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Vor sa blocheze drumul
Un american sufletist

Deva (S.B.) - Crucea Roșie a fost alături deoameni la vremuri de restriște. Cu o activicietatea a derulat acțiuni în țară. Sensibili la românilor sunt factori din străinătate, și persoane fizice, dintre acestea este Phillip Wren a contactat Filiala hunedoreană a Crucii exprimându-și rința de a face o onație pentru unedoreni. /p.3

tate bazată pe voluntariat și spirit civic, so
■ Autoritățile din 
Orăștie amenință cu blo
carea DN7 dacă nu vor 
primi bani de reparații.Orăștie (C.B.) - Drumul național 7 care traversează municipiul Orăștie riscă să fie blocat de administrația locală.

Faptul că drumul, ce se întinde de la km 361 până la km 367, e tranzitat de un număr foarte mare de autovehicule, lucru care în timp a dus la degradarea stării tehnice a a- cestuia, l-a determinat pe primarul Orăștiei, Iosif Blaga, să se gândească serios la stoparea circulației. Capacitatea

portantă a drumului, scăzută față de tonajul cu care se circulă, precum și faptul că în ultimii 20 de ani drumul nu a suferit nicio reparație capitală din cauza lipsei banilor au fost prea mult pentru conducerea primăriei care a decis să amenințe cu blocarea drumului în semn de protest. „Deoarece

circulația și tonajul sunt foarte mari, apar fisuri, gropi, mozaicari care generează un disconfort pentru toți riveranii. De 20 de ani s-au făcut numai reparații locale la acest drum, insuficiente pentru ca problemele de pe DN7 să fie rezolvate”, a specificat viceprima- rul Alexandru Muntean, /p.3

Polițist bătăuș
Petroșani (M.S.) - Un ^jrolițist comunitar din ’Petroșani a fost sancționat de comisia de disciplină din cadrul Primăriei cu 10% din salariupe o perioadă de două luni, după ce în cursul lunii decembrie a anuluitrecut a fost acuzat că a agresat un om al străzii. /p.S

D
Ne vor calificați

Deva - Un număr de 12 furnizori de formare profesională s-au reunit la Deva în cadrul primei Burse Regionale organizate de Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara. Reprezentanții acestora consideră că agenții economici trebuie să fie mai receptivi la calificarea ori recalificarea personalului, deoarece acest lucru se va reflecta în creșterea calității muncii și productivității an- gajaților. /p.5

Tragedie
Deva (V.N.) - Petru 
Bălie, de 62 de ani, 
din Sîntandrei, a 
murit ieri la Spitalul 
Județean Hune
doara. El a fost 
accidentat în 
municipiul Deva de 
rutierul Răzvan Ju- 
gănaru, de la 
Dinamo Secron, cu 
puțin timp înainte 
de linia de sosire a 
celei de-a doua 
etape a Turului 
Ciclist al României. 
Jugănaru venea în 
viteză către linia de 
sosire, într-un plu
ton din care făceau 
parte mai mulți 
sportivi, moment în 
care spectatorul i-a 
ieșit brusc în față, 
pe carosabil, astfel 
că rutierul nu a 
mai putut evita 
impactul. Răzvan 
Jugănaru a căzut și 
el cu bicicleta, 
moment în care s-a 
lovit la claviculă și 
s-a julit la picior, 
însă a continuat 
competiția, /p.7

Salvamont în
■ Echipa Salvamont 
Petroșani a ajutat un 
grup de copii lituanieni 
aflați în Slovacia.

Deva (M.S.) - Treizeci de copii lituanieni au fost ajutați să coboare de pe vârful Rysy, din Munții Tatra Mare, de o echipă a Salvamont Petroșani care se afla acolo la un schimb de experiență cu colegii lor din Slovacia. „Copiii lituanieni erau în vacanță. Veniseră cu un autocar și apoi au urcat pe munte într-0 zonă stâncoa- să, cu o vale abruptă în care

se aflau porțiuni de zăpadă înghețată. La coborâre, trei dintre copii au alunecat. Noi ne aflam în zonă și am reușit să-i oprim fa timp din cădere, astfel că nu au pățit nimic”, a declarat șeful Salvamont Petroșani, Dumitru Bârlida. Ceilalți copii s-au speriat și nu au mai dorit să coboare de pe munte, motiv pentru care sal- vamontiștii din Petroșani i-au ajutat să vină spre locul de întâlnire pe o potecă ce avea montate lanțuri de siguranță pe margine. Evenimentul s-a petrecut la peste 2300 de metri altitudine.

Fără teste naționale
București (C.B.) - Mi- toamnă și care va conține? și alte modificări. „Testele naționale reprezintă, în o- pinia mea, un sistem de e- valuare nepotrivit, care va fi desființat în perioada ur-

nistrul educației, Cristian Adomniței, intenționează să desființeze testele naționale și să le înlocuiască cu tezele cu subiect unic. Ministrul e de părere că examenul de absolvire a gimnaziului, respectiv testele naționale, reprezintă uri sistem de evaluare nepotrivit. Intenția ministrului ar urma să se materializeze într-un pachet de legi pentru educație, care va fi propus pentru adoptare în această

mătoare prin noul pachet de legi privind învățământul românesc. Locul testelor naționale ar putea fi luat în curând de cel al tezelor cu subiect unic”, a declarat A- domniței. El a spus că este nepotrivit ca elevii să susțină un examen național la sfârșitul celor opt clase.
Indiferenta costă bani multi

b A
■ La 12 ani de la repa
rarea acoperișului Caste
lului Corvinilor, lucrarea 
a trebuit refăcută.

Hunedoara (D.I.) - Administrația hunedoreană a fost nevoită să investească în ultimii doi ani peste 800.000 lei pentru refacerea acoperișului unei părți din castelul Cor

vinilor pentru că lucrarea executată în urmă cu 12 ani a fost de o foarte proastă calitate. Ultima lucrare de amploare care a vizat înlocuirea acoperișului castelului a fost făcută în 1870. Acoperișul a rezistat intemperiilor naturale mai bine de 100 de ani până a fost necesară înlocuirea lui. După o încercare abandonată, între 1988 și 1989, abia în 1992 Mi

nisterul Culturii a alocat fonduri pentru acoperiș și a încredințat lucrarea unei firme devene care a făcut treabă de mântuială. Dirigintele de șantier, plătit tot de minister, s-a făcut că nu vede că nu a fost respectată nici măcar calitatea materialelor folosite. Astfel, aici trebuie investiți alți bani pentru a nu se distruge zidăria și picturile existente. /pi
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• Vizită. Președintele Germaniei, Horst Kohler, se va afla, luni și marți, în România, la invitația omologului său Traian Băsescu, a anunțat, miercuri, ambasadorul Germaniei la București, Roland Lohkamp.
Lider de grup

București (MF) - Președintele PSD, Mircea 
Geoană, a declarat, marți, că, in urma discuției cu vicepreședintele Bundes- tagului, Suzanne Kastner, s-a decis ca vicepreședintele PSD, Cristian Diaconescu să preia conducerea grupului parlamentar PSD-SPD.Geoană a menționat că în Partidul Social Democrat German există apreciere față de decizia PSD de a rămâne în o- poziție până la finalul ciclului electoral.

(Foto: EPA)

Gheorghe Flutur
(Foto: EPA) 

Nemulțumit 
București (MF) - Gheor
ghe Flutur s-a 
declarat nemulțumit 
de faptul că parla
mentarii au ajuns să 
aștepte ore în șir tro
cul dintre PSD și PNL 
privind nominalizările 
pentru conducerea 
Televiziunii Române. 
Acesta a arătat că 
PLD se declară „indig
nat de acest trata
ment" și cere „asu
marea transparentă a 
colaborării dintre PSD 
și PNL", altfel, fiind 
necesară declanșarea 
alegerilor anticipate.

Raport
■ Deși România a primit 
bile negre pentru corup
ție, clauza de salvgar
dare nu a fost activată.Bruxelles (MF) ■ Reprezentații Colegiului Comisarilor au prezentat, la Bruxelles, raportul privind respectarea angajamentelor României și Bulgariei luate odată cu aderarea lor la Uniunea Europeană.în cadrul conferinței de presă pentru prezentarea raportului, Franco Frattini a declarat că acest raport nu este un act inchizitor, „prin care se arată cu degetul”, ci „oferirea unor sfaturi din partea UE”.Franco Frattini, comisarul european pentru Justiție, a declarat că apreciază faptul că Bulgaria a adoptat o reformă constituțională foarte importantă împreună cu exper- ții UE. „Această reformă mai trebuie tradusă în legislația bulgară însă. Astfel, considerăm că s-a îndeplinit în mare obiectivul stabilit de UE”, a

favorabil la Bruxelles

•J khh

Franco Frattlnl recomandă măsuri practice împotriva corupțieispus Franco Frattini.„în legătură cu România, constatăm cu satisfacție că s-a costituit ANI, deci șl aici prevederile UE au fost îndeplinite”, a mai spus Frattini.Raportul nu recomandă activarea clauzei de salvgar

dare, dar solicită celor două state să redacteze planuri detaliate de combatere a corupției.Raportul precizează că țara noastră și Bulgaria vor fi monitorizate de Comisie încă doi ani. Documentul dă bile negre României pentru lacunele din

(Foto: EPA)Legea Agenției Naționale de Integritate, pentru posibilele conflicte de interese din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, ca și pentru cazurile de corupție la nivel înalt, care au fost suspendate pe motive de neconstituțion- alitate.

Tony Blair și-a prezentat 
demisia

Londra (MF) - Șeful guvernului britanic, Tony Blair, și-a prezentat demisia reginei 
Elișabeta a Il-a, cedându-i postul actualului 
ministru al Finanțelor, Gordon Brown.Blair a fost prezent, astăzi, pentru ultima 
dată ca șef al guvernului în fața Camerei 
Comunelor - camera inferioară a Parlamen
tului de la Londra. Despărțirea de deputați a fost marcată de emoție. Tony Blair era vizibil emoționat când le-a urat succes celor cărora li s-a adresat timp de 10 ani ca prim- ministru.El a fost primit în aceată după-amiază de Regina Elișabeta a Il-a, căreia i-a prezentat demisia sa. Regina îl va convoca ulterior la palatul Buckingham pe Gordon Brown pentru a-1 întreba dacă acceptă să preia funcția de șef al guvernului.Gordon Brown a fost deja confirmat lider al Partidului laburist în cadrul unei reuniuni extraordinare Ia Manchester. în zilele

SancțiuniBucurești (MF) - Mircea Geoană este foarte deranjat de absenteismul de ieri, de la votul moțiunii PSD pe Agricultură și anunță că nu mai acceptă nicio absență, iar cei care lipsesc mâine vor fi excluși din gupul parlamentar pesedist.„Am făcut un apel de 
mobilizare totală, inclusiv a europarlamentari- lor, pentru legea pensiilor, dar mai ales pentru moțiunea pe Agricultură de mâine”, a declarat liderul PSD.

Presa occidentală despre raportul C. E.
București (Realitatea.ro) -Presa europeană relatează despre premisele raportului Comisiei Europene. România și Bulgaria au primit anul trecut lumină verde de la Comisia Europeană, însă verdele s-a transformat în galben, afirmă postul de radio național olandez.Anunțând prezentarea raportului de astăzi și nuanțele sale critice, Radio Netherlands mai afirmă că reformele din cele două țări arată bine pe hârtie, dar că acestea nu sunt aplicate.Postul olandez de televiziune EUX TV menționează

că raportul nu va cere explicit sancțiuni împotriva celor două state, dar că acestea trebuie să facă mai mult pentru reformarea sistemelor lor judiciare.Potrivit postului citat, va dura mai mulți ani până când sistemele judiciare din România și Bulgaria vor atinge standardele Uniunii Europene, mai. ales în Bulgaria, unde corupția și crima organizată sunt probleme semnificative.Săptămânalul economic francez Challenges menționează că Bucureștiul va fi felicitat în raport pentru înființarea

Agenției Naționale de Integi^ tate, în timp ce Nouvel Obser- vateur amintește că evoluția reformelor în justiție din cele două țări va fi evaluată de Comisia Europeană la fiecare șase luni.Cotidianul austriac Wiener Zeitung preia statisticile organizației Transparency International, care afirmă că Ro:. mânia este țara din Uniunefl Europeană cea mai afectată de corupție, la nivelul Bur- kinei Fasso, și că Bulgaria se situează, în aceeași ierarhie a corupției, doar puțin mai bine, la nivel egal cu Polonia și Columbia.
Raportul Marty a fost aprobat de APCE,

următoare, el va trebui să definitiveze componența noului cabinet britanic.

Ultimul salut de premier al «ui Blair «Foto: ^pa)

Moțiune PSD, amanată
i București (MF) - Conducerea Senatului a amânat dezbaterea moțiunii PSD pe sănătate.în textul moțiunii, social-democrații solicită demisia ministrului Eugen Nicolăescu 

(foto) și revenirea la sistemul de medicamente gratuite și compensate din 2004. Documentul se mai referă la elaborarea Strategiei Naționale de sănătate, definirea strategiei de reformă sanitară și la implementarea Planului Național de paturi în spitale.

■ Amendamentele 
prezentate de delegațiile 
Poloniei și României au 
fost respinse.București (MF) - Raportul lui Dick Marty care denunță complezența țărilor ce au favorizat acțiunile ilegale ale CIA în Europa a fost adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei cu 122 de voturi pentru, 30 împotrivă și șapte abțineri.Guvernele europene au cons truit un zid al tăcerii” în răspuns. la acuzațiile că ar fi fost complici în programul CIA al centrelor de detenție secrete, a declarat Dick Marty, astăzi, potrivit Reuters,„Secretul de stat este inacceptabil atunci când există încălcări ale drepturilor omului”, a declarat raportorul Dick

Dick Marty susține ca are dovezi (Foto: EPA)Marty în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.„Ne-am lovit de un zid al tăcerii din partea guvernelor europene”, a subliniat el în dezbaterea pe tema raportului prezentat la 8 iunie la Paris, în care acuză România și Polonia că au găzduit închisori

secrete CIA pe teritoriile lor. Ambele state au negat cate goric acuzația, iar parlamentarii lor au atacat raportul Marty în dezbatere.Marty a spus în raport că are dovezi ce susțin acuzațiile la adresa României și Poloniei, de la surse din servicii

de informații americane și europene. însă deputății români și polonezi au spus că acestea sunt vorbe goale, pentru că niciun oficial nu a fost numit în raport. Marty a apărat folosirea unor surse sub acoperirea anonimatului, spunând că ele sale trebuie protejate, pentru că ar putea fi judecate pentru înaltă trădare în țările lor dp origine, dacă identitatea le-ar fi dezvăluită.Cele două țări au „găzduit cu bună-știință, între 2003 și 2005, centre secrete de detenție gestionate de CIA”, potrivit raportului. Varșovia și București au dezmințit acuzația.Raportul acuză și alte state europene, printre care Germania și Italia, că au îngreunat procesul de aflare a adevărului invocând noțiunea de „secret de stat”.
Băsescu îl cheamă pe Tăriceanu la CSATBucurești (MF) - Președintele Traian Băsescu i-a cerut premiex mui Tăriceanu să prezinte în cadrul ședinței CSAT de mâine un raport pe toate segmentele afectate de secetă pentru a se putea face o evaluare corectă a situației. Băsescu s a declarat foarte îngrijorat de situația secetei, mai

ales de „seninătatea cu care este abordată problema” și de atitudinea de tipul „este secetă, nu putem aduce ploaia”. „Seceta mă îngrijorează și ar trebui să fie îngrijorate toate instituțiile statului. Am cerut premierului ca în ședința CSAT de mâine să prezinte un raport pe toate segmentele

afectate de secetă”. Astfel președintele dorește rapoarte pe situația rezervei strategice de apă a României, situația lacurilor de acumulare, situația efectelor asupra sistemului energetic, situația sănătății publice, a transporturilor naționale. cât și analiza posibilității oferirii de ajutoare și despăgubiri. Traian (Foto: EPA)
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jot 28 iunie 2007
• A treia zi de festival. în cadrul festivalului S.O.S. Castelul, astăzi sunt cuprinse în program evoluțiile formațiilor Pro- meteu (Rm.Vâlcea) și Riff (Sibiu). Tot în această seară spectatorii pot urmări filmul Nosferatu, care va avea ca fond sonor improvizațiile muzicale ale grupului bucureștean Eiuniea. (D.l.)

DN7 este la un pas de blocaj

Tiberiu Stroia

tiberiu.stroia@lnformmedia.ro

Joaca de-a 
moțiunea

Să știți că nu e nici o șmecherie să fii 
parlamentar în țara ăsta, Sunt sigur că, 
dacă mâine parlamentarii ăștia vor fi 

înlocuiți cu femeile de serviciu de la un 
cartier de blocuri, nimeni nu va observa 
schimbarea. Asta pentru că și tanti Mița știe 
să doarmă, să citească reviste mondene sau 
reviste deocheate, știe să se certe ca la ușa 
cortului și, din când în când, să-și bage 
cartela în ea de țară. Singurul lucru pe care 
nu vor reuși să-l facă este să-și afișeze 
nonșalant disprețul față de contribuabili. Și 
asta pentru că aici e nevoie de experiență, 
frate! De cel puțin un an de mandat.

■ Primăria Orăștie s-a 
adresat prim-miniștrului 
C.P. Tăriceanu pentru 
rezolvarea problemelor.

CĂLIN BlCĂZAN_____________________
calln.blcazanglnformmedla.ro

Orăștie - Din cauza faptului că Primăria Orăștie nu primește banii necesari pentru repararea capitală a DN7, conducerea instituției administrative s-a gândit că din această situație extremă nu îi poate scoate decât o altă soluție extremă și anume blocarea drumului. Deși primarul Iosif Bla- ga a spus adeseori că, dacă nu se va întâmpla nimic, va bloca drumul pentru că vrea să tragă un semnal de alarmă asupra traficului infernal, separe că acest lucru nu a avut
A intrat cu TIR-ul în

Uite, spre exemplu, ieri, aleșii neamu
lui au pus-o de-o moțiune. în care 
. voiau să-l dea jos pe ministrul Nicolaescu. 

r Acest Esculap al României care face atâta 
reformă încât umblă poporul cu medica
mentul în buzunar. Asta ca să-l aibă la 
îndemână în cazul în care, Doamne 
ferește, trebuie să se interneze într-un spi- 
-tal. Și tot jucându-se ei cu moțiunea, au 
moțăit un pic, după care... a căzut. Nu 
ministrul. Moțiunea. Adică, pe înțelesul 
poporului, aleșii noștri au zis că nea Escu- 

ăsta e bun. Așa că, ciocu1 mic, băi 
i pensionarilor care stați la coadă la medica- 
■ mente ca pe vremuri la lapte. Său voi, ăia 

care plătiți CAS și la Care medicul se uită 
‘■'Ca la un robinet stricat. Ministrul Nicolaes

cu știe ce face. Ține pensionarii la cozi ca 
să-și aducă aminte de vremurile trecute. Și 
să se simtă și ei tineri!

■ Un autotren încărcat 
cu capace de borcane 
a intrat în gardul unei 
gospodării din Leșnic.

Tiberiu Stroia

tiberiu.s1roia@informmedia.ro

Leșnic - Proprietarul unei gospodării din localitatea hu- nedoreană Leșnic s-a trezit, ieri dimineață, cu un TIR intrat în gardul gospodăriei sale. Șoferul autotrenului care se îndrepta spre Timișoara a încercat să evite o mașină care venea din sens opus în încercarea de a efectua o manevră de depășire. „Am
India puterilor magice

Canicula la serviciu' Deva (D.l.) - în ciuda caniculei din ultimele zile, nici un angajat nu a plecat cu salvarea de la locul său de muncă din această cauză. O comisie a Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Hunedoara a făcut mai multe controale în aceste zile, axându-se în principal pe firmele de construcții și de textile, dar nu a găsit nereguli. „Angajatorii au înțeles că este important să-și protejeze angajați! pentru a-și desfășura activitatea în mod normal. A fost fracționat programul de lucru și, pe lângă apa obligatoriu de asigurat, angajaților li s-au acordat mai multe pauze”, declară Dorel Raț, inspector-șef adjunct al ITM Hunedoara.

Incendiu. La o fabrică de cherestea 
din Bârcea Mare a avut loc aseară un 

^■bicendiu de proporții. Potrivit șefuluide obiectiv incendiul a început în zona

■ Se sărbătoresc, la 
Deva, 100 de ani de la 
nașterea lui Mircea 
Eliade.

Deva (D.L) - Octavian Sărbătoare, scriitor australian de origine română, a dorit să facă o sărbătoare din lansarea volumului său „India Puterilor Magice”, volum omagial lansat la aniversarea a 100 de ani de la nașterea lui Mircea Eliade, iar pentru aceasta a ales Casa de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva. Octavian Sărbătoare s-a născut la Brașov în 1952. în anul 1986 a emigrat în Austria, apoi un an mai târziu, în Australia, sta- bilindu-se la Sydney. Absolvent al Facultății de litere la Universitatea din Sydney,
Donație-surpriză pentru 
Crucea Roșie
■ Exemplul lui Phillip 
Wren care a făcut o 
donație Crucii Roșii 
este demn de urmat.

Sanda Bocaniciu

sanda.bccaniciu@informmedia.ro

i
l

atelierului mecanic al fabricii. „De la atelier focul s-a extins spre birouri. Am chemat pompierii și poliția**, 
declara șeful pazei. încă nu sunt cunos
cute cauzele incendiului și nici nu s-a 
Scut o estimare a pagubelor.

(Foto T Mann) j

Deva - Când dau de un greu comun, cum este canicula din aceste zile, oamenii se ajută

Autoritățile locale cer bani pentru repararea DN7niciun efect. Conducerea primăriei a trimis două adrese Prefecturii Hunedoara și primului ministru Călin Popescu Tăriceanu, în care se arată că siguranța circulației este pusă în pericol dacă nu vor avea loc investiții capitale în zonă. Conducerea primăriei spune că a întreprins acest demers 
gardtras de volan dreapta și am intrat în derapaj. Nu am mai putut opri TIR-ul”, declară șoferul. în drumul său spre gardul gospodăriei, TIR-ul ^a- lovit și un stâlp de înaltă tensiune.„Am vorbit cu șoferul și m- a asigurat că voi fi despăgubit. Zice că are CASCO’ Dar tare mă tem că nu va fi așa. Am avut un vecin care a pățit același lucru și abia și-a recuperat banii”, spune dezamăgit Ioan Pentea, proprietarul gardului.Un echipaj al Poliției Rutiere Hunedoara a ajuns în zonă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc acci- 

cariera scriitoricească și-a început-o în anul 1998, cu publicarea de articole în reviste din Australia, precum și în site-urile Intemet-ului. Temele principale simt religiile, tematici sapiențiale, mesianism, indianistică. între anii 1996 și 2005, autorul a făcut în India șase excursii de cercetare în domeniul religiilor. A vizitat așrame și instituții, cunoscând maeștri spirituali de renume.Autorul este fondator al Societății Literare Internaționale Mircea Eliade (Mircea Eliade International Literary Society) prezentă pe Internet în site-ul cu același nume din anul 1998. Până acum a publicat zece volume în limba română și cinci în limba engleză, toate concentrându-se pe subiectele sale de interes - 

între ei. Cei care sunt implicați în proiecte de ajutorare a populației o fac, oarecum, ca pe o datorie de la care nu pot da bir cu fugiții. Diverse organizații neguvernamentale ce se bazează pe voluntariat, dar și unitățile de stat preocupate de sănătatea populației sunt și în județul nostru la datorie. La cortul Crucii Roșii - Filiala Deva- Hunedoara, amplasat în Piața Victoriei din Deva, s-au prezentat pentru acordarea primului ajutor oameni de toate vârstele care au beneficiat de serviciile personalului calificat și ale voluntarilor aflați la fața locului. Printre aceștia a apărut însă și o persoană ce și-a exprimat dorința de a face o donație la Crucea Roșie, în vederea ajutoră- 

tocmai pentru a preîntâmpina o blocare nedorită a drumului. „Acest tronson al DN7 nu a mai suferit reparații capitale totale de 50 de ani, ci doar mici cârpeli care s-au dovedit a fi insuficiente. La începutul anului ni s-au promis bani de la bugetul Ministerului Trans-
&

porturilor, dar tocmai am fost teanu.

Tir-ul a distrus gardul gospodărieidentul. TIR-ul răsturnat va fi luat din zonă cu ajutorul unei macarale.
Case ghinionisteîn județ există mai multe zone. în care mașinile intră frecvent în curtea oamenilor.
spiritualitatea orientală.Aseară, la Deva, gazde au fost Ileana Speranța Baciu, directorul editurii „Flori spirituale”, scriitorul hunedorean Dumitru Hurubă și însuși autorul.

Octavian Sărbătoare alături de 
editoarea cărții sale

4

Ajutor la cortul Crucii Roșii din Devalanțul, era un american din Mississippi, care a predat timp de doi ani limba engleză la Colegiul Tehnic „Anghel Sa- ligny” din Simeria și care se pregătește să părăsească România. Phillip Wren, voluntar

înștiințați că nu mai există fonduri pentru așa ceva. Dacă la cele două adrese trimise nu vom primi un răspuns favorabil, vom bloca circulația”,* susține Alexandru Muntean,® viceprimarul municipiului Orăștie. Intrarea în localitate dinspre Deva și ieșirea spre , Sebeș sunt cele mai afectate porțiuni ale DN 7 în munici-, piui Orăștie. i ,j„Drumul între cele două porțiuni este tot în valuri. Lucrările care au fost execu-. tate doar la suprafață și nu în profunzime fac ca terasa-' mentul drumului să migreze. Faptul că pânza freatică este,, foarte aproape de suprafață și . faptul că lucrările nu au fost executate în profunzime ne-au ț adus în această situație”, a mai precizat Alexandru Mun-

(Foto: T. Mânu), ă*Cel mai cunoscut caz este cel de la Lăpugiu unde într-o casă situată în curbă au intrat, în decurs de doi ani, 10 TIR-uri. O altă zonă unde au loc astfel- de accidente este într-o curbă aflată la ieșirea din localitatea Zam pe direcția Deva.
Nouă sală de 
sport

Hunedoara (D.L) - Construirea Sălii de sport pentru Colegiul Național de Informatică „Traian * Lalescu” din Hunedoara s’e apropie de final. O- biectivul urmează se fie recepționat la sfârșitul lunii iunie. în acest proiect au fost investite 2.500.000 lei de către Compania Națională de Investiții București, în cadrul programului național de construire de săli de sport școlare, administrația locală contribuind cu acordarea unui teren și cu contravaloarea costului utilităților.
ș>\ 

ț

facă o donație, constând în' obiecte de îmbrăcăminte, Crucii Roșii din Deva.Gestul său merită a fi menționat, atâta vreme cât prin Crucea Roșie sunt ajutați nu
meroși oameni nevoiași din

mailto:tiberiu.stroia@lnformmedia.ro
calln.blcazanglnformmedla.ro
mailto:tiberiu.s1roia@informmedia.ro
mailto:sanda.bccaniciu@informmedia.ro
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1461 - niscut Henric al Vlll-lea, rege al Angliei 
(1506-47)________________________________ .
1577 - S-a născut pictorul flamand Peter Paul

Rubens.
1712 ■'* S-a născut scriitorul : 
francezJean-Jacques Rousseau.
1867 - S-a. născut scriitorul Italian 
Luigi Pirandello,' Premiul Nobel 
(1934).____________________________
1914 - Asasinarea arhiducelui

Franz Ferdinand de Habsburg la Sarajevo a marcat 
debutul primului război mondial. j
1926- S-a născut actorul $1 regizorul de comedie 
Mei Brooks (foto).

Prognoza pentru astăziAverse de ploaie. Maxima va fi de 23°C,iar minima de 11°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer partial noros. Maxima va fi de 26°C, iar minima de 10°C.
Sâmbătă. Averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 23°C. Minima va fi de 11°C.
Calendar Creștin Ortodox__________
Aflarea moaștelor Sf. Mc. Chir și loan.

Calendar Romano-Catolic__________________
Sf. Irineu, ep. m.

Calendar Greco-Catolic_____________________
Aducerea la Roma a moaștelor Ss. Ciril și loan, 
medici fără plată.

HOROSCOP

&
Berbec

Din cauza dificultăților financiare, s-ar putea să se 
declanșeze o ceartă aprinsă te familie. Puteți să finalizați 
o lucrare începută cu mai mult timp în urmă.

Taur
Ziua favorizează tot ceea ce are legătură cu Ideile șl aducea ft 
rezolvarea conflictelor cu ceilalți-, Chiar dacă nu vă este l"
foarte ușor, puteți miza pe intuiția apropiaților.

Gemeni

Astăzi veți debuta în forță dacă planurile vă sunt Btlt de

4/

țjUgT

/At

îndrăznețe încât să atragă atenția publicului. Relațiiie'sociâe
sunt pe primul plan, unele persoane vă susțin cauza.

■ ■

Rac _ - ....... ........... . :

Aveți șanse de reușită în tot ce faceți la locul de muncă și
te interes personal. Voința și încrederea vă ajută să depășij 
toate dificultățile. Este un moment bun pentru examene.

Leu

Situația financiară nu este satisfăcătoare, dar nu reușește 
să vă descurajeze sau să vă determine să vă pierdeți încre
derea te forțele proprii. Vă simțiți în formă bună.

Fecioară

Un bărbat mai în vârstă vă propune o afacere din care 
puteți câștiga în scurt timp o sumă de bani. Sunteți nevoit 
să plecați într-o călătorie te interes de serviciu.

Balanță
f-

în prima parte a zilei vă ocupați de o problemă financiară 
mai veche. Ar putea să producă o schimbare favorabilă în 
viața dumneavoastră/

Scorpion
începeți ziua cu o bucurie. Primiți o sumă mare de bani 
dlntr-o afacere demarată cu mai multe zile în urmă împre
ună cu un prieten.

Săgetător

uz, Limurr
Energie electrică________________________
Furnizarea energiei electrice va fi întrerupă, în ved
erea executării de lucrări programate:
- Hondol între orele 8.30-16.00;
- Hunedoara, str. Rotarilor, str Chizid, între orele 
8.00-14.00;
- Ghețari, str. Transilvania (zona Grâne), între orele 
8.00-14.00;
.- Hațeg, str. Râul Mare. între orele 8.00-14.00;
- Bretea Strei, Plopi, Zimbru, între orele 9.00-15.00;
- Valea Muncelului. între orele 9.00-16.00;
- Chitid, Boșorod, Ocolișu Mare, între orele 8.00- 
14.00;
- Petroșani, Str. 22 Decembrie, str. Șt.O. Iosif, între 
orele 8.00-14.00;
- Vulcan, cătunul Tăiai Fără Fund, între orele 8.00- 
14.00;
■ Lupeni, str. Gh. Șincai, str. Tudor Vladimirescu, 
între orele 8.00-14.00;

Gaz ___ __________ _
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apa___ ___________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei 
potabile.

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: T - L - CEP - LULELE 
-AT - ȚIGARA - R - FUMA - CUBA 
- NARI - ROB - AG - INS - UU - 
ES - DOR - C - ARCUI - AP - IRE
AL - RO - LEU - NOTAR - U - 
MP - BUZE - PUIUȚ - ȘEFA - 
MORAR - RAIA

Dispecerat apă f ce 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz_________ 227091
Informații CFR_________ 212725
Urgențe___________________112
Pompieri____________________981
Jandarmerie________________ 956
Se  955

1, Ml?. 214971

Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Energia și perseverența vă ajută să finalizați un proiecr,J| 
început cu mai mult timp in urmă. Un prieten vă propune44 - 

o colaborare care vă va aduce .satisfacții.

Capricorn ________________g

Vă simțiți în formă și faceți planuri îndrăznețe de vita, ii 
un moment bun pentru investiții pe termen lung, pentru 
a începe noi afaceri și pentru călătorii te Interes personal.

Vărsător

Puteți avea mari satisfacții pe plan profesional șl intelec
tual, dacă dați dovadă de perseverență. Pe pian sentimental 
și financiar, nu aveți de ce să vă plângeți.

Pești
ii

Dimineață faceți o călătorie te care îmbinați interesele pro
fesionale eu cele personale. Sunteți încrezător te capacitățile 
dumneavoastră și aveți tendința să vă asumați riscuri.

REfETft ZILEI

Pizza cu șuncă
Ingrediente: Pentru aluat: 300 g făină, 20 g drojdie, 
1/2 ceașcă apă, 1/2 ceașcă lapte, 2-3 linguri ulei, 
sare. Pentru topping: 100 g măsline, 200 g șuncă 
presată, 100 g cașcaval, 1 doză roșii în suc, 2 cepe, 
un cățel de usturoi, sare, piper, condimente.
Mod de preparare: Se pune laptele și apa într-un 
castronaș, se încălzesc puțin și se dizolvă drojdia și 
o linguriță de zahăr, se amestecă cu făina, uleiul și 
sare și se lasă la dospit. între timp se pregătește 
sosul: ceapa, usturoiul și roșiile se amestecă până 
rezultă o pastă. Se condimentează cu sare și piper și 
amestec pentru pizza. Se întinde aluatul în tavă, se 
pun apoi câteva linguri bune de sos, șuncă fâșii, 
măslinele tăiate și cașcavalul răzuit. Se dă la cuptor.

(Foto: a-tirvă)Poftă bună*

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

730 TeleMatinal 
10:00 Africa de Sud (doc.,

Austria, 2005)
1030 Pierdut printre ai săi 

B(s, SUA 2003). Cu:
Mitch Rouse

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

12:00 Ochiul magic (r) 
12:50 Integrante după inte

grare
13:00 Damon (s, SUA 

01998).
13:30 Desene animate. Club ; 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

Patrula de mediu
17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seară 
18:45 Tragerile Jocker și

Loto 5/40
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 S-a născut oștea
S (dramă muzicală, SUA 

1976). Cu: Barbra 
Streisand, Kris Kristof- 
ferson, Gary Busey. R.: 
Frank Pierson

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

23:15 Garantat 100% 
0:10 Part-time
H(partea a ll-a) 

(dramă, Italia, 2004). 
în distribuție: 
Vittoria Belvedere, 
Eleonora Ivone, 
Blas Roca-Rey, 
Pierfrancesco Favino. 
Regia: 
Angelo Longoni 

2:00 Jurnalul TVR (r).
Sport. Meteo 

3:05 Part-time (partea I) 
(Aim, r) 

*50 Garantat 100% (r) 
5o4D Careu de- Dorem

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) > 
10:00 0 singură șansă

(film, r)
11:45 Zâmbiți, vă rog 
1213 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie).

13:00 Știrile ProTv 
1330 Meseriașii (r) 
14:00 Martor orb (dramă,

HSUA 1989). Cu: Victo- ! 
ria Principal, Paul Le 
Mat Sțephen Macht 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
BCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- > 
reen Beli 

17:00 Știrile ProTv. Vremea ! 
17:45 Obsesia (partea I)

H(dramă, SUA 1996).
Cu: Victoria Principal, 
Robert Hays, Christo
pher Lawford 

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

Vremea

2030 Singurul supraviețuitor
H (partea a ll-a) (thriller, 

Canada, 2000). Cu: 
Billy Zane, Gloria 
Reuben, Isabella Hof
mann. R: Mikael 
Salomon

2230 Academia de poliție 
B(s). Cu: Matt Bor- 

lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor

2330 Știrile Pro Tv. Sport 
0:15 Vreau să fiu matei 
030 Călătorii în necunos- 
Bcut (serial acțiune,

SUA, 2005). Cu: Eddie 
Cibrian, Kari Matched 

. 1:25 Omul care aduce
cartea (r)

130 Știrile ProTv
230 Academia de poliție

(r)
330 Obsesia (partea I) (0 
490LaBtoc(i) 
590 Apropo Ty (r)

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

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

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

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P.

B(film serial) 
12:00 Vocea inimii

0(film serial, 
România) 

13:00 Observator 
cu Simona Gherghe 

13:45 Ziua Judecății 
(divertisment) 
(reluare) 

16:00 Observator 
17:00 9595, te învață 

ce să fad 
19:00 Observator

cu Alessandra 
Stoicescu 
și Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

830 Spellbinder: o lume nouă
(r) 9:00 Secretele arheologiei 
(doc.) 930 Jurnalul Euronews 
pentru România 9:40 Cam
pionatul de comedie 10:15 Ce 
înseamnă îndrăgostit (dramă) 
12:00 Poirot (r) 13:00 Spell
binder: o lume nouă 1330 
ABC... de ce? 1430 Tribuna 
partidelor parlamentare 
15:00 împreună în Europa! 
16:00 Orășelul nostru drag (s) 
1630 Autostrada TVR 1835 
Replay 19:05 Arta supravie
țuirii 19:35 Campionatul de 
comedie 20:05 Arena leilor 
21:00 Ora de știri 22:10 Dia
mante (comedie, SUA, 1999) 
23:50 Colecționarul de suflete
(s) 0:50 Orășelul nostru drag 
(r) 1:20 Slăbiciunea bolșe
vicului (film, r) 3:00 Pacifi
catorii (doc. M.Ap.N.)

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbuna
rea Victoriei (r) 9:00 Căpșune 
cu zahăr (s, Portugalia, 2003) 
10:00 Gitanas (s) 12:30 Ino
cență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 15:30 Răzbunarea 
Victoriei (s) 1730 Poveștiri 

i adevărate 18:30 Betty cea 
( urâtă (s) 1930 Tequila cu 
i suflet de femeie (s) 2030

Iubire ca în filme (s) 2130 Zor
ro (s) 2230 Poveștiri de
noapte (div.) 23:00 Clona (s) : 
24:00 Prizoniera (r) 1:00 Po
veștiri adevărate (r) 2:00 Iubire 
ca în filme (r) 3:00 Poveștiri 
de noapte (r)

06.30-07.00 Observator (r) ft

16.30-16.45 Știri locale ’

h-î-H-’
4

20:30 Test de fidelitate
(divertisment) 

21:45 Bahmuțeanu și
Prigoană - Povestea 
continuă (reality-show) 

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

2400 Senzații tari (dramă, 
HSUA 2000). Cu:

Mackenzie Firgens, 
Lola Glandini, Denny 
Kirkwood. R.: Greg 
Harrison
Când soarele apune 
sâmbătă seara Colin și 
Harmony trec la un 
nivel superior al 
relației lor, Leyla stă 
pe net pentru o lipeală 
și David încearcă să 
ajungă întreg acasă.

200 Concres interactiv 
3900 9595 (reluare)
500 Were

7:00 Denver, ultimul dinoza
ur (s, animație) 8:00 Mr. Bean 
(s) 8:30 Poftă bună cu Jamie 
Oliver 9:00 Dimineața cu Răz- 
vân și Dani 11:00 Marker (s). 
12:20 Look who is winning 
14:30 Miezul problemei (r) 
1630 Lola (s). Cu: Blandine 
Bury, Cyril Mourali, Jean-Fran- 
cois Palaccio, Severine Ferrer 
17:30 Naționala de bere 
18:30 Știri Național TV 20:00 
Țara vedetelor 22:00 Miezul 
problemei 24:00 Halloween 
(horror, SUA). Cu: Donald 
Pleasance

8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Casa noastră (r) 9:45 Al 7-lea 
cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit 1*05 Dragoste 
și putere (s) 14:40 Jackie, Ethel 
și Joan: Femeile clanului Ke
nnedy (dramă, SUA,. 2002) 
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 S.O.S. Salvați-mi casa 
21:00 O vreau pe mama 
înapoi!-NOU! 22:00Trăsniți 
în N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2330 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s) 
1:00 Focus (r) 2:00 Sunset 
Beach (s)

7:45 Frumosul boxer (dramă, 
Thailanda, 2003) 9:45 Jack 
(comedie, SUA 1996). 12:05 
Hocheistele (comedie, Cana
da, 2004). 13:40 în locul ei 

( (comedie, Franța, 2004). 15:05
Steaua Laurei (animație, Ger- 

: mania, 2004) 16:30 Zaina
(aventuri, Germania, 2005).
18:10 Lorzii din Dogtown 
(dramă, SUA, 2005). 70:00 
Stăpânii străzilor 2 (muzical, 
SUA, 2005). 21:35 Fata din 
vedni (romantic, SUA, 2004). 
23:25 Studio 60 (Ep. 8, dramă,
SUA, 2006).

7:00 Matinal 710 10:00 Euro- 
maxx 10:30 Oamenii și poli
tica 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali-

13:15 EU, România 1400 
Realitatea de la 14:00 1*50 
Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:50 Marfă 1700 Rea
litatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realității 1800 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Ziarul Realității 2200100%. 
Cu Robert Turcescu 23:00 
Ultima oră 24:00 Realitatea^
de la 24:00

* V* -

10:00 Terapie intensivă (r) ____ ____________ _____
11:00 Walker, polițist texan (ș) na Stancu'12:00 Știri 'l230 

Teleshopping 1305 Emisiune- 
concurs 14:35 Lumea cărților 
15:40 Euroblitz: Jurnal euro
pean (r) 1600 Nașul (r) 1800 
6! Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 2000 Sper.să 
ne mai vedem (comedie, 
România, 1985). Cu: Ion 
Băieșu, Mitică Popescu. R.: Ion 
Băieșu 2200 Nașul 2400 
Interzis. Cu Laura Andrețan 
030 tnsiune-cooajrs 200

; 12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri- 
ca (s) 13:40 Droopy, maestrul

; detectiv (s) 14:00 Seaquest
(s) 15:00 Doi bărbați și jumă
tate (r) 15:30 Succesul (dra- 

:mă, SUA 1969) 18:00 Walk
er, polițist texan (s) 19:00 Te
rapie intensivă (s) 20dX) Enter
tainment News 2020 Ruleta 
destinului (s) 2130 Doi băr
bați și jumătate (s) 22:00 Pro
vocare totala (acțiune,, SUA

10:00 Vânătorii de mituri 11O0 
Mașini pe alese: BMW 325i 
1200 Lucruri cu adevărat mari 
1300 Confruntări și fiare vechi 
14:00 Dependenți de cas
cadorii 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1600 Curse 
1700 Mașini pe alese: MGB 
GT 1800 Motoddete ameri
cane 1900 Vânătorii de mituri 
2000 Cum se fabrică dn 
lucruri? 2100 Zonă mortală: 
Bătălia de la Idron 2200 
Armele wtanâi 2300 Viteză 
uriașă 2400 Cian se fabrică 
(farwe luawi? 1O0 Trend
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(D.l.l- Cu ajutorul acestui site puteți urma

absolvirea unul curs online, puteți obține o Diplomă

cursuri online pentru a dobândi competențe tn me- 
. aarii Se interes pe piața muncii din România. După

J
de stat, fosoțltl de o anexă cu competențele dobân
dite, cu recunoaștere națională.

ttin-H.OMOOT

1 euro 3,1699 lei
1 dolar american 2,3584 lei
1 gram de aur 48,7722 lei

Amplasarea aparatelor radar Tn data de
28.06.2007;____________________________
- DN 7: Mieai - lila - laidriștl - Zam;
■ DN 68 A: Slcămaș - Dobra;
* DN 66: Băcla - Hațeg;
- DJ 687: Hunedoara' - Hășdat;

- Dm: Bulevardele Decebal, 22 Decembrie, Nicolae 
BSIcescu, Calea Zarandulul șl str. Mihai Eminescu.

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

DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl.

5. ®-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

Sodetataa Pre( Variație
îhdildere (lei/acț) (%)

SF5 4,1000 -1.91
SIF2 3,5100 -0,85
SIF3 2,7000 -4,93
SIF1 3,6700 -1,34
siF4 2,6500 -1,85
BRD 27,5000 +2,23
5NP 0,5250 0,00
RRC 0,0895 -1,21
K 46,4000 -0,22
Rubllcă r 
Decebal,

eallzată de SVM IFB FINWEST S7 
bl.R, parier. Telefon 221277.

S Deva, b-dul

SUDOKU
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

începători

9 1 8
5 7 6
4 2 3

4 3 5
9 2 8
6 7 1

7 2 6
3 1 4
3 9 5

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

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

6 7 8,
7 5 1
9 3 2
’ o 3
1 3 9
5 6 7

2 5 8 7 3 4 9 6 1
S 3 4 2 1 6 5 8 7
716 5 98432
3 6 7 1 4 5 2 9 8
19268 3 7 5 4
4 8 5 9 2 7 6 j 3
5 2 9 3 7 1 8 4 6
8 73469125
6 41852379

Avansați

Piața muncii cere calificare
■ Județul Hunedoara 
ocupă locul patru la. 
nivel național privind 
formarea profesională.Deva (C.P.) - Un număr de 12 furnizori de formare profesională s-au reunit la Deva în cadrul primei Burse Regionale organizate de Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara. Reprezentanții acestora consideră că agenții economici trebuie să fie mai receptivi la calificarea ori recalificarea personalului, deoarece acest lucru se va reflecta în creșterea calității muncii și productivității anga- jaților.„Firmele se confruntă deja cu lipsa de personal calificat în diverse domenii. Avem probleme în turism, agricultură și în sfera serviciilor. Deși legislația muncii prevede

Marius Cireș

Participant la Bursa Regională a furnizorilor de formare profesionalăobligația angajatorului de a suporta, pe propria cheltuială, cursuri de formare profesională pentru salariați, evident cu condiția acestora din urmă

Bianca Șuta

de a rămâne trei ani în firmă, acest lucru nu se întâmplă. Firmele nu doresc să cheltuiască bani pentru că, pe de-o parte, pretențiile financiare ale salariatului vor crește fiind calificat, iar pe de altă parte nu vor să ofere un contract pe o durată atât de lungă de timp. Acest ultim aspect îl evită chiar și salariatul! Nu se simte confortabil știind că este obligat să lucreze trei ani pentru aceeași firmă”, susține Marius Cireș, administratorul unei firme specializate în formarea profesională. „Sunt anumite profesii pentru care
Fără concediu de... ani de zile
■ Mulți hunedoreni își 
petrec concediul acasă. 
Unii nu au mai fost în 
concediu de 20 de ani.Deva (H.A.) - Oameni care nu au mai fost plecați în concediu de 20 de ani îi întâlnim la tot pasul. Concediul este un vis frumos pentru mulți hunedoreni. Statisticile arată că majoritatea celor angajați renunță la concediu fie pentru că nu le ajunge salariul, fie pentru că patronii nu le dau voie să plece în concediu. Cei

mai mulți hunedoreni spun că nu vor pleca în acest an în concediu din lipsa banilor.
„Concediu din... șomaj”Pentru unii, concediul este un vis frumos pe care nu l-au mai avut de mult timp. „Nu am mai fost în concediu de vreo 19 ani. De când a- veam copiii mici. Acum nu ne mai permitem. Din șomaj, cum să pleci în concediu?”, afirmă Lenuța. „Nu merg în concediu. Sunt pensionară și nu e cazul. Oricum, nu am mai fost în concediu de când

Bogdan Tapalagă Anișoara Crăciun Alin Năstase

eram tânără”, își amintește o altă femeie, care a preferat să nu-și dezvăluie numele.„Nu merg în concediu. Sunt șofer pe TIR și nu pot, în acest an. Așa mi-e rândul. Asta e, toate la timpul lor”, spune resemnat un alt devean, Alin Năstase. Chiar dacă părinții fac mari eforturi pentru copii, măcar ei să plece câteva zile în vacanță, nici pentru ei situația nu este fericită în fiecare an. Chiar dacă renunță părinții la concediu pentru a-și trimite copiii, uneori nu au la ce renunța. „Anul acesta nu voi merge. Am fost în anii trecuți, dar anul acesta nu voi merge. Nu mă lasă părinții. Poate la anul...”, speră Bogdan Tapalagă.Mai întâlnim și hunedoreni fericiți. Unii își mai permit, chiar dacă fac mari eforturi în timpul anului, să meargă în concediu. Iar cei mai mulți
Copilul cu două mame 
moare de foame
Ui Indiferența Minis
terului Culturii costă 
municipalitatea peste 
1.000.000 lei.Hunedoara (D.I.) - Ultima Lucrare importantă de reface re a acoperișului castelului a fost făcută în 1870. în 1988 s-a constatat că acoperișul a început să cedeze și, cu doi ani înainte de revoluție, întreprinderea de Gospodărire

Nicolae Cerișer

Locală a făcut unele reparații, stopate însă din lipsa fondurilor, până în 1992; Atunci Ministerul Culturii a finanțat și a încredințat . această îucrare unei firme devene care, timp de 4 ani, sub „stricta” supraveghere a unui diriginte de șantier bucureș- tean, mai mult s-a făcut că lucrează decât a lucrat efectiv. Sau a făcut o treabă de mântuială. Astfel încât după numai 12 ani au început să apară infiltrații în zidărie care au afectat structura și picturile murale existente. Era absolut necesar să se refacă lucrarea, dar ministerul nu a mai inclus reparațiile de la Castelul Corvinilor pe lista sa bugetară. Mai plătise o dată, nu?!„Doar în acest an în planul național de restaurare a repartizat totuși castelului hu- nedorean 100.000 lei. E mult prea puțin, în condițiile în

se manifestă interes, mai ales pentru operare calculatoare, în special tinerii sunt dornici să cunoască cât mai multe despre tehnologia informației, iar capacitatea lor de asimilare este uimitoare; sunt unii dintre ei care într-o lună învață cât alții într-o jumătate de an. Și pe acest segment, vorbesc de IT, vom asista la o schimbare, în sensul că oamenii vor face un pas spre perfecționare trecând de la simpla operare pe calculator la programare”, este de părere Bianca Șuta, formator profesional.

Lenuța Gabriel Filipspun că vor merge pe Litoralul românesc. „Voi merge în concediu pe Litoralul nostru. Am fost și în anii trecuți tot acolo”, spune Anișoara Crăciun. „Sper să merg în concediu anul acesta. Voi merge la mare. Am mers în fiecare an. Asta nu înseamnă, neapărat, că îmi permit... Cam la limită, dar asta e situația”, spune Gabriel Filip.Tot mai mult s-a dezbătut, în ultima vreme, problema stresului la locul de muncă și lipsa timpului liber. Iar statisticile arată că lipsa concediului, ani la rând, duce la boli grave, manifestate timpuriu.

Materialele din care a fost construit acoperișul acum 12 anicare numai acoperișul turnului vestic (de la intrare) ne-a costat 220.000 lei, alte 200.000 - foișorul de lemn, iar 600.000 lei sunt necesari pentru acoperișul sălii Dietei”, spune Nicolae Cerișer, directorul muzeului. „Am început refacerea din cauza infiltrațiilor, dar abia apoi ne-am dat seama cum s-a lucrat în urmă cu 12 ani: lemnul căpriorilor nu a fost ignifugat, în loc de sârmă de cupru s-a folosit

sârmă de oțel, iar calitatea țiglei folosite a fost sub orice standarde. Ministerul a aruncat atunci banii pe fereastră”, completează Cerișer. Acum lucrările de restaurare sunt făcute de o firmă timișoreană, specializată în restaurarea monumentelor istorice de interes național și internațional. Materialele folosite au o garanție de 50 de ani, iar manopera efectivă ar trebui să reziste 100 de ani.



. joi, 28 iunie 2007 cuvw acTMunn /«

• Restricții. C. N. de Drumuri va ridicaastăzi, la ora 8:00, restricțiile de circulație impuse pe întreaga rețea de drumuri naționale în cazul autovehiculelor cu masa ' totală autorizată mai mare de 7,5 tone.Decizia se bazează pe prognoza meteo, care indică în intervalul 27.06. - 1.07. . temperaturi mai mici de 35° C. (M.S.)
■'

• Amenzi. Valoarea amenzilor aplicate i de polițiștii hunedoreni s-a ridicat la suma I de 18.742 lei, fiind constatate peste 200de încălcări ale legii. (M.S.)

Incident pe calea ferată

Pensiile cresc 
anul viitor

București (MF) - Guvernul a decis majorarea pensiilor, de la 1 ianuarie 2008, cu 43%, a a- nunțat ieri primul-mi- nistru. Șeful Executivului a precizat că pensia medie va crește de la 399 lei la 568 lei. Tăriceanu a apreciat oă a- ceasta reprezintă cea mai importantă majorare a pensiilor în condițiile unei infLații care anul acesta va fi de 4%. „în acest fel răspundem cel puțin parțial așteptărilor milioanelor de pensionari, mai ales celor care au pensii mici și care își vor vedea reîntregite veniturile în- tr-o manieră substanțială”, a spus premierul. El a amintit că, de la 1 septembrie, pensiile vor fi mărite cu 5%, ceea ce reprezintă, la nivelul întregului an, o creștere de aproximativ 23%.

Polițist 
pedepsit
Petroșani (MF) - Un 
polițist comunitar din 
Petroșani a fost sanc
ționat de comisia de 
disciplină din cadrul 
Primăriei cu zece la 
sută din salariu pe o 
perioadă de două 
luni, după ce în de
cembrie 2006 a fost 
acuzat că a agresat 
un om al străzii. Po
lițistul l-a lovit pe 
bărbat cu pumnii și 
cu picioarele, la fața 
locului intervenind un 
echipaj al Ambulanței 
și unul ai Poliției Pet
roșani. Nicolae Stăn- 
cioi, șeful Poliției 
Comunitare Petro
șani, a declarat că 
agentul comunitar 
Ion Câmpulungeanu 
a fost sancționat dis
ciplinar. „La următoa
rea abatere îi va fi 
desfăcut contractul 
de muncă. Din 
păcate, legea nu ne 
permite să luăm alt
fel de măsuri, 
deoarece e făcută să 
protejeze angajatul", 
declară Stăncioi.

■ Circulația trenurilor a 
fost restricționată după 
ce un copac s-a prăbu
șit pe calea ferată.

Geoagiu (M.S.) - Circulația trenurilor între stațiile Geoagiu și Orăștie a fost restricționată ieri, timp de aproape șapte ore, din cauza unui copac care s-a prăbușit pe liniile de cale ferată. Incidentul a fost provocat de o echipă demuncitori care tăia copacii din vecinătatea liniilor de cale ferată, tocmai pentru a preveni căderea arborilor în caz de furtună. Echipa a tăiat doi plopi, după care al treilea a căzut peste cele două linii de cale ferată în zona haltei CFR

Geoagiu, cablul de alimentare cu energie electrică la 27.000 de volți fiind distrus. Oamenii care au lucrat la tăierea copacilor nu s-au dovedit foarte comunicativi, dar au declarat că plopul a fost antrenat de vântul puternic și nu a mai putut fi dirijat spre exteriorul căii ferate. La fața locului au intervenit echipe ale căilor ferate care au eliberat șinele de cale ferată de copacul prăbușit și au lucratapoi pentru restabilirea alimentării cu energie electrică a liniei de tensiune.După aproape trei ore de lucru, circulația s-a reluat pe un fir, iar în jurul orei 17.00, traficul a intrat în normal, potrivit celor spuse de șeful
Sărbătoarea moților

Circulația trenurilor a fost reluată după 7 oreServiciului de Poliție Transporturi (TF) Hunedoara, comisar-șef Vasile Hrițac. Cauzele incidentului fac obiectul unei anchete începute ieri de polițiștii TF Hunedoara,

(Foto: M.S.)dosarul având ca obiect infracțiunea de distrugere din culpă, a precizat, la rândul său, subcomisarul Qonstantin Bălțatu, de la Poliția TF Hunedoara.

Peste 170 de amenzi au fost aplicate

■ La Buceș, în acest 
an, o unitate militară 
va pune în scenă 
ambuscada din 1849.

Buceș (D.I.) - Satelecomunei Buceș au fost în centrul evenimentelor Revoluției lui Avram Iancu. La Mi- hăileni, timp de câteva zile „Craiul Munților” și-a avut cartierul general. în timpul revoluției transilvănene, la Buceș și-a avut pentru o vreme cartierul general și tribunul loan Buteanu, prefect de Zarand, care primise misiunea de a apăra trecătoarea Buceș - Vulcan. Satul Buceș a fost incendiat de trupele maghiare la 15 martie 1849, drept răzbunare a neputinței acestora de a pătrunde în cetatea naturală a Apusenilor.

Atunci au ars mai toate casele din sat. în satul Du- păpiatră, în locul numit Gura Cheii, trupele maghiare conduse de Hatvany au fost întâmpinate cu bolovani și trunchiuri de copaci rostogolite de pe versanți de către săteni, dar mai ales de către femei, în 19 mai 1849. Monumentul din localitatea După- piatră, ridicat pe locul Gura Cheii, unde trupele maghiare conduse de Hatvany au fost înfrânte de către localnici, păstrează amintirea evenimentelor.în amintirea zilei de 19 mai 1849, d“ 35 de ani, în comuna Buceș se desfășoară „întâlnirea moților cu istoria”, eveniment la care și-a adus contribuția financiară și organizatorică administrația locală și județeană. Pentru
U.M. 01099 Brad pregătește un exercițiu militar (Foto: t.m.)acest an au fost pregătite demonstrații de planorism, motocros, un spectacol folcloric, dar punctul de maxim interes al sărbătorii cu sigu

ranță îl va reprezenta exercițiul militar al unității 01099 din Brad, care va pune în scenă ambuscada de acum 158 de ani.

de Poliția Rutieră șoferilor care au încălcat legea pe drumurile publice. Mai mult de 30 de șoferi au depășit viteza legală, iar unul a fost prins la volan după ce a băut.
(Koto: T. Mânu)

Electrocutat
Deva (M.S) - Un angajat al companiei de electricitate Electrica Banat a scăpat cu viață, miercuri, la Deva, după ce a fost electrocutat în timp ce executa mai multe lucrări de verificare într-o stație de transformare a curentului de 20.000 de volți. Victima a fost transportată la Spitalul județean din Deva unde se află sub supravegherea medicilor, din primele observații bărbatul prezentând arsuri în zona pieptului, a declarat inspectorul-șef adjunct al I. T. M. Hunedoara, Dorel Raț. Incidentul a avut loc în stația dfe transformare a curentului situată în incinta unei fabrici de materiale de construcții situată în apropierea municipiului Deva. „împre

ună cu un coleg, victima trebuia să scoată un transformator de sub tensiune pentru verificări. Colegul bărbatului s-a deplasat până la mașină pentru a aduce un aparat cu care se verifica instalația, interval de timp 
în care victima s-a electrocutat”, a precizat 
reprezentantul ITM Hunedoara. în acest caz 
s-a declanșat o anchetă pentru stabilirea

Modernizări la 
centrul vechi

Orăștie (M.S.) - Centrul vechi al municipiului Orăștie va fi modernizat în baza unui program al Primăriei, finanțarea proiectului fiind asigurată dintr-o emisiune de obligațiuni municipale, a anunțat ieri viceprimarul orașului, Alexandru Muntean. Potrivit acestuia, strada și trotuarele vor fi refăcute menținându-se patina timpului prin utilizarea de piatră cubică și pavele. După finalizarea lucrărilor, centrul vechi al Orăștiei va fi închis pentru traficul auto. „Valoarea lucrărilor depășește 2 milioane lei. Lucrările vor începe în luna august și sunt prevăzute să se încheie peste opt luni de zile. Am încercat, în acest proiect, să respectăm structura arhitecturală a orașului vechi”, a spus viceprimarul. El a adăugat că și capacele de canalizare ce vor fi montate în zonă vor fi personalizate,’pe acestea urmând să fie imprimate numele și stema orașului. De asemenea, în fața primăriei va fi construită o fântână arteziană.



Turul Ciclist a făcut o victimă

• Deocamdată. Cornel Resmeriță, președintele clubului Minerul Lupeni, a afirmat că, deocamdată, funcția de antrenor principal, după despărțirea de Dan Mănăilă, va fi asigurată de losif Rus. Acesta va fi ajutat de Mihai Basarab. Nu este exclusă nici varianta de a negocia cu Romolus Gabor. (V.N.)
• Stelist. Tehnicianul Gheorghe -Poenaru a confirmat că fostul jucător al Jiului, Mihai Pintilii, a devenit stelist cu acte în regulă. „Pintilii nu mă mai interesează. De acum înainte este jucătorul celor din Ghencea. îmi pare rău că am pierdut un jucător valoros, dar merită să joace la o echipă de nivelul Stelei", a spus el. (V.N.)

■ Deși a fost operat 
luni noaptea, spectato
rul accidentat luni la De
va a murit ieri în spital.

Valentin Neagu_________________
valentin,neagu0informmedla.ro

Deva - Bătrânul accidentat de rutierul Răzvan Jugănaru, de la Dinamo Secron, luni, la Deva, cu puțin înainte de linia de sosire a etapei a doua a Turului Ciclist al României, a murit în noaptea de marți spre miercuri. „A decedat Supărare mare după petrecerea nenorocirii (Foto: t. Mânu)

E mai greu la BAC decât în fața porții

miercuri dimineața la ora 4. Trebuie subliniat însă faptul că, din momentul accidentului și până când a murit, victima accidentului rutier a fost în permanență în comă profundă. A fost ținut în viață doar cu ajutorul aparatelor”, a declarat ieri medicul Mari- nela Hațegan, șeful secției ATI a Spitalului Județean Deva. Omul a fost internat cu contuzie cerebrală foarte mare cu hematom subtural mare, fiind operat luni noaptea.Pe numele sportivului Răzvan Jugănaru s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală gravă.„Pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier sunt în derulare cercetări.

Dosarul va fi înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara care va stabili dacă rutierul va fi trimis în fața instanței sau va fi scos de sub urmărirea penală. Din primele cercetări la locul accidentului reiese că victima s-a angajat pentru traversarea străzii printr-un loc nemarcat și nesemnalizat corespunzător. Conform legislației rutiere în vigoare, pietonul se face vinovat de producerea accidentului”, a declarat Ion Tirinescu, șeful Serviciului Poliției Rutiere Hunedoara.Victima se numește Petru Bălie, avea 62 de ani și avea domiciliul în localitatea Sân- tandrei.După cum se cunoaște, Răzvan Jugănaru, de la Dina-
AC-ul fotbaliștilor
Hunedoara (V.N.) - Trei fotbaliști de la Corvinul 2005 Hunedoara au susținut proba orală la Limba și Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat. Este vorba de Alexandru Iacob, Robert Cristian și Darius Duralia. Primii doi au luat nota 7, după ce au avut de susținut, în ordine, romanul „Ion” de Liviu Rebreanu, și „Basmul”. Cea mai mare notă a obținut-o Darius Duralia, 7,50, cel care a avut de „povestit” despre „Jocul ielelor”. Examenele continuă. (Foto: T. Mânu)

mo Secron, a lovit un spectator înainte de linia de sosire a celei de-a doua etape a Turului Ciclist al României. Persoana accidentată a fost transportată la Spitalul Județean din localitate. Jugănaru a căzut și el cu bicicleta, moment în care s-a lovit la claviculă și s-a julit la picior, însă a putut continua competiția.
Fără incidenteMarian Frunzeanu, de la Conpet Petrolul Ploiești, a câștigat etapa a treia a Turului Ciclist al României, desfășurată pe traseul Deva - Brad - Abrud - Zlatna - Alba Iulia. Ciclistul a câștigat etapa la sprint, în fața ucraineanului Vitali Brichak, ambii fiind cronometrați cu timpul de 4 ore, 2 minute, 58 de secunde. Al treilea a sosit Mihail Rusu, de la Olimpic Autoconstruct. Următorul pluton de cicliști, în frunte cu germanii Jan van Puyvelde și Arne Hinrichsen, de la Emporelli Daccordi, a fost cronometrat cu timpul de 4:03:00.De remarcat faptul că Frun zeanu și Brichak au reușit să

ajungă primii la sosire, după o evadare de aproximativ 60 de kilometri, în prima parte fiind însoțiți și de Laszlo Madaras (Olimpic Autocon- struct). Etapa a treia, cu o lungime de 141 km, a fost prevăzută cu trei sprinturi și trei cățărări. Marian Frunzeanu a câștigat cățărarea de la Vălișoara, Tamas Csicsaky (Conpet Petrolul Ploiești) pe cea de la Buceș, iar belgianul Pascal Baentes (Dinamo Se- crom) pe cea de la Bucium. De asemenea, sprinturile au fost câștigate de Alexandru Ciocan (Conpet Petrolul Ploiești) la Brad, Serghei Catan (Olimpic Autoconstruct) la Abrud, iar Baentes la Zlatna.După trei etape, dinamovis- tul Dan Anghelache a reușit să-și păstreze tricoul galben, de lider al clasamentului general. Și ucraineanul Stanislav Rudyy și-a păstrat tricoul alb, pentru combativitate, la fel ca și Alexandru Ciocan pe cel roșu, al sprinterilor. Tricoul verde, al cățărătorilor, 1- a obținut Tamas Csicsaky, iar pe cel albastru, al celui mai bun român, Carol Eduard 
Novak (OS Ihtersport Miercurea Ciuc). iSosirea la Deva a cicliștilor

Ai visat să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Te-ai săturat șă aștepți după 
mijloacele de transport în comun? CL îți rezolvă aceste probleme. Câștigă în_24 iuj&

-ă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu mi- 
n.rr. o lună și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau 

—ite-c la sediul redacției din Deva. st-. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 
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joi, 28 iunie 2007
Transferuri istorice la• A decedat. Spectatorul accidentat de rutierul Răzvan Jugănaru, de la Dinamo Secron, luni, la Deva, cu 50 de metri înainte de linia de sosire a etapei a doua 

a Turului Ciclist al României, a decedat în noaptea de marți spre miercuri.
Copa America

Caracas (MF) - Rezultate înregistrate în partidele disputate, marți, în prima zi a turneului Copa America, unde s-au jucat meciuri din grupa 
A:Uruguay - Peru 0 - 3 Venezuela - Bolivia 2 - 2
Supărat

București (MF) - George Copos, a declarat, miercuri, că jucătorul Marius Măldărășanu nu este sincer și se întrea
bă dacă mijlocașul nu era supărat și când i-a mărit salariul la 170.000 de euro pe sezon.„E nedrept să fie supărat Măldă pe mine. Noi, ca și club, am avut o pierdere de 6 milioane de euro pe sezonul trecut, bani pe care i-am adus eu” - a spus Copos.

Gabriel Tamaș
(Foto: EPA)

La Auxerre
București (MF) - Fun
dașul Gabriel Tamaș, 
component al repre
zentativei României, 
va evolua în sezonul 
viitor la formația AJ 
Auxerre, unde va fi 
coechipier cu atacan
tul Daniel Niculae, 
informează site-ul ofi
cial al grupării fran
ceze.
„în așteptarea vizitei 
medicale și a rezol
vării ultimelor forma
lități administrative, 
Tamaș va evolua la 
Auxerre în sezonul 
următor, după ce s-a 
ajuns la un acord cu 
Spartak Moscova și 
jucător", a notat sur
sa citată.
Tamaș, în vârstă de 
23 de ani, a evoluat 
în sezonul trecut la 
Celta Vigo, unde a 
fost împrumutat de 
Spartak Moscova.

■ Clubul bavarez a chel
tuit nu mai puțin de 65 
de milioane de euro, pen
tru a ataca noul sezon.Munchen (MF) - Gruparea Bayern Munchen a realizat cea mai scumpă campanie de transferuri din istoria clubului, cheltuind peste 65 de milioane de euro în această vară, în încercarea de a depăși sezonul mediocru realizat în 2006/2007, informează AFP.Cea mai mare sumă plătită de Bayern Munchen în a- ceastă vară a fost pentru achiziționarea francezului Franck Ribery, de la Olympique Marseille - 26 de milioane de euro, la care se vor adăuga patru milioane dacă echipa se califică în Liga Campionilor.Au mai fost achiziționați: Miroslav Klose (Werder Bremen), pentru suma de 12 milioane de euro, la care se vor adăuga trei milioane de euro în funcție de rezultate; Luca Toni (Fiorentina, 11 milioane de euro); Marceli Jansen (Bo
Lovitură de teatru

Marius Măldărășanu
(Foto: EPA)

CSU Ploiești, în ULEB
Ploiești (MF) - Echipa de baschet masculin CSU Ploiești, campioana României în ultimii patru ani, va evolua, în premieră, în ULEB Cup, a doua competiție continentală ca valoare, după Euroligă, după ce formația spaniolă MMT Estudiantes a declinat invitația de participare, din cauza problemelor financiare.

■ Real Madrid este 
interesată de Chivu și a 
aplelat la impresarul 
jucătorului român.

Madrid (MF) Directorul sportiv al clubului Real Madrid, Pedrag Mijatovici, l-a sunat pe reprezentantul lui Cristian Chivu, loan Becali, pentru a-1 informa despre interesul grupării madrilene în privința achiziționării fundașului formației AS Roma, informează cotidianul As.Real Madrid consideră o prioritate pentru sezonul viitor transferul unui fundaș central, iar românul de la AS Roma a revenit în pole position, scrie As.Potrivit sursei citate, Mijatovici i-a telefonat, marți, lui loan Becali pentru a-i confirma interesul Realului în aducerea jucătorului, dar și pentru a cunoaște poziția fotbalistului. „Real Madrid, prin intermediul lui Franco Baldini (prieten intim al jucătorului), a discutat în repetate rânduri cu fotbalistul, în ultimele săptămâni, iar românul a spus că dă prioritate madrilenilor în fața ofertelor de FC Barcelona sau Inter Milano. Totuși, situația confuză de la Real (Capello nu va continua

Pariuri ilegale. Internaționalul
italian David Di Michele se numără 
printre cei patru fotbaliști acuzați că au 
participat la pariuri ilegale, a anunțat, 
marți, Federația Italiană de Fotbal 
(FKSC), in urma unei anchete realizate 

, da politie. (Foto: epa)

Scrisori 
de concediere

Brașov (MF) - Fotbaliștii Florin Anghel, Va- sile Tatarciuc, Cassian Maghici, Ionuț Vasiliu, Valeriu Aristan și Bogdan Cistean au fost a- nunțați de către conduce- . rea FC Brașov, prin intermediul unor scrisori, că nu intră în vederile antrenorului Răzvan Lu- cescu.Oficialii de sub Tîmpa au decis ca fotbaliștii care nu au intrat în vizorul lui Răzvan Lucescu să fie anunțați de concediere prin scrisori trimise acasă. De asemenea, FC Brașov a renunțat și la Băl- grădean și Fluierică, conducerea grupării din Li
ga a n-a luând decizia să 
nu achite sumele pentru 
transfer.

Bayem

Ribery și Toni, două din transferurile de marcă de la Bayern (Foto: epa)russia Monchengladbach, 10- 12 milioane de euro); argentinianul Jose Ernesto Sosa (Estudiantes de la Plata, 6-9 milioane de euro); Jan Schlaudraff (Alemannia Aachen, 1,2 milioane de euro); turcul Hamit Altintop (Schalke 04, la final de contract); Ze Roberto (FC Santos, la final de contract).
Real?

Sârbul Mijatovic joacă tare și-l vrea pe Chivu la Real Madrid
(Foto: EPA)și nu s-a confirmat un antrenor pentru sezonul viitor) dar și zvonul că Baldini ar putea pleca au provocat reticența jucătorului. Din această cauză, Mijatovici i-a cerut reprezentantului jucătorului ca acesta să fie calm înainte de a lua o decizie și să aștepte adunarea generală de mâine, în care se va clarifica viitorul clubului. Impresarul a promis că va aștepta câteva zile, dar a avertizat că FC Barcelona și Inter vor să încheie transferul

Buga a revenit la Rapid
■ Jucătorul s-a prezen
tat la antrenamente, pen
tru a nu fi suspendat până 
la finalul contractului.

București (MF) Atacantul Mugurel Buga s-a prezentat, miercuri, la antrenamentul echipei Rapid, la șapte zile după ce directorul general Constantin Zotta afirmase că fotbalistul are două variante: ori vine și se pregătește, ori va sta doi ani și jumătate, cât mai are contract, în tribună.Mugurel Buga s-a antrenat prima oară de la reluarea pregătirilor pentru viitorul sezon, el participând în premieră la antrenamentele desfășurate sub comanda tehnicianului Cristiano Bergodi.
Buga nu s-a prezentat la 

reunirea echipei Rapid și nici 
la antrenamente, el fiind a- 
mendat cu câte 1.000 de dolari

De la Bayern Munchen au plecat jucătorii: Owen Hargreaves (la Manchester United, pentru 25 de milioane de euro); Claudio Pizarro (la Chelsea, aflat la final de contract); Hasan Salihamidzici (la Juventus, aflat la final de contract); Ali Karimi (aflat la final de contract);- Mehmet Scholl (final de carieră) și 

cât mai repede”, notează As.As susține că prețul de transfer va fi de circa 12 milioane de euro. „Madrid a avut posibilitatea de a încheia acest transfer pentru o sumă mai mică la finalul lunii mai, începutul lui iunie. Atunci Chivu (care joacă de patru sezoane la AS Roma) avea posibilitatea de a rezilia unilateral contractul și de a merge la Madrid în schimbul a 6,5. milioane de euro”, subliniază As.

Mugurel Buga a revenit la sentimante mal bune (Foto: epaj

care lipsește. Sâmbătă, direc
torul general al FC Rapid, 
Constantin Zotta, a declarat 
Că la înceDUtul «Antâmânii 

Andreas Gorlitz (împrumutat la Karlsruhe).Cele 65 de milioane de euro cheltuite de Bayern Munchen depășesc sumele plătite de toate celelalte 17 cluburi din Bundesliga pentru transferuri la care se adaugă și transferurile realizate de Chelsea, AC Milan și FC Barcelona.
Adio, Moya!Londra (MF) - A doua J zi la Wimbledon, al trei- f’1 lea turneu de Grand Slam *• al anului, s-a soldat cu eliminarea a trei favoriți de pe tabloul masculin, Dominik Hrbaty, Carlos Moya și Filippo Volandri părăsind competiția.Dominik Hrbaty, cap de serie numărul 31, a fost eliminat de italianul Andrea Seppi, care l-a t învins cu scorul de 7-6 (10/8), 6-1, 6-2.Spaniolul Carlos Moya, favoritul cu numărul 25, a părăsit competiția după | ce a fost învins de britanicul Tim Henman, cu scorul de 6-3, 1-6, 5-7, 6-2, 13-11.Germanul Nicolas Kiefer a reușit eliminarea | italianului Filippo Volandri, cap de serie numărul 30, pe care l-a învins, cu scorul de 6-3, 7-6 (8/6), 6-1.

demersurile pentru ca fotba
listul, care continuă să lip
sească de la pregătire, să fie 
gnerwviat nănA la finalnl ran.
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Vând ap. 2 camere (03)

• Decebai, vizavi de Auto Moto, deasupra 
agenției Loto Prono, tel. 0788/775714,50000 euro, 
nu sunt agenție. (T)
• Deva, dradt et 3, C.T., balcon închis, gresie 
faianță ușă metalică recent refăcut, 110000 ron, 
tel. 0722/564004. (T)
• Deva, et 1, Gojdu, decomandate, parchet, 
balcon, bloc cărămidă 110000 ron, tel.

lfcy722Z564004. (T)
™ »lângă Trident et. 1, termopane. ușă metalică 

'repartitoare, căldură ocupabil imediat, preț 
89000 ron, tel. 0721/985256. (T)
• persoană fizică, parter, canalizare separată 
parchet marmură faianță contorizări, 2 holuri, 
în spatele coaforului din Bălcescu, preț 80000 ron 
neg., tel. 0254/221279. (T)
• urgent contort 1, zona Mioriță contorizări, 
apă-gaz, preț un miliard patru sute milioane lei, 
tel. 223336. (T)
• ocazie, Zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă, 
semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată preț 
130.000 ron, neg., în funcție de ofertă tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat,
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0) /
•“zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
■ semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie+faianță, balcon ST 54 mp, et. 2, zona 
Miorița, preț 42000 euro neg., tel. 0742/019418. 
(Al)
• zonă centrală parchet, centrală termică 
balcon, ST 51 mp, instalații noi, preț 136000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• 56 mp, centrală termică parchet, gresie, 
faianță balcon, et. 3, P-ta Victoriei, preț 145000 
leT, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• Dadă et 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Al. Jiului, et. 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. luliu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

•
 • semidec, parchet bucătărie, baie, reparti

zare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
■ semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent drcuit bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)’

■ dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd.

. Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara (A2)

fit • zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
” cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet gresie, 

faianță, bine întreținut, preț 160.000 lei nego-
: Ciabil, tei. 0723/251498.0788/165702,232808 (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
52 mp, zona pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut, contorizări totale, vedere la stradă 
fârș modificări, preț 139.000 lei negociabil, tel. 
0788/165703,232808 0745/302200. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, tip log ie, 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 bid. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică termopan, ușă 

A*; metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
▼ negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808.

(A4)
• semidec,amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 

.85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
. • dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 

duL Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
■ • semidec, camere cu parchet, contorizări, 

balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul, 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• firad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane. 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613 366,0788/040.490.0788/158.483. (AIM

• zona Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).
• etaj 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță 
vedere în 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)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, bale cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva. tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zonă Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvln, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483(A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• +garaj, circa 600 mp, zona centrală tel. 
0254/613366:0788/040.490- 0788/158483.(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent, apartament 3 camere în zonele: bid. 
Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se oferă 
de la 160.000 lei, până la 230.000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232808. (A4)
• dec sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9

Vând ap. 4 camere (07)

• semidecomandate, et. 4, bloc acoperit, zonă 
centrală contorizări totale, teren intravilan la 9 
km de Deva, șosea asfaltată ST 876 mp, relații la 
tel. 0747/045397,0726/793721. (T)
• 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 bă, 
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, etaj 1, zona CarpațL contorizări, 
parchet fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703, 0254/232808 (A4)
• dec, boi central, 2 băi, balcon, etaj t zona 
Carpați, Deva, orei neg, tel. 231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet baie cu geam, bloc 
de cărămidă, preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587.0745/253662. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• agent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al) 
_• legent, apartament 2 camere în zonele: 
Progresului, bid. 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, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

vând ap. 3 camere (05)

• «boit, balcon, parchet, gresie+faianță, ST 70 
mp. et 3, Kogălniceanu, preț 164000 ron, neg., tel. 
0742/019418. (Al)

t
e ioni toștită etaj 1, balcon închis, centrală 
*,termică, parchet, preț 128000 ron, tel. 
9726710903. (Al)
e decomandate, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță 2 băi, balcon, boxă et. 1, zona 
Dorobanți, preț 185000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Carpață dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
etra. tel. 0745/367893. (A2)
• Preyed, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
115000 RON. tel. 0745/367893. (A2)
• t too to, eL 4. amenajat, termopane, 2 
cacsane. oucâtărie mărită uși noi, preț 175000 I 

0745/367893. (A2)
• totoăser-ideco'n.baie.bucătărie,balcon, . 
a-e-azL ternooane. preț 150000 RON, tel. 
"45 3TS1 A2.
• Imaba^L eL L pec_ 2 băi. 2 balcoane. CT. 
tarcre. tf-coane. preț SJKC euro neg. tel 
•r* 3T8S. A2.‘
■ ■■ toNtato, ■» 2, aeconancara. rotar

• casă absolut deosebită în Simeria zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125,000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• Deva, P+l, 3 camere," baie, balcon, teren 1600 
mp, apă gaz, canalizare, ocupabilă imediat tel. 
0722/564004. (Al)
• urgent în Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tuaorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șură grădină 2 ha teren, Mertești, 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, 
0788/158483. (A10)
• In Dealu Tantui, 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, telefon: 
025d/n, 3.36h- U/W/.MU.490.0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

■ urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)

■ vând cabană de lemn si 2000 mp teren pe str. 
Rod (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 
072n/*VM39L(T)

Vând case la țară (17)

• to totoHL 3 camere, baie. hoL cărămidă 
bed. gresie. 5aarță partfoet anexe, garaj, 
grădrâ 2000 roă gaz. canafizare, TV cablu, 
vete, iritat" -HTBBCfT}

f

i

Cumpăr teren (22)

Vând spații comerciale (25)

• 1 ha lângă Restaurantul Pacific de pe DN7 
(drum), toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)

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

A

Sc.___Ap.____

POȘTA:

Vând garsoniere (19)

Cumpăr garsoniere (20)

Vând terenuri (21)

• 58 ari, cu ieșire la strada principală 
intravilan, preț 2,5 euro/mp, Informații la 
tel. 648908, Bârsău. (nr. 8/27.06.2007)

• vând caiă șl anexe gospodărești, 16 ha 
pământ bi Muncehi Mare șl teren htravlan 
In Veței Informații telefon 0740/031582, 
0254/237 L(nr.5/2L0t2007)

• In Săcărâmb, 2 grădini, pădure, informații la 
telefon 222991 sau 221514 (nr. 1/27.06.2007)

• vfiă deosebită în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garai 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• urgent, casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st • 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• Casă lemn, ST -1 ha preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483.  
(A10)
• 2 casa 1 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Vâlișoara preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• casă și teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• din lemn, cu2cam.+lha teren,corn Buceș,tel. 
0254/613366; 0788/040.490:0788/158483.(A10)

• bi Brad, zonă centrală ocupabilă imediat, preț 
atractiv, Deva, tel. 0254/228564, Timișoara 
0256/473148 (T)
• urgent, zona Eminescu, contorizări, mobilată 
și utilată totul este nou, parchet, gresie, faianță 
prețul este de 66000 ron, tel. 0721/055313. (T)
• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, Bulevardul luliu-Maniu, 34 mp, 
balcon închis, parchet, gresie, faianță 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• decomandate, balcon închis, parchet, 
gresie+faianță contorizări, zona Opera, ST 38 
mp, preț 93000 ron, negociabil, tel. 0742/019418 
(Al)
• urgent, semidecomandate, contorizări, 
ocupabilă imediat. B-dul luliu Maniu, preț 78000 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• legeni, zme ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55000 RON, teL 21515L 215800. (A2)
• ■genhaeen Mărăștietaj rtermedar, paicon, 
contorizări, preț 90000 RON, neg, teL 215151, 
215800. (A2)
• legeni, ana Bejan, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65000 RON. tei. 215151,215800. 
(A2)
• legeni, zrme Miorița, etaj intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
• lagent, zona Dacia, etaj intermediar, 2 camere 
dec, modernizări, gresie, faianță parchet geam 
termopan, preț 83.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• zona Dorobanți, confort 1, decomandată, 38 
mp, termopan, centrală termică parchet gresie, 
faianță modificări, se dă mobilată utilată, preț 
122.000 lei negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702.232808 (A4)
• zona KogâHceanu, stare bună termopan, ușă 
metalică gresie, faianță contorizări, reparti
toare, bloc nou de cărămidă ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165707. >32808 0740/535005.ÎA41

• urgent garsonieră în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. 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)
• dec, zona Zamfirescu. Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

• extravilan, Leșnk, lângă șosea, 3 euro/mp, 
negociabil, tel. 0748/547182. (T)
• Intravilan, Mintia sat, 7 euro/mp, negociabil, 
telefon 0746/164081. (T)
• In Băcia, ideal pentru casă st=1500 mp, 
preț 7 euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)
• In Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, 
utilități, preț 40 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcelă FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren in Deva, zona Eminescu ■ Beia 
parcele de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de
19 euro la 30 euro/mp neg., teren parcelat, 
acte la zi tel. 0723/251498, 0788/165702, 
0254/232808 (A4)
• teren intravilan în Devă zona Service 700, 
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m, 
utilități, apă gaz, curent, canalizare, poziție 
deosebită preț 30 euro/mp, tel. 0740/535095, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• to Deva, zona Vulcan, 5-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141,231300, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț 
de la 13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.778 
(A9)
• mm sâaUatai spre Macon, pe ambele 
părți, diferite sițrafețe și prețui, teL

Oferă fi
îEiuwK' ii pe o perioadă 
de 12 . ile.hxi M M
662 / persoană

Vita Sandu-M-rx k ii 
ivimpk'te pentru tonta 

lumea :

• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• M ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 7000 mp, pentru ccnstrucț e vilă Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• I ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• pădure, 5 ha Blăjenl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

• urgent Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă 
amenajat, 50000 euro. tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani. ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată S- 
432 mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800. 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zonă centrală 5-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• bl Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Numele 

Prenumele 

Adresa: Str 

Nr.____Bl..

Localitatea. 

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

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

f

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 distribuție!

• 1 lună=10,llei]• 2 luni=202 lei• 31uni=30,31ei •6Iuni=60,61ei !• 12 luni=121,2 lei
• 1 lună=8,9 lei• 21uni= 17,8 lei •31uni=2531ei •61uni=48£tei• 12 iuni-89,9 lei
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

•CONTABILI 
•VÂNZĂTOARE 
•OSPĂTARI 
•MUNCITORI

NECALIFICAȚI

• OPERATOR 
CALCULATOR

• BARMANI

• CONDUCĂTORI 
AUTO 
DISTRIBUȚIE

Ajutăm CV’Urili la FAX:0254.219.300, 
hu e-raall: agcicomȘ’ger»- .ro |

poți să cumperi asigurarea obligatorie 

de răspundere civilă auto de la stațiile 

de distribuție carburanți

OMV, PFTROMV. PETROM și sediile OMNIASIfil

Vienna Insurance Grow

I 4

§- .« .■

Cu?ppăffi> pefne e» Asbuhflera civilă s#D 

fc pe.niacaffî - 31 folie 2007. p g'înngSs
V bonuri de combustibil ;t. valoan ■ 101 RuN (1.000.000 H). 

pentru polițele cu valabilitate 12 luni
ă bonuri de combustibil în vsiosrs ia 85 RON* 1000 M|, 

pentru polițele eu vslabllMsMI 8 luni
Etemw a oetwfiw ia scoase' promope nebun H>cNz$mzi 
polița RCA de 'a ura dintre staȘWe OMV PETROMV sau PETROM 
<tș> powtÎHnsemnelg «mpani® sau de la sucursalele ți agențiăe Omranig.
» De asemenea, pdița RCA Omnlaslg.. -Mi In continuare gnM 

o polița pentru asigurarea locuința i (I o rstfacea Ba 15% țarini 
asigurarea auto Casco nou achixiționstă In pwâMiis csmpwlsl.

________ COMENZILE SE FOI FACE Șl Hi TELEF0N1
• AgDEVA «f, Kajâlm’ănubi.D’parter: fel. 23OS?.206O&S«Sw «wUHUMi ■ ’»■/. 
p«teCÎel.23îJ55.235.35S«Ag6HAD Jtt. Republic.. Fel 61W-« Ag.CAl.AN I.îkm* L '
• M- O^ASTIE ttf Mb«TH 244 144 • Ag HUNEDOARA M Comn bl 7 ap 1 fel • • A.ț -
W. »U. p«ter; Tei. 5M.B91.M8.W5tA9PtTWAitr.RepublK.lv. >4 ap 16«A<j ji.iilLiv

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

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

Netcom
SC ECO SID SA HUNEDOARA

d« la Urma specializate $1 autorizate, în
radem. HnmoHill structurilor le beton existente pe 
teritoriul firmei || evacuarea materialelor rezultate. 

Ofertela se Mi oepune la sediul firmei până în data de 
16.07.2007. Informații se pot obține de ia sediul SC ECO 

SID SA llLiieooara, Piața lancu de Hunedoara, nr.1 sau la 
telefoanele: O W84.M5 $10727/773.348.

S.C. ANGAJĂM
CERINȚE:
- studii superioare

DIRECTOR
MARKET D

(171705) i

imobile chirii (29)

- experiență în conducere minim 2 ani
- posesor permis conducere categ. B

C.V. se trimit prin fax la 0254/237534 sau email: 
Sovojalas@yahpo.com până la data de 1 august a.c.
Persoanele selectate vor fi anunțate in perioada 10-15 august

(1006111

RELAȚII LA TEL 0720.048.271 
sau 224.422 CLĂDIREA CEPROMIN 

ETAJ 6 CAM. 600

• mi o elevă în gazdă primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007, Informații la telefon 
212865.(T)
a apartament 1 camere, complet mobilat șl 
utilat, repartitoare, zona împăratul Tralan, 450 
ron plus garanție, tel. 0749/116970. (D
a apartament 2 camere, mobilat șl utilat 
modem, zona Dacia • Carpațl, preț 700 ron/ lună
♦ garanție, tel. 0722/836123. (Ti

330025 - DEVA
Tel. : 0254/213510 
Fax : 0354 / 811553 
e-mail : stamprod@rdsllnk.ro

Print publicitar de mari
dimensiuni

poster© - autocolante - mesh 
bannere - panouri

Sunați acum pentru cea mai bunâ ofertă! IP

a închiriez cari de vacanță P+l cu terasă în 
stațiunea Geoaglu Băl șl vând poartă metalică 
3,60/2m uși, geamuri șl parchet stejar, Inf. la tel. 
241044, după ora 17. (T)

a închiriez garsonieră mobilată în Ciul ■ 
central, Informații la telefon 0254/216990, 
0788/282066. (nr. 4/27.06.2007)

a închiriez ganonlert pentru o pereche tânără, 
tel. 224180. (T)

■ nMimiiriâw-aâ ranine II np, 
ismccMv cengrin • mpaMes, 
haia+birou 120 mp. Wanna# Is Wrion 
I74ă<841»46 șl 07Z1/2S142102064007)

njrpa
Aveți nevoie de noi!

INSIGNE
■ diam.SS mm cu ac
- dlam.16,13x21,1Sx1S mm, cu pin 
COLOR COPY CENTRE
- multiplicări digitala laser color
- ecusoane, legitimații, etichete
• cărți de vizită, liste meniu
- invitații de nuntă, diplome, afișa
■ tndosarierl, laminări
TIPOGRAFIE mic tiraj

ORĂȘTIE, Str. Aurel Vlalou, 
nr.4 Tel. 0788/371537( 
Telfaxi0254/241246 
•-melliofflceOemme.ro - |

EDITURA 8

■ cărți, broșuri, pliante, proiecte
- ca taloage publicitare 
ȘTAMPILE- orice dimensiuni șl forme
CUTTER, firme șl reclame

• Imprimate tipizate pentru firme, 
cabinete medicale, asociații

■ facturi, avize, chitanțiere, 
monetare autocoplativo

• registre
• formulare

http://www.amma.ro 
http://www.adituraemma.ro 
http://www.inaigna.eu
http://www.e-catalog.ro 
http://www.deslgn-web.ro

a atar apartament 2 camere, spre închiriere, 
zona M. Emlnescu, parchet, centrală termică 
nemobllat, preț 100 euro/lunar, tel. 0721/985256. 
(T)
• unei singura firme, în zona Casei de Cultură 
din Deva, spațiu pentru producție comerț 
servicii, blroui uprafațâ totală de 160 mp, tel, 
0744/561810,0745/096675, (T)
a Deva zona Piață 50 mp, parter, occidental, 
centrala termică termopane, pt birou, cabinet 
sediu firmă 500 euro/lună tel. 0722/564004. (Al) 

aganonM, Don, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
a apartament 2 camere, Deva, mobilat, 
contorlzărl, 150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
a apartament 1 cameră mobilat, preț 400 ron, 
tel. 0740/210780. (Al)
a M Decabal, 3 camere, CT, amendat, preț 200 
euro ♦ garanție, tel. 221712,0724/305661, (A2) 
a bd, Dacebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro ♦ garanție, tel. 221712,0724/305661. 

odojdu, 3 camere,1 dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro
• garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Imlnescu, 2 camere, dec., nemobllat preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
a bd. Dacabal, duplex, 5 camere, 2 băl, 
bucătărie, amenajat șl mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)

Bauen sie slch Ihr 
Internationales 

Geschăft aufl Moderne 
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ANGAJEAZĂ
- VOPSITOR: 

experiență minima;
- OPERATOR 

INJECȚII MASE
PLASTICE.

Informa|ii supli
mentara la tel./fax: 

0254/236.522 
Mobil:

0751/060.657

(100142)

a se închiriază - urgent - casă în Deva, zona 
Horla, construcție nouă P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajat, 2 băi, 2 
terase, ideal pt. firmă, depozit en gros, sediu 
firmă preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• hală 6400 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), ia periferia Devei, 2 euro/mp. 
tel, 231800,0740/317314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat si utilat stil 
occidental, pretabl I șl pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Băicescu, Deva, preț 350 
euro/lună neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate șl 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• 600 mp hală în Brad, tel. 0254/613366; 
078> !>4a49o:i..~vi58AW.lA10)

Altele (61)

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

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, AF1990, stare foarte bună de 
funcționare, radio căsetofon, 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)

'Be
• Opal Agila 1,01 AF 2001, stare Ireproșabilă ABS, 
ESP, servo, CD player, recent adus, Euro 4,62 000 
km, motor 1000 cmc, preț 4800 euro neg., tel. 
0743/001467. (T)
• vând Audi A4 an 2003, model limuzină, roșu 
ferarl, motor 2000, benzină euro 4, extrase full, 
preț 12 800 euro, tel. 0723/270348. (T)
• vând flat Regata 5 100, an fabricație 1985, 
motor 1600 cc, benzină stare bună de 
funcționare, preț 4000 lei, tel. 0749/028505 și 
226934. (T)
• vând Opal Astra, an 2001, model limuzină, 
motor 1,6, benzlnă-extrase full-Km 67000, carte 
service, Ireproșabil, preț 7200 euro negociabil, 
tel. 0744/125690. (T)
• vând Opd Corsa, an 2002, euro 4, adus de 10 
zile în România, opțiuni ABS+EPS+airbag4+ 
tureiă+radlo CD cumenzl pe volan, 5150 euro, tel. 
0751/861056. (T)
• vând Renault Clio 1.5 DCI, din 2007, cu 126 ooo 
km, carte service, climă servo ABS, 4 alrbag, 
central electric RSD cu telecomandă, în țară 
2007, se acordă factură, preț negociabil, tel. 
0749/928686. (T)

I

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, lichidator al SC 
ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str.Erou Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara vinde la licitație publică:- Corp principal de producție, platforme betonate și teren jra în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației este de 170.500 RON + TVA.Licitația va avea loc în data de 27.07.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara.Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul raț lichidatorului în Orăștie, str. N. Băicescu, nr. 42, tel. T’ 0254-240807, fax 0254-206241.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină cereale Massey-Ferguson 510, 
masa 3,6 m, motor Perkins 6/128CP, stare 
perfectă, tel. 0722/749348. (T)

• vând tractor U445, remorcă monoax, grapă, 
plug cu 2 brăzdare, container pt. tlranți, placaj 
marmură Rușchița 300x300x10, mașină de cusut 

Ileana, inf. latei. 0722/502995. (T)

• vând tractor U650 stare bună de funcționare, 
car, plug, disc, prășitoare, semănătoare, preț 
negociabil, tel. 245936. (T)

Microbuze, dube (38)

Piese, accesorii (42)

(ff no., p

Chirii (45)

• închiriez garaj, Deva, sir. Crlșan 10, tel. 
0727/307361.CT)
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunță

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

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

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri.
Finanțe, Asigurări, 
Bănci $i Burse de Valori Finanțe

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

înscrieri:Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007Etapa II: 4 august -12 septembrie 2007
Luni - Vineri 08°° -15°°; Sâmbătă - Duminică Iff” -12"Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8°° - 15“ la sediul 

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

(ÎEESZ)

NEOAME

5M.B91.M8.W5tA9PtTWAitr.RepublK.lv
mailto:Sovojalas@yahpo.com
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• vând BCU și BCA, informații la telefon 
0723/889196 sau 0723/620970. (nr. 
6/25.062007)

Decese (75)

Blvd. N. Titulescu, bl. A7, sc. C, et. 8, 
ap. 85, sector 1, Bucharest, Romania 
Telefax +40 (21) 3179639 / +40 (21) 
3143435.
E-fax+33153010899
E-mail: louisberger@louisberger.ro, 
www.louisberger com

Calea Zarandului, nr, 43, cod 330092, 
jud. Hunedoara, România..
Tel. 0254-222345, fax 0254-206007
E-mail clienti@apaprod.ro, 
www.apaprod.ro

SC APAPROD SA DEVA
Calea Zarandului, nr. 43, Deva 

www.apaprod.ro, tel./fax 222345,206007

Comunicat de presă
SC APAPROD SA DEVA - întâlnire publică pentru prezentarea Consultantului Louis Berger SAS

în data de 29.06.2007, ora 9.00, în municipiul Deva, la sediul Consiliului Județean Hunedoara; sala 

mare, va avea loc întâlnirea publică pentru prezentarea Consultantului Louis Berge; SAS care a fost 
desemnat câștigătorul licitației pentru Contractul „Asistență Tehnică și Supervizare" a lucrărilor care se vor 
executa în cadrul Măsurii ISPA 2005 RO 16 P Pe 002, „Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare 
cu Apă și Canalizare în orașele Deva și Hunedoara".

Persoană de contact: Ranghetean Cristina, PIU Deva. Telefon 0788/734332 Fax 9254-734959; 

e-mail apaproddeva@yahoo.com

Adresă pentru eventuale reclamații: sesizari.ispa.proiecte.mediu@cfcu.ro

Proiect finanțat de 
Uniunea Europeană

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială și economică, compui din 27 de țări. Statele 
membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a. durat 50 de ani, să construiască 
o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și 
libertățile individuale. Uniunea Europeană își propune Să împărtășească' realizările și valorile sale cu 
țările și popoarele de dincolo de granițele ei.

Mobilier și interioare (47)

• de vânzare geamuri în 3 canate cu rolete, buc. 
3, preț convenabil tel. 223889. (T)
• vând 6 geamuri duble în trei canate cu tot cu 
sticlă, fără tocuri, preț 70 lei/buc. (neg.) tel. 
0744/497184. (T)
• vând canapea extensibilă stare bună frigider 
Arctic, role nr. 38, prețuri accesibile, tel. 230459. 
(T)
• vând urgent dulap, fotolii cu măsuță 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mică birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, informații la tel. 0723/851439. (T)
• vând vitrină frigorifică orizontală pentru 
'rffdzeluri It 140 cm, h 190' cm, negociabil, tel. 
0745/096675. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

I
Electrocasnice (56)

• vând imprimantă LX30O nouă 500 ron, fax 
Olivetti nou, 250 ron, 2 calculatoare Pentium 
III IBM cu monitor, tastatură, mouse, 400 
ron și Pentium II cu jocuri instalate pt copii, 
100 ron, Deva, tel. 0752/206785. (nr. 
7/26.06.2007)

• vând săteni: 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)

. • vând frigider Arctic: mare, stare foarte bună, 
lei 230 negociabil, teu 213355. (T)
• vând ladă Arctic 5 sertare, preț 400 lei nego
ciabil, tel. 035X-105622, vineri, sâmbătă,

. duminică, după ora 21.00. (T)
• vând ladă frigorifică 5 sertai e, la prețul de 300 
ron, mașină de spălat manuală, la 150 ron și 
aparat vibromasai. nou, la preț 120 lei, tel. 
0740/675669. (T)
• vând mașină ce cuSut Singer mașină de 
spălat Albalux IC, tel. 216036. (T)
• vând mașină de spălat vase în stare bună 100 
euro, tel. 0722/840820. (T)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 
și servicii Internet In vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și In 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

I
I

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând iapă de 11 ari. foarte bună de muncă, cu 
mânzâ de 8 luni, sat Hărâu nr. 260 (poali), preț 
negociabil. (T)
• vând tegune. preț negociabil, telefon I 
0726434097.CD
• vând papagal rosella și agapomis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/400440.
• vând pui ciobănesc Carpatin, vaccinați și 
foarte frumoși, tel. 210900,0744/611145. (T)
• vând roiuri de albine cu matcă împerecheată 
și pui eț, Hărâu, nr. 3, telefon 0744/587475 neg. CD

Altele (61)

Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
• oferim en gros în Deva, la cele mai mici prețuri 
sucuri Florida sifonate, 8 sortimente, siropuri 
concentrate pentru dozatoare TEC, sifonerii, tel. 
0254/235320,0745/096675. (T)
e vând aparat măsurat glicemia + 50 lamele 
(canadian), preț 300 roni, tel. 228046. (T)

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

t (32135)

SC INJECT TRADING SRL Brăila
ANGAJEAZA PIETRAR

CONDIȚII:
■ Experiență în domeniu, minim 5 ani;

■ Corectitudine, seriozitate;
■ Disponibilitate la program prelungit.

SE OFERĂ;
■ Salariu motivant ți tichete de masă;

- Cazare în locuință de srviciu.

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

• vând copertină exterior, 4,5m lungime, ideală 
pt. spațiu comercial și bar pt. terasă din pal 
melaminat prevăzut pt. dozator de bere, prețuri 
foarte avantajoase, tel. 0744/497184. (T)
• vând lapte de vacă, proaspăt, cu grăsime 
3,5%, la preț avantajos, sub prețul pieței, 
informații la tel. 0724/316174, Deva. (T)
• vând lemne de foc, preț negociabil, inf. la tel. 
0766/409732. (T)
• vând mașină de cusut tip Singer, stare 
perfectă de funcționare, preț 100 euro, inf. la tel. 
0749/275194. (T)
• vând navetepiastic 1/12 cu sticle de 1 litru, pt. 
apă minerală navete 1/20 și 1/24 cu sticle de 0,5
I, preț 3 lei/navetă, tel. 0745/096675. (T)

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

• vând oală inox 1000 litri cu agitator și pompă 
inox de evacuare lichide, 2 vane inox drep
tunghiulare capacitate 1.000 litri flecara, tel. 
0745/096675. (T)
• vând scaun pe roți pentru persoană cu han
dicap locomotor, preț 50 ron, tel. 216914. (T)
• vând tablou Nud de N. Grigorescu (repro
ducere), pe pânză dimens. 56x68cm, preț 100 lei, 
negociabil, informații zilnic la telefon 228748. (T)
• vând vermorel din cupru pt. stropit legume și 
pomi-35 ron, tel. 220956. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet de asigurat pe numele 
Almășan Paulina Loredana. Se declară nul. (nr. 
9/27.06.2007)

Citații (63)

• Bumbu Nicolae din Hunedoara, Traian Vuia, 
nr. 5/6, este chemat în această instanță, în ziua 
de 2 iulie 2007 în calitate de reclamant în Proces 
cu Bumbu Adriana, în calitate de pârâtă pentru 
Divorț, (nr. 3/27.06.2007)

Matrimoniale (69)

• elvețian, sportiv, prezentabil, 50 ani, 1.80, 
nefumător, antlalcool, caut o româncă 
prezentabilă, siluetă, până tn 45 ani, pt o 
prietenie de lungă durată. Contact o poză 
întreagă la adresa: Harții Pater, Garten 
strasse 11-8102, Oberengstrlngen, Elveția, 
(nr. 16/26062007)

Prestări servicii (72)

• caut femeie pentru îngrijire bătrân bolnav, în 
Deva (83 ani), tel. 0254/770511,0740/101847. (T)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dlmatizate, modeme. TeL 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/244)5)

• 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)

« medic primar de familie, pensionar, ofer 
servicii ca ajutor sau înlocuitor In perioada 
evaluării sănătății populației tei 215029, 
molril 0723 854485. (nr. 1/26062007)

SC Inform Media 
caută pentru dezvoltarea echipei

Dacă oferta noastra v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

SC Inform Media SRL
Deva, Redacția Cuvântul liber
Fax: 0254 218 061
E-mail:rec ruitment@mformmedla.ro

OPERATOR CALCULATOR

SC Inform Madia, parte a unai corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internat în vestul Austriei, nord-eatul 
Ungariei, eăf și în județele Arad, Bihor, Timiș, 
Caraș Severin, Hunedoara șl Saiu Mars

pentru introducere anunțuri
- punct de lucru Hunedoara -

Cerințe
- rapiditate tn Introducerea datelor pe calculator
- cunoștințe de limba română
- cunoștințe de contabilitate primară

Ofwrlmi
atmosferă de lucru deschisă
un loc d© muncă într-un mediu tehnologic dezvoltat 
salariu atractiv

i
■

Cu durere în suflet anunțăm trecerea în neființă a celui care ne-a fost tată, socru și bunic, învățătorul
FLOREA IOSIFdin Obârșa. Te vom păstra veșnic în amintirea noastră, fiicele Silvia și Aurica, ginerii Fericean și Mircea, nepoții Ana, Călin, Liliana și Radu și strănepoții Cristian și Daniel.

(nr. 10/27.06.2007)Suntem alături de vecinul nostru Petru Bota și familia _ sa în aceste momente grele prin care trece la decesul 
S r soției sale

ILIANA BOTAdin Crișcior. Familia Jurca
Comemorări (76)

Astăzi, 28.06.2007, se împlinesc 6 luni de la decesul celui care a fost un bun soț, tată și bunic
HORDEA MILERdin Cîrjiți. Lacrimi și flori pe mormântul tău. Nu te vom uita niciodată.Soția Maria, copiii Florin, Smaranda, ginerele Dorel, nora Elena, nepoții Nadia, George, Silke și Cosmin.

(nr. 11/27.06.2007)

• Nou!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• reparație generală, acordaje, orice tip de 
acordeoane, telefon 0723/933201sau 
0752/845613. (T)

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 femele îngrijire persoană în vârstă 
(doamnă), tel. 234143 și 0740/061491, după ora 
18. (T)

• caut șofer profesionist pentru Dane
marca, salar 2000 euro/lună, informații la 
telefon 0741/998941 sau 0744/625006 (nr. 
5/274162007)

• angajez vânzătoare cu carte de muncă, 
salariu atractiv, bonusuri vânzări, se cere expe
riență, seriozitate, competență, tel. 0721/252609.
• SC Curiera angajează pt. jud. Hunedoara 
curier auto cu permis conducere cat. B, vechime 
minim 2 ani și casier. CV-urile se trimit pe e-mail 
hr.deva@curiero.ro. (nr. 7/27.06.2007)

R.N.P. - ROMSILVA BUCUREȘTI 
DIRECȚIA SILVICĂ DEVA

Cu sediul în Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, județul Hunedoara, 
tel. 0254/205100, fax 0254/205111, înregistrată la Registrul 
Comerțului cu nr. J40/450/1991, CUI RO 1590120 
Organizează

LCITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE

Pentru valorificarea mijloacelor fixe aprobate la scoaterea din 
funcțiune în anul 2007 șl în anii anteriori.

Lista care conține datele tehnice și economice, precum și 
locația mijloacelor fixe supuse valorificării, se poate consulta la 
sediul Direcției Silvice Deva.

Licitația va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, la 
următoarele date: 12.07.2007 și 19.07.2007, ora. 14.00

Taxa de participare la licitație de 20 lei inclusiv TVA și garanția 
de participare de 10% din prețul de pornire, se achită la casieria 
Direcției Silvice.

Documentele de participare la licitație sunt: copie după actul 
de identitate pentru persoanele fizice, respectiv copie după 
certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului pentru 
persoanele juridice, copie după chitanțele de achitare a taxei 
de participare și a garanției, formular de înscriere. Acestea se 
pot depune la sediul D.S. Deva, cu cel mult 5 zile înaintea datei 
de licitație.

Relaț suplimentare se pot obține la sediul Direcției Silvice 
oroaw-as-----*------ *------
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•De patrimoniu. UNESCO a inclus, marți, Insulele Galapagos, primul loc natural înscris în 1978 în Patrimoniul mondial, pe ’ lista monumentelor aflate în pericol, pentru a atrage atenția comunității internaționale asupra pericolelor care apasă asupra unei zone cu o faună unică în lume.
Scene fierbinți cu Jolie

Los Angeles (MF) - Angelina Jolie va împărți câteva scene fierbinți cu fostul agent 007 Pierce Brosnan în filmul „The Topkapi Affair”, în care actorul irlandez își va relua rolul din „Aventură în doi”, Thomas Crown. Filmul va fi un remake al filmului „Topkapi”, lansat în 1964, al cărui scenariu se bazează pe romanul lui Eric Ambler, „Light of Day”. Acțiunea filmului se concentrează asupra unui plan complicat pus la cale pentru jefuirea unui pumnal încrustat cu un diamant prețios dintr-un fost palat otoman transformat în muzeu, Topkapi, situat în Istanbul. Filmările vor începe anul viitor, în Egipt și Rusia, după ce Jolie va termina lucrul la thriller-ul „Wanted”, în care joacă rolul unei asasine plătite.

Celebrul jucător degolf Tiger Woods și soția sa, Elin Woods, au fost fotografiați la reședința din Florida împreună cu fetița lor, Sam Alexis, care s-a născut în 18 iunie.
(Foto: EPA)

Sprijină 
cercetările

Vatican (MF) - Papa Benedict al XVI-lea s-a alăturat, ieri, celor care promovează cercetările medicale asupra celulelor sușă adulte, care au marele avantaj în opinia Vaticanului că nu distrug embrionii umani. La sfârșitul audienței generale săptămânale, papa a salutat cu căldură par- ticipanții la un congres internațional asupra terapiei celulare pe bază de celule sușă adulte organizat la Universitatea La Sapienza din Roma.
Onorat

Los Angeles (MF) - Actorul american Denzel Washington va fi onorat cu premiul pentru întreaga carieră Stanley Kubrick Britania pe 2007, în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Academiei de Film și Televiziune din Los Angeles, care va avea loc pe 1 noiembrie. „Suntem încântați să onorăm și să sărbătorim talentul său uriaș”, a declarat președintele BAETA/LA Peter Morris.

Amos Oz (Foto: EPA)

Premiat 
în Spania 
Madrid (MF) - Premi
ul pentru Litere pe 
anul 2007 din partea 
fundației „Prințul 
Asturiei", patronată 
de prințul Felipe, 
moștenitorul tronului 
Spaniei, a fost acor
dat ieri, la Oviedo, 
scriitorului israelian 
Amos Oz. Opera 
acestui romancier și 
eseist este „universal 
recunoscută", a su
bliniat >juriul într-un 
comunicat. Amos Oz 
este, de asemenea, 
„unul dintre intelec
tualii israelieni cei mai 
implicați în căutarea 
unei rezolvări pe cale 
pașnică a conflictului 
dintre Israel și Palesti
na, căruia i-a consa
crat mare parte din 
opera sa", a adăugat 
juriul.

Bilanțul caniculei: 47 morți
■ Sunt avertizați să stea 
acasă copiii, persoanele 
vârstnice și cei cu 
afecțiuni cardiace.

București (MF) - Canicula înregistrată în Europa, cu temperaturi care depășesc 40 de grade Celsius, a provocat deja moartea a 47 de persoane, dintre care 29 în România.Valul de căldură a provocat moartea a cinci persoane în Grecia, trei în Albania, două în Croația, una în Turcia și una în Bosnia.în România, afectată de caniculă de peste o săptămână, opt județe și capitala București au fost plasate marți sub alertă portocalie.
Fanii japonezi au prioritate

Un pui de husky se joacă în zăpadă j pentru prima oară. Un front deosebit de

■ „ Harry Potter și 
Ordinul Păsării Phoenix" 
va rula în avanpremieră 
mondială în Japonia.

Tokyo (MF) - Cel mai recent film din seria aventurilor celui mai celebru vrăjitor din lume, „Harry Potter și Ordinul Păsării Phoenix”, va fi prezentat în avanpremieră mondială în Japonia, azi, cu câteva săptămâni înainte de lansarea ultimului volum al francizei.Filmul va fi prezentat pe marile ecrane din lume începând cu 11 iulie și precedă lansarea mondială în limba engleză, pe 21 iulie, a celui de-al șaptelea și ultim volum al popularei serii create de J. K. Rowling, „Harry Potter și Sfinții
( rece s-a abătut, asupra orașului Johannesburg, aducând cele mai mari căderi de zăpadă din 1981 încoace. (Foto: epa)
Concert Live Earth, anulat

Istanbul (MF) - Concertul de la Istanbul care face parte din manifestarea muzicală internațională Live Earth, organizată pe 7 iulie și destinată atragerii atenției asupra amenințării reprezentate de încălzirea globală, a fost anulat din cauza lipsei de sponsori și a problemelor de securitate. Fostul vicepreședinte american Al Gore a vizitat metropola din Turcia în cursul lunii iunie și a anunțat că Istanbulul va găzdui una dintre 
cele nouă scene ale Live Earth. Organizatorii evenimentului din Istanbul au declarat: „Din nefericire, Live Earth Istanbul nu poate constitui o prioritate pentru anumite persoane și instituții, pentru că țara noastră este angajată în maratonul electoral și pentru că avem probleme cu terorismul”.

Mumia, expusă la muzeul din
Cairo (Foto: EPA)

l-au redus pedeapsa
Los Angeles (MF) - Actorul american Tom Sizemore, condamnat, luni, la 16 luni de închisoare după ce a recunoscut că s-a drogat, încălcând astfel restricțiile eliberării condiționate, va petrece cel mult cinci luni după gratii, a anunțat judecătorul care s-a ocupat de caz. Tribunalul a decis să ia în calcul atât perioada petrecută deja în închisoare de Sizemore, cât și timpul în care a urmat cure de dezintoxicare. Pedeapsa a fost redusă cu 213 zile și ar putea fi micșorată din nou pe motiv de bună purtare. Procurorul adjunct al orașului Los Angeles, Sean Carney, a declarat că Sizemore ar putea sta după gratii maxim 4 luni și jumătate. Tom Sizemore este sub supraveghere judiciară din octombrie 2004, când a fost condamnat la 16 luni de închisoare cu suspendare pentru deținere de metamfetamină.
Situația este similară și în Bulgaria, unde leșinurile se multiplică din cauza temperaturilor care au atins marți un record de 42 de grade Celsius.Ziua de marți a fost în Grecia cea mai călduroasă de la începutul acestui an, autoritățile luând măsura excepțională de a închide serviciile publice. în Italia, valul de căldură care a afectat țara a provocat deja moartea a cel puțin trei persoane vârstnice în orașul Bolzano, Calabria și la Trapani. Alte trei persoane au decedat în Sicilia, ridicând bilanțul victimelor din Italia la șase. Pragul de 40 de grade era deja atins de mai multe zile în Albania, unde bilanțul este de trei morți.

Actorul Daniel Radcliffe, la Tokyo (Foto: EPA)Mortali” („Harry Potter and the Deathly Hallows”). Filmul va avea premiera în România pe 20 iulie. în cel de-al cincilea
Mumia a fost identificată

Cairo (MF) - Secretarul general al Consiliului Suprem pentru Antichități al Egiptului, Zahi Hawass, a anunțat, ieri, că una dintre cele două mumii descoperite în urmă cu un secol în Valea Regilor de la Luxor aparține lui Hatshepsut, cea mai celebră regină a Egiptului.Hawass a confirmat astfel o informație divulgată marți de postul de televiziune Discovery Channel cu privire la identifi

ana este născută în 
jdia Fecioară, îi plac BZica. modelling-ul și ®rtu).

film al seriei, Harry Potter (Daniel Radcliffe) devenit adolescent, și colegii săi de la școala de vrăjitorii Poudlard se 
carea mumiei celebrei regine a Egiptului faraonic. Mumia a fost identificată în urma unor teste științifice efectuate de o echipă egipteană asupra a patru mumii de femei datând din Noul Imperiu. Hawass a dezvăluit aceste informații în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la muzeul din Cairo, la care a fost prezent și ministrul egiptean al Culturii, Farouk Hosni. 

confruntă din nou cu puternicul vrăjitor Lord Voldemort (Ralph Fiennes). Filmul produs de studiourile Warner Bros, și regizat de britanicul David Yates („Sex Traffic”) a costat 150 de milioane de dolari.Este a treia megaproducție hollywoodiană prezentată în avanpremieră mondială în Japonia, de la începutul anului, după „Pirații din Caraibe - La Capătul Lumii” și „Omul Păianjen 3”.Atenția producătorilor americani față de publicul nipon nu este una întâmplătoare: în 2006, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, filmele japoneze au obținut încasări mai mari decât superproducțiile americane, Japonia devenind a doua piață din lume în domeniu

canadiană Avril Lavig
ne a susținut marți un 
concert la Price Circus 
din Madrid, unde și-a 
prezentat cel mai nou 
album, „The best damn 
thing”. (Fota EPA)


