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Vremea va fi caniculară. Cerul va

Dimineața . La prânz Seara

NUP pentru Avram
Deva (M.S.) - Procurorii DNA Alba l-au scos de sub urmărire penală pe consilieruljudețean Costel Avram (PRM), după ce împotriva lui a fost depusă o plângere potrivit căreia acesta ar fi comis mai multe ilegalități în perioada 2000- 2004, pe vremea când îndeplinea funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. /p.6

Centru pentru 
cancer

Deva (M.F.) - Direc- ^torul medical al Spitalului Județean Timișoara, Dorel Săndesc, a declarat, ieri, că există șanse reale ca la Timișoara să fie înființat un centru de cercetare a terapiilor avansate în cancer, investiția ridicându-se la circa 20 de milioane de euro. La Clinica de Oncologie din Timișoara A simt tratați anual peste 10.000 de bolnavi de cancer din județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara, Bihor cât și din alte zone ale țării.
Ziua antidrog

Deva (D.I.) - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara a pregătit pentru astăzi o acțiune de prevenire în incinta Ștrandului din municipiul Deva, /p.3

Se pune 
stavilă 
la praf
Deva (C.P.) - Depozi
tul de steril situat 
între valea Mureșului 
și DN7, la ieșirea din 
Deva spre Arad, va fi 
ecologizat, a dedarat 
Victor Pătrășcoiu, 
director adjunct al 
companiei Minvest 
Deva. Depozitul, ce 
atinge o înălțime de 
30 de metri, se întin
de pe o suprafață de 
aproximativ 21 de 
hectare, iar volumul 
de steril este estimat 
la patru milioane de 
metri cubi. Guvernul 
a emis o hotărâre 
care prevede 
începerea lucrărilor 
de ecologizare la 
iazurile de decantare 
rezultate din activi
tățile miniere. Repre
zentanții Minvest 
speră ca banii alocați 
să permită începerea 
lucrărilor și la Deva, 
până la finele acestui 
an. /p.5
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Arheologi suspendațiîntr-o suspendare”, declară Iosif Ferencz, unul dintre arheologii sancționați. Suspendarea, însă, este o sancțiune care nu este prevăzută în nici un act normativ din România. Singura sancțiune prevăzută de lege, pentru arheologi, este amenda pentru săpături neautorizate, /p.3

■ Pentru prima dată, 
doi arheologi au fost 
suspendați pentru că 
și-au făcut datoria.

Deva (H.A.) - Doi arheologi din Deva au fost suspendați pentru că au salvat vestigii istorice și arheologice de lama

buldozerului. Iosif Ferencz și Cătălin Rișcuța, ambii arheologi la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, din Deva, au fost suspendați pentru o perioadă de trei luni din activitate pe motiv că și-au depășit atribuțiile în cazul unei supravegheri arheologice la construcția unei case de va-

canță în zona Târsa, din Munții Orăștiei. „Am fost acuzați că am transformat o supraveghere arheologică în săpătură de salvare. Ceea ce, în opinia noastră, nu este adevărat. Iar Comisia Națională de Arheologie a preluat această idee fără să ne dea posibilitatea să ne apărăm și a transformat-o

Demiteri în grup la Centrul de Zi
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Deficitul se adâncește
Specialiștii apreciază câ în anul 200/ importurile vor fi eu 
19,6 miliarde de euro mai mari decât exporturile, fapt care 
mărește deficitul balanței comerciale.

- miliarde euro deficit -

■ Patru angajate ale 
Centrului de Zi din 
Hunedoara au fost 
sancționate.

Hunedoara (D.I.) - în data de 8 iunie, la Centrul de Zi care funcționează pe lângă Școala Generală Nr. 12 din Hunedoara a avut loc un incident care a implicat câțiva dintre angajații centrului, pre

cum și câțiva părinți. Cotidianul nostru a semnalat la acea dată incidentul. Părinții au reclamat către conducerea școlii comportamentul unei angajate a Centrului de Zi, motivând că aceasta adresează cuvinte jignitoare copiilor lor, majoritatea de etnie romă. în urma anchetei desfășurate de către Direcția Socială din cadrul Primăriei (direcție în subordinea căreia se află și

Centrul de Zi din Hunedoara) au fost luate măsuri drastice. Astfel, coordonatorului de centru și animatorului școlar li s- au desfăcut contractele de muncă, iar alte două angajate au fost transferate la alte locuri de muncă, /p.5
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Lansare de carte
Deva (S.B.) - Casa de Cultură „Drăgan Muntean” Deva va găzdui, miercuri, 27 iunie 2007, la sala mică, la ora 20.00, lansarea volumului „India puterilor magice”. Volumul este semnat de Octavian Sărbătoare și a apărut la Editura „Flori Spirituale”.

Se dă oare astăzi sentința?
■ Judecătorul Curții de 
Apel Pitești a amânat 
sentințele în dosarul 
Spumă și Bibanu.

Deva (T.S.) - Pronunțarea sentințelor în celebrul dosar „Spumă și Bibanu” a fost amânată pentru azi cu toate că judecătorul ar fi trebuit să facă cunoscute aceste sentințe de ieri. Rudele celor inculpați susțin că judecătorul nu și-a motivat amânarea și cred că la mijloc este o implicare de

undeva de sus. „Cred că cineva de sus a văzut sentințele și i s-au părut prea mici. Așa că a cerut judecătorului să le schimbe. Sau ne putem aștepta la o surpriză în care nici mâine (astăzi n.r.) aceste sentințe să nu fie cunoscute. Și să-i țină în continuare în arest deși nu mai au demult acest drept”, susține Marin Brelian, tatăl unuia dintre inculpați. La această dată, 12 din cei 17 inculpați în acest dosar se află închiși de mai bine de doi ani în Penitenciarul Colibași.

Spune-ți părerea la forum!

A

In zilele de examene, emoțiile cele mai multe se regăsesc la intrarea în sălile de examinare, pe treptele școlilor. Prima zi I a Bacalaureatul lui 2007 a fost, " pentru candidați, plină de emoții, /p.6
(Foto: T. Mânu)
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• La pușcărie. Un tribunal din Tel Aviv a confirmat pedeapsa cu închisoarea fără posibilitate de eliberare condiționată în cazul lui Omri Sharon, unul dintre cei doi fii ai fostului premier Ariel Sharon. Omri Sharon (42 ani) a fost condamnat, în februarie 2006, la nouă luni de închisoare și o amendă de 65.000 dolari pentru încălcarea legii privind finanțarea campaniilor electorale.

Băsescu la summitul OCEMN
■ Reuniunea statelor din 
jurul Mării Negre are 
drept scop promovarea 
relațiilor economice.

Summit de 
susținere

Sharm El-Sheikh (MF) - Egiptul găzduiește un summit israeliano-arab menit să relanseze procesul de pace și să consolideze mandatul președintelui palestinian, Mahmoud Abbas, lider al mișcării Fatah, în raport cu militanții Hamas, după ce aceștia din urmă au preluat controlul asupra Fâșiei Gaza. La invitația președintelui egiptean Hosni Mou- barak, premierul israeli- an Ehud Olmert, Mahmoud Abbas și regele Abdallah al II-lea al Iordaniei se reunesc în stațiunea egipteană pentru „a da un impuls relațiilor dintre Autoritatea Palestiniană și Israel”, potrivit șefului diplomației egiptene, Ahmed Aboul Gheit.

Ayman al-Zawa- 
hiri (Foto: EPA)

Sprijină 
gruparea 
Hamas
Dubai (MF) - Numă
rul al doilea în ierar
hia rețelei al-Qaida, 
Ayman al-Zawahiri, a 
anunțat că sprijină 
gruparea islamistă 
Hamas, care a prelu
at controlul asupra 
Fâșiei Gaza, potrivit 
unei înregistrări difu
zate ieri pe Internet. 
„Astăzi, trebuie să 
susținem mujahedinii 
din Palestina, și bine
înțeles mujahedinii 
din cadrul Hamas, în 
pofida tuturor erori
lor (comise) de con
ducerea lor. Le spu
nem fraților noștri, 
mujahedinii din ca
drul Hamas, că noi 
suntem, asemenea 
întregii națiuni musul
mane, alături de voi, 
dar voi trebuie să vă 
corectați linia politică", 
a dedarat Zawahiri.

Istanbul (MF) ■ Liderii a 12 state situate în apropierea Mării Negre, printre care și președintele rus Vladimir Putin și omologul său român, Traian Băsescu, urmau să se reunească ieri după-masă, la Istanbul pentru a dezbate proiectele care vizează consolidarea legăturilor economice și comerciale dintre ele, relatează AFP.Summitul Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) marchează cea de-a 15-a aniversare a acestei instituții înființată în 1992, după prăbușirea regimurilor comuniste, pentru a promova stabilitatea și relațiile economice între fos-

tele state rivale în cursul Războiului Rece.
Statele riveraneDin OCEMN fac parte șase state riverane Mări Negre - Turcia, Bulgaria, România, U- craina, Georgia și Rusia - alături de Albania, Armenia, A- zerbaidjan, Grecia, Republica Moldova și Serbia.Turcia, stat care asigură în prezent președinția OCEMN, a anunțat că intenționează să confere un nou dinamism organizației și a cerut o copera- re consolidată în domeniile transporturilor, energiei, mediului și luptei împotriva crimei organizate.Una din principalele probleme de pe agenda summitu- lui organizat într-un fost palat otoman de pe malul Bosforului va fi ameliorarea infrastructurii din statele membre cu scopul de a promova turis-

Serie de atentate în
■ Douăsprezece persoa
ne, ucise în urma unui 
atac sinucigaș comis în- 
tr-un hotel din Bagdad.

Imagine de la summitul statelor din jurul Mării Negre (Foto: epajmul și comerțul. înlăturarea obstacolelor legale care împiedică desfășurarea comerțului reprezintă o altă prioritate, probema urmând să fie dezbătută în cadrul unei reuniuni speciale care va avea loc în septembrie.Organziația încearcă astfel șă pună bazele unei cooperări

mai strânse cu UE care va fi reprezentată la summitul de la Istanbul de către vicepreșe- ditele Comisiei Europene, Guenter Verheugen.OCEMN reprezintă o comunitate de peste 350 de milioane de locuitori și o suprafață de peste 20 de milioane de kilometri pătrați.
Irak

Soldați irakieni in preajma hotelului Ai-Mansour din centrul Bag
dadului (Foto EPA)

Serbia avertizează Balcanii
Zagreb (MF) - Serbia a avertizat statele vecine că eventuala independență a provinciei Kosovo ar destabiliza întreaga regiune și i-ar submina șansele de dezvoltare economică.Președintele Boris Tadici a lansat acest avertisment la summitul energiei din Croația la care au participat toți șefii de stat din Balcani și unde a avut discuții bilaterale cu președintele rus Vladimir Putin, principalul aliat al Serbiei în eforturile sale de păstrare a provinciei Kosovo în granițele sale.„Independența provinciei Kosovo ar crea un precedent periculos care ar destabiliza nu doar Serbia, dar și întreaga regiune bal-

Bagdad (MF) - Douăsprezece persoane au fost ucise în urma unui atac sinucigaș comis în interiorul unui hotel din Bagdad frecventat de străini, au anunțat, ieri, poliția și mai mulți martori. Armata a- mericană a precizat că printre victime figurează șase lideri tribali care se opun grupării al-Qaida.Atacul se înscrie într-o se- 
t de pfttru atentate comise 
teritoriul Irakului, în careau murit 40 de persoane.Poliția a declarat că un atacator care purta o vestă plină cu explozibil a pătruns în holul hotelului Mansour, unde liderii tribali ai arabilor sun- niți din provincia Anbar se a- dunaseră pentru a lua parte la o reuniune.Anumiți lideri tribali sun- niți din Anbar și-au unit forțele pentru a crea unități de poliție provinciale, susținute de Statele Unite, pentru a lupta împotriva grupării islamis- te sunnite al-Qaida, ceea ce a generat o luptă violentă pen-

tru putere în regiune.în orașul Baiji, din nordul țării, 18 persoane au fost ucise și 40 rănite, când un atacator sinucigaș a intrat cu o cisternă de combustibil în pereții unui sediu al poliției.La Mosul, oraș situat la circa 120 de kilometri nord de Baiji, o mașină-capcană parcată a explodat într-o zonă rezidențială, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 40.Opt persoane au murit în urma unui atac sinucigaș cu

mașină-capcană, comis în a- propierea biroului guvernatorului din orașul șiit Hilla, situat în sudul țării.Oficialii americani și irakieni consideră că rețeaua is- lamistă sunnită al-Qaida este responsabilă pentru majoritatea atentatelor cu mașină-capcană din Irak.Forțele SUA au lansat o o- fensivă în regiunile din jurul Bagdadului, pentru a elimina militanții al-Qaida din zonele de unde lansează atacuri cu mașini-capcană.

Eliberare 
riscantă

Washington (MF) ■ Jurnalistul britanic Alan Johnston, răpit la 12 martie, în Fâșia Gaza, a apărut purtând o centură cu explozibili într-o înregistrare video difuzată duminică de către răpitorii săi, avertizând asupra riscului de a-și pierde viața în cazul unei tentative de eliberare forțată.„După cum vedeți, am fost îmbrăcat cu o centură cu explozibili care va fi activată la cea mai mică încercare de a pătrunde în acest loc, au avertizat răpitorii”, a declarat jurnalistul britanic, corespondentul BBC în Fâșia Gaza, în înregistrarea video furnizată de centrul american IntelCen- ter, cu sediul în Alexandria, statul Virginia, și specializat în monitorizare antiteroristă„Ei susțin că sunt dispuși să își transforme ascunzătoarea într-o zonă a morții dacă cineva încearcă să mă elibereze prin forță”, a adăugat Johnston.
Brown rezista presiunilor

canică, precum și altele”, a subliniat Tadici. Serbia încearcă să obțină sprijinul statelor din regiune pentru a împiedica aplicarea unui plan ONU care conferă statutul de in- depedență provinciei Kosovo.

Reuniune la Paris Reprezentan
ții marilor puteri - ai Chinei. Statelor 
Unite și Franței - precum și cei ai u- nor organizații internaționale s-au reu
nit la Paris pentru a încerca să își u- 
nească eforturile în scopul soluționării 
crizei din provincia sudanezâ Darfur. 
Numărul victimelor din provincia Dar 
four se ridică Ia £00.000. (Foto: epă)

Londra (MF) - Viitorul premier britanic, Gordon Brown, a dat indicii că nu va convoca un referendum pe tema noului proiect al Tratatului UE, deși este supus presiunilor în acest sens, după ce Irlanda a anunțat că va organiza un vot național pe această temă.Noul lider al Partidului Laburist, Gordon Brown, a declarat că Tony Blair a împiedicat o reducere majoră a suveranității și, prin urmare, un vot al poporului britanic nu este necesar. „în aceste condiții, ca orice alt tratat care a fost negociat - Nisa, Amsterdam, Maastricht - deși multe alte persoane vor cere un referendum, am impresia că ne-am îndeplinit poziția de negociere”, a afirmat el.Un purtător de cuvânt al Ministerului irlandez al Afacerilor Externe a declarat că, deși unele elemente constitu

ționale au dispărut din viitorul Tratat, 90 la sută din vechiul tratat a rămas, astfel că Irlanda este mulțumită. Totuși, ținând cont de prevederile constituționale ale Irlandei, ar fi dificil să nu se organizeze un referendum.„Acum e tot mai clar că a- ceasta este de fapt Constituția, cu un alt nume. O cantitate importantă de putere a fost transferată către Bruxelles, iar Guvernul nu a reușit să protejeze interesele Marii Britanii. Oamenii din Marea Bri- tanie vor dori să știe, atunci când alegătorii irlandezi vor decide singuri în privința a- cestui Tratat crucial, de ce Gordon Brown consideră că poporul britanic nu are dreptul să își spună opinia, deși a promis că acest lucru se va întâmpla”, a declarat William Hague, ministrul de Externe al Guvernului britanic din umbră.

Uciși în atentat Șase membri ai contingentului spaniol al forței ONU din Biban (FINUL) au fost uciși, duminică, în urma exploziei unei mașini-capcană în sudul Libanului. A fost vorba despre primul atentat împotriva FINUL după ce a fost reorganizat prin Rezoluția 1.701 a Consiliului de Securitate al ONU, care a pus capăt celor 35 de zile de război între statul evreu și mișcarea șiită libaneză Hezbollah, susținută de Siria și Iran. (Foto: epa>
Coticfcan editat de SC inform Media SRL. 
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I • Centre. în municipiul Deva există 30 de puncte de colectare a PET-urilor de la populație, dar doar două pentru colectare hârtie - carton. Acestea se află pe str. Pietroasa, la firma S.C. C&T SRL și la Spitalul Județean - Policlinică. (D.l.)
V • Canicula. Meteorologii au transmis* cod galben pentru județul nostru. Avertizarea este valabilă pentru Banat, Oltenia, Muntenia, cea mai mare parte a Dobro- gei și a Moldovei și în sudul Transilvaniei, zone unde valorile temperaturii aerului se vor situa peste 35 de grade. (S.B.)

„Interese" în Munții Orăstiei

Cu agricultura în 
șanțurile Europei
Tiberiu Stroia_____________
tiberiu.stroia@infcrmmedia.ro

Intr-o Românie în care jumătate din 
populație este aciuată pe la țară și 
peste care au trecut 17 ani de capitalism 

te-ai fi așteptat ca agricultura să duduie. 
Când colo, merele sunt aduse din Turcia, 
legumele sunt venite de prin enșpe țări, iar 
grâul îl căutăm prin state cărora altădată le 
dădeam noi. Cât despre țăranul care s-a 
trezit dintr-o dată fermier, ăsta abia 
reușește să-și lucreze vreo două hectare. în 

rest, doar politici guvernamentale proaste. 
Subvenții date aiurea având doar scop 
electoral combinate cu tunuri grele date de 
toți cei care s-au perindat pe la guvernare 
au adus agricultura într-o stare jalnică.

Cât despre miniștrii care au călărit la 
Coana Agricultura, ei au fost de 
meserie preoți, ingineri electroniști și, mai 

nou, finanțiști. Așa cum este taica Remeș 
care atunci când se duce să viziteze o 
fermă de animale contabilizează numărul 
de ugere. Că despre zootehnie, ce să zică 
săracu1! Sau, cine știe, poate pe vremea 
când făcea nea Remeș facultatea de con
tabili se preda ca materie alternativă și 
creșterea vacilor combinată cu o arătură de 
primăvară. Oricum, un lucru e sigur. Cât 
va fi Remeș ministru, țața Leana va mulge 
vaca din picioare. Asta ca să nu-i treacă 
ministrului prin cap să-i aplice o taxă pe 
scaun! Că la asta se pricepe!

■ Arheologii bănuiesc 
cine are interese ca ni
meni să nu se apropie 
de Munții Orăștiei.

Deva (H.A.) - în cadrul cercetărilor lor, arheologii au descoperit primele case dacice din zona Târsa și două vase de mari dimensiuni, din aceeași perioadă dacică. Prin descoperirea de la Târsa arheologii au mai găsit o piesă din imensul puzzle al civilizației dacice, întrucât casele respective nu făceau parte din cetate, prin urmare nu erau ale clasei superioare. Ele aparțineau clasei de mijloc sau de jos și se poate spune și meseria celor care au trăit aici. Arheologii spun că locuințele ar fi aparținut unor fierari din Epoca Dacică. Pe lângă cele două locuințe, arheologii au mai scăpat de lama buldozerului și două vase din pământ, de mari dimensiuni. Unul dintre vase este complet și, după ce va fi reconstituit, va putea fi expus într-un muzeu. O altă anomalie în „Cazul Târsa”, așa cum a fost numit de către Direcția pentru Cultură Hunedoara, este faptul că amenda pe care ar fi plătit-o cel care construia cabana fără descărcare arheo

logică era mult mai mică decât prețul lucrărilor. Amenda este de 10 milioane de lei vechi iar lucrările pentru descărcarea de sarcină arheologică au costat 22 de milioane, adică mai mult decât dublu.
Coincidente sau intereseArheologii au fost suspendați în condițiile în care au fost supervizați de către inspectorii Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național Cultural Hunedoara. Mai mult, ei au făcut demersurile pentru autorizația pentru cercetarea arheologică preventivă. Autorizație care, însă, le-a fost respinsă de către o persoană neavizată, din minister. Unul dintre inspectorii supervizori, care nu avusese nici o obiecție în teren, respectiv Angelica Bă- losu, avea să facă sesizare către Minsterul Culturii pentru nerespectarea procedurii în cercetările arheologice. La scurt timp vine și sancțiunea. Semnată de aceeași persoană din minister, membru al Comisiei Naționale de Arheologie. Iar din comisia cu pricina face parte nimeni altul decât singurul arheolog expert din județ, în persoana fostului director al muzeului,

Locul unde s-au făcut cercetările

Ziua Drapelului, la Orăștie
I Orăștie (C.B.) - Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi „Aurel Vlaicu” din Orăștie va sărbători, astăzi, Ziua Drapelului Național. Activitățile care se vor desfășura la reședința Centrului de perfecționare vor începe la ora 8.30 cu un cuvânt de deschidere și se vor continua cu arborarea Drapelului într-un cadru festiv, odată cu intonarea Imnului de Stat al României. Se va organiza un Tedeum, după care vor urma alocuțiuni din partea Centrului de Perfecționare a Pregătirii cadrelor Jandarmi, a Primăriei Municipiului Orăștie, a Despărțământului ASTRA „Aurel Vlaicu" și a Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din Orăștie. Ziua se va încheia cu vizitarea expoziției fotografice „Tricolorul în ceremoniile militare”.

losif Ferencz (dreapta) și Cătălin Rișcuța (stânga)martor în „Dosarul aurarilor”, Adriana Pescaru.
Avertisment premeditat?Arheologii știu cine ar avea interesul să oprească cercetările în Munții Orăștiei, în zonă protejată UNESCO, dar nu pot pronunța nici un nume, deocamdată. „Foarte probabil s-a dorit îndepărtarea noastră de acolo și inspectorii de la Direcția pentru

Oala descoperită la Târsa

Cultură Hunedoara s-au făcut uneltele acestor mașinațiuni”, declară arheologul losif Fe--': rencz. „Probabil că acțiunile i1 noastre din ultimii ani îm- - potriva unui sistem al cul-n turii care nu și-a făcut și nu își face încă datoria a supărat 
pe mulți, dar e foarte greu să iî dăm nume”, adaugă celălalt arheolog suspendat, Cătălin Rișcuța. Dacă nu ar fi inter-5! venit arheologii, se putea -■«. pierde informația științifică, și-așa destul de șubredă, când A este vorba despre o civilizație care a trăit cu 2000 de ani în urmă. Dar, spun arheologii, tocmai asta se urmărește. „în sensul acesta am fost, cred eu, și sancționați”, spune Cătălin J Rișcuța. Să fie acesta un avertisment pentru cei doi arhe- * ologi pentru ca ei să nu "se*  mai apropie de Munții Orăș- * tiei?... Cei care cunosc răspunsul nu răspund, probabil,^ decât în fața instanțelor.

Spune NU 
drogurilor

Deva (D.L) - Aproximativ 5% din populația globală cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani a consumat droguri ilicite cel puțin o dată în ultimele 12 luni. Sub tema „Drogurile îți controlează viața? Spune nu drogurilor”, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara (CPECA) va organiza o serie de acțiuni menite să sensibilizeze comunitatea, și în special tineretul, asupra problemei consumului de droguri, astăzi, cu prilejul Zilei Internaționale împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri, împreună cu partenerii săi - Crucea Roșie, Asociația Antidrog „Alege viața!” Hunedoara, I.Șc. Hunedoara, Penitenciarul Bârcea Mare și Ștrandul municipal Deva. Astfel, de la ora 11,30, în Piața Victoriei, CPECA va distribui pliante și baloane, iar în incinta Ștrandului municipal Deva vor fi distribuite pliante și va avea loc o tombolă. De asemenea, va fi organizat, la Penitenciarul Bârcea Mare, un meci de fotbal între două echipe formate din deținuți. Tot astăzi vor fi acordate diplome profesorilor care au participat la proiectul „Clase fără fumat”.

Spune „NU" drogurilor!

o ofertă cu pereche
Abonează-te până la 31 iulie pentru 2 ani, ia-ți orice opțiune cu minute 
în rețea și primești lunar cadou același număr de minute, Ia-ți încă o 
opțiune de voce compatibilă și îți dublăm încă o dată minutele acumulate.

« 180+180 de minute în weekend în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni
» 360 de minute în rețea oricând pentru a doua opțiune de voce 

activată, valabile 6 luni

în plus:

■ 360 de minute naționale valabile 6 luni
at 5MB incluși + 5MB cadou cu 1,5 euro/lună, 6 luni
■ mesaje scrise și multimedia naționale la jumătate de preț, 3 luni 
a 25 de minute naționale lunar, pe viață

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă

www.orange.ro_____________________________________________
preferite tw incîudTVA; Ofertă vaîiiMă pană te 31 «jfepeniru abonări rentate 3 auro ne 2 ar» in Bvcur&sh s; judațul Mov ș*  tr- Arad.
A’ges. Btmov BrSla. Buzău. Severi. Călărași Constanța Dămbovitâ. DoȘ. Qtorgte. Gorj, Hjn&Wa, latenta. Mened^t-, o», Prahova. 
Suceava,ifttetjcoan. Timiș. Vâscea $ Vranesâ, pteferife pctâru telefoanele Nufea Samsung E?50 Sony Eritssan K320» ăum valatxie 
pertra aoonafnțnt pe 1 an. restul pfefenfer sunt valaoife pentru atxzumen pe 2 ani; teietoane m stocu-ui: oferta Oc cae este dspor-i&tfă 

pact’Rtefe cte date Mcbtte trimet cu țmfic «ncius snt-re 5 ț- 53 MB ®r.tvațe jw» ? ans, pe aceJați S’M eu șervfei.ie vece

«CLAVJ

mailto:tiberiu.stroia@infcrmmedia.ro
http://www.orange.ro


marți, 26 iunie 2007 cuvw UIIMUI jf“

I

Ziua Internaționala împotriva traficului Ilicit $1 con
sumului de droguri _____________________
1097- Armatele primei cruciade creștine (1096-99)

ocupă Niceea, străvechi ora; 
bizantin_____________________
1892 - S-a născut scriitoarea 
Pearl S. Buck (foto), laureată a 
Premiului Nobel pentru Lite- 
ratură în anul 1938 (m. 1973). 
1933 - S-a născut Claudio 
Abbado, dirijor Italian.________
1960 - Somalia britanică Î;1

câștigă Independența._____________
1960 - Madagascar îșl declară Independența față de 
Franța (zl națională).

Majlnl 
dt gătit

Prognoza pentru astăziTimp Însorit. Maxima va fi de 34°C, iar minima de 16°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. In general timp însorit. Maxima va fi de 27’C, iar minima de 12°C.
Joi. Averse slabe de ploaie. Temperatura maximă va fi de 23°C. Minima va fi de 9°C.

■ utf

&

Calendar Creștin Ortodox __
Cuv. David din Tesalonlc; Sf. Ier. Virgiliu de Trento.

Calendar Romano-Catollc
Ss. loan și Paul, m.

Calendar Greco-Catolic
S. David, c,

iirruamn aM. eas. caanr
, - • WWW- - W- - - ~ ~ - - - - — — - - -

Energie electrică______ ________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi Întreruptă, 
în vederea executării de lucrări programate, între 

orele:
8.30- 15.00 în Cristur, zonele spre Hunedoara și spre 
Colonie;
8.30- 17.00 în Certej (zona Mină), Bocșa, Săcărâmb 
(inclusiv antena GSM), Codru;
8.00-14.00 în Hunedoara, străzile Rovine, Panait 
Cerna, Rotarilor; în Hațeg, str. Emiriescu și în 'Chitid. 

Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, Str. 22 Decembrie, str.
Șt.Q. Iosif; în Vulcan, cătunul Tăul Fără Fund; în 

Lupeni, Calea Brăii.

Gaz_______ ________________ ___________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă_________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
8 00 - 13.00 în Deva, Străzile 16 Februarie. Horea 
(până la Zahana), 8. Lăutaru.
Geoagiu - în data de 26.06.2007, ora 21.00 și până 

în 27 06.2007, ora 6 00, se întrerupe furnizarea apei 
potabile în Geoagiu-Băi. pentru reparație rețea apă 
la Vila 6.

BEȚETA ZILEI

Spaghete Carbonara
Ingrediente: 500 g spaghete, 4 gălbenușuri, 500 g 
smântână, 300 g bacon, pătrunjel, sare, piper. 
Mod de preparare: Spaghetele se fierb și se lasă la 
scurs. Tăiați baconul foarte fin și puneți la rumenit 
într-o cratiță cu puțin ulei. între timp amestecați 

gălbenușurile cu smântână, sarea și piperul. După ce 
s-a rumenit baconul și s-a răcit puțin, puneți peste 
amestecul de gălbenușuri și smântână. Fierbeți la 
foc mic, amestecând continuu, până se îngroașă 
puțin sosul. Compoziția o amestecați cu spaghetele 
și la sfârșit puneți pătrunjelul tocat.

Soluția Integrantei din numărul precedent: N - S - HAT - SIRENA - AC - SARAMU
RA - LIPAN - TIR - PAL - SA - A - BA - EVA - SS - RP - PLAT - BILA - AGIL - 

TARCI - UE - CATAR - ACI - A - IRADIAT - LAC - P - VAL - ZA - AB - TONI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 M Al CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o noua provocare? Dar si 
câștigi S0 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 
In această perioadă, realizează o colecție șl trl- 
mlte-c alături de talonul completat pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau deptrwo to cutHe spe
cie CuetoU fcer, pM to 2> kria.

la a ■■■. cvvAam un 
ti n» cAștmAtob

Nume............................................... qL
Prenume......................................
Adresa........................................... '
.........................Tel.......................... I 
Localitatea ................................... i
Sunteți abonat la Cuvântul liber? | 

DA □ NU □
ttNAW ETOl]

Regulament:
La acest concurs nu pot parttapa angajațll Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc Tn 28 Iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr, 0254-211275, Int 8806 Persoana de contact Magdalena Șerban.

Berbec

Dimineață resimțiți o stare de confuzie care vă poate tea i 
să întârzlați lucrările de serviciu. Nu provocați dlscupi ce ■ 
șefii! Totul revine la normal și recuperați terenul ptenkit |

Taur ___ _________ j

S-ar putea să plecați într-o delegație în care puteți km j 
satisfacții profesionale. Aveți grijă de bagaje, ca si MB, 
pierdeți ceva Important.

Gemeni __________

Se anunță o zi foarte încărcată, stablllțl-vă clar lista de 
priorități. După-amlază e posibil să schimbați programul d 
să vă ocupați mal mult de problemele partenerului de viațt.

Rac

Nu stlm cum faceți dar mereu leșițl învingători La senrtdu 
ați primit o mărire de salariu Iar în dragoste aveți parte 
numai de surprize plăcute.

Leu

0 zi tocmai bună pentru a cere o mărire de salariu. Șefii 
au observat, cu siguranță, devotamentul cu cam vă îndepli
niți îndatoririle. Veți avea reușite pe toate planurile.

Fecioară

O schimbare de mediu, dacă plănuițl o vacanță nu mal ezi
tați. Aveți nevoie de așa ceva. în viață există șl alte lucruri 
decât serviciul șl facturile lunare. Bucurați-vă de vacanțâl

Balanță
în ceea ce vă privește, lucrurile nu stau chiar ața de bine. 
Atenție la sănătate! Nu vă faceți probleme, nu este nimic 
grav. încearcațl să consumați cât mal multe lichide $1 fructe.

Scorpion

V-ațl propus să începeți o activitate nouă, dar sunteți prea 
nerăbdător. Din cauza agitației, riscațl să pierdeți timp 
foarte prețios.

Săgetător

Stresul și problemele din ultima perioadă își spun cuvân
tul. Este Indicat mal mult repaus, contrar firii dumneavoastră 
agitate, eu nevoia constantă de a se afla în mișcare.

Capricorn

Urmează ® săptămână bună în care veți putea obține unele 
câștiguri suplimentare neașteptate. La capitolul sănătate 
lucrurile merg bine, nu veți avea nici un fel de neplăceri.

Vărsător

Vă așteaptă o săptămână plină de grele încercări pe plan 
sentimental. Orice ați face se pare că nu este suficient pen
tru ca relația să meargă mal bine.

Pești

Considerați că viața trebuie trăită la maxim și pentru 
faceți tot felul de lucruri care, de cele mai multe ori, îl 
lasă pe cei din jurul dumneavoastră cu gura căscată.

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Atom. Mâine este

Iț] acum I
10:30 Pierdut printre ai săi 

0(ep. 6, SUA 2003). Cu: 
Mitch Rouse, Connie 
Britton, Blake Clark

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

12:00 Profesioniștii (r) 
13:00 Damon (s, SUA,

01998). Cu: Damon 
Wayans, David Alan 
Grier, Veronica Webb

13:30 Desene animate. Club 
Disney

14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

15:00 Teleshopping
15:30 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika. Emisiune îh 

limba maghiară
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 între bine și râu.
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia lui Grey (ep.
025, dramă, SUA, 

2005). Cu: Ellen Pom- 
peo, Sandra Oh, 
Katherine Helgi 

22'45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:15 Making of TIFF 2007 
2345 Filler Sibiu

0:10 Gropul din Hamburg
H (dramă, Anglia, 2004). 

Cu: Karim Salah, Maral 
Kamel, Agni Scott. R.: 
Antonia Bird

230 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

3.35 ținuturi dragi (film, r)

435 Nocturne
(reluare)

520 Oglinda retrovizoare
(reluare)

545 Careu de._ Doamne
(reluare)

630 Atom. Mâine este 
aaanl (r)

700 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
1030 Om sărac, om bogat

(r)
1100 Apropo Tv (r) 
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

n de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock

1300 Știrile ProTv 
1330 La Bloc (r) 
1400 Fantomas (comedie,

Franța, 1964). Cu: Jean 
Marais, Louis de Funes 

1600 Tânăr și neliniștit (s).

0 Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo (s, 

dramă, SUA 2005). 
Cu: Jennifer Love 
Hewitt Aisha Tyler 

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Soldatul
Macțiune, SUA. 1998). 

Cu: Kurt Russell. Jason 
Scott Lee 

22:15 Jaca Paca. Gazda 
emisiunii - Cătălin 
Bordea. Cu Cătălin 
Neamțu 

23.00 Meseriașii (s) 
2330 Știrile Pro Tv. Sport 

Vremea
0:15 Vreau să fiu marel 
030 Călătorii în necunos-

0cut (serial, SUA 2005). 
Cu: William Fichtner, 
Eddie Cibrian

125 Omul care aduce 
cartea (r)

130 Știrile ProTv 
230 Tara Paca (r) 
300 Călătorii to necunos

cut (r)
400 StU Orna Cuzho (r)
430 Pro Motor (r)
530 Apnpo Tv (r)
630 Emnsdaie - Afaceri 
0de fante (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)
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P.

□ (film serial) 
12:00 Vocea inimii 

0(film serial) 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 Misiunea Casa 
(reluare) 

14:15 Mi se spune
0 Buchanan (western, 

SUA, 1958). Cu: Ran
dolph Scott, Craig 
Stevens. R.: Budd 
Boetticher

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Din dragoste
(divertisment) 

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

24:00 Te-am prins!
S (acțiune, Statele Unite 

ale Americii, 1985). 
în distribbuție: 
Anthony Edwards, Lin
da Fiorentino, 
Jsu Garcia.
R.: Jeff Kanew 
Jonathan este unul 
dintre jucătorii de 
Gotcha!, un joc în care 
el vânează și este 
vânat de afți studenți 
cu puști paintball. 
După o mare victorie 
el pleacă intr-o 
vacanță în Franța unde 
o întâlnește pe fru
moasa Sasha.

ZfiOConocs ntaactof 
330 9595 W

9:00 Lecția de... știință (doc.) 
930 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:40 Campi
onatul de comedie (r) 10:15 
0 iubire de legendă (dr. muz., 
India) 12:00 Poirot (s) 13:00 
Spellbinder: o lume nouă (s) 
13:30 ABC... de ce? 15:00 
împreună în Europa. Em. în 
limba germană 16:00 Orășe
lul nostru drag (s) 1630 Au
tostrada TVR 18:35 Replay 
19:05 Omul între soft și moft 
19:35 Campionatul de come
die 20:05 Farmece (s) 21:00 
Ora de știri 22:10 Războiul lui 
Sharpe (aventuri. Marea Bri
tanie, 2006) 0:40 Colecțio
narul de suflete (s) 1:40 Trei 
bărbați și un bebeluș (film, r) 
330 0 zi printre dragoni (doc. 
M.Ap.N.) 3:45 O iubire de le
gendă (partea I) (film, r)

7:00 Denver, ultimul dinoza
ur (s, animație) 8:00 Mr. 
Bean (s) 8:30 Poftă bună cu 

s Jamie Oliver 9:00 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 11:00 
Marker (s). 12:20 Look who 
is winning 14:30 Miezul 
problemei (r) 16:30 Lola (s) 
17:30 Naționala de bere 
18:30 Știri Național TV 
20:00 în sănătatea lui Ned 
(comedie, Anglia-lrlanda, 
1998). 22:00 Miezul proble
mei 24:00 Sodoma și Gomor- 
ra (film artistic) 3:45 Țara Iu' 
Papură Vouă (r)

12:00 feo (r) 13:15 Prăjituri
că (s) 13:45 Droopy, maestrul 
detectiv (s) 14:15 Lumea Pro 
Cinema (r) 1445 ProMotor țr) 
15:15 Telefonul de la mtezul 
nopții (s) 16:15 Entertainment 
News (r) 1630 Seaqi.es’ (s) 
1730 Doi bărbat și iinătate
(r) 1830 Waker rocs': tex- 
an (s) 1930 Terape rrs-swă
(s) 2030 Enter&rr-e- '<ews 
2020 Baston teaa s —m.. 
SUA 2001 2130 2o cărteț: 
și jtr-ătato s 22£E 'CCC 
cdc acime ScA

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Căp- 
șune cu zahăr (s, Portugalia, 
2003) 10:00 Gitanas (s). Cu: 
Ana de la Reguera, Manolo 
Cardona, Dolores Heredia 
1230 Inocență furată (s) 13:30 
Prizoniera (s) 1530 Răzbuna
rea Victoriei (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 1830 Betty cea 
urâtă (s) 19:30 Tequila cu su
flet de femeie (s) 2030 Iubire 
ca în filme (s) 21:30 Zorro (s) 
22:30 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:00 Clona (s) 
24:00 Prizoniera (r) 1:45 Po
veștiri adevărate (r) 2:45 Iubire 
ca în filme (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
830 Sport cu Florentina 825 
Flavours - 3 bucătari (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 Quizzit - emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Spirite neli
niștite (aventură, SUA, 1999) 
1625 Al 7-lea cer (s) 1725 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 Jocul morții (acțiune, 
SUA, 2002) 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 (s) 2:00 Sunset 
Beach (s)

7:00 Matinal 710 1030 Arte 
(r) 10:30 Euromaxx 1130 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 1335 Un nou 
început (r) (doc.) 1335 Emi
siune religioasă (r) 1435 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:40 La limită (r) 
1630 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraro 1830 6! Vme 
presa! Cu Lrvia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2030 Irina By Moraca 
Columbeanu 2230 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraro 
2430 Interzis Cu Laura 
Andreșan 030 Err une-con- 
c-rs 230 6! Vine presa! Cu 

șj Mzuz> ktoeia

06.30-07.00 Observator (r) 

1630-16.45 Știri locale 

HES3HL
10:50 Doisprezece într-o cutie 
(aventuri, SUA, 2006). 1225 
Rezervele (comedie, SUA 
2000). 1425 Miss Agent Secret 
2: înarmată și seducătoare 

(comedie, SUA, 2005). 1620 
Concert Depedie Mode. Live in 
Milan 17:20 Șnițel Paracis 
(comedie, Olanda, 2005) 1830 
Eu cu sora mea mai mică 
(comedie, SUA, 2005). 21100 
Dragoste mare - Edpsa (Ep. 4, 

dramă, SUA, 2006). 2230 
Deadwood (Ep. 16, dramă, 
SUA, 2004)22:55 Băiatu' tu' 
bunica (comedie, SUA 2006).

930 Realitatea de la 930 9t10 
100% cu Robert Turcescu (r) 
10:00 Realitatea de la 1030 
11:15 Deschide lumea 1430 
Realitatea bursieră 15:15 Fa

brica 1630 Marfă 1A45 Ecfi- 
torii Realității 1830 Reafitatea 
de la 18:00 1830 Raritatea 
zilei 17:45 Erftorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 2030 
Realitatea de la 2030 2035 
Realitatea zilei 2130 Ziarul 
Realității 2200 100% 2330 
Ultima oră 2400 Raritatea de 
la 2430

930 Automctde anericane 
rearrafiționato 1000 Vânăkri 
de mrtin 11D0 Peugeot 205 
1230 Tehndkxpe (ren Pod 
peste strâmtoarea Berng 
1330 CorWuXâri p fiare vechi 
1400 Cum se fabrică rfaerse 
iucnto? 1600 Ciase 1700 Au- 
tomcbie americane remncfi|D- 
nale 1830 Motocideto ameri
cane 1930 Vânăkri de miâui 
2000 Cran se fabrică rfaerse 
lucrui? 2100 Povești med

mitoare 2200 (rine care au 
zgudurt hanea: ETK 2330 hi 
viteza a crixa 2*00  Gan se 
fabrică rfame tootai?
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Dm (D.l.) - Acest sfte reprezintă o complexă bază 
de date a cursurilor postuniversitare organizate în 
România și Tn străinătate, accesibile pentru absol
vență de studii superioare. Site-ul conține informații 
despre burse de studiu, M.B.A., doctorate etc.

1 euro_______________________________________ 3,1782 lei
1 dolar american__________________________ 2,3613 lei
1 gram de aur 49,4506 lei
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Amplasarea aparatelor radar ta data de
26.06.2007:__________ _______________
- DN 1! Săcămaș - lila - Tătărăști - Zam;
- DN 68A: Săcămaș - Dobra;
- DN 66: Bâcla - Hațeg;
- DN 687: Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dele Decebal, 22 Decembrie, Nicolae 
Bălcescu, Calea Zarandului șl str. Mihai Eminescu.

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®-* 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd Dacia, nr. 
33.®-» 748080.

Farmacia „Amical, str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 

713045.

DEVA

Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-> 231515.

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

Farmacia „Tacomi - Humanltas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-» 211949.

situat între valea Mure
șului și DN7 va fi 
ecologizat.

Clara Păs___________________
clara.pas@infarniniedia.ro

Deva - Guvernul a emis o hotărâre care prevede începerea lucrărilor de ecologizare la iazurile de decantare rezultate din activitățile miniere, între acestea este inclus și depozitul de steril - fost iaz de decantare - aflat la ieșirea din municipiul Deva. Fondurile pentru aceste activități se vor disponibiliza în funcție de prioritățile existente în acest moment la Ministerul Economiei și Finanțelor. Există două modalități de finanțare a activităților de ecologizare, din bani publici sau prin fonduri contractate de la Banca Mondială. Directorul adjunct al companiei Minvest Deva, Victor Pătrășcoiu, speră ca banii alocați să permită începerea lucrărilor și la Deva, până la finele anului. „Pe lista de priorități sunt incluse 10-12 iazuri de decantare care chiar au probleme și acelea vor fi ecologizate primele. Depozitul de la Deva nu este unul care să reprezinte un pericol, singura problemă pe

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

Rompetrol 0.0905 0%
Banca Transilvania 0.7800 1.3%
SIF2 3.5900 1.41%
SIF4 2.6700 3.89%
Petrom 0.5200 -1.89%
SIF3 2.6100 4.82%
SIF5 4.1800 1.95%
SIF1 3.7300 2.19%
Biofarm, 0.7000 1.45%
RublicA realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul
Decebal, bl.R, parter. Telefor. 221277.

Reguli

' SUDOKU
ÎNCEPĂTORI

în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre-, 

. buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 

' în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 

împreună.
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Cota de lapte e scoasă la 
mezat de către țărani
■ „Adaptați" la econo
mia de piață, țăranii 
hunedoreni încep să-și 
vândă cotele de lapte.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroiaeinfornimedia.ro

Deva - în ultima perioadă și în județul Hunedoara au început să apară anunțuri de tipul „Vând cotă de lapte. Preț negociabil”. Lucru care practic nu este deloc ilegal. Atâta doar că icine vinde această cotă de lapte o vinde pentru totdeauna. De ce-și vând țăranii cotele de lapte? Foarte simplu. „Eu oricum n- o să îndeplinesc normele pentru a vinde laptele pe care îl obțin de la patru vaci. Așa că m-am gândit s-o vând. Problema este că încă nu am clienți”, spune un țăran din satul Hondol.La această dată, în județul Hunedoara există 15.061 de țărani care au primit o cotă de lapte. Dintre aceștia, 268
Măsuri radicale la Centrul de Zi
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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■ Atitudinile discrimi
natorii au dus la sanc
ționarea a patru anga
jate ale Centrului de Zi.

Dana Ioan
dana.ioan@informmedia.roHunedoara - în 8 iunie, la Centrul de Zi, organizat pe lângă Școala Generală Nr. 12 din Hunedoara, o altercație între două angajate a implicat atunci elevi, părinți și chiar organele de poliție. 16 părinți au reclamat către conducerea școlii că una dintre angajatele centrului se poartă urât cu copiii, mulți dintre ei de origine rromă. Conform declarației lor, copiii ar fi fost înjurați, s-ar fi ridicat cuțitul la ei, iar faptul a fost adus la cunoștința organelor de po

Depozitul de Isterii se întinde pe o suprafață de aproximativ 21 de hectare (Foto: T.Manu)care o creează este aceea că, atunci când bate vântul cu putere, praful este antrenat spre municipiul Deva producând disconfort. Lucrările vor fi licitate, astfel că momentan nu se cunoaște la cât se ridică valoarea lor”, a precizat directorul adjunct al Minvest Deva, Victor Pătrășcoiu.
Interes la MediuDepozitul, ce atinge o înălțime de 30 de metri, se 

vor livra acest lapte unor u- nități de procesare. Restul... se vor descurca cum pot. „Momentan, vânzarea cotei de lapte este interzisă. Dar va fi deblocată. E dreptul fiecăruia să-și administreze această cotă cum consideră de cuviință. Este bine de știut însă că cine își va vinde această cotă de lapte nu va avea voie să comercializeze laptele obținut. Este o practică valabilă pe tot teritoriul UE”, declară loan Crișan, director în cadrul Direcției de Administrare a Cotei de Lapte Hunedoara.
Străinii sunt interesațiîn negocierile cu Uniunea Europeană, România a obținut o cotă de lapte de 3,2 milioane de litri. Această cotă desemnează laptele pe care producătorii autohtoni îl vor putea comercializa la procesatori sau pe piața liberă. în momentul de față, însă, în România se procesează doar 1,3 mii. de litri de lapte. Mai 
liție de una dintre celelalte angajate. Ana Gemeniuc, directoarea Direcției de Asistență Socială, anunța atunci că se va face o anchetă internă, pentru a se stabili cu exactitate cui aparține vina, în urma acesteia au fost luate măsuri drastice: două dintre angajatele centrului au fost destituite - una dintre ele fiind chiar coordonatoarea unității - iar altor două li s-a schimbat disciplinar locul de muncă. „Trei dintre angajatele centrului’ se obișnuiseră să-și facă porție din mâncarea copiilor. A patra, nou- venită, a găsit propriul mod de a rezolva situația, manipulând părinții și copiii. Nu a procedat corect, de aceea în momentul în care îi expiră contractul de muncă - ea fiind angajată pe perioadă deter- 

întinde pe o suprafață de aproximativ 21 de hectare, iar volumul de steril este estimat la patru milioane de metri cubi.Taluzele, în funcție de geometria lor, fie vor fi acoperite direct cu pământ pe care se va însămânța iarbă și planta copaci, fie se vor folosi materiale geotextile în care se va pune pământ.„Știu de acest proiect de ecologizare, motiv pentru care am discutat cu reprezen

Vânzarea cotei de lapte este deocamdată interzisă (Foto: t Mânu)mult, din cauză că nu respectă normele de calitate impuse de UE, numărul unităților de procesare va scădea drastic. Altfel spus, în România există o mare foame de unități de

Nicolae Schiauminată - va fi nevoită să-și găsească altă slujbă”, spune Nicolae Schiau, primarul Hunedoarei. 

tanți ai firmelor de construcții. Pentru a nu mai fi tentați să arunce deșeurile din construcții în locuri ne- permise, i-am orientat spre Minvest Deva pentru a vorbi cu reprezentanții companiei ca să depună deșeurile pe depozitul de steril, dar numai în momentul în care vor începe lucrările”, afirmă Cristian Moldovan, comisar-șef al Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara.

procesare modeme, pentru care fermierii români nu au bani să le pună pe picioare. în schimb, investitorii străini pot mânca mult timp o pâine bună din această afacere.
Majorare

Orăștie (MF) - Producătorul de articole din plastic Chimica Orăștie intenționează să-și majoreze capitalul social cu 3,92 mii. lei, prin aportul în numerar al acționarilor. Operațiunea urmează să aibă loc prin emiterea a 1,57 mii. de acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe unitate. Acționarii vor putea subscrie acțiuni la un preț egal cu valoarea nominală, în termen de o lună de la data publicării hotărârii de majorare a capitalului în Monitorul Oficial. Fiecare acționar va avea dreptul să subscrie o acțiune nouă la fiecare acțiune deținută.

mailto:clara.pas@infarniniedia.ro
tiberiu.stroiaeinfornimedia.ro
mailto:dana.ioan@informmedia.ro
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• Amenzi. Aproape 600 de amenzi au fost aplicate de polițiștii hunedoreni șoferilor care au încălcat normele de circulație. Aproximativ 140 de amenzi au avut ca obiect depășirea vitezei legale. (M.S.)
• Drumuri. Ministerul transporturilor va lansa, într-o lună de zile, un program de reabilitare a drumurilor care duc spre zonele turistice din țară, a anunțat ministrul Ludovic Orban cu ocazia unei vizite efectuate în județul Hunedoara, (M.S.)

Dispărut cu 
porumbul de 
fiert, la mare

Lupeni (M.S.) - Un copil în vârstă de 14 ani, din orașul Lupeni, este căutat de poliție după ce a plecat de acasă și s-a îndreptat spre Litoral cu intenția de a vinde porumb fiert turiștilor care își petrec vacanța în stațiunea Mamaia. Dispariția copilului loan T. a fost reclamată de bunicul său după aproape o săptămână. Bătrânul a relatat polițiștilor că minorul a plecat la joacă și nu s-a mai întors, a informat Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara. Primele cercetări ale poliției au arătat faptul că minorul a plecat pe Litoral împreună cu un prieten de al său, în Vârstă de 17 ani, cei doi având în plan să vândă porumb fiert turiștilor aflați în stațiunea Mamaia. Verificările poliției continuă în vederea depistării minorului și Aducerea lui acasă.

Tentativă 
de omor la 
Răscoala
Petrila (M.S.) - Un 
bărbat de 32 de ani, 
din Petrila, a fost in
ternat în spitalul din 
Petroșani după ce a 
fost înjunghiat de 
șapte ori de către un 
pensionar din locali
tate, în urma unei 
altercații izbucnite 
între cei doi pe fon
dul consumului de 
alcool. Incidentul a 
avut loc în satul 
Răscoala, situat la 
zece kilometri de 
Petrila, în zona unei 
stâne izolate. Cerce
tările poliției au ară
tat că tânărul a fost 
înjunghiat de Petru 
M., de 47 de ani, 
după care agresorul 
a părăsit locul faptei, 
a informat Inspec
toratul de Poliție al 
Județului Hunedoara. 
Victima a fost inter
nată în spitalul din 
Petroșani cu multiple 
plăgi înjunghiate în 
zona pieptului și a 
brațului stâng. Cer
cetările sunt continu
ate de procurorii de 
la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul 
Hunedoara.

Un seuter și un ATV s-au tamponat aseară în zona stadionului Cetate dinDeva. Poliția a început cercetările pentru stabilirea vinovaților de acest accident. r,*.  www.huon.ro (Foto: T, Mânu)
Scos de sub urmărire penală

Deva (M.S.) - Consilierul județean Costel Avram (PRM) a anunțat ieri că a fost scos de sub urmărire penală de către procurorii DNA Alba, după ce împotriva sa a fost depusă o sesizare potrivit căreia ar fi comis mai multe ilegalități în perioada 2000-2004, pe vremea când îndeplinea funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. Consilierul afirmă că sesizarea la DNA Alba i-a fost făcută de prefectul Cristian Vladu. „Faptele sesizate de prefect nu s-au confirmat. Nu mă voi lăsa, indiferent că prefectul" mai rămâne în funcție sau pleacă din administrație”, a declarat consilierul județean, care nu a exclus posibilitatea de a depune, la rândul său, o plângere împotriva prefectului Cristian Vladu. Costel Avram a fost reclamat la DNA Alba în luna aprilie, el fiind acuzat că ar avea un apartament în Deva, vilă în Retezat sau că ar fi fost plecat in delegație in Suedia. -Nimic din toate acestea nu sunt adevărate”, a conchis consilierul județean.

în focul examenelor de bac
■ Bac-ul a demarat, ieri, 
pentru 4897 absolvenți 
hunedoreni, cu proba la 
română - oral.

Sanda Bocaniciu___________ __
CAlin Bicâzan

Deva - Prima probă a bacalaureatului continuă și astăzi. Probele orale se susțin în zilele de 26 și 27 iunie la limba și literatura maternă pentru minorități, respectiv 27 și 28 iunie - limbile străine. Prima probă scrisă, cea de la limba și literatura română va avea loc vineri, 29 iunie. Pentru probele orale, candidații vor extrage un singur bilet, însă aceștia au dreptul la un al doilea bilet, caz în care nota va fi scăzută cu un punct. Subiectele pentru probele orale au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Un candidat se consideră „promovat” la proba orală dacă a obținut minimum nota finală 5. Probele orale sunt eliminatorii. La ieșirea din sala de examinare, la Centrul de examen de la

Am^a Bara

Elevi și părinți cu emoții la prima probă a bacalaureatului (Foto: T. Mânu)
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Colegiul Național Sportiv Deva, Amalia Bara era fericită, reușise să obțină nota 9.00 „după foarte multe emoții, fiind la prima probă a bac-ului”. Colega ei, de la același liceu (Pedagogic n.r.), Roxana Jurjuman, spunea, după susținerea probei, că „a

Bogdan Horvat Roxana Jurjuman

fost ușor, neașteptat de ușor după câte emoții am avut! Am luat 9.50 și mă bucur enorm”! Bogdan Horvat, absolvent al Liceului de Artă Deva, a reușit să obțină nota 10.00. El spunea, după examen, că nu a fost greu deloc, româna îi este pe plac, că a avut note mari și în liceu și că „bac-ul este un examen la care se poate obține o medie mare, foarte necesară pentru intrarea la facultate”.
Proba de sportCanicula din această vară i-a determinat pe reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării să stabilească alte intervale orare decât cele obișnuite, în care urmează să se desfășoare proba de sport din cadrul examenelor de

bacalaureat din acest an. Ministerul Educației a decis ca absolvenții de liceu care au optat pentru spdrt, din disciplinele la alegere, să dea examen începând cu ora 7 sau după ora 18. Scopul acestei programări îl constituie evitarea acelei perioade caniculare din zi care- ar putea afecta sănătatea ele1 lor.Conform metodologiei școlare, Autoritatea de Sănătate Publică trebuie să asigure asistență medicală pentru toate centrele de examen de la bacalaureat, pentru a fi. prevenite incidentele provocate de canicula. De asemenea, fiecare centru de examen trebuie să asigure cantitățile de apă necesare elevilor, priți fonduri alocate de consiliile locale.
Contestații

Deva (MF) - Elevii hunedoreni nemulțumiți de rezultatele obținute la testele naționale au depus 328 de contestații pentru a le fi recalculat punctajul obținut la examen. Cele mai multe contestații au fost depuse la matematică, respectiv 152. De asemenea, elevii au mai depus 134 de contestații la limba și literatura română, 24 de contestații la istorie și 18 contestații la geografie. „Contestațiile depuse în județul Hunedoara vor fi soluționate la Reșița, în județul Caraș Severin. Majoritatea contestațiilor au fost depuse de elevii care nu au promovat testele naționale”, a declarat inspectorul general adjunct Simion Molnar. El susține că rezultatele contestațiilor vor ajunge în județul Hunedoara miercuri dimineață și vor fi imediat afișate la centrele de examinare. Testele naționale au fost promovate, în județul Hunedoara, de 3.539 de elevi, dintr-un total de 4.354 de candidați prezenți la acest examen. „Nu stăm nici mai bine și nici mai rău decât în anii trecuți, deși avem 815 elevi care au fost declarați respinși. Promovabilitatea este de 81,28%. Este un procent satisfăcător, care, din câte am a- flat, este superior celor din alte județe”, a adăugat inspectorul școlar Dorin Sitaru de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.

Simion Molnar

1 lună=10,llei2 luni=20,2 lei3 luni= 303 lei6 luni= 60,6 lei12 luni=1212 lei
0254/211275, int. 8011 
SmA pratra a prafita * amarii OFERTA!

|Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber tți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOU
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
(prețul abonamentului Ia Cuvântul Liber a rămas 
același, pe rețeaua proprie de distribuție!

I
"DKrrRmLTTE 

PROPRIE:

• 1 lună=8,9 lei• 2 luni= 17,8 lei• 3 luni=255 lei• 6 luni= 483 lei• 12 luni=893 lei

Prenumele
Adresa: Sțr.

Telefon

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

Numele

Nr.___ Bl.
Localitatea

da □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, coti 
dianul Cuvântul liber.

Sc.__ Ap.

http://www.huon.ro
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• Furdean, la UTA. Unul dintre cei mai curtați jucători ai Corvinului Hunedoara, 
î Valentin Furdean (19 ani), care avea 
i oferte de la Gloria Bistrița, Sportul Stud.și Șeriff Tiraspol a semnat cu UTA. Clubul va încasa de la arădeni 80 de mii de euro, iar jucătorul va avea un salariu de 20 de mii de euro pe an. (C.M.)
' • Fotbaliști la BAC. Internaționalul de j tineret Alexandru lacob de la FC Corvinul< a obținut, ieri, nota șapte la proba de limba română oral din cadrul examenului de bacalaureat de la Colegiul Național „lancu de Hunedoara" din Hunedoara. (C.M.)
Jiul a adunat 40 de jucători

Deva (V.N.) - Jiul Petroșani s-a reunit ieri la stadion. La primul antrenament au participat 40 de jucători, dintre care 15 în probe de joc. Acest prim antrenament al sezonului pentru Liga a Il-a a fost condus de antrenorul principal Gheorghe Poenaru și de managerul general loan Sdrobiș. „Vom avea o săptămână decisivă în ceea ce privește viitorul echipei. Se va stabili obiectivul și lotul cu care vom intra în cantonament.

■ După 146 de km în 
care nu s-a întâmplat 
nimic, înainte de finiș a 
venit nenorocirea.

Valentin Neagu_______________
valentln.neaguelnformmedla.ro

Deva - Finișul etapei a Il-a a Turului Ciclist al României a avut loc ieri la Deva. în jurul orei 17, după un parcurs de 146 de km pe traseul Tîr- gu Jiu - Petroșani ■ Hațeg - Călan - Hunedoara - Deva, cei 55 de cicliști au sosit în centrul municipiului Deva. Prima etapă a fost câștigată de*  doi rutieri români: Alexandru Ciocan (Conpet Petrolul Ploiești) și Dan Anghelache (Dinamo Secrom). Aceasta s- a desfășurat duminică, pe traseul Pitești - Rîmnicu Vîl- cea - Tîrgu Jiu, pe o distanță de 174 de km.Sosirea bicicliștilor la Deva, finișul destul de strâns de pe ultimele sute de metri au fost umbrite de un incident nefericit. Un om în vârstă care, probabil, nu știa ce se petrece a încercat să

Vreau să-i propun patronului să avem ca obiectiv promovarea pentru că în decurs de un an cred că vom reuși să revenim în prima ligă. Mi-aș mai dori jucători, dar asta nu depinde de mine. îmi pare rău pentru cei pe care i-am pierdut”, a spus Poenaru. De la reunirea lotului a absentat motivat portarul Anton Ilie, aflat la examen, și portarul Florin Olteanu, al cărui contract a expirat. Alex Bădoiu, așteptat să revină la echipă, nu s-a prezentat la primul antrenament din această vară, spre nemulțumirea antrenorului care a spus că nu a fost anunțat. Câștigătorii după două etape

Finiș destul de strâns în centrul municipiului Deva Nefericitul Răzvan Jugănarutraverseze strada exact în momentul în care treceau bicicliștii. A fost lovit în plin de ciclistul Răzvan Ungu- reanu, de la Dinamo Secrom, 
care era în sprint către finalul etapei.
Bătrânul, în stare gravăAcum, bătrânul este internat la secția reanimare a Spitalului Județean Deva - Hunedoara, cu diagnosticul traumatism cranio-cerebral. Este în stare gravă. Imediat după incident am discutat cu Răzvan, care era foarte marcat de ceea ce s-a întâmplat. „Nu l-am văzut. A ieșit dintre două mașini. Efectiv nu am avut ce face” - a spus Răzvan, în timp ce prietenii îi ștergeau sângele de pe un picior. Oricum, majoritatea celor cu care am discutat au dat vina pe o proastă organizare, inclusiv cu slabă implicare a poliției. Care poliție a insistat să-l ducă pe ciclist la 

probe de alcoolemie. După mai bine de 140 de kilometri parcurși pe bicicletă... S-a renunțat până la urmă.Etapa a doua a Turului Ciclist al României a fost câștigată de ucraineanul Stanislav Rudîi.
Clasament

lată și situația în clasament: |
tricoul galben, lider al dasamen- 
tului general, Dan Anghelache; j
tricoul alb, combativitate, |
Stanislav Rudîi;_______________ |
tricoul roșu, sprinteri, Alexandru !
Ciocan;_____________________ f.
tricoul verde, cățărători, Eduard >
Novak;_____________________  >
tricoul albastru, cel mai bun 5
tânăr, cel mai bun tânăr român, J
Marius Stoica. |

i

• "OMTELECOM

♦Ofertă valabilă pentru ctlenții Romtelecom care semnează 
până pe 6 iulie 2007. în magazinele Romtelecom, un contract 
pe 2 ani pentru EBB fa sau pentru un alt abonament cu mai 
multe minuțe incluse.
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• învingători. Reprezentativa de fotbal a Statelor Unite ale Americii a câștigat turneul Gold Cup, după ce a învins cu scorul de 2-1 (0-1), selecționata similară a Mexicului.

Chivu, ademenit de milanezi

Vine lașko
București (MF) - Zoi- tan lașko va fi antrenorul cu portari al echipei Steaua, el urmând să facă parte din staff-ul tehnic condus de Gheo- rghe Hagi, și spune că va accepta oferta indiferent de salariu.

La Vaslui
Vaslui (MF) - Fostul mijlocaș al echipei Dinamo București, Silviu Bă- I lace, a fost transferat la formația FC Vaslui, fotbalistul urmând să semneze, marți, un contract pe patru sezoane.

Neaga: „Suntem norocoși"
București (MF) - Atacantul Adrian Neaga (foto) a declarat, luni, la vizita medicală, că fotbaliștii echipei Steaua sunt norocoși pentru că vor fi antrenați de Ghe- orghe Hagi și speră ca fostul selecționer să aibă rezultate bune la gruparea din Bulevardul Ghencea.Fotbalistul stelist a afirmat că a știut încă de sâmbătă după-amiază, înainte de a ajunge la nunta lui Sorin Ghionea de la Galați, că Hagi va preluaSteaua. „Pe ceilalți jucători nu i-am anunțat eu, deja știau când am ajuns eu la nunta luiGhionea. Fiecare era surprins de plecarea lui Oii și bucuros de venirea lui Gică”.

Locul 73. Jucătoarea de tenis Edina Gallovits ocupă locul 73, cu 407 puncte, după o coborâre de două poziții, înclasamentul WTA dat publicității luni. Raluca Ioana Olaru a urcat o poziție și se află pe locul 82, cu 378 de puncte, iar Sorana Cârstea s-a menținut pe locul 165, cu 183 de puncte. (Foto: epa)

(Foto: EPA)

Vândut
București (MF) - Fi
nanțatorul Gigi Becali 
a anunțat, luni, într-o 
conferință de presă, 
că Steaua l-a trans
ferat la FC Bruges pe 
atacantul Cyril There- 
au pentru suma de 
2,9 milioane de euro. 
„Am luat 2.900.000 
de euro pe el. 30 la 
sută trebuie să dăm 
la Charleroi, așa că 
rămânem cu 2 mi
lioane. Am scos banii 
și pe Thereau și pe 
Elton, pe MM 11 spăl 
de păcate", a 
declarat Gigi Becali.

■ Ieri, trebuia să fie ziua 
decisivă la Barcelona, 
după ce jucătorul a vi
zitat, în secret, pe Inter.

Milano (MF) - Cotidianul Gazzetta dello Sport a scris, luni, că oficialii clubului In- ternazionale Milano nu doresc să ofere mai mult de 11 milioane de euro pentru achiziționarea fundașului echipei AS Roma, Cristian Chivu.Sursa citată notează că românul, însoțit de impresarul loan Becali, au sosit duminică seara la Milano și au avut o scurtă întrevedere cu Rinaldo Ghelfi, vicepreședintele de la Inter Milano, după care urmează să se întâlnească cu președintele Massimo Moratti și cu directorul tehnic Marco Branca. în cadrul acestei întâlniri, oficialii Interului vor prezenta oferta pentru jucător: contract pe patru sezoane, salariu anual de patru milioane de euro plus premii.Gazzetta dello Sport scrie că această întâlnire ar avea loc fără acordul clubului AS Roma, iar Inter Milano riscă o amendă deoarece regulamentele interzic unui club să contacteze un jucător aflat

1

„Voi încerca să dau totul"
■ Hagi a apărut prima 
dată în fața jurnaliștilor, 
pentru a vorbi despre 
obiectivele la Steaua.

București (MF) - Tehnicianul Gheorghe Hagi a anunțat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că obiectivele sale ca‘ antrenor la Steaua sunt câștigarea titlului de campioană, a Cupei României și accederea în grupele Ligii Campionilor și a afirmat că lupta pentru primul loc în Liga I se va da între 4-5 echipe.„E o mare onoare să antrenez Steaua, să revin după 17 ani în Ghencea unde am obținut cele mai mari performanțe, pe care sper să le repet și ca antrenor. Greul de mâine va începe. Va fi cu siguranță greu dar sper ca împreună cu echipa să fim cei mai buni. Ne convine sau nu, Steaua trebuie să fie cea mai bună. Trebuie să acceptăm aceste lucruri. Gloria clubului ne obligă. Nu e ușor să fii primul, dar pentru asta trebuie să ne pregătim și să muncim. Obiectivele mele vor fi campionatul, cupa și intrarea în grupele Ligii Campio-

Ovidiu Sabău (Foto: FAN)

Rămân în Liga IBucurești (MF) - Reprezentativa feminină a României s-a clasat pe locul doi în grupa B a Cupei Europei la atletism de la Milano și a ratat obiectivul de a reveni în Superligă, iar echipa masculină a ocupat, tot în Italia, poziția a patra și se menține în Liga I. 1Sportivele din România au acumulat în cele două

Cristian Chivu rămâne, încă, în centrul atenției lumii fotbalisticesub contract fără acordul grupării de care aparține. Fotbaliștii sunt liberi să negocieze cu orice club doar în ultimele șase luni de contract.Publicația italiană a mai notat că internaționalul român i-ar fi spus unui membru al echipajului avionului cu care s-a deplasat la Milano, suporter al Romei, că deocamdată nu este nimic sigur legat de viitorul său.

Naș $i fin, la Steaua (Foto: FAN)nilor sau măcar în grupele UEFA. Avem nevoie de liniște pentru a ne realiza obiectivele, dar aceasta este dată de rezultate. Voi încerca să dau totul pentru Steaua”, a spus Hagi în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat ca antrenor al Stelei.Becali recunoaște că a avut îndoieli când l-a ales pe Hagi ca antrenor, dar a fost influențat de faptul că acesta este nașul său de cununie. „Regele fotbalului românesc va fi alături de noi. După atâția ani
Sabău, nemulțumit de joc

Bistrița (MF) - Antrenorul echipei Gloria Bistrița, loan Ovidiu Sabău, a declarat că jucătorii săi au avut o evoluție „modestă” în meciul cu FK Grbalj, scor 2-1, din prima manșă a turului I al Cupei UEFA Intertoto.- 
zile de concurs 123 de pune te, fiind devansate de Italia, cu 139 de puncte, care a obținut datorită acestei performanțe accederea în Superligă.La masculin, România s-a clasat pe locul 4, cu 98 de puncte, după Italia (135 puncte), Slovenia (105 puncte) și Portugalia (102 puncte).

Gazzetta dello Sport a scris că românul a „chiulit” de la nunta bunului său prieten Claudiu Niculescu, fotbalist la Dinamo București, pentru a ajunge la Milano și a încerca să lămurească situația sa.Sursa citată a mai scris că Roma este dispusă să asculte, astăzi, oferta clubului FC Barcelona, italienii fiind de acord să accepte pe lângă bani și un jucător la schimb, cel mai 

se împlinește visul părinților noștri de a fi împreună. Așa a vrut Dumnezeu să fim din ' nou împreună, să fie ca în Sfânta Scriptură, unde nașul este tatăl spiritual al finului. Cred că e un destin pentru că diavolul ne-a ținut departe, după ce ne-am mai jignit, ne-am mai supărat. Eu cred că de aia nu a avut Gică realizări ca antrenor. Catedrala fotbalului românesc e Ghencea, iar «regele» nu avea unde să fie încoronat decât în Ghencea”.
„Nu sunt mulțumit de joc, chair dacă putem să ne găsim o mie de scuze. Că a fost o perioadă scurtă de pregătire, că sunt jucători noi, că nu sunt relații de joc... Dar nu avem nicio scuză. Destul de modest ne-am comportat cu o echipă,

Protocol 
cu LanusCluj (MF) - Gruparea CFR Cluj va semna, luni, un contract de colaborare cu clubul argentinian Lanus, de la care l-a achiziționat pe atacantul Cristian Gaston Fabbiani.Președintele clubului din Cluj, Iuliu Mureșan, a declarat că între cele două grupări va exista un protocol asemănător cu cel al clujenilor cu Benfica Lisabona. 

(Foto: EPA)probabil francezul Ludovic Giuly.Cristian Chivu mai are un an de contract cu AS Roma, și a refuzat, recent, să-și prelungească acordul cu gruparea italiană. Agentul FIFA Victor Becali a declarat că dacă fundașul va pleca de la AS Roma, salariul pe care îl va primi la noua sa echipă va fi de aproximativ 6 milioane de euro.
Accident 
mortal |Sofia (MF) - Președintele clubului de baschet ȚSKA Sofia, Vladimir Fedyaev, și managerul general Emil Cohen au decedat într-un accident rutier ce a avut loc, în weekend, pe o șosea din Franța, în apropiere de ■ Rennes.Accidentul s-a produs la o săptămână după ce cei doi au supraviețuit altui accident, la 350 de kilometri de Paris.Sâmbătă dimineață, automobilul în care se aflau Fedyaev și Cohen s-a ciocnit, la o viteză de peste 150 de kilometri pe oră, de un autocar. Cei 4 24 de pasageri din auto- ™ car au fost spitalizați, dar fără mari probleme de sănătate, au anunțat oficiali din cadrul Poliției rutiere franceze. Fedyaev și Cohen se îndreptau spre Brest, pentru o întâlnire cu oficiali din cadrul ULEB, urmând ca duminică să revină în Bulgaria.

consider eu, sub valoarea noastră. Trebuie să ne dea de gândit, pentru că am întâlnit un adversar modest. Am câștigat doar cu 2-1 și la un moment dat riscam chiar să facem egal acasă”, a spus Sabău.

Iuliu Mureșan (Foto: fan)



Vâpc ap. 2 camere (03)

• Bora. Md zl 15. et L contorizări, 
zzrdrar ^aner^g. preț 135000 tei nego-

33 a*.  ~ "286282. T
• carimt 1 zra Miorița, contorizări, 
azâ-^2. trec j- -ftars patra sute milioane lei, 
5. 2--3t ~
• an22 Deerme. et 3 din 4,2 balcoane, baie 
x gar. cucătărie mărită. ST 60 mp, ocupabil 
■- tine sort. preț 150000 ron, tel. 0745/253662.

• zona Gojdu. bioc de cărămidă, decomandate, 
fcefccr. contorizări, fără amenajări interioare, 
KupapV mediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
rfe 660160. (A0)

• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică, ocupabile imediat, preț 70000 
-on negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
•;ao;
• itiiădicomundate, 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)
EC mp, centrală termică parchet, gresie, faianță 
balcon, et. 3, P-ța Victoriei, preț 145000 lei, tel. 
0745/639022,0726/316796.(Al)
• urgent, zona Zamfirescu, amenajări moderne, 
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. (Â2)

• 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, 
ocupabil imediat, zona Mărăști, preț 38.000 euro, 
neg., tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
52 mp, zona pieței centrale, etaj 1. bine 
întreținut, contorizări totale, vedere la stradă 
fără modificări, preț 140.000 lei negociabil, tel. 
0788/165703,232808,0745/302200. (A4)
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' Te așteptăm la sediul Cuvântai Liber 
din Deva, B-dul 22 Decembrie,

■ ut 37A, clădire Cepromin, parter cu
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Ești abonat 
Ci? Fiecare 
lună din 
2007 îți 
aduce "noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 

iar noi 
te răsplătim 
pentru fidelitatea 
ta! 2 iulie poate să 
te desemneze chiar 
pe tine 
câștigătorul unui

Fii Abonatul lunii 
IUNIE!
Cu CL, e atât de | 
simplu să câștigi! |

• zena 6ajda, bloc de cărămidă cu balcon, 
centrală termică termopan, parchet, fără 
modificări, preț 130.000 lei negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• ivgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Li do, cu 2 balcoane, tip logie, vedere 
la bulevard, bine întreținut, contorizări, fără 
modificări, igienizat, preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808.  (A4)
• urgent, apartament 2 camere bd. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică, termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808. 
(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. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (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: 
0254/613366.0788/040.490,0788/158483. (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, apartament 2 camere în Deva, zonele: 
Progresului, bd. Decebal, Gojdu, Dorobanți, se 
oferă de la 120.000 lei până la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață tel. 
0730/474275,0740/535095,232808 (A4)
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• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (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)
• circuit, 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 Dorobanți, etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică, frumos 
amenajat și modificat, zonă liniștită preț 82.000 
euro, negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702, 
232808 (A4)
• zona Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet gresie, faianță preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808 (A4)
• etaj 1, bd. Decebal ■ Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,232808. (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (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. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, 2 bă, contorizări integrate, 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, 
0788/158483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 bă, îmbunătățiri, băcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 bă, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A1O)
• 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, 
0788AML490,078EV158JS.  (A10)
•♦W circa 600 mp, zona centrală teL 
«254461T»A 075UMLA - n7K>l (A1O)

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)
• m Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• iigent, apartament 3 camere în Deva, zonele: 
bd. Decebă, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se 
oferă de la 180.000 lei, până la 230.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață tel. 
0730/474275,0740/535095,232808  (A4)
• dec sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Dorobanți etaj 2, parchet, 2 bă, 
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)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702,0745/302200,232808 (A4)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703, 0254/ 232808. (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Camati, Deva preț neg., tel. 231300. <A9)

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)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vâna case, vile (13)

• Deva, P+l, 3 camere, baie, balcon, teren 1600 
mp, apă gaz, canalizare, ocupabilă imediat, tel. 
0722/564004. (Al)
• urgent, casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună, sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 130.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808 (A4)
• 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: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (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, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• in Deaki Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp. curent apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Numele___________________________
Prenumele________________________
Adresa: Str.______________ _________
Nr.___ Bl.__________ Sc.___ Ap. _
Localitatea________________________
Telefon___________________ ________
DA □ vreau să primesc.în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

DA vreau să devin ABONAT, sau să îmi 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NtJ AU FOST ABONAȚI LA CUVÂNTUL 
LIBER" Șl NICI CITITORI DE PROBA. TALONUL NU IMPLICA NICI UN 
FEL DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI.

• 1 lună=10,llei• 21uni=202 lei •31uni= 303 lei• 61uni=60,61ei• 12 luni-1212 lei
Depune talonul in cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-1 la OP 1. CP 3 Deva sau pe adresa SC 
Inform Media SRL. Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru informații suplimentare simaxi '.a 
0254 211275, int. 8806. persoană de contact Magdalena Șerban.

OVKWU 
gria rtaririiia jMk

oevA?
Sțr.22 Decembrie, 
bl. 4, partaj
(făriSă Banca TrWMttvrMtâ*}

C«to mul (HM* fnțurt towr to mbM
(98617)

SIMBRIA:
P-ța UnMi 
(dara?

M tMMWMtot •7»,MI4WXMMrto)r

Cumpăr casă (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)

• vând cabană de lemn si 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 
0720/400411 ,-T)

Vând case la țară (17)

• Casă lemn, ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Deaiu Mare, 
Vălișoâra, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

bătălia pentr

1 \ / OM
► /

Sta. /

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber îți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOD
Nu ve(i simți majorarea tarifelor la Poștă pentru 
că prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
rămas același, pe rețeaua proprie de distribuție!

• casă șl teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. ‘ 
(A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• dkt lemn, cu 2 cam.+l ha teren, corn Buceș, tel. >1 
0254/613366; 0788/040.490; 0788/158483.(A10)

Vând garsoniere (19)
i î

• urgent, Deva, Bulevardul luliu-Maniu, 34 mp, 
balcon închis, parchet, gresie, faianță 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• decomandate, balcon închis, parchet, Ă 
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 11 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, în 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)
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PROPRIE• 1 lună-8,9 lei• 21uni= 17,8 lei• 31uni=25,91ei• 6 luni-48,9 lei• 12 luni=89,9 lei
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împreuna in afaceri

FMctcom • CALCULATOARE NOI 
Șl SECOND IN ORICE 
CONFIGURAȚIE
• IMPRIMANTE - COPI

ATOARE Șl CONSUMABILE
• MONITOARE Șl COMPONENTE 
CALCULATOR
• REȚELE DE CALCULATOARE, INTER
NET Șl TELEFONIE
• SERVICE CALCULATOARE, IMPRI
MANTE, REȚELE DATE
• ÎNCĂRCĂRI CARTUȘE IMPRIMANTE 
LASER Șl CERNEALA
• INSTALAȚII RECEPȚIE SATELIT CU Șl 
FĂRĂ ABONAMENT

RELAȚII LA TEL 0720.048.271 
sau 224.422 CLĂDIREA CEPROMIN 

ETAJ 6 CAM. 600

BFlieSTAMPKCJto
330025 - DEVA
Tel. : 0 2 5 4 / 2 1 3 5 1 0
Fax : 0354 I 811583 
e-mail : stamprod@rdslink.ro

Print publicitar de mari
dimensiuni

posters - autocolante - mesh c 
bannere - panouri $

Sunați acum pentru cea mai bună ofertă!

n?n)a
Aveți nevoie de noi!

INSIGNE
■ diam.56 mm cu ac
■ diam.16,13x21,15x15 mm, cu pin 
COLOR COPY CENTRE
- multiplicări digitale laser color
- ecusoane, legitimații, etichete
- cărți de vizită, liste meniu
■ Invitații de nuntă, diplome, afișe
■ Indosarlerl, laminări

ORAȘT1E, Str.Aura< VWcu, 
nr.4 Tel. 0788/371S37ț 
Talfax:0254/241248 
e-m«il:offlce0eniina.ro |

EDITURĂ

■ cărți, broșuri, pliante, proiecte
• cataloage publicitare
ȘTAMPILE- orice dimensiuni și forme

TIPOGRAFIE mic tiraj
- imprimate tipizate pentru firme, 
cabinete medicale, asociații

■ facturi, avize, chitanțiere, 
monetare autocopiative

■ registre
■ formulare

CUTTER- firme și reclame

http://www.emma.ro 
http://www.edituraemma.ro 
http://www.insigna.eu
http://www.e-catalog.ro 
http://www.design-web.ro

DIN JUDEȚ!!
nchirieri auto 
ncepând a 
le la prețul de£

58 de lei

SgQMERCIALĂ
g |^Ț *

•CONTABILI •OPERATOR
CALCULATOR

•VÂNZĂTOARE
• BARMANI

•OSPĂTARI
• CONDUCĂTORI

•MUNCITORI AUTO
NECALIFICAȚI DISTRIBUȚIE

Așteptăm CV-urile la FAX:0254.219.300,
sau e-mall: agercom@agercom.ro 1

• închiriez hală cameră refrigerare W mp, 
respectiv congelare 45 mp+b. 
halăToimi u mp. Informații la telefon 
0744/341645 șl 0721/261429. (1UU007)

• ofer spre închiriere hală Industrială ta 
Brad, Str. Moților, amenajată, 700 mp fota* 
bin plus birouri super dotate; bar, 
spălătorie auto, noi, cu toate dotărie afer
ente, fose septice, nislpator, separator 
grăsimi TeL 0729/942064
(6/2805)

Consiliul local al comunei Mărtinești 
organizează concurs pentru ocuparea 

funcției publice de

în data de 02.07.2007, ora 10.00, examenul scris 
șl în 03.07.2007, ora 12.00, examenul oral. 

Informații privind tematica concursului și structura 
dosarului se pot obține la sediul Primăriei 

Mărtinești, nr. 30, sau la telefon: 0254/246310.
(100478)

• zona Dada confort 1, etaj 3, bloc de cărăm I dâ, 
cu convector, termopan, parchet gresie, faianță, 
modificări la earner! sau la schimb cu aparta
ment 2 camere, In zona Qojdu, se oferi 
diferență, preț 72.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702,232808. (A4)
• zona Kogălnicoanu, stare bună, termopan, 
ușă metalică, gresie, faianță, contorizări, repar
titoare, bloc nou de cărămidă, ocupabllă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808,0740/535095. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă tn 
funcție de ofertă, tel. 211587,0745/786678 (AO)
• zona Mlrășdul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal. Piață, inclusiv ultimul etaj, de 
preferință cu balcon, se oferă prețul pieței, tel 
rarana. 2U5B7. lAcc
• ■*■<  gemarite*  > te*  aortele Gocl. 
p-ogtesuuu oa. Decente. Doreoarț. ofertă die la 
80J00 e pM 115900 iei. In funcție de 
amenajări. eQj si suprafață, tei. 0740/535095. 
0730/474278 232808 (A4)
• dec, aaaa Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231808 0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• vM MM mp Mwlen, zona tarte- 
Câtan, la Maeeua nationals, Informați la 
tafeten 21M8 (nr. 1/3MUNIT)

• zona Sântuhakn spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan tn Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), 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 Intre 550-800 mp, zona de case 
Simerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 14 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 04 ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.49C, 0788/158483. (A10)
e 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788458483. CAID)
• i ■ Imd-Deva. 1800 mp. oreț atractiv, 
teeter. Q25W.31ffi. G788WL49Q. 0788458483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613368 0788/040.490.0788/158.483. 
(A10)

j • pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon:
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 04 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arleșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490,

I 0788/158483. (A10)________________________

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

o mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• la DN 7, Deva și Săntuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (AO)
• ten, zonă rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcelă, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• In Don, zona Eminescu - Bej an, parcele de 525 
mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 18 euro la 27 
euro/mp neg, teren parcelat, acte la zi, tel. 
0723/251498 0788/165702,0254/232808. (A4)
• Intravilan In Deva, zona Servis 700, suprafață 
de 2800 mp, deschidere de 16 ml, utilități, apă, 
gaz, curent, canalizare, poziție deosebita, preț 
29 euro/mp, tel. 0740/535095, 0788/165702, 
0254/232808. (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. 231300,0745/511.778 (A9)

• urgent, Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală, 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/nlvel, 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 ta Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In 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)

Imobile chirii (29)

• Închiriez garsonieră pentru o pereche tânără, 
tel. 224180. CD

ANGAJEAZĂ

• VOPSITOR: 
experiența minima;

• OPERATOR 
INJECȚII MASE

PLASTICE.
Informații supli

mentare la tel./fax: 
0254/236.522 

Mobil:
0751/060.657

(100142)

poți să cumperi asigurarea obligatorie 

de răspundere civila auto de la stațiile

OMNIASK
Vienna Insurance Grow

de distribuție carburanți

OMV, PETROM V, PETROM fi sediile OMNIASIGI

Surrp» 5 o pol a di rășpMdere Cie 'ă aiM
»w.aada 2Q un e • 31 <Ke 29% și primușta
Ș bonuri de comoualib.J in valoare da WO RON (1000.000 foi), 

pentru polițtîs su valabilitate. 12 luni
► bonuri de combuslfofi in valoare da 25 RON 1259.000 tel), j

pentru polițele cu valabilitate I luni w ț

Pentru a beneta* * de aceasta pruroțe trebuie 15 achiziționezi 
co ta RCA «a te una amtre stațiile 0MV, PETROMV sau PETROM 

<M poara însemnele campanie' sau rie la sucursalele și agențiile OmriMiț 
k De asemenea, pallia RCA 0mnls*lg  Iți afară in continuare grata*  

o polița pentru asigurarea locuinței și o reduoscs do 15% pontai 
asigurarea aule Banco nou achiziționată in parlpsd*  camparM.

_____ COMENZILE SF POT FACE Șl LA TELEFON!
• Ag, D£VA w, D7 parter; fel. D8.98 7, iOLOSS • Stxw.-dLi HIM tXWn f?r. ,j A <
pârtw;!®!. 231,3$5,235355$tr.Republic,,h;H bl3iWI I Atj tĂIAN Stf lțIjiM.it I-
• Ag. ■ slt, Stoiloc M, 244,1 M • Ag. HIMD0ARA bd. Corvus bl ? ap. 1 i hi • • i-.î- 
bl. 116,parter;Tel.548,891,54005» Ag.PtlRIlA W.Republici bi $4.ap. Ifr*  Ag i

parte a unei corporații Internationale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de Mare 

W și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-ectul
Ungariei, cât șl in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• 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

(83179)

S.C. Drumuri șl Poluri S.A. BuwuoignninndLin
dota ele 10.07.2007; 16.07.2OO7 și 23.07.2DO7, oca 10.100, fa

’iul râu din Deva, str. Dragoș Vodă, nr. 1-3, licitația geilMI « teri- 

gara pentru vânzarea de mijloace fixe aprobate pentru scoatere dfa 

funcțiune. Lista cu mijloace fixe și condițiile de participare li ncita|to 

■e pai consulta la sediul Drumuri și poduri S.A. Dteva, sta. Dragap 

VoJâ, nr. 1 -3. Informații suplimentare la tel. 02S4-225083.

'• 004661

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE INVAțAmANT DEVA 
anunță

CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 

înscrieri pentru anul universitar 2007-2008 
învățământ economic de licență la distanță:

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri
Finanțe, Asigurări, 
Bănci și Burse de Valori Finanțe

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

înscrieri:Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007Etapa II: 4 august-12 septembrie 2007
Luni - Vineri 0800 - 15°°; Sâmbătă - Duminică 1O°°- 1200Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 15°° la sediul 

Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr.3, telefon 0254-235466.

(7
53

31
)
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| OPERATOR CALCULATOR
■ pentru introducere anunțuri
j - punct de lucru Hunedoara -

j Ctiețe:
- npiditat» fn introducerea datelor pe calculator
- cunoștința de limba română
- cunoștințe de contabilitate primară

OVeiln»
atmosferă de lucru deschisă
un loc de muncă intr-uri mediu tehnologic dezvoltat 
Mieriu atractiv

Dacă oferta noastre v-a trezit Interesul, 
contactatl-ne la adresa:

SC Inform Media SRL
Deva, Redacția Cuvântul liber
Fax: 0254 218 061
E-mail:recru itment@informmedia.ro

Humei persoanele selectata vor fl contactate 
pentru Interviu

Decese (75)

Cu adâncă durere în suflet ne exprimăm regretul și durerea pricinuită de pierderea celui mai bun sot și tată
Altele (61) Pierderi (62)

• închiriez teren pentru reclame publicitare, în
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 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)

• perdut carnet de asigurat pe numele Sorescu 
Mariana. Se declară nul. (or.1/25.06.2007)
• pierdut atestat transport marfă pe numele 
Cioban Ovidiu Claudiu. Se declară nul. (nr. 
7/25.06.2007)
• pierdut carnet de asigurat pe numele Olar 
Ioana Ana. Se declară nul. (nr. 15/25.06.2007)
• pierdut carnet de asigurat pe numele Olar 
Simoha. Se declară nul. (nr. 14/25.05.2007)

ILIEȘ MIHAISoția Maria, copilul Mihai și nora Flavia deplâng moartea celui care va rămâne în inimile noastre pentru totdeauna. înmormântarea va avea loc marți 26 aprilie, ora 14.00, la Biserica Maicii Domnului Micro 15.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Auto străine (37) Prestări servicii (72)

• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (AO) 
e 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)
s 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) 
s garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
s apartament 2 camere, Deva, mobilat î 
Contorizări, 150 euro/lună, tel. 215212 (Al)
• apartament 1 cameră mobilat preț 400 ron, 
tel. 0740/210780. (Al)
s txL Decebal 3 camere, CT, amenajat preț 200 
euro + garanție, tel. 221712 0724/30566L (A2)

Idu, 3 camere, dea, mobilat aragaz, 
frigider, mașinăde spălat TV, CT, preț250 euro + : 
garanție, tel. 221712 0724/305661. (A2) 
s M. Emkiesai, 2 camere, dea, nemobilat preț : 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)

s bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat. CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2) .
s bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2) 
s se închiriază, urgent, casă în Deva, zona 
Horia, construcție nouă, P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajat, 2 băi, 2 
terase, ideal pt. firmă depozit en gros, sediu 
firmă preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
s hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231300,0740/317314. (A9)
s apartament 3 camere dec- mobilat și utilat stil 
occidental, pretabiI și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună 
neg, tel. 212.141,511.776. (A9)
s ipațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231800.0740/317314. (A9) 
s șpațiu 9-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie', b-dul. Decebal. 15 
euro/mp+TVA. tel. 231300.0740317314. (A9)
s CN mp hală în Braa tei. 0254/613366: 
0788040.490: C788358.4ffî. (A10Î

best .ro
• vând Audi A4 an 2003, model limuzină roșu 
ferari, motor 2000, benzină euro 4, extrase full, 
preț 12 800 euro, tel. 0723/270348. (T)
• 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 Opel Corsa, an 2002, euro 4, adus de 10 
zile în România, opțiuni 
ABS+EPS+airbag4+turelă+radio CD cumenzi pe 
volan, 5150 euro, tel. 0751/861056. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând uși partea dreaptă pt. Ford Sierra, total
50 ron, tel. 0723/227569. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând urgent dulap, fotolii cu măsuță 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mică birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, informații latei. 0723/851439. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând sistare AMD Duron, BSOMhz. HDD 80Gb 
(i" ga'anție): 256 Ram: CD Rom: TNT 64: Monitor 
15 .Pnil.ps: tastatură: Floppy: mouse Windows XP 
instalat, preț 490 iei. tel. 0722-798070. iT)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatlzate, modeme. Tel 0740/218237, 
0726/500604,0765/455835. (7/2445)

• caut femele dispusă să locuiască la țară 
25 km de Deva. Asigur masă și casă 
Informații la tel. 0254/226650 sau 
0254/216678, mobil 0721/646348. (nr. 
12/25.06.2007)

• caut femele pentru mena| (vilă), program 
3 zile pe săptămână tel. 0729/939949. 
(4/22464007)

• caut urgent femele pentru nuna) In casă 
(Germania • familie română), transport, 
cazare și masă gratuite, 350 euro/lună, tel 
0727/780686. (nr. 8/20464007)

• 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)

• efectuez transport marfă, până In 500 kg, 
informați la telefon 0745/642500. (nr. 
2/25464007)

(nr. 8/25.06.2007)Cu adâncă durere în suflet vecinii Victoria, Mariana, Vasi, Mariana, Adi, Doru și Dorina își exprimă regretul pentru cel care a fost
ILIEȘ MIHAI

Fie-i țărâna ușoară!

Cu inima zdrobită de durere verișoara Epure Dumitrita și familia ei își exprimă regretul pentru cel care a fost
ILIEȘ MIHAI

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

S.C. "SOCOT" S.A. Tg. Mureș - 
Șantier Mihăileni, loc. Crișcior

Str. Zarandului, nr. 15, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ 
pentru vânzarea unor mijloace fixe, aprobate la casare, în 
zilele de:

-13 iunie 2007
- 20 iunie 2007
- 27 iunie 2007, ora 10, la sediul șantierului.

Informații privind licitația și prețul de pornire se pot 
obține de la sediul șantierului, telefon 0254-617003.

(98127)

• vând capre cu iezi, Jeledințî, nr. 83, 
telefon 0254/246326. (nr. 9/20464007)

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

• 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. (T)
• 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. 0745/56886L 
0742/121148,0749/037604.(97302)

Oferte locuri de muncă (74)
Altele (61)

• cumpăr lăzi din plastic (deșeu), tel. 
0723/301857. (T)

• vând BCU și BCA, informații la telefon 
0723/889196 sau 0723/620970. (nr. 
6/25464007)

• vând distanțieri pentru fier beton (pureci) 
diferite diametre, tel. 0723/227569. (T)
• vând lapte de vacă, proaspăt, cu grăsime 
3,5%, la preț avantajos, sub prețul pieței, 
informații latei. 0724/316174, Deva. (T)

APM Hunedoara și S.C. CEPROMIN S.A. Deva - 
împuternicit al S.C. CONVERSMIN S.A. București, cu sediul 
în București, str. Mendeleev, nr. 36 - 38, anunță publicul 
interesat asupra dezbaterii publice a „MEMORIULUI 
TEHNIC PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA 
ÎNCHIDEREA Șl ECOLOGIZAREA MINEI BRAD - IAZURILE 
DE DECANTARE RIBIȚA - CURTENI Șl ROVINA, JUD. 
HUNEDOARA"

Dezbaterea publică va avea loc în data de 06.08.2007, 
ora 15, la sediul Filialei BRADMIN S.A.

Sugestiile și observațiile publicului se depun la A.P.M. 
Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în 
zilele lucrătoare, până la data de 03.08.2007, inclusiv, 
între orele 8-16.

(100486)

• vând urgent cântar 100 kg, tip Balanța 
Sibiu, aspirator mare Zanussi aer-apă 
imprimantă L-X300 pe ace, aproape npuă 
calculator, preturi negociabile Deva, tel. 
0752/206785. (nr. 4/18.06.2007)

• angajăm șotai categonse D și DL transport 
persoane. Relații la tel 0254-231394 rtre orene 
0800 și 1640. (nr. 7/18062007}
• angajez vtazâtesn cu carte de muncă 
salariu atractiv, bonusui vânzări, se cere expe
riență seriozitate, compettr^ă tei 0721/252609.
• S4. SAS GROUP FAM SRL producător tricotaje : 
și confecții textile. Deva angajează confectioner 
textil, tricotor manual, călcător, femele de 
serviciu. Relații tel.: 218960, 0740/139961. (nr. 
3/22.062007)
• SC Daniele 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)
• societate comercială angajează instalatori ; 
încălzire, climatizare. Salariu atractiv tel. 1 

0744/592799. (nr. 6/21,06,2007)

• FD și FA mulțumește judecătorilor și președinților 
completelor de judecată din Dosarele 130/97/2005 și 
1488/97/2006, TĂNĂSESCU IRINA și GHILEA RODICA ANUȚA, 
care au făcut dreptate în aceste dosare. Cu asemenea 
judecători poate să se mândrească Tribunalul Hunedoara și 
Justiția Română, (nr. 10/25.06.2007)

SC INJECT TRADING SRL Brăila
ANGAJEAZA PIETRAR

CONDIȚII:
■ Experiență în domeniu, minim 5 ani;
■ Corectitudine, seriozitate;

■ Disponibilitate la program prelungit.

SE OFERĂ:
■ Salariu motivant și tichete de masă;
■ Cazare în locuință de srviciu.

CV-urile se vor primi la nr. de fax 0239/681.470 sau la telefon: 
0744/607.848.
Vor fi contactați telefonic pentru interviu, numai candidații care 
întrunesc criteriile cerute.

(100336)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in 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

Ești student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresă:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8813.
Persoană de contact: Radu Mureșan, 

tel. 0723/501260,
E-mail: radu.muresan@informmedia.ro

(

(32135)

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

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv 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 (42648 |
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Joc „Harry Potter" pe telefon
• Incident pe aeroport. Motoarele unui avion au fost pornite în timp ce în spatele său, pe pistă, se afla un autocamion, incidentul, în care ambele vehicule s-au avariat serios, petrecându-se în aeroportul Arlanda din Stockholm.______________________________________________________

Arca lui Noe Copiii ^ascultă explicațiile ghidului după ce au vizitat expoziția „Arca lui Noe”, ce s-a deschis la Centrul Cultural Skirball din Los Angeles (Foto: EPA)

■ Jocul .Hany Potter 
and the Order of the 
Phoenix" a fost dezvoltat 
întețeai în România.

București (MF) - Electronic Arts Inc. și Warner Bros. Digital Distribution au anunțat, ieri, extinderea universului Harry Potter pe telefoanele mobile. Jocul„Harry Potter și Ordinul Phoenix” este produs integral de studioul EA Mobile România sub coordonarea EA Marea Britanie. Echipa a fost formată din 12 persoane. ,Jocul este sută la sută original și sută la sută dezvoltat în România”, a declarat Mihai Pohonțu, general manager Electronic Arts Mobile.în acest joc, Harry se întoarce pentru al cincelea an

Cântec ener
vantHitul „You're beautiful” interpretat de cântărețul britanic James Blunt s-a situat pe primul loc intr-un top al celor mai enervante melodii din istoria muzicii, potrivit rezultatelor unui sondaj online publicat luni în Marea Britanie. Blunt a vândut cinci milioane de albume și a câștigat două premii muzicale britanice, dar a fost și criticat din cauză că melodiile sale au fost prea mult difuzate.
Incendiu de 
pădure

South Lake Tahoe (MF) - Peste 50 de locuințe din regiunea lacului Tahoe din statul California au luat foc, duminică, după extinderea unui incendiu de pădure, ceea ce a determinat autoritățile silvice să ceară evacuare populației din zonă. Alte 500 de clădiri simt puse în pericol de flăcări, care au distrus peste 200 de hectare de teren, fără însă a provoca victime. Cauza incendiului este deocamdată necunoscută.

Timberlake

Actorul Danny
Karlovy Vary (MF) - Actorul american Danny DeVito va fi recompensat cu un premiu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary, Cehia, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la dezvoltarea cinematografiei mondiale, informează vari- ety.com

(Foto: EPA)

Acuzat de 
fani
GotebOrg (MF) - Justin 
Timberlake a fost 
acuzat că și-a scuipat 
fonii suedezi de pe 
acoperișul hotelului 
din Goteborg în care 
era cazat Tabloidul 
Aftonbladet scrie că 
starul a fost deranjat 
de faptul că fonii au 
încercat să-l 
fotografieze la 
întorcerea sa la hotel. 
Pentru că a refuzat să 
focă fotografii, unul 
dintre fani l-a insultat 
Justin a apărut apoi, 
nsoțit de o femeie, 
pe acoperișul hotelului 
de unde a aruncat cu 
mingi de ping-pong, 
stide de plastic pline 
cu apă, căpșune și 
dreșe. Cineva de pe 
acoperiș a scuipat în 
direcția fonilor, a 
menționat tabloidul.

DeVito (Foto: EPA)

Altar cântă la Sziget 2007

Gorby este câinele astronautei americane Sunita Williams. A fost și el a- dus sâmbătă la Houston pentru a-și întâmpina stăpâna la revenirea sa după 14 zile de misiune în spațiu. (Foto: epa)

■ Festivalul se va des
fășura anul acesta între 
8 și 14 august, pe insula 
Obuda de pe Dunăre.

București (MF) - Trupa românească Altar va concerta pe 13 august, în cadrul Festivalului Sziget din Ungaria, pe scena Hammerworld, dedicată muzicii rock, se arată pe site- ul evenimentului.Trupa Altar s-a înființat în anul 1991, la Cluj Napoca. De-a lungul carierei, aceasta a participat la o serie de importante manifestări rock, alături de nume sonore precum Anathema sau Uriah Heep. în 2006, Altar a lansat pe piață cel de-al patrulea album al său, „Atitudine”, combinând muzi-

Termometrul la 46 de grade
Atena (MF) - Autoritățile din Grecia au plasat, ieri, serviciile de urgență în stare de alertă maximă și se confruntă cu perspectiva unor pene de energie electrică provocate de temperaturile record de 46 de grade Celsius. ^Aparatul de stat este pregătit să se confrunte cu toate variantele”, a explicat șeful protecției civile, Panayiotis Furlas pentru postul public de televiziune NET. Autoritățile au sfătuit populația Atenei să evite statul la soare, călătoriile care nu sunt necesare și să renunțe la utilizarea aparatelor casnice, precum mașinile de spălat, boilerele și aparatele de aer condiționt.

Un IQ de 152
Londra (MF) - O fetiță în vârstă de doi ani și șase luni, dotată cu un IQ de 152, a devenit cea mai tânără membră a institutului britanic Mensa, un club al oamenilor su- pradotați. Georgia Brown, din Aidershot (sudul Angliei), a fost admisă la acest institut după ce a fost evaluată.

Joc pe telefonul mobil (Foto: fan)de studiu la Hogwarts și descoperă că mare parte a comunității de vrăjitori contestă readucerea la viață a maleficului Lord Voldemort. Harry Potter se întâlnește în secret cu un mic grup de stu- denți care se denumește Armata lui Dumbledore. Personajul trebuie să îi învețe cum să se apere împotriva Artelor Negre, pregătindu-i pe tinerii vrăjitori curajoși pentru bătălia extraordinară ce se anunță.
DeVito, onoratDeVito va avea și misiunea de a prezenta un film inclus în competiția internațională a festivalului, „The Good Night”, în regia lui Jake Paltrow, în care actorul joacă alături de Gwyneth Paltrow, Penelope Cruz, Martin Freeman și Simon Pegg.Actorul, regizorul și producătorul Danny DeVito este una dintre cele mai celebre și îndrăgite personalități din cetatea americană a filmului. DeVito și-a lansat recent două filme: „Reno 911!: Miami” și „Nobel Son”.A 42-a ediție a Festivalului de la Karlovy Vary se va desfășura în perioada 29 iunie - 7 iulie și va include circa 220 de lungmetraje și 40 de scurt- metraje, conform site-ului evenimentului.

Trupa Altar va concerta pe 13 august (Foto: fân)ca hardcore cu elemente drum'n bass, electro, ragga, punk și industrial. Festivalul Sziget, care se va desfășura
Post TV pentru înmormântări

Berlin (MF) ■ Directorii companiilor care lucrează în industria pompelor funebre din Germania vor lansa, în această toamnă, un post de televiziune destinat înmormântărilor, cimitirelor și ritualurilor ce țin de astfel de manifestații.Printre programele ce urmează să fie prezentate se numără reportaje privind ritualurile de înmormântare de pe tot teritoriul Germaniei,

Georgiana este născută în zodia Gemeni, îi plac arhitectura, arta și călătoriile.
(Foto: T.Manu) Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

anul acesta între 8 și 14 august, mai prezintă, pe scena World Music, Fanfara Ciocârlia. Line up-ul festivalului îi mai 
înmormântări și ceremonii realizate de familiile și prietenii celor decedați pentru aceștia sau informații privind documentele necesare în cazul unui deces. Postul TV, care va transmite prin satelit și online din noiembrie, are ca target mai ales populația vârstnică. Un organism etic de supraveghere, format din membrii ai bisercilor creștine, va monitoriza programele postului TV. 

cuprinde pe The Killers, The Hives, Chemical Brothers, Faithless, Hooverphonic, Pink, The Good the Bad and the Queen, Chris Cornell; Juliette and the Licks, Sinead O’Connor și Cesaria Evora.Festivalul Sziget este unul dintre cele mai mari evenimente muzical-culturale europene și se desfășoară la Budapesta, pe insula Obuda de pe Dunăre. Evenimentul adună mai mult de o mie de performance-uri. Accesul pe insulă^se va face cu bilete fie de o zi, fie cu pass- uri pentru întreaga săptămână. Biletele pot fi achiziționate și direct din România, de pe site-ul www.bilet.ro. Un abonament pentru întreg festivalul are prețul de 403 lei, sau 503 lei - inclusiv loc loc de campare.

Polonia a avut loc, duminică, Festivalul nămolului. Organizatorii folosesc nămol te- 1 rapeutic, bun mai ales în tratarea reumatismu- ’ 
lui. (Foto: EPA)________________________________
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