
0 2r j la parchet fi*

SportMinerul Lupeni a rămas fără antrenor
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Vremea va fi călduroasă. Pe alocuri 
sunt posibile ploi.

Dimineața La prânz Seara

Lipsă de apă
Deva (M.S.) - Pom

pierii militari din Deva 
au fost solicitați ieri de conducerea Direcției pentru Tineret Hunedoara să aducă apă în tabăra școlară de la Căprioara - Deva. în tabără se află 55 de elevi și profesori însoțitori. Apa va B folosită în scop menajer, nefiind probleme cu apa potabilă, a precizat directorul DT Hunedoara, Lorincz Szell, /p.6

Comă de
gradul patrujva (V.N.) - Sănăta- spectaterului accidentat de rutierul Răz-van Jugănaru, de la Dinamo Secron, luni, la Deva, cu 100 de metri înainte de linia de sosirea etapei a doua a Turului Ciclist al României s-a agravat. Omul se află în comă de gradul patru— și este ținut în viață de ^aparate, /p.7

Cetate 
„țintește" 
Europa
Deva (C.M.) - Marian 
Muntean, finanțato
rul echipei Cetate, a 
anunțat la prima 
reunire a lotului în 
vederea noului sezon 
că handbalistele de la 
Cetate au ca obiectiv 
obținerea unui loc în 
cupele europene. 
„Echipa împlinește 
cinci ani de la 
înființare și ne dorim 
să prindem un loc în 
Challenge Cup", pre
ciza Muntean. Cetate 
a pierdut o singură 
jucătoare din vechiul 
lot, pe Dobca, dar a 
aat lovitura prin 
aducerea la Deva a 
Melindei Toth, fostul 
căpitan al U. Remin.

Melinda Toth

Bac fără probleme
Deva (S.B.) - Prima probă a bacalaureatului s-a finalizat ieri. „Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara a realizat prima situație statistică, după această primă probă. Din numărul total al celor care au susținut proba, doar 3 elevi au fost respinși. Nu au existat eliminări din sălile de examinare, ceea ce a fost, pentru noi, un 

A lucru îmbucurător”, a precizat inspec- 
■■■ ■: tor școlar Marta Mate, /p.5

r

Cele mai căutate credite
Pent r u prima jumătate a anului în curs, statisticile arată 

— că cele mai frecventate credite de către români au fast 
cele pentru nevoi personale.

iu-w CCMC

Peste 160 de ani de închisoare au totalizat sentințele date de judecători celor 22 de inculpați +++ Cea 
mai mare pedeapsă, de câte 11 ani, au primit-o Brelian Marius și loiescu Petru zis Pera. +44- Fostul șef al 
Poliției municipiului Deva, loan David, a primit o pedeapsă de 7 ani și 6 luni de pușcărie.

■ Grupul celor 22 de 
inculpați cercetați în do
sarul "Spumă și Bibanu" 
a primit sentințele.

Deva (T.S.) - După aproape trei ani de proces, judecătorii Curții de Apel Pitești au pronunțat, ieri, sentințele celor

22 de inculpați în dosarul „Spumă și Bibanu”. Aceștia erau acuzați de aderarea la un grup de crimă organizată care a terorizat, ani la rând, Deva. Constantin Bumbaru zis „Bibanu” și Lucian Sârbu zis „Spumă”, considerați de anchetatori ca fiind capii acestui grup, au fost con

damnați la 9 ani respectiv 8 ani și 6 luni de pușcărie. Și polițiștii anchetați, care în urmă cu două săptămâni au fost eliberați, au primit pedepse care presupun reîntoarcerea lor în arest. Astfel, fostul șef al Poliției municipiului Deva, Ioan David, a primit o pedeapsă de 7 ani și

6 luni, iar subordonații săi Emilian Igna și loan Pasc au primit câte 6 ani și 6 luni de pușcărie. în arestul de la Co- libași se mai află și fostul polițist Florin Precup care a primit o pedeapsă de 8 ani de detenție, /p.5

Cea mai fierbinte zi la Deva
■ La Deva s-a consem
nat ieri cea mai caldă zi 
din an, maxima termică 
fiind de 35 grade C.

Deva (C.P.) - Potrivit ultimelor raportări ale ASP Hunedoara, aproximativ 100 de persoane au cerut sprijinul Ambulanței, circa 40 s-au prezentat la Urgență și peste 500 de oameni au primit asistență

medicală la corturile de prim ajutor amplasate în șapte orașe din județ. Temperatura aerului înregistrată la Stația Meteo Deva a fost, la orele prânzului, de 35 de grade Celsius, a declarat Gabriel Bulgăr, meteorolog de serviciu. în oraș, din cauza asfaltului și a betonului, este posibil ca temperatura să fi fost cu 2-3 grade mai ridicată decât cea consemnată la Stația Meteo. Me

teorologul de serviciu a precizat că vremea se va răci, fiind așteptate ploi locale, cu aspect de vijelie. „De miercuri până vineri, maxima termică va fi de 29 de grade Celsius, după care vremea se va încălzi ușor, însă nu va mai fi caniculară. în week-end sunt așteptate ploi”, a adăugat Gabriel Bulgăr. încă de aseară, vremea s-a stricat, semnalân- du-se averse de ploaie, /p.3

Guma, monedă 
de schimbDeva (C.B.) - Lipsa de monede cu care se confruntă unii comercianți le-a dezvoltat acestora obiceiul de a da restul... în natură. Cumpărătorii care așteaptă restul pot avea surpriza de a primi în loc de bani o gumă de mestecat, /p.3

S.O.S. Castelul! - prima zi
■ Aseară a debutat cea 
de-a treia ediție a festi
valului hunedorean 
S.O.S. Castelul!

Hunedoara (D.I.) - Aseară a debutat o nouă ediție a Festivalului de muzică și arte S.O.S. Castelul! Festivalul, gândit pentru a atrage un număr mare de spectatori, reunește toate genurile muzicale, de la muzica de cameră, muzica medievală, la folk și rock, pe scena lui urmând să

urce nume sonore în fiecare domeniu. Costurile totale se ridică la 40.000 lei, dar o bună parte din acestea au fost acoperite de sponsori. în aceste zile la Hunedoara vor fi prezente Filarmonica din Cluj, Academia de Muzică din Cluj, dar și Nicu Alifantis, trupa Iris sau grupul sârbesc Blue Family. Seara de marți a fost dedicată prezentării expoziției de fotografie semnată de studentul hunedorean Alin Cior- tea și trioului de ancii aparținând academiei clujene. Nu doar pentru aceste zile de festival, castelanii îți așteaptă 
Oaspeții (Foto Dana
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• Mandat de arestare. Autoritățile de la 
Bagdad au emis un mandat de arestare 
pe numele ministrului irakian al Culturii, 
șiitul Asaad Kamal al-Hashemi, suspectat de activități teroriste. Noaptea trecută, 
poliția a efectuat percheziții în locuința ministrului, arestând șase din gărzile aces
tuia. Ministrul e acuzat că a ordonat asa
sinarea în 2005 a doi fii ai unui politician 
sunnit.

Raport critic, dar fără clauză

Acordul 
cu Serbia, 
condiționat

Bruxelles (MF) - Uniunea Europeană nu ar trebui să încheie niciun acord cu Serbia până ce nu va fi arestat generalul sârb bosniac Ratko Mlădiei, a declarat Caria del Ponte, procurorul Tribunalului Penal International (TPI), relatează Reuters. „Nu ar trebui să fie semnat A- cordul de stabilizare și asociere (ASA) înainte ca Ratko Mlădiei să fie arestat și înainte de cooperarea deplină cu TPI", a spus del Ponte în cursul unei audieri în Parlamentul European. Mlădiei este suspectat de orchestrarea masacrului de la Sre- brenifa (1995), în cursul căruia au fost uciși 8.000 de musulmani bosniaci.

Carla del Ponte (Foto: epa>

Ehud Olmert
(Foto: EPA)

Exclude

M Reuters: CE va critica 
România și Bulgaria 
pentru problemele în 
lupta împotriva corupției.

Bruxelles (MF) - Comisia Europeană va critica România și Bulgaria în raportul pe care îl va prezenta azi pentru eșecul în îndeplinirea standardelor impuse de UE în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului justiției și lupta împotriva corupției și a crimei organizate, au declarat oficiali UE.Potrivit lor, Executivul european nu va aplica sancțiuni împotriva celor două țări de la Marea Neagră care au aderat la UE în ianuarie, conside

rând că este prea devreme după doar șase luni după data integrării. Ei vor stabili însă noi obiective mai detaliate.„în acest stadiu nu preconizăm nici o clauză de salvgardare, dar nu excludem posibilitatea aceasta în viitor în cazul în care va fi necesar”, a declarat un oficial.Oficialii citați de Reuters au declarat că trei comisari - Leonard Orban, reprezentantul României în CE, Meglena Kuneva, comisarul bulgar, și Franco Frattini, vicepreședintele italian și comisar al Justiției și Securității - și-au exprimat o serie de rezerve cu privire la unele aspecte ale raportului.Raportul indică înregistra

rea unor progrese într-o serie de domenii, în special în cel al justiției în Bulgaria, prin adoptarea unui amendament care garantează independența sistemului judiciar.
ProgreseDocumentul subliniază absența unor condamnări într-o serie de cazuri de corupție la nivel înalt și perioada lungă de instrumentare a unor dosare înainte ca suspecții să fie deferiți justiției.Ambele state și-au reformat sistemul justiției și au adoptat legi pentru înființarea u- nor instituții care să coordoneze lupta împotriva corupției, potrivit cererilor UE. Analiștii susțin însă că rezultatele

sunt însă eclipsate de politici ezitante, dispute politice și administrație de stat ineficientă.Pentru prima dată, raportul redactat de secretarul-generd| al CE, Catherine Day, va cS prinde o serie de indicatori în cadrul fiecărui obiectiv privind măsurile specifice care se impun.Majoritatea comisarilor au susținut tonul raportului și au declarat că Executivul european trebuie să fie dur și riguros pentru a susține credibilitatea politicii de extindere promovate de Bruxelles, oferind în paralel asistență noilor state comunitare pentru a-și atinge obiectivele.
| nego- 
i cierile

Ierusalim (MF) - Pre-
: mierul israelian, Ehud 
I Olmert, exclude orice 
i negociere cu Hamas 
; pentru eliberarea ca- 
I poralului israelian Gi- 
i lad Shalit, după difu- 
i zarea, luni, a unei în- 
i registrări audio în ca- 
: re acesta cere sprijin- 
i ul Guvernului, afir- 
i mând că starea sa 
i de sănătate se dete- 
i riorează. „Nu se pu- 
: ne problema unui 
ț compromis cu Ha- 
i mas. Sunt extremiști, 
: brutali și cruzi", a de- 
: darat Miri Eisin, pur- 
: tătoarea de cuvânt al 
I lui Olmert. Ea a reac- 
i ționat față de difuza- 
i rea mesajului lui Sha- 
j lit, a cărui voce a fost 
i identificată de tatăl 
î său. După difuzarea 
i mesajului, vicepre- 
; mierul israelian Eli 
I Yishai a cerut desfă- 
i șurarea unor „nego- 
i cieri directe" cu isla- 
i miștii din Hamas 
i pentru eliberarea lui 
î Shalit.

Șefia SRTv, obiectul 
unui troc politic
■ Traian Băsescu cere 
Parlamentului să nu ac
cepte numirea unui poli
tician în fruntea SRTv.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a transmis o scrisoare, ieri, către cele două Camere ale Parlamentului, el insistând pentru schimbarea Legii SRTv și de- politizarea instituției și sugerând Legislativului să nu-1 voteze pe Alexandru Sassu în fruntea SRTv, deoarece acesta ar fi un „politician de carieră”.în mesaj, Băsescu arată că, după demiterea Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, la 23 mai, au fost declanșate procedurile pentru numirea unui nou Consiliu de Administrație, iar „Alexandru Sassu, secretar executiv pe probleme
Inspectorii AIEA, la Phenian

Beijing (MF) - Inspectorii AIEA au sosit, ieri, în Coreea de Nord, după cinci ani de absență, pentru a discuta despre închiderea principalului complex nuclear al Phenianu
lui, prima etapă a unui acord privind denu- clearizarea țării, a anunțat agenția China Nouă.Delegația Agenției Internaționale pentru 
Energie Atomică (AIEA) a ajuns la Phenian, menționează succint China Nouă.Vizita AIEA constituie prima etapă a deplasării inspectorilor după momentul decembrie 2002, când monitorizările au fost sistate la inițiativa Phenianului.Inspectorii au fost invitați de regimul comunist pentru a discuta despre închiderea principalului complex nuclear de la Yongbyon.Această măsură reprezintă prima etapă a 
unui acord multilateral, semnat la 13 febru
arie, la Beijing, prin care Coreea de Nord a fost de acord cu denuclearizarea.

Președintele Traian Băsescu
(Foto: arhivă)

de marketing politic al PSD”, a fost desemnat drept viitor președinte director general al SRTv, Parlamentul urmând a valida săptămâna viitoare a- ceastă decizie.
Sassu, avizat favorabilBăsescu susține că, „în ultimul timp, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai societății civile din România, dar și din restul Uniunii Europene au denunțat această procedură, pentru că duce la o politizare periculoasă a instituției publice de televiziune”.Șeful statului constată că „nu a existat voința politică” pentru ca postul de președinte director general al SRTv să fie atribuit pe criterii de competență și de neutralitate politică, ci „a ajuns obiectul unui troc politic între PNL și PSD”.Alexandru Sassu a fost avizat favorabil, luni, de Comisiile de cultură ale Parlamentului, ca președinte-director general al TVR.Președintele Senatului, Ni- colae Văcăroiu, a declarat că Birourile Permanente ale Parlamentului se vor reuni în această dimineață pentru a lua o decizie cu privire la scrisoarea președintelui.

Polițiști violenți Polițiștii indieni au recurs la violențe împotriva dascălilor care protestau ieri In I fața casei ministrului învățământului din Bhopal, capi- I tala statului Madhya Pradesh, centrul Irfciiei. Profe- JL sorii au cerut condiții de muncă mai bune și'creșterea w salariilor. Patru sute de oameni au fost răniți în timpul protestului. (Foto: EPA) I

Capitole deschise de UE
Bruxelles (MF) - Croația a deschis, ieri, șase noi capitole de negociere, avansând și mai mult pe calea aderării la Uniunea Europeană.Zagrebul va desfășura negocieri în domeniile servicii, legislația companiilor, servicii financiare, societatea informațională și media, statistică și control financiar.Croația deschisese deja alte

șase capitole și speră să poarte negocieri în 20 de domenii din cele 35, până la finalul a- cestui an. aUniunea Europeană a extins, ieri, negocierile de aderare a Turciei prin deschiderea a două noi capitole, între care nu este inclus cel al politicii monetare și economice, din cauza obiecțiilor formulate de Franța.
Citat pentru a treia oară la Parchet

Delegația AIEA, condusă de directorul general 
adjunct Olli Heinonen (dreapta), a ajuns la Pheni
an (Foto: EPA)

S Lipsind de două ori la 
audieri, Ion Iliescu este 
citat, din nou, în dosarul 
mineriadei din 1990.

București (MF) - Fostul președinte Ion Iliescu este citat, astăzi, pentru a treia oară, în dosarul privind împrejurările în care au murit patru persoane în timpul mineriadei din iunie 1990, el lipsind deja de două ori la audieri, la care a fost convocat de Secția Parchetelor Militare.Ion Iliescu a mai fost așteptat la SPM în 22 iunie și ieri, 26 iunie, dar din diverse motive, fostul președinte a lipsit, susțin surse judiciare.Vineri, 22 iunie, Ion Iliescu a fost prezent la Timișoara, unde și-a lansat ediția a doua a cărții „Pentru dezvoltare durabilă”, în timp ce ieri a re
Fostul președinte este așteptat la Secția Parchetelor Militare

(Foto: arhivă)fuzat întâlnirea cu procurorii militari din „motive politice”.Fostul președinte Ion Iliescu este învinuit, cercetările în
cazul său vizând forma de participație la infracțiunea de omor. Ancheta este o parte separată din dosarul privind

mineriada din '90 și vizează implicarea mai multor ofițeri în rezervă din Ministerul de Interne în uciderea prin împușcare a patru persoane, în Piața Universității. în timpul mineriadei din iunie 1990 au fost omorâte șase persoane, ancheta în care sunt cercetați ofițerii din Ministerul de Interne și fostul președinte Ion Iliescu vizând doar patru din- j tre ele, contextul morții celor- ț late două persoane fiind anchetat în dosarul principal privind mineriada.Potrivit magistralilor miMI tari, ancheta privind mineria^ da din 1990 - în care sunt cer-’ cetate în jur de 20 de persoane, printre care și Ion Iliescu - include acuzații precum subminarea puterii de stat și-a economiei naționale, lipsire de libertate în mod ilegal și crime împotriva umanității
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Ajutor pe timp de caniculă• Icoane și literatură. 0 lansare de car- •e și o expoziție de icoane vâ fi prezen- ta*.ă publicului devean, joi, 28 iunie, ora ' 7 00, la sala mică a Casei de Cultură ..Drăgan Muntean" Deva. Evenimentul poartă titulatura „Florile dalbe de mai", ^iar autorul său este Ioana Voicu. (S.B.)

® Permise suspendate. în urma acțiuni- , lor și controalelor.efectuate, ieri, de către polițiștii hunedoreni, au fost aplicate 151 amenzi la legea circulației, dintre care 63 la regimul de viteză. S-au suspendat șase permise de conducere, dintre care trei pentru consum de alcool și s-au reținut trei certificate de înmatriculare. (T.S.)

■ Filiala din Deva a 
Crucii Roșii vine în aju
torul persoanelor afec
tate de căldură.

Hannelore Acârnulesei

Fantezii antico- 
rupție cu... ANI

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infarmmedia.ro

Ghiar stăteam și mă gândeam la ce-or mai fi făcând justițiabilii noștri ca brazii și dacă mai pot ei lupta cu balaurul corupției. Și tocmai atunci, tata lor, acest• ministru Chiuariu, se și lansă pe sticlă cu niște afirmații de crăpa poporul de râs jucându-se cu ele. Auzi, cică reinventează el un fel de ANI, de n-a văzut Europa așa ceva și de-o să tremure alesu' neamului• pitit după grămezile de galbeni făcute j^âșa, pe motiv de funcție.
Auzi, cică se lăuda ministrul, pe acolo pe la nemți, că ANI asta (Agenția • Națională pentru Integritate) este unicat . în Europa. Și că suntem singura țară care a creat o astfel de instituție specializată în I verificarea averilor aleșilor. Păi, băi, nea ministru, ăia la care te lăudai tu n-au i nevoie, nene, de așa ceva! Ce, la ei se j fură-n draci ca pe la noi? Oricum, dacă etot se pregătește ministrul Chiuariu s-o reinventeze'pe-,jdraga de ANI" îi propun! să înființeze și niște secții speciale. Cum ar 1 fi Trupele Speciale pentru număratul ouă- lor. Echipe de Atac pentru mânuit comi-: sioane și, de ce nu?, Comandouri specializate în pompe și canistre de benzină.

Deva - De câteva zile, Crucea Roșie, în colaborare cu Ambulanța, a instalat un cort, în centrul Devei, unde persoanele vârstnice și nu numai se pot adăposti de căldură, pot bea un pahar cu apă rece și își pot verifica tensiunea.
Acțiune binevenităDevenii s-au dovedit foarte deschiși către acțiunea Crucii Roșii, la cortul de prim ajutor venind nu doar bătrânii, ci și tinerii. „E foarte bine venită acțiunea Crucii Roșii. Ne ia tensiunea și poate chiar să ne dea un prim ajutor. Cu căldura asta, nu putem să știm ce ne așteaptă”, spune Emilia Popa, o pensionară care tocmai își măsurase tensiunea la cortul de prim aju-

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 

. Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 

|: Hunedoara;

Coffee „Snack Savoya", din Deva;
■

Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc

Emilia Popa Loredana Vâlcu

Restul, numai bun de

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți

M, parter;

Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bâlcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mlhalache Nicolae, din Hune

doara;

CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune

doara, str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabine

tul 10 din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24, 

C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

B

mestecat
■ Mulți cumpărători 
care își așteaptă restul 
primesc în loc de bani 
o gumă de mestecat.

CĂLIN BlCĂZAN
calin.bicazan@inforniniedia.ro

Deva - Deși contravaloarea produselor pe care unii comer- cianți le folosesc pentru a completa restul de bani datorați clientului nu este foarte mare, de maximum 20-30 de bani, cumpărătorii spun că practica vânzătorilor de a le băga „pe gât” un anumit produs, sub pretextul că nu au monede, e cel puțin deranjantă. Ei spun că în cazul în care rolurile s-ar inversa, vânzătorilor nu le-ar conveni

Andrei Mărtinaș Cornelia Matei

Elev accidentat
Simeria (T.S.) - Un accident în urma căruia a rezultat rănirea gravă a unui minor a avut loc, ieri dimineață, în orașul Simeria.Potrivit purtătorului de cuvânt din cadrul IPJ Hunedoara, Magda Popa, în accident a fost implicat Ioan V., în vârstă de 54 de ani, taxi- metrist, care aflându-se în staționare, la plecarea de pe loc nu a acordat prioritate de

Devenii afectați de căldură și-au putut verifica, ieri, tensiuneator. „Părerea mea este că e foarte bună acțiunea pentru că sunt temperaturi foarte 

ca pentru un produs să primească de la cumpărători o acadea în loc de bani. „Dacă mâneam toate bomboanele și gumele de mestecat pe care mi le-au dat vânzătorii în loc de rest, acum eram bolnav de diabet. într-o zi am mers cu o pungă plină de acadele să le dau în schimbul unui suc. Bineînțeles că nu mi-a dat nimeni, în schimb ei ne umplu de bomboane în loc să ne dea banii cuveniți”, spune Florin I. din Deva. „Mi s-a întâmplat de multe ori ca în loc de bani să primesc ca rest o gumă de mestecat. Nu-mi convine chestia asta. Poate că banii pe care ar fi trebuit să-i primesc îi programasem pentru altceva, în plus, eu cred că fac intenționat așa ceva, ca să se scape 

gravtrecere mopedului marca „Honda”, condus regulamentar de Nicolae C., de 17 ani, din comuna Băcia, elev în clasa a Xl-a.„Șoferul taximetrului a lovit mopedul iar elevul a fost proiectat pe caldarâm. în urma accidentului a rezultat rănirea gravă a conducătorului mopedului, care nu purta cască de protecție”, a declarat Magda Popa. 

mari în perioada asta și sunt mulți oameni care au probleme cu tensiunea. Eu nu am avut încă probleme cu tensiunea, dar am venit, totuși, preventiv, să știu cum stau”, afirmă tânăra Loredana Vâlcu.Reprezentanții Crucii Roșii spun că oamenii au venit în număy destul de mare la cortul de prim ajutor. „Postul de prim ajutor a fost instalat în data de 18 iunie, când încă nu era avertizare de cod galben, la solicitarea Ambulanței. De obicei avem asis

Moneda națională începe să devină... guma de mestecatde produsele care nu se prea comercializează”, crede Andrei Mărtinaș. Dacă pentru u- nii guma de mestecat e necaz, pentru alții e motiv de bucurie. „Nu-i nicio problemă dacă mai primesc câte o gumă, eu chiar mă bucur. Oricum valoarea nu este așa de mare”, afirmă Cornelia Matei.
Iau bani din tonomatComercianții spun că problema monedelor este mai veche, dar unii dintre ei au găsit tot felul de soluții pentru a preîntâmpina nemul- 

RK.AMÎ

tente de la Ambulanță, dar acum au avut foarte mult» solicitări și n-au putut să' vină”, afirmă Otilia Valea, directorul Subfilialei din Deva a Crucii Roșii. Pe la cortul de prim ajutor trec, zilnic/ aproximativ 40 de oameni, în majoritate persoane vârst- nice, cu probleme hiperten-s sive.în ultimele zile, însă, spun reprezentanții Crucii Roșii, numărul pacienților a mai scăzut, pentru că oamenii aty început să se ferească singuri* de căldură. a 

țumirile legate de rest, venite din partea clienților.„Unii chiar mă întrebau dacă le miroase gura de le' dau o gumă de mestecat. Eti înțeleg că pe mulți îi deranjează chestia asta, dar și pe noi ne obosește psihic să tof cerem câte 10-20 de bani ca să: dăm restul numai în bancJ note. Tocmai din acest motiv; am vorbit cu o persoană care administrează un tonomat de cafea și primim de acolo toate monedele”, spune Cristina, vânzătoare la un chioșc din Deva.

mailto:tiberiu.stroia@infarmmedia.ro
mailto:calin.bicazan@inforniniedia.ro
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1693 - A apărut, la Londra, prima revistă pentru 
femei, «The Ladles' Mercury».

1901 - La București, România și Austro-Ungaria au 
încheiat o Convenție cu privire 
la extrădarea reciprocă a infrac
torilor__________________________
1929 - Prima demonstrație a 
funcționării televizorului color, 
la New York.__________________
1954 - A fost inaugurată prima 
centrală atomică, la Obninsk, 
lângă Moscova.______________ _

1955 - S-a născut actrița franceză Isabelle Adjani 
(foto) («Adele H»),

VREMEA
*

12“ nufi£cun 27"minim r «âfek» maxim
Prognoza pentru astăziPe alocuri ploi (dimineața). Maxima va fi de 27°C, iar minima de 12°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Cer partial noros. Maxima va fi de 24°C, iar minima de 10°C.
Vineri. Cer partial noros. Temperatura maximă va fi de 26°C. Minima va fi de 10°C.
Calendar Creștin Ortodox
Cuv. Samson primitorul-de-străini.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv.

CalendarGreco-Catolic
S. Samson Ospitalierul, c.
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Energie electrică_____________ _____
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 
în vederea executării de lucrări programate, între 
orele:
8.30-16.00 în Hondol (parțial); i
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Carpați; Ghețari, str. i
Transilvania (zona Grâne); Hațeg, str. Progresului,
str. Râul Mare; Chitid. i

Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, Str. 22 Decembrie, str.
Șt.O. Iosif; Vulcan, cătunul Tăul fără Fund; Lupeni, i
str. Gh. Șlncai, str. Tudor Vladimirescu.

gaz __________________________________ ._________ .___ i
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă___________ _ _ _________________ i
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între :
orele: i
8.00 - 15.00 în localitatea Sântuhalm. i

Soluția Integramel din numărul 
precedent: C-P-C-O - DAMI
GEANA - RACI - ROL - CÂNI - 
HARB - FE - TIGAI - CARAS - ATE 
- O - EL - AZI - Dl - ATEU - T - 
NUME - RAU - COLA - DISC - 
PC - CA - Al - PIEȚE - NAOS - 
ZA - RT - TATI

Dispecerat apâ rece 227087
Dispecerat apâ caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

■■ . . . ..........  . . -

Salată de fructe în cupă 
de pepene galben

i Ingrediente: 2 mere, 3 pere, 250 g prune, 2 piersici, 
3 caise, 200 g struguri albi, 1 ceșcuță de rom sau 
lichior, 250 g frișcă bătută, 150 g zahăr, 1 pepene 
galben.
Mod de preparare: Se curăță și se taie fructele în 
cuburi mici. Strugurii se spală, se presară cu zahăr, 
se stropesc cu rom și se lasă la rece timp de o oră. 
Apoi se amestecă fructele tăiate cubulețe cu stru
gurii. Pepenele se taie în jumătate, se scot semințele 

I și se pune la rece 30 minute. Apoi jumătățile de
pepene se umplu cu fructele amestecate cu frișcă.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

0(s, SUA 2003). Cu: 
Mitch Rouse, Connie 
Britton, Blake Clark. 
R.: Michael Jacobs 

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

12:00 Garantat 100% (r) 
12:50 Integrante după 

integrare 
13:00 Damon (s, SUA, 

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

13:30 Desene animate. Club 
Disney

14:00 Jurnalul TVR
15:30 Oameni ca noi
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Careu de... Doamne

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
Întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea 
9:15 Tânăr și neliniștiri 

(serial, reluare) 
10:00 Fantomas (film, r) 
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

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

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Meseriașii (r) 
14:00 0 singură șansă 

□(dramă, SUA, 2005).
Cu: Jami Gertz, Ernie 
Hudson, Stacy Mead
ows, Sicily, Trent 
Cameron. R.: Andy 
Wolk

18:00 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

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

0Cu: Jennifer Love 
Hewitt, Aisha Tyler, 
David Conrad

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

Vremea

Berbec ___

5*

țjjjg

L

Zi favorabilă studiului, călătoriilor în interes profesional $1 
comunicării cu persoane Importante. Starea de spirit este 
bună și vă ajută să depășiți o deziluzie sentimentală.

Taur .................. ' ..... .. .........

Se pare că aveți îndoieli în privința unei afaceri. Intuiția vă _ 
este un aliat de nădejde. Puteți obține o sumă de bani dfl.gp 
la o rudă. întârziați cu o lucrare și riscațl să fiți penalizate,

Gemeni

în prima parte a zilei, alergați după documentele necesare 
pentru o tranzacție imobiliară. întâmpinați obstacole, dar 
vă descurcați. Sunteți nevoit să faceți cheltuieli mari.

Rac

Dacă aveți de susținut un examen, nu vă faceți grijii Șansa 
este de partea dumneavoastră. Sunt favorizate călătoriile 
șl deciziile Importante în relația sentimentală.

Leu

Reușiți să vă redresați bugetul cu ajutorul unei sume pe 
care o primiți la serviciu. Puteți să vă faceți planuri pentru 
o călătorie în interes propriu șl mari planuri de Investiții.

Fecioară

Vă cumpărați un obiect de valoare, cu ajutorul unei rude 
apropiate. La serviciu, șefii vă apreciază rezultatele, mal 
ales după ce reușiți să rezolvați o problemă foarte delicată.

Balanță

Sunteți foarte hotărât și reușiți să terminați cu bine o acti
vitate importantă, începută zilele trecute. Este momentul 
să culegeți roadele muncii depuse în ultima vreme.

Scorpion

Sunteți ambițios, iar asta se simte atât în activitatea pro
fesională, cât șl în relațiile partenerlale. Aveți posibilitatea 
să rezolvați ușor problemele de serviciu șl de acasă.

Săgetător

Aveți succes în afaceri șl puteți să finalizați lucrări înce
pute cu mai mult timp în urmă. Intuiția vă ajută să rezoh 
vațl o problemă financiară. Este o zi favorabilă! 1
Capricorn

Optimismul cu care începeți ziua vă ajută să suportați mai 
ușor grijile cotidiene, mal ales cele legate de lipsa banilor. 
După-amiază, vă pregătiți pentru o călătorie lungă.

Vărsător

Sunt favorizate relațiile cu partenerii de afaceri. Activitate 
începute astăzi au mari șanse de reușită. Este o perioadă 
favorabilă afacerilor și investițiilor, veți avea mult succes.

Pești “ _____ W

Sunteți nevoit să vă schimbați programul, dar nu este cazul 
să vă îngrijorați, pentru că schimbările vă avantajează. Faceți 
cunoștință cu o persoană importantă care vă va ajuta.

Poftă bună!

20:20 Neveste disperate
B(s). Cu: Teri Hatcher, 

Marcia Cross, James 
Denton

21:15 Atund și Acum. Câinii 
fără stăpân între 
afacere și morală

21:50 Ochiul magic 
22:45 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
23:15 Fără frontiere 

0:10 Part-time (partea I)
S (dramă, Italia, 2004). 

Cu: Vittoria Belvedere, 
Eleonora Ivone, Bias 
Roca-Rey, Pier- 
francesco Favino. R.: 
Angelo Longoni 

2:05 Jurnalul TVR (r).
Sport. Meteo 

3:10 Grupul din Hamburg 
□(film, r)

455 Making of TIFF 2007 
(r)

535 Reflector (r) 
5:45 Careu de_ Doamne 

(reluare)

20:30 Un alt Karate Kid
H (acțiune, SUA, 1994). 

Cu: Pat Morita, Hilary 
Swank, Michael Iron
side. R.: Christopher 
Cain

22:15 Jugaru Shukaru. Emi
siune de farse cu Gabi 
Jugaru

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

Vremea
0:15 Vreau să fiu marel 
030 Călătorii In necunos-
0cut (serial acțiune, 

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

125 Omul care aduce 
cartea (r)

130 Știrile Pro Tv
230 Jugaru Shukaru (r)
300 lestrim Trvi (r)
330 Vedere de pe bloc (r)
430 Călători to necunos- 

04 (r)
530 Parte de cate W

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

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

9:00 In gura presei 
(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

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

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

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Din dragoste 
(divertisment) (r) 

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Ziua Judecății
(divertisment) 

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

24:00 V.I.P.
El (film serial), 

în distribuție: 
Pamela Anderson, 
Molly Culver, 
Shaun Baker, 
Natalie Raitano 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 9595, te învață ce să 

faci. Cu Cristian Andrei 
(reluare) 

5:00 Vivere (film serial) 
Familia Gherardi, Alfio 
și Letizia, împreună cu 
copiii lor sunt proaspăt 
îmbogățiți și propri
etarii unei fabrici de 
mătase. Când Alfio 
descoperă că Letizia I- 
a înșelat pleacă de 
acasă.

9:00 Lecția de... știință. Ochiul 
științei (doc.) 9:30 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:40 Campionatul de come
die (r) 10:15 O iubire de le
gendă (partea a ll-a) (dramă 
muzicală, India, 2004) 12:00 
Poirot (r) 13:00 Spellbinder: 
o lume nouă (s) 13:30 ABC... 
de ce? 15:00 împreună în Eu
ropa 16:00 Orășelul nostru 
drag (s)16:30 Autostrada TVR 
18:00 Jurnal regional 18:35 
Replay. Legendele fotbalului 
românesc 19:00 Bugetul meu 
19:35 Campionatul de come
die 20:05 Farmece (s) 21:00 
Ora de știri 22:10 Slăbiciunea 
bolșevicului (dramă, Spania, 
2003) 24:00 Colecționarul de 
suflete (s) 1:00 Orășelul nos
tru drag (r) 1:30 Războiul lui 
Sharpe (film, r)

7:00 Denver, ultimul dinozaur 
(s, animație) 8:00 Mr. Bean (s) 
8:30 Poftă bună cu Jamie Oliv
er 9:00 Dimineața cu Răzvan 
și Dam 11:00 Marker (s) 12:20 
Look who is winning 14:30 
Miezul problemei (r) 16:30 
Pentru o cauză dreaptă (s, 
dramă, Canada/SUA, 2001) 
1730 Naționala de bere 1830 
Știri 20:00 Jara Iu' Papură 
Vouă (div.) 2030 Sărut mâna, 
mamă! 22:00 Miezul pro
blemei 24:00 Vreau capul lui 
Mavis Davis (comedie, Marea 
Britanie, 1997)

12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri
că (5) 13:45 Droopy, maestrul 
detectiv (s) 14:15 Descoperă 
România (r) 14:45 Icstrim Tivi 
15:15 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 16:15 Entertainment 
News (r) 16:30 Seaquest (s) 
1730 Doi bărbați și jumătate
(r) 18.00 Walker, polițist texan
(s) 1900 Terapie intensivă (s) 
2000 Entertainment News

2020 Jurații (s) 2130 Doi 
bărbați și jumătate (s) 2200 
Washingtonul sub teroare 
’acțxjneriamăl

6:00 dona (r) 7:00
Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Căpșune cu zahăr (s, Portu
galia, 2003) 10:00 Gitanas (s) 
12:30 Inocență furată (s) 1330 
Prizoniera (s) 14:30 Iubire ca 
în filme (r) 15:30 Răzbunarea 
Victoriei (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea i 
urâtă (s). Cu: Ana Maria Oroz
co, Jorge Enrique Abella, 
Natalia Ramirez 1930 Tequi
la cu suflet de femeie (s) 2030 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zor
ro (s) 22:30 Poveștiri de
noapte (divertisment) 23:00 
Clona (s) 24:00 Prizoniera (r) 
1:00 Poveștiri adevărate (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 825 
Autoforum (r) 9:45 Al 7-lea 
cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și put
ere (s) 14:40 Film artistic 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 Campionatul suporte
rilor - Nou! 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s) 
1:00 Focus (r) 2:00 Sunset 
Beach (s) 3:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r)

7:00 Matinal 710 10:00 Auto
motor 10:30 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 12:00 Știri 13:05 Emisi- 
une-concurs (r) 1435 Lumea 
cărților 15:35 Euromaxx (doc
umentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presai Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Destinația Mahmudia (dramă. 
România, 1981). Cu: Eugenia 
Bosinceanu 223)0 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 2400 

Interzis. Cu Laura Andreșan 
030 Emsiime-conairs 2z00 

6! vme Dresa'

063007.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

10:55 Concert Kyfie Minogue 
(2007) 12:00 Vară indiană 
(romantic, Canada, 1993). 
13:40 Premiile Academiei Eu
ropene de Film 2006 15:15 
Triplu X - 2 (acțiune, SUA, 
2005). 16:55 Boboc sub aco
perire (acțiune, SUA, 2005). 
1830 Miss Meteo (comedie, 
Canada, 2005). 20:00 Syrians 
(thriller, SUA 2005). 2205 Ani
malul (acțiune, SUA 2005). 
23:40 Mașina lui Baba (acțiune, 
Suedia, 2006). 1:10 Băi, care 
mi-ai șutit mașina? (comedie, 
SUA 2000).

11:00 Deschide lumea 13:15 
EU, România 1400 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:45 Editorii Realității 1800 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:05 Rea
litatea zilei 21OO Realitatea 
de la 21:00 21:50 Ziarul 
Realității 22.00 100% 2300 
Ultima oră 24:00 Realitatea 
de la 2400 ^Or

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1000 Vânătorii 
demiteri 11O0 Mașini pe alese: 
Suzuki SJ4101200 Inginerie la 
superlativ 1300 Confruntări și 
fiare vechi 1400 Brainiac 1500 

Cum se fabrică diverse lucruri? 
1600 Curse 1700 Conslroctori 
de motoddete 1800 Motod
dete americane 1900 Vânători 

de rnitixi 2000 Cum se fabrică 
riverse lucrui? 2100 Tehrud 
esențele de sqxaviețitee 2200 
Meserimudare 2300Joaiie 
video, pășune și mdustrie 
2400 Cum se fabrică rivene 
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Dm (C.P.) - Portalul este tn fapt un convertor între 
«Merite unități de măsură: metru, Inch, feet, floz, 
yard, gallon, grade Celsius ;l Fahrenheit.

41 > Z// Z: W? JsZy: J" JK /zU*. j* /ZZZJV»*: > ■ J- J ■ u ■ J <

Amplasarea aparatelor radar Tn data de
27.06.2007:
- BN 7: lila - Tătără

* DN 7: Orăștie;
. HW KK; Olan -

ști - Zam;

- DN 687: Hunedoa ra;
- Deva: B-dele Dece >al, 22 Decembrie, Nicolae
Bălcesi:u, Calea Zara ndulul șl str. Mlhai Emlnescu.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®-» 717659.__________________
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.®-* 748080.
Farmacia „Arnica6, 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.

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

TCMXKTii msma
> 4 4 -» > j. 4 4 4 4 J 4 4 4 J'4 4 4 4 4 4 4 4 4 4'4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Banca transilvania 0.8000 2.56%
Rompetrol 0.0906 0.11%
Petrom 0.5250 0.96%
SIF3 2.8400 8.81%
SIF2 3.5400 -1.39%
SIF5 4.1800 0%
SIF4 2.7000 1.12%
SIF1 3.7200 -0.27%
BRD 26.9000 3.46%
Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Reguli:
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.

ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători
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Avansați

Sentință pentru interlopi
■ Judecătorii s-au pro
nunțat în cel mai con
troversat dosar de 
crimă organizată.

Tiberiu Stroia
tlberlu.strola@ln1ormmedia.ro

Deva - Arestările în dosarul „Spumă și Bibanu” au început în iulie 2004 și au produs un adevărat cutremur în lu-

mea interlopă hunedoreană. Ele au culminat cu arestarea fostului șef al Poliției municipiului Deva, Ioan David, și a patru dintre subordonații săi. Acuzațiile aduse grupului, care ulterior a ajuns la 22 de persoane, erau foarte grave. Anchetatorii au stabilit că membrii acestei grupări au săvârșit mai multe fapte specifice crimei organizate - reglări de conturi, taxe de
Podopsols celor 82 de inculpați
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1. BUMBARU CONSTANTIN NICOLAE: 9 ani închisoare
2. SlRBU LUCIAN GHEORGHE: 8 ani și 6 luni închisoare
3. NIȚU CRISTIAN BOGDĂNEL: 9 ani și 6 luni închisoare
4. IOIESCU OVIDIU PETRU: TI ani închisoare
5. BRELIAN MARIUS CONSTANTIN: 11 ani închisoare
6. MUNTEANU COSMIN NICOLAE: 8 ani închisoare
7. PODEA FLORIN: 8 ani închisoare
8. DUBAR ADRIAN IONUT: 10 ani și 6 luni închisoare
9. LECHINTAN CRISTIAN MARIAN: 9 ani închisoare
10. HĂRĂSTĂȘAN ADRIAN: 9 ani închisoare

11. hAncilA cătălin vasile: 7 ani închisoare
12. MIHALCEA MARIUS MARCEL: 6 ani și 6 luni închisoare
14. DAVID IOAN:
15. IGNA EMILIAN GEORGE:

7 ani și 6 luni închisoare
6 ăni și 6 luni închisoare

16. PRECUP VASILE SORIN: 8 ani închisoare
17. PASC IOAN FLORIN: 6 ani și 6 luni închisoare
18. SURLAȘIU VICTOR: 6 ani închisoare
19. PĂTRUI VIRGIL: 6 ani închisoare
20. SCHRAM GERMAINE RENE: 7 ani închisoare
21. RAȚ PAULINA LEONTINA: 7 ani închisoare
22. BORZA IONEL: 4 ani închisoare

„Pera", în timpul procesului de la Curtea de Apel Albaprotecție, incendieri de autoturisme și de bunuri, șantaj, proxenetism. De asemenea, în același dosar au mai fost cercetate alte 28 de persoane, pentru diverse infracțiuni (constituire și aderare la un grup infracțional organizat, șantaj, proxenetism, prostituție, ultraj contra bunelormoravuri, Violare de domici-

liu, distrugere și vătămare corporală, sustragere de înscrisuri, înșelăciune, jocuri de noroc). Ieri, cei 22 și-au primit pedepsele. Totodată, instanța i-a mai obligat pe inculpați la plata unor sume reprezentând cheltuieli judiciare și a decis să mențină măsurile asigurătorii dispusepe bunurile acestora.
Secție modernă la Urgențe

Orăștie (C.P.) - Lucrările de modernizare a compartimentului de primire a urgențelor din cadrul Spitalului Municipal Orăștie au fost finalizate. Valoarea lucrărilor se ridică
urgențe medicale are acum o structură modulară și circuite separate pentru urgențe de diverse grade, așa cum cer normele medicale europene. Pe viitor se vor căuta diversesurse de finanțare în vederea dotării compartimentului cu aparatură medicală modernă. Unitatea spitalicească va fi inaugurată astăzi, la ora 13.

la 613.000 lei, a declarat dr. Dan Magheru, directorul Autorității de Sănătate Publică Hunedoara. Acesta a precizat că noul compartiment pentru

La Orăștie, urgențele medicale se vor primi într-un spațiu 
conceput după normele UE

Bursă regională în 
premieră la CCI Deva
■ Deva găzduiește o 
bursă regională a 
furnizorilor de for
mare profesională.

Deva (C.P.) - Evenimentul începe astăzi și se va derula pe parcursul a două zile la sediul din Deva al Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara. Bursa oferă furnizorilor de formare profesională un cadru mai larg de lansare și prezentare a ofertelor educaționale (cursuri, training- uri și formări profesionale, învățământ la distanță, școli de vară) către firme, școli, departamente de resurse umane, specialiști desemnați pentru formarea profesională a angajaților. „Obiectivul manifestării este acela de promovare a competitivității și adaptabilității forței de muncă existente la toate nivelele ierarhice din întreprinderi,

în vederea creșterii productivității la locul de muncă. în cadrul evenimentului vor avea loc: Bursa ofertelor furnizorilor de formare profesională, conferințe și Seminarii de prezentare susținute de specialiști din domeniul formării profesionale”, a declarat Călin Pogăciaș, directorul CCI Hunedoara. Manifestarea va începe în fiecare zi la ora 10, iar între orele 13 și 16, publicul larg va putea afla care este oferta de cursuri de calificare și recalificare a furnizorilor de formare profesională.

Călin Pogăciaș

Bac înfierbântat de caniculă și
■ Canicula din aceste 
zile a fost un motiv de 
iritare în plus pentru 
candidații ia bac.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@in1ormmedia.roDeva - La prima probă a bacalaureatului, în județul Hunedoara s-au înscris 4664 candidați, dintr-un total de 4897 de elevi. Diferența este dată de candidați! din anii anteriori care au promovat oralul la limba română. Prezența elevilor a fost însă de

luni și marți, prima probă a examenului de bacalaureat, proba orală de limba și literatura română. Părerea părinților este că elevii au obținut, în acest an, note mari de 8, 9 și 10. Probele orale continuă astăzi cu limba maternă și cu limba modernă, pentru cea de- a doua fiind pusă la dispoziție și ziua de mâine. Prima probă scrisă la limba română va avea loc vineri, 29 iunie. Elevii susțin că va fi mai greu la proba scrisă de limba și literatura română și se așteaptă ca notele să fie mai mici. Proba obligatorie a profilului va Bacalaureatul continuă cu 3 elevi mai puțin4599 elevi, 65 nesusținând această probă. Pentru a face față temperaturilor ridicate, inspectoratele școlare au cerut autorităților să asigure apă elevilor, iar comisiilor de examen le-au cerut să nu desfășoare probele la ultimele etaje și nici în sălile unde bate soarele. Elevii au susținut.

fi susținută pe 3 iulie, iar proba la alegere din aria curric- ulară corespunzătoare specializării, pe 4 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 7 iulie. Pentru examenul de bacalaureat nu se admit contestații la probele orale și practice (cu excepția prevăzută explicit prin Metodologia de organi

zare și desfășurare a examenului de bacalaureat). Pentru lucrările scrise a căror notă de până la 9,50 a fost contestată, nota acordată inițial se modifică, prin creștere sau descreștere, dacă între nota acordată de comisia de evaluare și cea acordată de comisia de contestații este o

diferență de cel puțin 0,50 puncte.Pentru lucrările scrise a căror notă este cel puțin 9,50, .nota definitivă este cea acordată de comisia de contestații. Cei care nu reușesc să treacă în această sesiune a bacalaureatului pot susține probele in sesiunea de toamnă.

http://www.convertor.dot.ro
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S.O.S. Castelul! -• Ședință. Consiliul Județean Hunedoara se întrunește mâine în ședință, pe ordinea de zi fiind inclus și un punct referitor la actualizarea studiului de fezabilitate pentru drumul care se construiește între Sân- tuhalm și Hunedoara. (M.S.)
• Amenzi. Mai mult de o treime din amenzile aplicate șoferilor de polițiștii . hunedoreni au avut ca obiect depășirea vitezei legale. Trei permise au fost suspendate pentru consum de alcool. (M.S.)

Restricții de 
circulație

Deva (MS) - Pe mai multe drumuri naționale au fost impuse restricții de circulație pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, după a- vertizările potrivit cărora temperaturile vor depăși 40° C la umbră și peste 70° C la nivelul carosabilului. Circulația vehiculelor va fi interzisă temporar, în intervalul orar 11.00 - 20.00, cu excepția unor situații obiective. Restricția va fi aplicată pe drumurile naționale din 31 de județe, inclusiv Hunedoara, cu excepția drumurilor europene. Sunt deschise circulației DN IA, București - Buftea - Ploiești - Cheia - Săcele, DN 56A, Maglavit - Simian, DN 21, Brăila - Slobozia - Călărași, -DN 14, Sibiu - Mediaș - Sighișoara, DN 23, Focșani - Brăila.

Expoziție 
plastica
Deva (S.B.) - Galeria 
de Arte „Forma" 
Deva va aduce pe 
simeze, pentru toți 
împătimiți! artelor 
plastice, o expoziție 
de pictură - sculptură 
ce reunește trei 
nume de prim rang 
în plastica româ
nească. Ștefan Pel- 
muș (București), 
Gheorghe Dican 
(Râmnicu Vâlcea) și 
Paul Popescu (Tg. Jiu) 
expun, ia Deva, sub 

titlul de expoziție 
„Grup 3". Vernisajul 
expoziției va avea loc 
joi, 28 iunie 2007, 
ora 17.00, fiind orga
nizată de Uniunea 
Artiștilor Plastici din 
România - Filiala 
Deva Hunedoara.

■ Aseară a debutat 
cea de-a treia ediție a 
festivalului hunedorean 
S.O.S. Castelul!

Hunedoara (D.I.) - Marți seară a debutat o nouă ediție a Festivalului de muzică și arte S.O.S. Castelul! Festivalul, gândit pentru a atrage un număr ’ mare de spectatori, reunește toate genurile muzicale, de la muzica de cameră, muzica medievală, la folk și rock, pe scena lui urmând să urce nume sonore în fiecare domeniu. Costurile totale se ridică la 40.000 lei, dar o bună
Antidrog - sensibilizare 
prin toate mijloacele

Lucrare Gheorghe 
Dican

Caniculă la Ziua Drapelului
Deva (M.S.) - Canicula a făcut ca numărul devenilor prezenți, ieri, la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Drapelului Național, să fie mai mic decât în alți ani. De altfel, și discursurile autorităților au fost mai scurte, în alocuțiuni fiind prezentată importanța acestui simbol național. Manifestările dedicate Zilei Drapelului Național s-au desfășurat în Piața Tricolorului, din centrul orașului, la eveniment fiind prezenți prefectul și președintele Consiliului Județean Hunedoara, alături de consilieri și invitați. Un pluton de jandarmi și unul de pompieri militari au prezentat onorul și au defilat prin fața asistenței.

■ O amplă campanie 
antidrog se derulează 
în aceste zile în întreg 
județul.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Ieri, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara, în colaborare cu Filiala de Cruce Roșie a județului, a deschis seria de manifestări dedicate Zilei internaționale împotriva consumului și traficului ilicit de droguri - 26 iunie. Tema întregului eveniment derulat în județ este, în 2007, „Drogurile îți controlează viața? Viața ta, societatea ta. Spune nu drogurilor”. Acțiunile centrului hunedorean și ale partenerilor săi au ca scop prevenirea con

Festivitatea militară (Eoto: T. Mânu)

Apă în tabăra Căprioara
Deva (M.S.) - Direcția pentru Tineret (DT) a județului Hunedoara a solicitat ieri sprijinul pompierilor militari pentru completarea rezervelor de apă menajeră din tabăra școlară „Căprioara-Deva. „Din cauza •' secetei, nivelul pânzei freatice a scăzut în cele două fântâni din care se face alimentarea bazinelor cu apă menajeră. Apa din aceste bazine se folosește doar pentru duș și alte activități de igienă. Cu asemenea situații ne-am confruntat și în alți ani sece- toși”, a declarat directorul DT Hunedoara, Lorintz Szell. El a explicat că pentru prepararea hranei se folosește apă potabilă de bună calitate, iar la masă se servește apă minerală.în tabăra „Căprioara” se află cazat un grup format din 55 de persoane, dintre care 43 sunt copii.Cele două bazine din tabăra „Căprioara” au o capacitate totală de 70.000 de litri. Ele se pot încărca cu ajutorul a trei cisterne mari existente în dotarea pompierilor militari. Apa astfel colectată ajunge pentru câteva săptămâni, in funcție de consumul zilnic.

DN 66A - motiv de 
dispută politică

Deva (M.S.) - Sistarea lucrărilor la DN 66 A Câmpu lui Neag - Herculane a devenit motiv de dispută politică, deputății PD Monica Iacob-Ridzi și Gheorghe Barbu afirmând că finanțarea investiției nu a fost o problemă când portofoliul transporturilor a aparținut democraților. „Lucrările au fost întârziate, de fapt, din cauză că, sub diferite pretexte, nu au fost reînnoite avizele de mediu. Dorim să amintim încă o dată că acestea au o valabilitate de 5 ani și, din cauză că în timpul guvernului PSD lucrările au fost oprite, era necesară reactualizarea lor”, precizează deputatul PD, Gheorghe Barbu, într-un comunicat de presă. în opinia celor doi parlamentari hunedoreni, „reprezentanți ai unor servicii deconcentrate ale județului Hunedoara caută tot felul de pretexte pentru a întârzia lucrările la DN 66A”. Pe de altă parte, ministrul transporturilor, Ludovic Orban (PNL), prezent la sfârșitul săptămânii trecute pe șantierul DN 66A, a afirmat că susține construirea drumului. „A fost început de Băsescu, va fi terminat de Orban”, a spus ministrul, care a apreciat că nu există motive întemeiate ca lucrările să fie oprite și a promis că executantul își va primi banii la rectificarea bugetară.

Gheorghe Barbu

Expoziția de fotografie a lui Alin Ciorteaparte din acestea au fost acoperite de sponsori, tot mai 

sumului de droguri prin sensibilizarea comunității asupra problemei. Seria de manifestări declanșată ieri a desfășurat două acțiuni de prevenire, derulate în Piața Victoriei Deva și la Ștrandul Deva, ce vor fi urmate de un meci de fotbal între două echipe formate din deținuți de la Penitenciarul Bârcea Mare (astăzi) și o festivitate de acordare de diplome profesorilor care au participat la proiectul „Clase fără fumat” în care vor fi prezentate și rezultatele acestui proiect (mâine, ora 10.00 la Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara). în organizarea acestor ample acțiuni, partenerii Centrului Antidrog Hunedoara sunt Crucea Roșie - Filiala Deva, Ștrandul Deva, Asociația Antidrog „Alege viața” din Hunedoara și Ins

Consultanții noștri de vânzări, la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438

Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

multe firme dorind să-și alăture numele de marca fes-

pectoratul Școlar al Județului Hunedoara. Pentru a marca Ziua internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara a pregătit o competiție sportivă constând în susținerea unui meci de futsal. Echipele participante sunt cea a poliției hunedorene și o qghipă.for- 

tivalului. Condițiile oferite de organizatori, dar și mesajul transmis de festival - acela de a transforma Castelul Corvi- nilor în cel mai important brand al Hunedoarei - au &■ cut ca în aceste zile la Hunedoara să fie prezentă Filarmonica din Cluj, Academia de Muzică din Cluj, dar și Nicu Alifantis, trupa Iris sau grupul sârbesc Blue Family.Seara de marți a fost dedicată prezentării într-un mod inedit a expoziției de fotografie semnată de studentul hu- nedorean Alin Ciortea și tri- oului de ancii aparținând academiei clujene.

mată din reprezentanți ai presei județului. Printre partici- panții la competiție se află și Călin Bicăzan, reprezentantul „Cuvântului Liber”, un mare amator al jocului de fotbal. , Meciul va avea loc în data de 28 iunie, ora 14.00, la Sala de sport a Liceului de Matematică - Fizică din municipiul | hunedoara.

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


• Turul ciclist. Etapa a lll-a a Turului Ciclist al României a avut startul, ieri, din fața fabricii de biciclete Eurosport DHS de la Sântuhalm. Cei 55 de cicliști au plecat pe traseul Deva - Brad - Abrud - Zlatna - Alba lulia. Cicliștii i-au cam supărat pe ceilalți participant la trafic, întrucât circulația a fost îngreunată. (C.M.)
Comă de gradul patruDeva (V.N.) - Sănătatea spectatorului accidentat de rutierul Răzvan Jugănaru, de la Dinamo Secron, luni, la Deva, cu 100 m înainte de linia de sosire a etapei a doua a Turului Ciclist al României s-a agravat. Omul se află în comă de gradul patru și este ținut în viață de aparate. „Starea pacientului este în continuare gravă. Este in comă de gradul 4. Contuzie cerebrală foarte mare cu hematom subtural mare care a fost operat. Respiră doar cu ajutorul ventilatoarelor și este instabil hemodinamic. Are șanse mici de supraviețuire”, a declarat ieri medicul Marinela Hațegan, șeful secției ATI a Spitalului Județean Hunedoara. După cum se știe, rutierul Răzvan Jugănaru, de • la Dinamo Secron, a lovit spectatorul înainte de. linia de sosire, în centrul municipiului Deva. Ciclistul venea în viteză către linia de sosire, într-un pluton din care Kceau parte mai mulți sportivi. în acel oment, bătrânul i-a ieșit brusc în față, pe carosabil, astfel că rutierul nu a mai putut evita impactul. Răzvan a căzut și el cu bicicleta, moment în care s-a lovit la claviculă șî s-a julit la picior, însă va putea continua competiția. Rutierul era în stare de șoc la scurt timp după producerea accidentului. .„Nu l-am văzut, am intrat direct în el. M- ăm speriat îngrozitor, am crezut că a murit, pentru că l-am văzut fără suflare pe jos”, a

Cetate
■ Finanțatorul handba
listelor devene vrea ca 
echipa să prindă un loc 
de „Challenge Cup".

ClPRIAN MARINUȚ 

clprlan.marinLt@lnfonnmedia.ro

Deva - Soarta echipei Cetate Deva a fost mai puțin crudă decât prevedea, la finalul campionatului, patronul echipei, Marian Muntean, care era pe punctul de a vinde jucătoarele și de a se retrage din handbal. Finanțatorului devean i-a trecut supărarea pricinuită de sezonul slab al echipei și, luni seară, când a avut loc prima reunire â lotului în vederea noului sezon a anunțat că handbalistele de la Cetate au ca obiectiv obținerea unui loc în cupele europene. „Am avut discuții cu autoritățile locale și mi s-a promis sprijin finan-
„Minerul" Lupeni a rămas fără antrenor

Răzvan Jugănaru a fost și este profund marcat 
Ide nenorocire (Foto: T. Mânu)

■ După o lungă 
perioadă de acuze 
„prezidențiale", Mănăilă 
a hotărât să plece.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@lnformmedia.ro

Deva - Dan Mănăilă și-a reziliat ieri contractul cu gruparea din Liga a II-a, Minerul Lupeni, după ce președintele Cornel Resmeriță a pus de mai multe ori sub semnul întrebării înfrângerea cu 3-0 suferită, în deplasare, cu CSM Râmnicu Vâlcea, în cadrul etapei a 33-a. „Am reziliat contractul cu Minerul pentru că am considerat că este mai bine așa. Atât pentru mine, cât și pentru club. Dragoste cu sila nu se poate și de aceea am hotărât că este mai bine

Turneul "Jiului" în AustriaDeva (V.N.) - în perioada 18 - 27 iulie, Jiul Petroșani va susține cinci meciuri amicale în turneul de pregătire din Austria. „Minerii” vor fi cazați în orașul Sankt Ulrich, la 60 de kilometri de Salzburg.* Echipa lui Gheorghe Poenaru va întâlni formațiile Maccabi Tel Aviv (Israel), FK Jablonec (Cehia), Swindon Town (Anglia), Lech Poznan (Polonia) și o echipă din liga a doua din Germania. Tehnicianul a declarat că Jiul nu va mai aduce niciun jucător de la CFR Timișoara, deși ajunsese la un acord pentru transferul jucătorilor Dragoș Dragali- na, Dragoș Grigore și Sergiu Scarlatescu. „Nu cunosc exact cauzele pentru care cei trei fotbaliști nu mai vin, dar știu că cerințele financiare ale CFR-ului au fost prea mari. Puțin probabil ca acești jucători să mai vină la noi”, a spus Poenaru.
Bicfalvi, împrumutat la Buzău

București (MF) - Transferat la Steaua după ce Jiul a retrogradat în liga a II-a, mijlocașul Eric Bicfalvi va ajunge până la ^urmă la Gloria Buzău. Managerul grupării țnoldovene, Viorel Ion, a declarat, marți, că Steaua București și-a dat acordul ca pe lângă fostul mijlocaș petroșănean la Buzău să ajungă și fundașul Alexandru Tudose. „Bicfalvi și Tudose vor fi împrumutați de Steaua la echipa noastră. De asemenea, Adrian Ilie (n.r. ■ managerul sportiv al FC Steaua) ne va mai prezenta o listă cu cinci jucători care aparțin Stelei și de care s-ar putea dispensa”, a spus Viorel Ion. Tudose și Bicfalvi fac parte din lotul deplasat de antrenorul Gheorghe Hagi în cantonamentul de la Kaprun (Austria). în această vară, Steaua i-a mai Împrumutat la Buzău pe atacanții Viorel Simion și Alin Lițu. Conform lui Viorel Ion, 
Gloria Buzău a mai transferat în aceste zile 
un jucător din Guineea Bissau.

Castelo, locul 3
Deva (C.M.) - Echipa Castelo Deva, câștigătoare a Campionatului Municipal de Fotbal Amatori, a reușit să se claseze pe podium în cadrul turneului internațional la care a participat la finalul săptămânii în Ungaria. Cu două victorii, două remize și o înfrângere, devenii au ocupat locul secund în una dintre cele trei grupe preliminare și s-au calificat în semifinalele turneului. Din păcate, Castelo a fost învinsă în această fază a competiției, la limită, scor 0- 1, și a obținut doar locul 3. „Am ratat foarte multe ocazii, iar adversarii noștri au marcat la singurul lor șut pe poartă”, afirma Sandu Filipaș, finanțatorul echipei Castelo.

Castelo a ratat foarte mult în 
turneul din Ungaria

Cu respect,

Q UniCredit Tiriac Bank

„țintește" Europa

Melinda Toth (prima din stânga) revine acasă (Foto: t. Mânu)ciar, așa că am decis să nu renunț la echipă. Sper ca în acest an, când Cetate împlinește cinci ani de la înființare, să reușim să ne clasăm pe un loc care să ne permită să jucăm în Challenge Cup”, afir ma Muntean.Cetate a pierdut o singură jucătoare din vechiul lot, pe 
să ne despărțim prieteni decât să ne mai aruncăm vorbe grele. Păcat să mânjim unul dintre cele mai bune rezultate, locul cinci în liga a doua. Am fost dispus să renunț chiar la o parte din banii pe care clubul mi-i datora, 200 de milioane de lei vechi. îmi pare rău de suporterii acestei echipe și de jucători, în rest nu regret nimic și plec cu conștiința împăcată că mi-am făcut datoria”, a spus Mănăilă.Cornel Resmeriță, președintele onorific al clubului, a afirmat că, deocamdată, funcția de antrenor principal va fi ocupată de Iosif Rus, care va fi ajutat de Mîhai Basarab. Resmeriță nu a exclus nici varianta de a negocia cu Romulus Gabor, actualul secund al echipei 
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Dobca, dar a dat lovitura prin aducerea la Deva a Melindei Toth, fostul căpitan al U. Remin care în ultimii ani a evoluat în Serbia, la Knaz Miloș. în plus a revenit de la CSM Sibiu, unde a fost împrumutată, Oana Duca. „Avem nevoie de un centru și un pivot, iar pentru acoperirea
GFR Cluj. „Iosif Rus și Mihai Basarab se vor ocupa de această echipă. Sperăm să reușim să-i menținem în lot pe actualii jucători și chiar să aducem întăriri”, a spus Resmeriță. Mai trebuie spus că portarul în vârstă de 17 ani al echipei Minerul Lupeni, Marius Rus, a declarat tot ieri că Universitatea Craiova este al doilea club care este interesat de transferul lui, după FC Dinamo. „Atât Dinamo, cât și Craiova s-au interesat de mine și asta nu poate decât să mă bucure, dar din câte știu eu mai sunt și alte oferte din Liga I. Mi-aș dori să plec de la Minerul la o formație din Liga I, dar totul depinde de cum se vor înțelege cluburile. Mi-aș dori să ajung la Dinamo”, a spus Rus. 

acestor posturi voi aduce fie două coreene, fie două sâr- boaice, fie două rusoaice. La acest moment nu avem încă un antrenor, dar sunt în discuții avansate cu doi tehnicieni și cât de curând voi decide cine va pregăti echipa”, preciza Muntean.
Antrenament la BejanHandbalistele au efectuat, ieri dimineață de la ora 8.30, primul antrenament de reaco- modare la efort la Pădurea Bejan. Până la finalul săptămânii se va efectua și vizitamedicală, după care lotul de jucătoare va pleca în două cantonamente, la mare și la munte. Doar după revenirea din aceste stagii de pregătire în care se va pune accentul pe punerea la punct a capacității de efort se va intra la sală și va începe pregătirea tehnico- tactică și jocurile amicale de verificare.

Cine îl va înlocui pe Dan
Mănăilă? (Foto: T. Mânu)

A.V1
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• Vrea la Steaua. Handbalistul Marius Stavrositu a refuzat, marți, oferta de prelungire a contractului cu echipa HCM Constanța și va semna pentru Steaua București.
Telenovela cu Chivu continuă

Accident grav
Deva (MF) - Starea spectatorului accidentat 

de rutierul Răzvan Jugă- 
naru, de la Dinamo Se- cron, luni, la Deva, cu 
50 de metri înainte de 
linia de sosire a etapei 
a doua a Turului Ciclist 
al României, s-a agravat, 
acesta aflându-se în comă 
de gradul al patrulea și fiind ținut în viață de 
aparate.

30.000 de fani
Barcelona (MF) - A- proximativ 30.000 de suporteri au asistat, luni, 

pe stadionul Nou Camp, la prezentarea oficială a atacantului francez Thierry Henry la FC Barcelona, mai mulți decât au venit in 2003 pentru a-i ura bun-venit brazilianului Ronaldinho, când a fost achiziționat de la Paris Saint-Germain.

Thierry Henry (Foto: era)

(Foto: FAN)

În Ghencea
București (MF) - Fun
dașul nigerian al e- 
chipei Poli Timișoara, 
Ifeany Emeghara, a 
semnat, luni seară, 
un contract valabil 
pe patru sezoane cu 
formația Steaua Bu
curești, informează 
site-ul oficial al clubu
lui din Bulevardul 
Ghencea.
Sursa citată notează 
că Emeghara, în 
vârstă de 23 de ani, 
urmează să își rezol
ve problemele legate 
de viză, după care va 
pleca în Austria pen
tru a se alătura lotu
lui stelist aflat în can
tonament la Kaprun, 
„îmi pare bine că s-a 
rezolvat transferul 
meu. îmi pare bine 
că voi îmbrăca tricoul 
Stelei și sper să câștig 
tot cu noua mea e- 
chipă. Cel mai mult 
îmi doresc să evoluez 
în grupele Ligii Cam
pionilor", a declarat 
Emeghara.

■ Barcelona ridică 
ștacheta, după ce 
jucătorul român a avut 
întâlnirea cu milanezii.

Barcelona (MF) - Cotidianul Gazzetta dello Sport a scris, marți, că oficialii FC Barcelona sunt gata să crească oferta pentru achiziționarea fundașului echipei AS Roma, Cristian Chivu, la 15 milioane de euro.„După întâlnirea dintre Chivu și Moratti (n.r. - președintele clubului Interriazionale Milano, Massimo Moratti) în care românul și-ar fi dat acordul pentru un transfer la campioana Italiei, Barcelona ar putea crește oferta la 15 milioane de euro. Inter nu pare dornică să dea mai mult de 12 milioane de euro, din care 5,75 de milioane de euro ar fi prețul pentru cedarea drepturilor federative ale chilianului David Pizarro”, scrie sursa citată.Gazzetta dello Sport notează că la întâlnirea avută luni, Inter Milano și-a prezentat oferta pentru achiziționarea lui Chivu: contract pe patru sezoane cu un salariu anual de 4,5 milioane de euro. A- ceeași ofertă pentru internaționalul român o are pregătită și Barcelona, care în schimb pare dispusă să ofere mai

Cristian Chivu (stingă) e un personaj parcă desprins dintr-o telenovelâ (Foto: epa)mulți bani clubului AS Roma.Presa italiană a anunțat în ultimele săptămâni că internaționalul român Cristian Chivu este ca și transferat la Inter, notând chiar că acesta ar fi ajuns la un acord cu gruparea milaneză. Ulterior, au apărut informații potrivit că

rora o ofertă înaintată de Barcelona ar fi dus la întreruperea negocierilor dintre Chivu și Inter, iar în ultimele zile Barcelona părea a fi în pole-position pentru a-1 achiziționa pe fundașul român.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 milioai* y de euro.

Aplecat
Lupenl (MF) - Tehnicianul Dan Mănăilă și-a reziliat, marți, contractul cu gruparea din Liga a Il-a, Minerul Lupeni, după ce președintele Cornel Resmeriță, a pus sub semnul Întrebării înfrângerea cu 3-0 suferită, In deplasare, cu CSM Râmnicu Vâlcea, In cadrul etapei a XXXIII-a.

Mai departeLondra (MF) - Tenis- mânui Andrei Pavel s-a calificat, marți, în turul doi la Wimbledon, al treilea turneul de Grand Slam al anului, a anunțat site-ul oficial al competiției.Pavel l-a învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-4, 6-4, 6-1, pe argentinianul Juan-Pablo Guzman.Andrei Pavel va juca, în turul doi, cu americanul James Blake, cap de serie numărul 9.Pentru calificarea în turul doi, tenismanul român va primi 35 puncte ATP și un cec în valoare totală de 16.325 de lire sterline.

Andrei Pavel (Foto; era)

Curățenie
■ Cel mai răsunător 
nume care a încăput pe 
lista celor dați afară este 
Marian Saiomir.

București (MF) - Comitetul Executiv al FRF a decis, în urma propunerilor înaintate de Comisia Centrală a Arbitrilor, renunțarea la serviciile următorilor arbitri din lotul A: Silviu Bogdan, Vasile Bratu, Anton Heleșteanu, Marian Saiomir, Viorel Sandu și Orlando Trandu, informează FRF.Totodată, arbitrii Marius Bocăneală, Lucian Dan, Robert Dumitru și Marius Mar- tiș au fost retrogradați în lotul B, urmând ca, după un an, în funcție de prestațiile lor la jocurile la care vor fi delegați, să se ia o decizie în ceea ce-i privește.De asemenea, s-a renunțat la serviciile arbitrilor asistenți Cornel Avram, Dumitru Bărgăoanu, Daniel Burloiu și Ispas Cojocaru, In timp ce Florin Buzărnescu, Costln Fio- rescu, Bogdan Medrea, Iulian Radu și Claudlu Tripa au fost retrogradați in lotul B, ur-„ mând ca după un an, in funcție de prestațiile lor la meciu-
Schimbare de macaz

București (MF) ■ Managerul sportiv al grupării FC Bruges, Luc Devroe, a declarat, marți, pentru site-ul oficial al clubului, că atacantul stelist Cyril Thereau nu mal are loc la formația belgiană.Cotidianul Le Soir a scris, marți, că atacantul francez al echipei Steaua București, Cyril Thereau, are o ofertă de la echipa AJ Auxere, la care evoluează Daniel Niculae, dar vrea să meargă la Anderlecht Bruxelles.„Este clar că Anderlecht va plăti Intre 2,5 și 3 milioane de euro. Thereau a primit de curând o ofertă și de la Auxerre. dar atacantul vrea să res- înțelegerea cu Ander

lecht și să-și continue cariera în Belgia", a notat Le Soir.Sursa citată scrie că secretarul general șl managerul general al grupării Anderlecht, Philippe Collin, respectiv Herman Van Holsbeeck, au sosit luni seară la București pentru a perfecta transferul lui Thereau.

Cyril ThefMU (Foto ERA)

pri arbitririle la care vor oficia, să se ia , o decizie în ceea ce-i privește.în aceste condițit lotul arbitrilor ' mult Întinerit, are următoarea compo- j nență: Cristian Ba- laj (35 ani), Sebastian Colțescu (30), Augustus Constantin(33), Sorin Corpodean (42), Alexandru Deaconu (35), Alexandru Tudor (35) ■ toți aflați pe lista FIFA, Teodora— Albon (arbitru FIFA - 29 ani/J Marius Avram (27), Victor Berbecaru (39), Aurelian Bo- gaciu (25), Teodor Crăciu- nescu (30), Cristina Dorcio* man (arbitru FIFA ■ 32 ani), Mugurel Drăgănescu (31), Ștefan Erdei (33), Ovidiu Hațegan (26), Cristina Iones- cu (arbitru FIFA - 34), Andrei Ionlță (30), Ionel Ivan (26), Istvan Kovacs (22), Tiberiu Lajoa (40), Radu Petrescu (24) și Ionică Serea (37). Acestora li se vor adăuga alți doi arbitri, promovați în urma examenelor susținute.
Marian Saiomir

(Foto: FAN)

Pericol pentru Gloria Buzău
București MF) - Formația Gloria Buzău ar putea fi cea de-a doua echipă promovată din Seria I a Ligii â Il-a, după Delta Tulcea, care nu va evolua în sezonul viitor în Liga I deoarece nu îndeplinește condițiile de licențiere.Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a luat în discuție condițiile de licențiere pentru clubul din Buzău și a decis că ele nu sunt îndeplinite încă.Membrii Comisiei de Licențiere din cadrul FRF au fixat drept termen final da

ta de 13 iulie pentru îndeplinirea condițiilor, în caz - j contrar locul Gloriei Buzău' - în Liga I urmând a fi luat -4 de FC Național, ocupanta J locului 16 în sezonul trecut al primei ligi.Patronul Gloriei Buzău, Constantin Bucur, a ținut să-l liniștească pe jucătorii, antrenorii și suporterii e- chipei buzoiene: „Stați liniștiți! Gloria Buzău va primi licența pentru Liga I. La stadion se lucrează la foc automat, urmărindu-se criteriile stabilite, iar la 13 
iulie Comisia de Licențiere 
va găsi totul gata”.
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Vând ap. 2 camere (03)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări, 
apă-gaz, preț un miliard patru sute milioane lei, 
tel. 223336. (T)
• zona 22 Decembrie, et. 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(AO) -
• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare,

f
păbil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
1/660160. (A0)

apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociaoil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
» semidecomandate, centrală termică, parchet, 
gresie+faianță, balcon ST 54 mp, et. 2, zona 
Miorița, preț 42000 euro neg., tel. 0742/019418. 
(Al)
i zonă centrală parchet, centrală termică 
balcon, ST 51 mp, instalații noi, preț 136000 ron, 
tel. 0726,710903. (Al)
156 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. 
(A27
• urgent, zona Gojdu, et. 3, balcon, amenajări, 
preț 130.000 RON, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona Gojdu, preț 130.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
oret 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)

Pentru ca vrem sa-U răsplătim fidolitatoa 
și sa te narmăm cu premii, iți propunem

uon nou concurs, in perioada 5 iunie -26 ON
Iulie «ura po www.huon.ro,completezi
formularul asociat imaginii de promo și câștigă în 27 Iulie: 
un MP3 PLAYER, un WEBCAM sau o pereche de 
CĂȘTI CU MICROFON SUCCES!!!
REGULAMENT
La acest -ncure nu pot participa angajații Inform Media SRL și nici rudele 
aceștora ie patielo I șl ll Relații suplimentaro la lei 0720,400 455

• semidea, bucătărie, baie, balcon, zona
Magnoliei, preț 130.000 RON. tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• semidea, 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)
• zona Gojdu, bloc de. cărămidă, cu balcon, 
centrală termică termopan, parchet, fără 
modificări, preț 130.000 lei negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, 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)
• semidea, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
Imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317.314. (A9)
• dea, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidea, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dea, 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: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)

• de Luni până Vineri 
ia 11 OO 'Cine-i șeful?” cu Mircea 
Mihutat

Șl MAI APROAPE DE TINE PRIN PROGRAMELE SALE LOCALE:

Sâmbătă;

• Duminica ia 12.00
Cum se înmulțesc banii?1', 
realizator Călin Narcis
Pogăciaș
Cel inai bun site-internet de televiziune locala TO
Forum de discuții deschis hunedo rentier
Do acum mult mai aproape de telespectatori! K

• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,07 /nan 490.0788/1 SA 4R1 ,A1(

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)

urgent, dea, 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 Enițtită, 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, dea, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 
90.000 euro, tel 0745/367881 (A2)
• Procesul, etl, dec, neamenajat 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• tifiacuhii, 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: 651)00 euro, neg, tel. 
0745/367883. (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, parenet, gresie, faianță 
vedereîn 2 părți, preț 62500 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)
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• 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)
• dea, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
e dea, baie cu gresie, faianță, CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dea, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți. Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
o dea, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
e Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.488 (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• +garaj, circa 600 mp, zona centrală tel. 
0254/613366; 0788/040.490; 0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferința zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• iiguâ, nr-»——«3 camere în Deva, zonele: 
bd. Decebal Gojdu, Progresului, Dorobanți, se 
oferă de ta 180.000 lei, până la 230.000 lei in 
funcție de amenajări, etaj și suprafață tel. 
0730/474275.0740/535095,232808. (A4)
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• dea sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(Afl)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Dorobanți, etaj 2, parchet 2 băi, 
balcon, centrală termică, boxă, preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică, 2 băi, balcon, 
boxă, et. 2, Dorobanți, preț 250000 lei, tel. 
0726/316796,0745/639022. (Al)
• decomandate, centrală termică, et. 2, zona 
Bejan, preț 48000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• 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)

BĂTĂLIA PENTRU^^

• dea, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona,
Carpați, 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 occk 
dental, 110000 euro. tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, balcon, teren 1600 
mp, apă, gaz, canalizare, ocupabilă imediat, tel. 
0722/564004. (Al)
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Ești abonat 
cL? Fiecare 
lună din 
2007 îți 
aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca ij.’ U 11 i: î( iar noi 
te răsplătim 
pentru fidelitatea 
ta! 2 iulie poate să 
te desemneze chiar 
pe tine 
câștigătorul unui VI K"i IL/iU’l;
Fii Abonatul lunii 
IUNIE!
Cu CL, e atât de | 
simplu să câștigi! |
REGULAMENT: La acest
concurs nu pot participa 
angajații S.C Inlorm Media 
S.R.L. și mei rudele acestora de 
gradele I și II. Extragerea se va 
desfășura ia redacția Cuvântul 
Liber, în 2 iulie, ora 14 și se va 
face în mod aleator, din baza 
de date a abonaților CL. Relații 
suplimentare la’tel. 211275. 
int. 8806.

Numele
Prenumele
Adresa: Str.
Nr._____ Bl..
Localitatea
Telefon

Sc.____Ap.

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

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

1 TALONUL DE TFSTARF GRATUITA FSTE VAI ABIL DOAR PFNTRU Ctl 
(ARE IN ULTIMFLF 6 l UNI NU AU FOST ABONAȚI LA ( UVANTUL 
LIBI R SI Nl( I ( ITITORI Dl PROBA TALONUL NU IMPLIC A Nl( I UN 
El L Dl OBLIGAȚII HNANl IAHT DIN PARTEA CITITORULUI

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber îți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:
MAI IEFTIN PRIN NOU
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru 
că prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
rămas același, pe rețeaua proprie de distribuției

POȘTA:• 1 lună=10,Uei• 21uni=20,21ei• 31uni=30,31ei• 61uni=60,61ei• 12 luni=121,2 lei
DlbTKlBUTJLE

PROPRIE:• 1 lună=8,9 lei• 21uni= 17,8 lei• 31uni=25,91ei• 61uni=48,91ei• 121uni=89,91ei
JURNAL Depune talonul in cutiile speciale Cuvântul liber >au mmjie-i ia GP 2. CP 3 D-va sau

Inform Media SRL. Deva, srr 2_ nr. £7A. Pentru informau! suplmer.^r- -ur

(ZS/18)

romimo.ro


miercuri. 27 iunie 2007
AMI Honedoara șl SC Global System SRL anunță publicul 

teteiesat asupra deciziei etapei de încadrare a prolectuldl^Stajte distribuite 
GPL’ dn Snieria, Str. 1 Decembrie, nr. 2, care este de urmate a proceduri 

sknpMcate de avizare, prin aplicarea ștampilei B - fără acord de mediu.
informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului 

propus pot fi consultate la sediul APM Hunedoara, str. Aurel Vlalcu, nr. 25, 
zilnic, între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Hunedoara, str. 
Aurel Vlalcu, nr. 25, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția anunțului.

(100696:

• CALCULATOARE NOI 
Șl SECOND TN ORICE 
CONFIGURAȚIE
• IMPRIMANTE - COPI

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

RELAȚII LA TEL 0720.048.271 
sau 224.422 CLĂDIREA CEPROMIN

ETAJ 6 CAM. 600 î

330025 DEVA|< 14 ■< W Tel. ; 0254/213510
F a« : 0 3 5 4 / 811583 STAMPll^Jpl) e-mail : stamprod@rdslink.ro 

Print publicitar de mari 
dimensiuni

poster© - autocolante - mesh 
bannere - panouri

Sunați acum pentru cea mai bună ofertă! e

mrpa
Aveți nevoie de noi!

INSIGNE
- diam. 56 mm cu ac
-diam.18,13x21,15x15 mm, cu pin

COLOR COPY CENTRE

• multiplicări digitala laser color
• ecusoane, legitimații, etichete
- cărți de vizită, liste meniu
• invitații de nuntă, diplome, afișe

- Indosarierl, laminări

TIPOGRAFIE mic tiraj

- Imprimate tipizate pentru firme, 
cabinete medicale, asociații

• facturi, avize, chitanțiere, 
monetare autocoplative

■registre
■ formulare

ORĂȘTIE, Str.Aurol Vlalcu,
nr.4 Tal. 0788/371937)
Telfax:0254/241246 
e-mall:offlce®«mma.ro |EDITURA

- cărți, broșuri, pliante, proiecte
- cataloage publicitare 

ȘTAMPILE* erica dimensiuni șl forme 

CUTTER - firme și reclame

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

CtHYRWL IM! AFACRRI

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

•Fonduri structurale ți de coeziune 
2007-2013: Metodologia de pregătire 
a dosarului de finanțare

•Achiziții publice 
înscrieți zilnic, între orele S>- 16, în 
limita locurilor disponibile, pâritl la 
data de: 30.OG.2007

Adresa contact: Deva, 22 Decembrie Nu. 37 M

1
I

----------(742551

EERTA DIN JUDEȚ HI
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SOCIETATE COMERCIALA 
’   | g _ ______ _ . . ■ >- • v «A* * .  

ANGAJEAZA URGENT

• OPERATOR
CALCULATOR

• BARMANI

•CONTABILI

•VÂNZĂTOARE

•OSPĂTARI

•MUNCITORI
NECALIFICAȚI

Așteptăm CV-urlle la FAX:0254.219.300,
șaua .ro
• cut In Deva, construcție noul D+P+l, sc 
700 mp, teren 530 mp; de văzut pe 
www.casasuper.home.ro. Tel. 0768/340262. 
(8/31.05)

• urgent, cui, zona Bejan, cu 3 camere, bale, 
bucătărie, curte, grădina, sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție buni, 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, bale cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală, Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, i camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camera, 2700 mp, corn. Bucureșcl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• aură, grădină, 2 ha teren, Herteștl, preț 
atractiv, telefon:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• In DmIu Tantul, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, teiefon:

'M-613.36 -S/IWUIW 0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• în Deva, zonă bună sl accesibilă, curte, 
grădină, de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0744253662. (AO)
• inW u grădină, Deva sau Slmerla, plata 
™«at «-.215211 (Al)

Case de vacanței (15)
• vând cabană de lemn șl 2000 mp teren pe str.
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 
720/40043 (T)

Vănd case la țară (17)
• șl anexe gospodărești în Almașu Sec, nr. 46, 
preț negociabil, tel. 233022. (T)

• vănd casă șl anexe gospodărești, 16 ha 
pământ In Muncelu Mart șl teren Intravilan 
In VeteL Informații tetoran 0740/011632, 
028421783. (W.V2L0B2007)

• Casă lemn, ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Miaani, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Văllșoara, preț atractiv, telefon: 0264/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
e 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/M0.490,0788/158.483. (A10)
• cui șl teren 5 ari, Crlșclor, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040490,0780/158.483. 
(A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Rlblta, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• din lemn, cu 2 cam,+l ha teren, corn Buceș,
tel. 0254/613361 X 1

Vănd garsoniere (19)
■ urgent; Deva, Bulevardul Iullu-Manlu, 34 mp, 
balcon închis, parchet, gresie, faianță, 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• decomandate, balcon închis, parchet, 
gresle+falanță contorlzărl, zona Opera, ST 38 
mp, preț 93000 ron, negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
o urgent wmldecomandate, contorlzărl, 
ocupablll Imediat, B-dul lullu Manlu, preț 78000 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent in zona Qojdu, 2 camere dea, bale, hol, 
modernizări, preț 78000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
e urgent, ioni Decebal, etaj Intermediar, st-37 
mp, modernizări, balcon, preț 87.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona l. Manlu, dec., balcon, preț 90.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Dada, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă, 
cu convector, termopan, parchet, gresie, faianță, 
modificări la cameră, sau la schimb cu aparta
ment 2 camere, în zona Qojdu, se oferă 
diferență, preț 72.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702,232808. (A4)
• zona Kogălnlceanu, stare bună, termopan, 
ușă metalică gresie, faianță, contorlzărl, repar
titoare, bloc nou de cărămidă ocupabl 11 foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/16570Î, 2328OS. 0740/535095. ÎA41

Cumpăr garsoniere (20)
• în Dtva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj Intermediar, plata se oferă In 
funcție de ofertă tel. 211587,0746/786578. (AO)

• zor» MârâștU Nou, Dorobanți, Qojdu B-dui 
DecebaL Ptețâ, induaiv uKmd etaj, tte 
preferință cu bdeon, se oferă prețxă oiettî. tel 
0723/00160.211587.(40)

• CONDUCĂTORI 
AUTO 
DISTRIBUȚIE

E»
§

(96389)

Deva str.Ulpia nr.15
Tel.: MO ■ (0) 254.215294: 215770; 0728/266676; Fax: >40 (0)-254 218151; e-mail: offlca.dava®deva.acomln.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

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

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

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

ZIDARI 
FAIANȚARI 

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

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

(96514)

Informații la telefon: 0254.215 294 0254.218.151(fax)
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro

C.V.-urile pot fi trimise prin fax, e-mail sau depuse la secretariatul firmei.

S.C. CU SEDIUL ÎN
MINTIA #€

• urgent, garsonieră în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bd. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei până 115.000 lei, În funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0740/535095, 
0730/474275.232808. (A4)

• dac, rana Zamfirescu, Miriști, Dorobanți. 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
• 1 ha, lângă Restaurantul Pacific de pe DN7 
(drum), toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)
• teren Intravilan, Bârsău, 12700 mp, 16 
euro/mp, tel. 0747/687808. (nr. 3/26.06.2007)

• vând 1000 mp Intravilan, zona Stref- 
Călan, la WMaua națională Informații la 
telefon 218421 (nr. 1/20042007)

o vând teren extravilan, 15000 mp, Bârsău, 15 
euro/mp cu posibilități de extravilan, tel. 
0752/161615. (nr. 3/26.06.2007)
o vând teron Intravilan, Bârsău, 10000 mp, 17 
euro/mp, tel. 0723/543071. (nr. 3/26.06.2007) 
o mal multe parcele de teren În Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662.(A0)
o la DN 7, Deva șl Săntuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcelă FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• In Dm, zona Emlnescu - Bejan, 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 te Deva, zona Servis 700, suprafață 
de 2800 mp, deschidere de 16 ml, utilități, apă 
gaz, curent, canalizare, poziție deosebită preț 
29 euro/mp, tel. 0740/535095, 0788/165702, 
0254/232808. (A4) '

• In Dtva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități În 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona lajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhaim spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan te Deva, 5-750 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 intra 550-800 mp, zona de case 
Simerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg,, tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, M ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro* 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Tebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• pădure, B ha, Blâjenl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacantă la șosea, pe malul Arleșulul, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158383. (A10)

Cumpăr teren (22)
• intrariten in Deva, pentru construcție casă 
-nr*n 500 mo. tel 211587.0721«016L (A£(

Societatea de asigurări Allianz-ȚIrlac Asigurări S.A, parte a 
Grupului Allianz - un leader pe piața mondială a asigurărilor ți 

serviciilor financiare - pentru structura de vânzări selecționează

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZĂRI
Pentru județul Hunedoara

Cerințe: Qffitlm: :

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

• dinamism • mediu de lucru profesional

• spirit de inițiativă

• spirit de echipă

• training inițial șl permanent

• pachet salarial atractiv șl motlvant

Așteptăm C.V.-urile dvs. însoțite de o scrisoare de intenție până la 
data de 30.06.2007, în atenția d-nei Lucia Voina la 

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

• 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• wgant, 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/nivel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

ANGAJEAZĂ:

■ VOPSITOR: 
exp«ri«n|<â minimâ;

* OPERATOR 
INJECȚII MASE 

PLASTICE.
Informații supli- d 

mentare la tel./fox: 
0254/236.522

Mobil:
0751/060.657

(100142)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)

parte a unei corporații Internationale maw-media 
care deține poziția de lider in publicarea de stare 
și servicii Internet In vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât șl in județele Bihor, ‘Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

agent vânzări redamă
Cerințe:

e Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;
e Experiență operare calculator;
e Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

e experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească; j• 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 său la tel. 
211275, fax 218061.
Persoană de contact: Ovidlu Trufaș

E-mail: ovldiu.trufas@infonnmedla.ro

(63178)

mailto:stamprod@rdslink.ro
http://www.emma.ro
http://www.edlturaemma.ro
http://www.insigna.euhttp://www.e-catalog.ro
http://www.design-web.ro
http://www.casasuper.home.ro
offlca.dava%25c2%25aedeva.acomln.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro
mailto:lucia.voina.hd@allianz-tiriac.ro
mailto:ovldiu.trufas@infonnmedla.ro
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SC Worm Meda. parts a unei corporații totemațtonate 
man-mada cam cl na poziția da lider în publicarea de 
ziwa fi Mfvica Mamet în vestul Austriei, no rd-ăstui 
Ungaria*, cât fi in judațata Arad, Bihor. Timiș, 
Caraț âaverin. Hunedoara și Sa tu Mare.

SC Inform Media 
cautâ pentru dezvoltarea echipei

OPERATOR CALCULATOR
pentru introducere anunțuri
- punct de lucru Hunedoara -

Cerințe:
- rapiditate Tn introducerea datelor pe calculator
- cunoștințe de limba român*

■ cunoștințe de contabilitate primari

Oferima
atmosfera da lucru deschisa
un loc de munca într-un mediu tehnologic dezvoltat 
salariu atractiv

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

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

Numai persoana la selectate vor fl contactate 
pentru Interviu

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

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

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

(97624).

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 adresa:
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)

Familia îndoliată mulțumește tuturor care le-au fost alături la greaua încercare pricinuită de dispariția JL fulgerătoare a celui care a fost un bun sot, tată și J unchi
ILIEȘ MIHAI

Dumnezeu să aibă grijă de sufletul lui.

! «In Diva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau
• b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

imonile chirii (29)

• Inchhtez halt cameră refrigerară 60 mp, 
respectiv congelare 45 mp+Nrou, 
hală+Mrou 120 mp. Informații la telefon 
0744441645 șl 0721/261429. (12062007)

• ofer spre închiriere hală industrială in 
Brad, Str. Moților, amenajată, 700 mp folosi
bili plus birouri super dotate; bar, 
spălătorie auto, noi, cu toate dotările afer
ente, fose septice, nisipator, separator 
grăsimi. TeL 0729/942066, 0728/078090. 
(6/294)5)

• am o elevă in gazdă, primesc încă o elevă cu 
“ data de 1 septembrie 2007, Informații la telefon 
t ' 212865. (T)

• InrMriez atșonleri pentru o pereche tânără 
‘ tel. 224180. (T)

o garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
. (ne)mobllate, pe termen lung, se oferă plata în

avans șl garanție, tel. 211587,0745/253662. (AO)

• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel, 0745/253662,211587. (AO)
• Deva, zona Piață 50 mp, parter, occidental, 
centrală termică termopane, pt birou, cabinet 
sediu firmă 500 euro/lună tel. 0722/564004. (Al)

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

• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat, 
contorizări, 150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 1 cameră mobilat, preț 400 ron, 
tel. 0740/210780. (Al)
• bd Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriază urgent, casă în Deva, zona 
Horia. construcție nouă P+E, IOC 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)
• hală 5-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei. 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu. Deva, preț 350 euro/lună 
neg. tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu canerdal amenajat S-434 mp. zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231800, 0740/317314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane. CT, gresie), D-dui. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231800,0740/317314. (A9)
• 600 mp hală în Brad, tel. 0254/613366; 
0788/040400: (W158.483. (A10)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

Altele (61)

• vând BCU și BCA, Informații la telefon 
0723/889196 sau 0723/620970. (nr. 
6/254)62007)

• vând urgent cântar 100 kg, cu ac indi
cator ceas, preț foarte avantajos, Deva tel. 
0752/206785. (nr. 7/26.06.2007)

• cumpăr lăzi din plastic (deșeu), plata pe loc, 
tel. 0723/301857. (T)
• vând lapte de vacă proaspăt, cu grăsime 
3,5%, la preț avantajos, sub prețul pieței, 
informații la tel. 0724/316174, Deva Cu

Pierderi (62)
• ptenkit carnet de asigurat pe numele Brădean 
Traian. Se declară nul. (nr. 2/26.062007)
• pfordut anat de asigurat pe numele Gordan 
loan. Se declară nul. (nr. 6^64)62007)

• pMM canat de șomaj nr. 500735, pe numele 
Artiean Comeliu. Se dedarâ nul. (nr. 
4/26862007)

Matrimoniale (69)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatlzate, moderne. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835.  (7/24.05)

• 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)

• medic primar de familie, pensionar, ofer 
servicii ca ajutor sau Înlocuitor In perioada 
evaluării sănătății populației tel. 215029, 
mobil 0723/854485. (nr. 1/264)62007)

• 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)

• caut femele pentru menaj (vilă), program
3 zile pe săptămână tel. 0729/939949. 
(4/224)62007)

• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel tn fiecare zi de miercuri în: 
Spania. Po-tugalia. Anglia Belgia Olanda 
Franța Germana Italia. Grecia Tel. 0745/568861. 
0742/121148. 0749/037604. (97302)

(nr. 08.25.06.2007)
• reparație generală acordaje, orice tip de acor
dare, telefon 0723/933201. (T)

■ efectuez transport marfă până In 500 kg, 
informații la telefon 0745/642500. (nr. 
2/254)42007)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm șoferi categoriile D și Dl, transport 
persoane. Relații la tel. 0254-231394, între orele 
08.00 și 16.00. (nr. 7/18.06.2007)
• angajez vânzătoare cu carte de muncă, 
salariu atractiv, bonusuri vânzări, se cere expe
riență seriozitate, competență tel. 0721/252609.
• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6 angajează tricoteri, 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867 și tricoteri manuali, tel. 0744/514225. 
(nr. 2/12.06.2007)
• societate comercială angajează instalatori 
încălzire, climatizare. Salariu atractiv tel. 
0744/592799. (nr. 6/21,06,2007)
• societate, angajăm din zona Certei: femeie de 
serviciu, muncitori necalificați, șofer pt. 
distribuție, barman. Angajăm vânzător magazin 
Sălci va. Relații latei. 237577. (nr. 5/26.06.2007)

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:

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

Oferim:
e lucru intr-o echipă tânără și dinamică;
e mediu de lucru profesional și competitiv;
e salariu atractiv in funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactațl-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@lnformmedia.ro ««na

SC INJECT TRADING SRL Brăila
ANGAJEAZĂ PIETRAR

CQNQ1I11L
■ Experiență în domeniu, minim 5 ani;
■ Corectitudine, seriozitate;
■ Disponibilitate la program prelungit.

SE OFERĂ:
■ Salariu motlvant șl tlchete de masă;
- Cazare în locuință de srvldu.

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 candidațll care 
întrunesc crftenile cerute. țxw.-

Altele (61)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, inf. la tel, 0745/511,776, (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, AF 19yu, stare foarte bună de 
funcționare, radio casetofon, închidere centra
lizată, preț negociabil, tel. 0724/012735. (T)
• vând Dada Plck-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)

Auto străine (37)

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

Camioane, remorci (39)

• vând 2 autobasculanta IM (IRAK, SCAFĂ) 
ilara Ireproșabilă lila, lai. 0254/282679, 
0726/107086, (nr, 6/20,062007)

Mobilier și interioare (47)
a vând urgent dulap, fotolii cu măsuță 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mică birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, informații la tel. 0723/851439. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

a vând ilitem: AMD Duron, 850Mhz, HDD 80Gb 
(în garanție); 256 Ram; CD Rom; TNT 64; Monitor 
15 Philips; tastatură; Floppy; mouse Windows XP 
Instalat, preț 490 lei, tel. 0722/798070. (T)

a vând Imprimantă LX300 nouă 500 ron, 
fax Olivetti nou, 250 ron, 2 calculatoare 
Pentium III IBM cu monitor, tastatură 
mouse. 400 ron și Pentium II cu jocumnsa- 
late pt copii. IOC ron. Deva tet 0752/206786. 
:nr ' 260620C'

• elvețian, sportiv, prazentabl, 50 ani, UO, 
nefomator, antlalcool, caut o româncă

strasse 11-8102, Oberengstrlngen, Elveția, 
(nr. 16/254X2007)

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

• ofer meditații engleză și franceză orice nivel la 
domiciliul clientului. Preț avantajos. Experiență 
10 ani în Canada și America. Deva, telefon 0254- 
223451.(T)

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE:
AO - Evrika
Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Eiitte
A1O - Liliacul Multicom

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacâ ești 
persoană fizică șl ai ceva de 
vândut/cumpărat/închlriat, 
completează acest talon șl apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber" 
Instalate In următoarele puncte:

Deva:
1. Comtlm;
2. Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu • 
B-dul Decebal;
6. Cepromln;

Orăștle ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra • la Cooperativa de 
Consum;

lila ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sîntuhalm. - SC Mureș Aliment
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Paris Hilton a fost eliberată
•Lege modificată. Benedict al XVI-lea a introdus, ieri, o ușoară modificare în textul care prevede modalitatea de alegere a unui nou papă, anulând posibilitatea de a recurge la majoritatea simplă în loc de majoritatea a două treimi după un al 33- lea tur de scrutin fără rezultat.

Cățelul a fost coafat pentru un spectacol canin care a avut loc la Zagreb, in Croația. (Foto: epa>

■ Starleta a fost aștep
tată la ieșirea din 
închisoare de către 
părinți și zeci de fani.Los Angeles (MF) - Paris Hilton a fost eliberată din închisoare, după trei săptămâni petrecute într-un centru de detenție din Los Angeles, unde și-a ispășit pedeapsa primită pentru că a încălcat restricțiile eliberării condiționate și s-a urcat la volan deși avea permisul suspendat.Paris Hilton va avea prima apariție în public și va acorda primul interviu după eliberarea condiționată din închisoare lui Larry King, celebrul jurnalist al postului de televiziune american CNN. Purtătorul de cuvânt al emisiunii „Larry King Live”, Bridge Leininger, a declarat că starleta va fi prezentă în platou, astăzi. Leininger a mai menționat că starleta nu va primi nici un

Paris Hilton, alături de mama sa
(Foto: EPA)ban pentru interviul acordat, pentru că emisiunea „Larry King Live” nu obișnuiește să-și plătească invitații. Postul de televiziune NBC fusese de acord să plătească suma de un milion de dolari pentru primul interviu pe care îl va acorda Paris Hilton după ce va ieși din închisoare, însă inițiativa nu s-a mai concretizat. Paris Hilton este una dintre vedetele excesiv de mediatizate în Statele Unite.

Exclusivitate OK!
Los Angeles (MF) - Actrița Eva Longoria și jucătorul de baschet Tony Parker au oferit revistei OK! exclusivitate asupra fotografiilor care vor fi realizate în timpul nunții lor, care va avea loc pe 7 iulie, în Franța, în schimbul unei sume care depășește 2 milioane de dolari. Cuplul va spune „Da!” la castelul Vaux-le-Vicomte, care datează din secolul al 17-lea și este celebru pentru grădinile sale, a indicat Parker. Cele două staruri își vor petrece luna de miere la Paris.

Madonna (Foto:EPA)

Casă nouă
boneta (MF) - Cân
tăreața Madonna (48 
ani) și-a cumpărat o 
nouă proprietate imo
biliară, care a costat 9 
milioane de euro, 
alături de casa pe care 
o deține deja "m Mary 
lebone, un cartier se
lect din centru! Lon- 
drer. Starul pop pose
dă deja cel puțin cna 
loarte la Loncta.

Suportă greu canicula (Foto: epa)

Temperaturi-record
Budapesta (MF) - Ziua de 25 iunie a fost considerată cea mai călduroasă înregistrată până în prezent, în Ungaria, meteorologii anunțând temperaturi de 35,5 grade Celsius în comitatul Baranya din sudul țării și 33,3 grade la Budapesta. Anteriorul record a fost consemnat la 25 iunie 1962, când temperaturile au atins în sud-estul țării 34,6 grade ' Celsius. Pentru Budapesta, cea mai căduroasă zi de 25 iunie a fost în anul 1984, când s-au înregistrat 33,2 grade Celsius.

Trei zile de concediuAutoritățile turce au decretat, ieri, trei zile de concediu pentru persoanele cu afecțiuni cronice, cele cu handicap și pentru femeile însărcinate din cauza caniculei care afectează această țară. Meteorologii anunță pentru astăzi și mâine temperaturi de 40 de grade Celsius în regiunile occidentale și meridionale ale Turciei. Orașele Istanbul (nord-vest), cea mai importantă metropolă a țării, Antalya (sud), Canakkale (nord-vest) și Bursa (nord-vest) se vor număra printre cele mai afectate provincii, potrivit autorităților. La sfârșitul săptămânii tre
cute, temperaturile au atins 44 de grade Celsius în sudul și sud-vestul Turciei.

Fosile de pinguin gigant
Lima (MF) - Fosile care aparțin unei specii de pinguin gigant ce prefera căldura tropicelor răcelii oceanelor sudice au fost descoperite în Peru de o echipă de cercetători americani.Fosilele au o vechime de 36 de milioane de ani și au fost descoperite în provincia Ica, pe coasta de sud a statului

Peru, alături de rămășițele altor patru specii de pinguin necunoscute până acum de specialiști. Toate aceste specii par a fi preferat căldura.Pinguinul Icadyptes salasi arăta diferit față de urmașul său din zilele noastre. Pasărea avea o înălțime de aproximativ 1.5 metri, un craniu altin- git și un cioc gros, lung, asemănător cu o suliță.Pinguinii Icadyptes au trăit la aceste latitudini înalte într-o perioadă în care temperaturile erau mult mai ridicate decât în prezent. Prezența lor în această zonă este mai veche decât s-a crezut până acum.
Extreme meteo pe mapamond
■ De la incendiile din 
California și până la fur
tunile din Rusia, natura 
se dezlănțuie.Londra (MF) - Ploile torențiale au provocat moartea a trei persoane în nordul Angliei, în timp ce alte câteva sute de persoane au rămas blocate din cauza inundațiilor. La Sheffield, unul dintre cele mai afectate orașe, sute de persoane au rămas blocate în autoturismele lor sau s-au refugiat pe acoperișurile caselor lor. Inundațiile, cele mai importante din nordul Angliei în ultimii ani, au declanșat o situație haotică, mii de persoane rămânând fără curent electric. Circa 250 de britanici au fost evacuați din locuințele lor, în cursul nopții de luni spre marți, după ce autoritățile au identificat fisuri la un baraj din apropiere de Rotherham. Pompierii au în-

Furtuna s-a transformat în tor
nadă în Wellington (Foto: epa).

Circa 250 de britanici au fost evacuați (Foto: epa)cercat să scoată o parte din apa din baraj pentru a reduce presiunea, în timp ce inginerii realizau reparații de urgență la zidul fisurat.
Furtuni în RusiaFurtunile violente care s-au abătut asupra Rusiei, începând

500 de pompieri mobilizați în 
California (Foto: epa)

de sâmbătă, au provocat moartea a patru persoane, au relatat, luni, agențiile de presă ruse. Rafalele de Vânt foarte puternice și ploile torențiale, însoțite de căderi de grindină, au afectat acoperișurile locuințelor și au provocat pene de curent, potrivit Ministerului rus pentni Situații de Urgență. Furtunile au afectat sudul Rusiei, o parte a regiunii Ural, a Siberiei Occidentale și o regiune a Siberiei Orientale. Un număr de 37 de localități din Ural au rămas fără energie electrică timp de 24 de ore.
Au ars 220 de locuințeCel puțin 220 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 a circa 1.000 de locuitori din zonă.Alte 500 de clădiri sunt puse în pericol de flăcări, care au distrus peste 800 de hectare de teren, fără însă a provoca victime, a afirmat locotentul de poliție Martin Hale din South Lake Tahoe. Circa o mie de locuitori au fost evacuați din regiune.
Ciclon în PakistanDouă persoane au fost ucise și alte câteva mii au fost evacuate în urma ciclonului tropical Yemyin care s-a abătut asupra coastelor sudice ale Pakistanului, au anunțat, ieri, oficialii pakistanezi. Rafalele de vânt de până la 130 de kilometri pe oră au afectat provincia Balucistan.Ciclonul a avariat șoselele și legăturile telefonice de pe coasta Mării Arabiei, precum și portul din Gwadar. Mai multe cartiere din Karachi sunt în continuare deconectate de la rețeua de energie electrică.

Inundații în Pakistan Foto: E»a


