doi copii, mă ofer să fac menaj și alte• 
munci gospodărești, numai la familii serioase 
ofer și pretind seriozitate, informații la tel. 
0723/851439. CD

Deva str.Ulpia nr. 15
Tel +40 - (O) 254-215294; 215770; 0728/285676 Fax-.+40-(0}-254 218151; e-rneu: acarnin.ro

ANGAJEAZĂ

• închiriez Opel Corsa 2002,100 roni la 24 
de ore. Informații la telefon 0730/979103. 
(nr. 10/11.062007)

CEMTWL DF AFACFFtl

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

•Fonduri structurale și de coeziune 
2007-201 3: Metodologia de pregătire 
a dosarului dc finanțare

•Achiziții publice 
înscrieri zilnic. între orele 9-I <5. în 
lifDttu Jocurilor disponibile. pânS la 
data de: 30.06.2007

Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A
Tțl/Fax: 0254 2181 jl; Emuli: ----- (74255>

1I
relații la tel:
0722/678 722 0724/551 442

INGINERI, SUBINGINERI
■domeniul construcții (CCIA, CH, CFDP)

MAIȘTRI
-domeniul construcții

L

• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în; 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

Condiții: — minim 3 ani experiență în domeniu; 
Poziție: - șef șantier; - șef punct de lucru; - serviciu tehnic decontări. 

INGINERI CONSTRUCTORI - tineri absolvenți 
CONTABILI DE ȘANTIER > evidență primară (cunoștințe de operare 

PC, Word .Excel; deasemenea cunoașterea materialelor de construcții) 
DULGHERI

ZIDARI
FAIANȚAR1 

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un 
pachet salarial motivant. Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

(965141

Informații la telefon: 0254.215.294 — 0254.218.151(fax) 
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro

C V -mile pot fi trimise piin fax. e-mail sau depuse la secretariatul firmei.
__________________________________________________________________________________________ :____ ■ WJP- -

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• pensionară fost cadru medical, doresc să 
îngrijesc copil sau oameni în vârstă tel. 
0728/004949. (T)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBIL
IARE:
AO - Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A10 - Liliacul Multicom

«OAK

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:lucia.voina.hd@allianz-tiriac.ro
mailto:ovidiu.trufas@informmedia.ro
acarnin.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro
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SC TEX-O PTIM SRL TG. MUREȘPUNCT DE LUCRU BRAD

ANGAJEAZĂ CONFECțIONERI 
ARTICOLE -TEXTILEOferim pachet salariat motivant! Informații la telefon: 0745.918096.

;994«!

Decese (75)

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține poziția de lider in publicarea de ziare $1 servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare
organizator abonamente

pentru Hunedoara
Condiții:

e cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;
e capacitate de convingere
e seriozitate;
e abilități de comunicare.

Oferim:
e lucru într-o echipă tânără și dinamică; 
e mediu de lucru profesional și competitiv;
e salarhvatractiv în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8811.
Persoană de contact: Andrea Szancsali,

tel. 0724/388681
E-mail: andrea.szancsali@informmedia.ro (“2648

Consiliul de Administrație al SC COMAT DEVA SA cu sediul în Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, înmatriculată la ORC Hunedoara - Deva sub nr. J20/54/1991, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.07.2007, ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 15.07.2007, cu următoarea ordine de zi:1. Modificarea proiectului de divizare și stabilirea datei de referință a divizării 31.12.2007.2. Modificarea structurii acționariatuluiîn cazul neîmplinirii cvorumului necesar la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC COMAT DEVA SA va avea loc în data de 22.07.2007, începând cu ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0254/216582.

(99470)

Societatea HIDROMINBRAL S.A., cu sediul în comuna 
Greci, jud.Tulcea, angajează Inginer minier de suprafață - 
Indusiv absolvent, pentru cariera Izvoarele Macin Vii, aflată la 
circa 3 km de orașul Macin, jud.Tulcea.

Asigurăm: cazare, alte facilități și salariu în funcție de 
competență, capacitate și eficiență.

Relații se pot obține la: 0240/575.301; 0240/575.302; 
0722/344.352.

(97624)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm șoferi categoriile D și Dl, transport 
persoane. Relații la tel. 0254-231394, între orele 
08.00 și 16.00. (nr. 7/18.06.2007)
• angajez personal pentru magazin de biciclete. 
Informații la telefon 0744/575217. (nr. 
8/19.06.2007)
■ angajez vânzător floral, în Deva, Eminescu, nr. 
42. Informații la telefon 212864. (nr. 
10/13.06.2007)
• locuri de muncă în Italia, pentru femei de până 
la 60 de ani, cazare și masă asigurate. Relații la 
tel. 0727/130350. (3/7.06)
• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6 angajează tricoteri, 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867 și tricoteri manuali, tel. 0744/514225. 
(nr. 2/12.06.2007)
muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hațeg, 3 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Lupeni, 1 post, data limită 25.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Lupeni, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
■ muncitor necallflcat la întreținere poduri, 
drumuri, șosele, Hunedoara, 1 post, data limită 
19.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere poduri, 
șosele, drumuri, Lupeni, 1 post data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• immdtor necallflcat la spargerea și tăierea 
materiei, Călan, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor mcaMIcat la spargerea și tăierea 
materiei Orăștie. 1 post data limită 30.06» tel. 
213244, intre orele 9-16.
• muocfcr reoMot la spargerea și -tăierea 
materiei Orăștie. 1 post data limită 3006. teL 
213244. m reie9-ia
• masă» Mdfcat r. industria confectidar. 
Ortaoe 25 posturi data ămtâ 3006. tet Z132U

• ospatar, chelner. Deva. 10 posturi.data limita 
30,06,tel.213244, intre orele 9-16.
• ospatar, chelner,Deva,1 post, data limita 
30,06,tel.213244, intre orele 9-16.
• patiser, Deva, 2 posturi, data limita 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
e patiser, Hunedoara, 2 posturi.data limita 
31,07,tel.213244, intre orele 9-16.
• patiser, Orăștie,1 post, data - limită
18,06,tel.213244,între orele 9-16.
• pavator, Brad.3 posturi.data limită
30,06,tel.213244, între orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• paznic, Hunedoara.l post, data limita 
30,07,tel.213244, între orele 9-16.
e paznic,Hunedoara,l post, data limită 
30,07,tel.213244,între orele 9-16.
o paznic,Petrila,l post, data limită 
30,06,tel.213244, între orele 9-16.
e pompier specialist, Hunedoara, 2 posturi, data 
limita 18,06, tel. 213244, între orele 9-16.
• portar, Orăștie, 1 post, data limită 25,06, tel. 
213244, între orele 9-16.
o portar, Simeria, 1 post, data limită 30,06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• pregătitor lansator confecții, Brad, 4 posturi, 
data limita 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte. Brad, 2 posturi, 
data limita 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
e pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 15.07, tel. 213244, între orele 
9-16.
o pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara,16 
posturi, data limita 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• preparator conserve legume, fructe, Hune
doara, 1 post, data limita 25.06, tel.213244, între 
orele 9-16.
• preparator semifabricate și preparate, Brad.
2 posturi, data limita 30,06.tel.213244,intre orele 
9-16.
• psihologjfcmedoara.1 post data limita 
30,06tel.2132«. intre orele 9-16
• psMog4furedoara.l postdata limita 
30.07.tel.213244. intre oree 9-16.
• receptioner hoteLOrestie.l post data limita 
30.06.te .213244. intre orele 9-16
• receptionist, Himedoara. 1 post data limită 
30.07. tel 213244, între orele 9-16.

• i eter mit de specialitate admin.publica.Hațeg.2 
posturi.data limita 22,06,tel.213244,între orele 9- 
16.
• referent pensii,asig.sociale,Hunedoara,11 
posturi.data limită 30,07, tel.213244,între orele 9- 
16.
• referent specialitate admin, publică. Brad, 1 
post, termen limitat 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• retușier confecții, Hunedoara, 1 post, data 
limita 12.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• salubrizor, Hunedoara, 1 post, data limita 
25,06,tel.213244. între orele 9-16.
• sculer matriter,Hunedoara, 1 post, data limita 
30,06,tel.213244, intre orele 9-16.
• secretar administrativ, Simeria,1 post, data 
limită 10,07,tel.213244,între orele 9-16.
• servant pompier, Deva,4 posturi, data limita 
20,06,tel.213244, între orele 9-16.
• sortator produse, Aninoasa, 1 post data limită 
20.06» tel. 213244, între orele 9-16.
• sortator produse, Hațeg, 5 posturi, data limită 
15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sortator produse. Petrila, 3 posturi, data limită 
30.06» tel. 213244, între orele 9-16.
• spălător vehicule, Petrila, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• stlvultorist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06» tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar la strung paralel și de detalonat, 
Călan, 4 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• strungar la strung paralel și de detalonat, 
Călan, 4 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• strungar universal, Brad, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar universal, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar universal, Orăștie, 1 post, data limită 
30.06» tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar universal, Orăștie, 1 post, data limită 
30.06» tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor in mediu protector, Deva, 4 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Deva, 5 posturi, data 
limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06» tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 25.07» tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.06» tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 4 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Hunedoara.
3 posturi, data limită 25.07» tel. 213244, între 
orele 9-16.
• sudor manula cu arc electric, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 31.07» tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Hunedoara. 3 posturi, data limită 30.06» 
tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Hunedoara,5 posturi, data llmită31.07„ 
tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor. Hunedoara, perioadă determinată, 10 1 
posturi, data limită 29.07» tel. 213244, între orele ; 
9-16.
• sudor, Simeria. 17 posturi, data limită 30.06» 
tel. 213244. între o^ele 9-16.
• supravechetor jocuri. Hunedoara. 1 post data 
limită 30.07, tel 213244. între orele 9-1&
• supraveghetor Maple 'i'ivâțămâ.D. De»a. 1 
□est. pata TTrtă 3^36,31-213244.’rtrearee 9-

• șef birou instituție publică, Hunedpara.1 
post,data limita 30,07, tel.213244, între orele 9-16.
• șef departament mărfuri alimentare-neali- 
mentare,Hunedoara.l post, data limita 
31,07,tel.213244, între orele 9-16.
• șef șantier, Petrila, 1 post, data limita 30,06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• șef serviciu instituție publică, Hunedoara.l 
post, data limită 30,07, tel.213244, între orele 9- 
16.
• șofer autobuz, Hațeg,lpost data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer autobuz, Hunedoara, 1 post, data limită 
20.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer autobuz, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30,06, tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj,
Brad, 1 post, data limită 30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.
e șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj,
Brad, 46 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj,
Deva, 2 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj,
Hațeg, 2 posturi, data limită 11.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj,
Hațeg, 2 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj,
Hunedoara, 1 post, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnâ de mare tfonaj,
Orăștie, 1 post, data limită 25.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamkxVmașM de mare tonaj,
Orăștie, 3 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
intre orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete. Brad, 1 
post data limită 30-06» tel. 213244. intre orele 9- 
16.
.șofer de autoturisme și camionete, Deva. 10 
posturi, data limită 30.06, tei. 213244, între orele 
9-16.
• șotade autoturisme și camionete, Hațeg, 1 
post data limită 30.06» tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 
data limită 25.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• tăietor cu flacără (autogen), Hunedoara, 6 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• tălpuitor (confecționer-reparații încălță
minte), Hunedoara. 3 posturi, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar binale, Călan, 1 post, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar manual/artizanal. Hațeg, 1 post, data 
limită 28.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar unlvenal, Brad, 1 post, data limită 
04.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar unlverul Brad, 1 post, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16. 1
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 1 post, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.

Familiile Neidoni, Ișfănescu și Tranciuc cu inimile zdorbite de durere anunță că vom conduce pe ultimul drum pe aceea care a fost o deosebită soție, mamă, bunică și străbunică
MARIOARA NEIDONIde 88 de ani, din Hațeg. înmormântarea, miercuri, ora 14.00.

Dumnezeu să o odihnească!

(chit. 3005480)

Soția Margareta mulțumește din suflet tuturor celor care au fost alături de ea în momentele cele mai grele și care l-au condus pe ultimul drum pe cel care i-a fost soț timp de 50 de ani
BĂLĂTESCU DESIDERIU

(nr. 5/19.06.2007).

împărtășim durerea nașilor noștri familiile Neidoni, _ Ișfănescu și Tranciuc pricinuită de trecerea în 
1 r veșnicie a celei care a fost

MARIOARA NEIDONISincere condoleanțe din partea finilor Aurel și Aurica Anca.
• tâmplar universal Hunedoara. 2 posturi, data 
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar unlvenal Hunedoara. 2 posturi, data 
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar unlvenal, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar unlvenal, Lupeni, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar unlvenal Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• tehnician echipamente de calcul rețele, Hune
doara, 2 posturi, data limită 15,09, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• tehnician in industria confecțiilor, Hunedoara, 
1 post, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• tehnician In industria încălțămintei, Hune
doara, 1 post, data limită30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• tractorist, Hațeg, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.

• tricolor manual, Deva, 10 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• turnător fontă, Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• turnător fontă Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• • vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 28.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 5 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hațeg, 2 posturi, data limită 22.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut? cumpărat/Închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune l intr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate în următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
3. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Ilia ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

Hațeg:
Anca Aurel, str. Progresului, 
nr. 1

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. g

ș

• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 10 posturi, data limită 30.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 3 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• muzeograf, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07» tel. 213244, între orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Deva, 
data limită 30.06, tel. 213244, intre orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, 
Lupeni, 2 posturi, data limita 09.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, 
Lupeni, data limită 30.07, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• operator calculator electronic și rețele, 
Orăștie,1 post,data limita 30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• operator conf.ind.îmbrăcăminte-țesături, 2 
posturi, data limita 31,07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• operator la mâini unelte cu comandă nume, 
Orăștie, 2 posturi, data limită 19.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• operator mașini de contabilizat, Deva, 4 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
e operator mașini fragmentare, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• operator preparare minereuri, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
e ospatar, 1 post, Hunedoara, data limita 30,07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• ospatar, chelner, Deva, 4 posturi, data Ijmita 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
o ospatar, chetner.Brad,4 posturi.data limita 
30,06, tel.213244, între orele 9-16.
• ospatar, chelner,DevaJ posturi.data limita ' 
30,07,telZ13244.între orele 9-16
o apriir, Hundrera. 1 post, data limita 30X17. 
tel. 213244. între orele 9-16
• Mpaâar.tMșfle 1 post data Smrtă 3606 tel. 
213244. r—- ■ rete 9-16
• <Mș* *a 4 posslt» saa «ita 3(106
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Explozie în capitala niponă
•încă un premiu. „Lampa cu căciulă", în regia lui Radu Jude, cel mai premiat scurtmetraj românesc din ultimul an și jumătate, a câștigat premiul Danzante, în valoare de 9.000 de euro, la cea de-a. 35-a ediție a Festivalului Internațional de i Film Huesca.

Draqonii Tradiționala cursă a bărcilor dragon s-a desfășurat, ieri, în portul Aberdeen din Hong Kong. (Foto: epa) I

Tokyo (MF) - O explozie produsă ieri la un complex balnear din centrul capitalei nipone Tokyo s-a soldat cu moartea unei femei și rănirea altor patru persoane, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, precizând că nu se cunoaște cauza deflagrației, relatează Reuters. Se pare că incidentul a fost provocat de explozia unei centrale termice.Imaginile difuzate de tele- viziunile nipone prezentau muncitori transportând un rănit și căutând printre dărâmăturile clădirii afectate de explozie, din care a rămas doar scheletul metalic. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe. Presa a relatat că

A rămas scheletul metalic (Foto: epa)cel puțin o persoană ar fi blocată în subsolul clădirii, deși informația nu a fost confirmată de pompieri. La fața locului au sosit cel puțin șase ambulanțe și zece mașini de pompieri.
Ținute feminine de top

Record la lici
tațieLondra (MF) - Un tablou de Monet vândut cu 26,7 milioane de euro și o lucrare de Joan Miro adjudecată pentru 9,8 milioane de euro se numără printre obiectele de artă modernă scoase la licitație la Londra de casa Christie's, vândute pentru suma record de 178 de milioane de euro. Tabloul
Versiuni 
YouTubeParis (MF) - Compania americană YouTube, lider mondial în domeniul serviciilor video online, a lansat, ieri, nouă versiuni internaționale ale site-ului cu același nume, pentru a se adapta la nevoile utilizatorilor din țări diferite. Țările care vor beneficia de serviciul YouTube în limba de circulație locală sunt Brazilia, Franța, Irlanda, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, Spania și Marea Britanie.

Julia Roberts
(Foto: EPA)

Los Angeles (MF) - Rochia albă purtată de Marilyn Monroe în filmul „Șapte ani de căsnicie”, în scena în care partea de jos a ținutei zboară după ce a fost lovită de un curent de aer provenit de la o gură de aerisire de la

A născut
Los Angeles (MF) - 
Julia Roberts a adus 
pe lume al treilea 
copil, un băieței care 
a pnmit numele de 
Henry Daniel, într-un 
spital din Los Ange
les, au anunțat, luni, 
agenții celebrei 
actrițe americane. 
Julia Roberts (39 ani), 
și soțul său Danny 
Moder (38 ani) mai 
au doi copii, gemenii 
Hazel și Phinnaeus, 
născuți în 2004.
Roberts și Moder, de 
profesie operator 
imagine, s-au 
căsătorit în iulie 
2002.

Celebra rochie a lui Monroe
(Foto: FAN)

metrou, a fost aleasă cea mai celebră ținută feminină a tuturor timpurilor, informează The Sun. De la lansarea filmului, în 1955, scena a fost copiată în sute de filme și fotografii, de celebrități din toată lumea.Pe a doua poziție în topul realizat de site-ul de modă www.missbutterfly.co.uk s-a situat rochia mini neagră purtată de Audrey Hepburn în „Mic dejun la Tiffany's”, în rolul său ca Holly Golightly. Rochia, creată de Givenchy, a fost vândută recent la licitație pentru suma de 800.000 de dolari.Personajul animat Jessica Rabbit s-a situat pe poziția a treia în top datorită rochiei roșii extrem de sexy cu care a furat inima lui Roger Rabbit și a altor milioane de oameni în „Cine vrea pielea lui Roger Rabbit” (1988). o

Ramona este 
născută în zodiâ I 
îi plac muzica, InIff -te*  ■-E' ? tR1’ '’WT netl11 model mgul. iwwv,. huon.ro 1 (Foto: Traian Mânu)

Ostaticii au fost eliberați

c

Colibri Studii recente referitoare la încălzirea globală au stablilit că numeroase specii de animale sunt amenințate cu dispariția, între care și păsările colibri. (Foto: epa) -j

■ Două persoane înar
mate luaseră, ieri, șase 
ostatici într-o bancă din 
apropiere de Paris.Paris (MF) - Toți ostaticii reținuți, ieri, de două persoane înarmate, au fost eliberați în siguranță, a anunțat prefectura, citată de AFP. Cei doi infractori au fost arestați de forțele RAID, unitatea de elită a poliției naționale, care au reușit să pătrundă în cursul după-amiezei în sucursala băncii Credit Lyonnais din Rungis, suburbie situată la sud de Paris, a declarat o sursă din cadrai poliției.Ofițerii din cadrul RAID au purtat negocieri cu infractorii, potrivit unei surse ’din cadrul

Infractorii au fost arestați de forțele RAID (Foto: FAN)forțelor de ordine. La fața locului s-au aflat și echipe de tehnicieni din cadrul poliției, alături de echipaje de pompieri și ambulanțe. Grilajul metalic care asigură protecția băncii

5a fost coborât, potrivit polițiștilor, care au precizat că sistemul de securitate a fost activat de angajații băncii pentru a-i bloca pe infractori în interior. O altă sursă din cadrul poliției a declarat că un angajat al băncii a reușit să scape în momentul în care infractorii au pătruns în incintă și a declanșat alarma. Trei femei au fost eliberate în jurul orei 12.00 (13.00, ora României), de către infractori, care aveau arme de mână, conform unei surse din cadrul poliției. Un al patrulea ostatic a fost eliberat în jurul orei 13.00 (14.00, ora României).în interiorul băncii se mai aflau un client și un angajat, precum și cei doi infractori, în momentul în care au pătruns forțele RAID.
Câștigători ai premiilor

Academie nazistă în Berlin
Berlin (MF) - O academie nazistă, creație a arhitectului Albert Speer, uitată de decenii, a devenit ținta unei vânători de comori în Berlin, după ce o companie specializată în dezgroparea relicvelor a anunțat descoperirea clădirii sub un munte de moloz. Uriașul complex, care urma să facă parte din noua capitală a celui de-al treilea Reich, era destinat pregătirii unei noi generații de ingineri militari naziști însărcinați să producă „arme minune”. Hitler a pus piatra de temelie în 1937, dar lucrul la această contracție s-a oprit trei ani mai târziu, după ce luptele din cel de-al doilea război mondial au luat amploare. Academia, al cărei buget inițial a fost de 80 de milioane de mărci germane și care urma să adăpostească 5.000 de

■ Amy Winehouse, Alice 
Cooper și Ozzy 
Osbourne s-au numărat 
printre marii câștigători.

Londra (MF) - S-au desemnat câștigătorii premiilor MOJO pe 2007, care au fost decernate la Londra, în urma voturilor cititorilor prestigioasei reviste muzicale. Nominalizată la trei categorii, cântăreața britanică

Amy Winehouse (23 ani) a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun cântec al anului, „Rehab”. La categoria „cea mai bună interpretare live” a câștigat trupa canadiană Arcade Fire, în timp ce la categoria „cel mai bun album” a câștigat trupa The Good, the Bad and the Queen.Premiul MOJO Maverick a revenit trapei post-punk Echo & the Bunnymen, în timp ce

MOJOJoy Division a primit premiul pentru contribuție excepțională la dezvoltarea muzicii.Alice Cooper a fost onorat cu premiul MOJO Hero, iar Ozzy Osbourne a primit premiul MOJO Icon.Rudele cântărețului Bob Marley au venit să ridice premiul pentru „cel mai bun album reeditat postum”, „Exodus”, iar The Doors a fost inclusă în MOJO Hall of Fame. Abora III, un vas 
construit din stuf și 
frânghii, a fost testat 
luni, la New York.
Vasul va Încerca să tra
verseze oceanul 
Atlantic, proiect al 
cercetătorului
Dominique Goriitz de la 
Universitatea din Bonn.

ETAJ

http://www.missbutterfly.co.uk
huon.ro

