
Fidel Castro 
acuză CIA de 
abuzuri

/p. 2

Aventura 
mai depa

caranna runur 
și “beția 
succesului”

/p. 8

Azi:
Mus de Informații, 
plus de fotografii: 
www.huon.ro

CUVÂW
FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275
E-mail: cuvantul@informmedia.ro

S A E'6 Anul18> nr 4624 
LECTURÂMarțj

3 iulie 2007

12 pagini

' 60 bani (6.000 lei vechi)

Cerul va fi variabil. Izolat se vor

Dimineața La prânz Seara

Infern pe străzile Devei
Obligatoriu pen
tru mașina ta

Deva (D.I.) - în această 
perioadă Carpatica Asig 
derulează campania 
RCA II în cadrul căreia 
clienților care încheie o 
asigurare auto obligato
rie pentru 12 luni, cu 
plata integrală, li se 
oferă o asigurare a lo
cuinței cu o reducere de 

80 și, de asemenea, o 
alta, de asistență rutieră 
pe două luni, gratuită. 
Carpatica Asig este pre
zentă în toate județele 
țării, cu peste 150 de su
cursale, agenții și puncte 
de lucru. /p.S

^ouă accidente 
în două ore

Deva (T.S.) - Două 
accidente de circulație 
au avut loc, ieri, în mai 
puțin de două ore, pe 
raza localităților Burjuc 
și Șoimuș. în urma lor 
s-au înregistrat patru 
răniți și patru mașini 
avariate, /p.5

9

Primarul 
sare cu 
parașuta 
Brad (M.S.) - Pri
marul municipiului 
Brad, Florin Cazacu, 
este decis să sta
bilească un record 
unic pentru un 
reprezentant al 
administrației locale 
din România: el 
intenționează să sară 
cu parașuta de la 
1500 de metri altitu
dine. Primarul spune 
că gestul său a fost 
determinat de ultimul 
miting aviatic ce a 
avut loc pe aeropor
tul de la Săulești, 
prilej cu care și-a 
adus aminte că are 
brevet de parașutist 
militar. „Pentru mine' 
este o mare provo
care. Vreau să-mi 
stârnesc adrenalina în 
perspectiva alegerilor 
care încep în această 
toamnă și vor conti
nua pe tot parcursul 
anului viitor", a spus 
Florin Cazacu.

■ Intersecțiile aglome
rate din Deva pun la 
grea încercare răbdarea 
șoferilor.

Deva (C.B.) - Șofatul pe 
străzile Devei a ajuns o ade
vărată pacoste. Intersecțiile 
aglomerate, numărul mare de

pietoni, locurile insuficiente 
de parcare și semafoarele care 
nu funcționează sunt doar 
câteva din elementele care fac 
ca circulația din oraș să fie un 
adevărat test al nervilor pen
tru orice conducător auto. 
Deși zona centrală ar trebui să 
aibă un trafic „aerisit”, 
lucrările la primul sens gira

toriu din „era Muntean” îi 
încurcă până la exasperare pe 
șoferi. Pe lângă aglomerația 
din această zonă, unde se cir
culă bară la bară, șoferii 
reclamă și calitatea slabă a 
carosabilului care e plin de 
gropi. Din păcate, zona sensu
lui giratoriu nu e singura care 
creează probleme în ceea ce

privește fluidizarea traficului. 
Practic, tot orașul se află într- 
un blocaj continuu, aproape 
fiecare intersecție confruntân- 
du-se cu probleme reale în a 
face față traficului intens. 
Conform Primăriei Deva, 
această situație se va menține 
pe toată perioada verii și se va 
sfârși abia în octombrie. Zp.3

Grupă grea pentru FC CIP
Deva (C.M.) - FC CIP Deva, campioana 

României la futsal în ultimele două
sezoane, a fost ocolită de noroc la tragerea 
la sorți a grupelor UEFA Futsal Cup,

desfășurată, ieri, la Nyon. 
FC CIP urmează să joace 
contra campioanei Georgiei 
(Iberia 2003 Tbilisi - aflată 
în urna a Il-a valorică), a 

campioanei Croației 
(HMNK Gospic din 
urna a IlI-a valorică) 
și a* unei echipe care 
va câștiga grupa F 

iminară. /p.7

Expoziția deschisă lâ Gsi ieriă 
de Arte „Forma” din Deva onorei 
ază municipiul. Prezența a trei i 
mari artiști pe simezele devene 
este un punct forte de plecare | 
spre alte colaborări prețioase ale 
Filialei U.A.P. Deva - Hunedoara; 
care vor aduce expoziții de 
anvergură în județ, /p.6
GS www.huon.ro (Foto: T. Manuj
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■ Din august, noi firme 
se pregătesc să intre în 
Parcul Industrial din 
Hunedoara.

Hunedoara (D.I.) - încă 19 
firme își vor putea desfășura 
activitatea în Parcul Industri
al din Hunedoara. La sfârșitul 
lunii iulie se vor scoate la lici
tație alte 19 parcele din in
cinta parcului. Acestea au su

prafețe cuprinse între 2500 și 
8000 mp și pentru ele deja și- 
au depus scrisorile de intenție 
mai multe firme. „O firmă bel
giană, o alta franceză, mai 
multe românești doresc să-și 
extindă afacerile, construind 
hale de producție aici. De 
curând am finalizat amena
jarea celor 19 parcele și, după 
derularea procedurilor nece
sare pentru organizarea lici
tației, s ăr putea să avem în

par;c firme care produc bio- 
combustibili sau condensatori. 
De asemenea și-a anunțat 
intenția de a se instala aici și 
o firmă de injecție mase plas
tice”, spune Mihail Klusch, 
directorul Parcului Industrial 
din Hunedoara.

www.huon.ro

PD lovit cu săgeți liberale
topul chiulangiilor
Sesiunea parlamentară care tocmai s-a încheiat saste te 
evicență ur clasament al parlamentarilor cu cea mai mică 

ț prezență la vot.
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■ Primarul din Petroșani 
e acuzat de un deputat 
că ar proteja grupuri de 
interese.

Petroșani (MF) - Deputatul 
hunedorean loan Timiș l-a 
acuzat, luni, pe primarul din 
Petroșani, Tiberiu Iacob-Ridzi, 
că se află în fruntea unor 
grupuri de interese care diri
jează fondurile și care, prin 
acțiunile lor, descurajează po
tențialii investitori. Potrivit 
acestuia, primarul și soția sa,

deputatul PD de Hunedoara, 
Monica Iacob-Ridzi, sunt 
„doar vârful aisbergului”, însă 
nu exclude ca din aceste 
grupuri de interese să facă 
parte și memțjri PNL. Con
tactat telefonic, primarul 
Petroșaniului neagă acuzațiile: 
„am ajuns primar cu spriji
nul oamenilor din Petroșani. 
Reprezint doar interesele lor. 
Valea Jiului este în situația de 
acum și datorită domnului 
Timiș care, deși a avut trei 
mandate la dispoziție, nu a 
făcut nimic pentru zonă”.

Bacalaureat
Deva (S.B.) - Reprezen

tanții Ministerului Edu
cației au extras ieri vari
anta . de subiect cu 
numărul 54 din cele 100 
posibile, pentru a doua 
probă scrisă a Bacalau
reatului, la limba și li
teratura maternă, susți
nută, în județul nostru 
de 88 de elevi, /p.5I ■ www.huon.ro
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• Mai puțini morți. Numărul civililor 
uciși în violențele din Irak a scăzut în 
cursul lunii iunie, atingând nivelul minim 
de la demararea ofensivei de securitate 
de către trupele americane și irakiene în 
februarie. Potrivit statisticilor Guvernului 
irakian, circa 1.227 de civili au căzut vic
time violențelor în cursul lunii iunie, cu 
36 la sută mai puțini decât în mai.

Președintele german in România

Testate 
cu succes

Seul (MF) - Recentele 
teste cu rachete cu rază 
scurtă de acțiune efec
tuate de Coreea de Nord 
au fost lansate cu suc
ces, a declarat ieri co
mandantul forțelor ame
ricane de la Seul, adău
gând că acestea pot a- 
junge în Coreea de Sud. 
Coreea de Nord a testat 
trei rachete cu rază 
scurtă de acțiune, luna 
trecută, ultima lansare 
având loc săptămâna 
trecută, în timp ce ins
pectorii Agenției Inter
naționale pentru Ener
gie Atomică (AIEA) se 
aflau în țară.

Pus sub
acuzare

Moscova (MF) - Pro
curorii ruși l-au pus sub 
acuzare pe omul de afac
eri Boris Berezovski, 
suspectat de organizarea 
unei lovituri de stat, a 
declarat avocatul său, 
citat de Reuters. „A fost 
pus sub acuzare pentru 
conspirație la organi
zarea unei lovituri de 
stat”, a declarat Andrei 
Borovkov, avocatul lui 
Berezovksi, care benefi
ciază de statut de refu
giat în Marea Britanie.

Boris Berezovski (Foto: epa) l

Fidel Castro
(Foto: EPA)

Acuză CIA 
de abuzuri
Havana (MF) - Preșe
dintele cubanez Fidel 
Castro a acuzat la 
sfârșitul săptămânii 
trecute, că documen
tele declasificate re
cent de CIA privind 
activitățile sale ilegale 
din anii '50-70 re
prezintă o perdea de 
fum în spatele căreia 
administrația Bush 
încearcă să ascundă 
abuzuri mult mai 
grave. CIA a dedasifi- 
cat, marț, sute de 
pagini de documente 
care detaliază o par
te dintre cele mai 
grave abuzuri comise 
de CIA timp de 25 
de ani, inclusiv tenta
tive de asasinat care 
au vizat lideri străini, 
spionaj intern și ră
piri. O parte dintre 
documente descriu 
eforturile CIA de a-l 
convinge pe Johnny 
Roselli, un lider al 
lumii interlope, să 
contribuie la organi
zarea unui asasinat 
împotriva lui Castro.

Pus în pericol
Londra (MF) - Arestarea de către grupa

rea Hamas a doi membri ai mișcării radica
le care l-a răpit pe corespondentul BBC in 

Fâșia Gaza i-a pus viața osta
ticului în pericol, potrivit 
unor surse din cadrul grupării 
militante, relatează The Obser
ver în ediția electronică.

Alan Johnston a fost răpit 
în urmă cu 111 zile de către 
militanții grupării Jaish al-Is- 
lam (Armata Islamului). Sâm
bătă seară, liderii grupării

s-au reunit pentru a discuta soarta ostaticu
lui britanic după ce doi membri ai 
organiației au fost arestați de forțele de 
securitate ale Hamas în încercarea de a 
determina Jaish al-Islam, condusă de Mum
taz Dogmosh, să îl elibereze pe jurnalist.

Potrivit surselor citate, o serie de membri 
ai familiei Dogmosh, un renumit clan care 
furnizează militanți Armatei Islamului, au 
încercat să convingă liderii radicali ai gru
pării să nu îl ucidă pe scoțianul de 45 de 
ani, dar se pare că gestul Hamas a precipi
tat lucrurile.

Forțele Hamas i-a arestat pe cei doi mem
bri ai Jaish al-Islam, marți. Unul dintre mi- 
litanți a primit un telefon mobil pentru a-și 
contacta camarazii și a demara negocierile 
pentru eliberarea lui Alan Johsnton în 
schimbul celor doi membri reținuți de Ha
mas, dezvăluie publicația.

Cuvântul liber 
este auditat de 

8iroul Român de 
Audit-al Tirajelor.

■ Băsescu: România tre* 
buie să fie mai profun
dă, credibilă și eficientă 
în combaterea corupției.

București (MF) - Președin
tele Germaniei, Horst Kohler, 
șl-a început, ieri, vizita ofi
cială de două zile in România, 
fiind primit la Palatul Cotro- 
ceni de președintele Traian 
Băsescu.

Vizita președintelui german 
cuprinde, pe lângă întâlnirea 
cu omologul său român, Între
vederi cu premierul Călin 
Popescu Tăriceanu, președin
ții celor două Camere ale Par
lamentului, Nicolae Văcăroiu 
și Bogdan Olteanu, și o depla
sare în orașul Sibiu, care are 
statutul de Capitală culturală

europeană in anul 2007.
La finalul întrevederii din

tre cei doi, în timpul declara
țiilor de presă, Băsescu a fost 
Întrebat ce le răspunde parla
mentarilor germani din Bun
destag care, în ciuda aprecie
rilor din raportul prezentat 
recent de Comisia Europeană, 
manifestă rezerve față de evo
luția Justiției în România și 
cer activarea unei clauze de 
salvgardare.
Necesitatea reformelor

„Sunt de acord că pozițiile 
unor parlamentari din Bun- 
destag-ul german sunt corec
te. România trebuie să fie, 
prin instituțiile sale, mai pro
fundă în lupta împotriva co
rupției, mai eficientă și mai 
credibilă. Acesta este răspun-

Horst Kohler a fost primit la Co- 
troceni de Traian Băsescu

(Foto: EPA)

sul”, a spus Băsescu.
Președintele german a fost 

întrebat dacă își mai menține

declarațiile făcute înaintea in
trării României în UE potri
vit cărora, la acei moment Ro
mânia șl Bulgaria nu erau 
pregătite să intre în UE. Koh
ler s-a arătat mirat de întreg 
barea ziaristului român. El 
menționat că a susținut întot
deauna necesitatea reformelor 
în România și Bulgaria șl a 
precizat că acestea trebuie șl 
în momentul de față continu
ate.

Kohler a spus că Germania 
se bucură că România a in
trat în UE și speră că refor
mele vor continua, „în contex
tul in care Comisia Europea
nă a evidențiat în raportul 
prezentat aspecte legate de in
dependența justiției, adminis
trație, birocrație și lupta îm
potriva corupției”.

Discuții amicale între Bush și Putin
■ Putin a a fost primit 
de Bush la Kennebunk
port, în casa de vacanță 
a președintelui SUA.

Kennebunkport (MF) ■ Pre
ședintele american, George 
W. Bush, și omologul său rus, 
Vladimir Putin, au purtat, 
duminică, la Kennebunkport, 
o lungă discuție „amicală” 
înaintea abordării, ieri, a pro
blemelor concrete și a diver
gențelor, au anunțat consilie
rii acestuia.

întrevederea a durat circa 
„două ore, într-un context de
loc oficial, o ambianță convi- 
vială. Discuția a fost realmen
te amicală”, a explicat minis
trul rus de Externe, Serghei 
Lavrov, care a participat la 
întâlnire, alături de Secreta
rul de Stat american, Condo
leezza Rice.

Putin a ajuns, duminică, în 
acest oraș balnear din statul 
Maine, în nord-estul SUA, 
într-o casă unde președintele 
Bush își petrecea vacanțele în 
copilărie.

„Astăzi nu ne am referit la 
problemele concrete, ci ne am 
concentrat pe fîlosofîa momen
tului, tonul a fost dat și este

identic” pentru cele două 
părți, a afirmat consilierul pre
ședintelui rus pentru Afaceri 
Externe, Serghei Prihodko.
Mal multe acorduri

Mai multe acorduri au fost 
pregătite înaintea vizitei, însă 
Putin va avea rolul de a deci
de când le va anunța, a preci
zat Lavrov.

„Am vorbit despre dezvolta
rea situației din Statele Unite 
și Rusia și despre modul în

care evoluează sistemele de
mocratice din cele două, în
tr-un mod concret și cu u- 
mor”, a spus Lavrov.

Cei doi șefi de stat în func
ție vor avea la dispoziție cel 
puțin 24 de ore pentru a se re
feri la controversatul scut a- 
merican antirachetă din Eu
ropa Centrală, programele nu
cleare ale Iranului și Coreei 
de Nord, statutul provinciei 
Kosovo sau la situația din 
Orientul Mijlociu.

Vladimir Putin între fostul președinte al SUA, George Bush Sr., și 
actualul, George W. Bush (Fojc: epa

Protocol între PD și PLD
■ Partidele se anga
jează să colaboreze la 
nivel național și local, 
în opoziție.

București (MF) - Preșe
dinții PD și PLD, Emil Boc 
și, respectiv, Theodor Sto- 
lojan, au semnat, ieri, Pro
tocolul de colaborare între 
cele două formațiuni, for
mat din zece puncte și în 
care cele două partide se 
angajează să colaboreze la 
nivel național și local, în 
opoziție, urmând să moni
torizeze acțiunile Guvernu
lui.

Protocolul prevede că PD 
și PLD se angajează să co
laboreze în plan parlamen
tar și politic, la nivel națio
nal și local. Că, în raport 
cu actualul Guvern, PD și 
PLD se definesc drept for
mațiuni de opoziție.

El precizează că aleșii lo
cali ai PD și PLD se vor 
sprijini reciproc in realiza
rea obiectivelor angajate

pentru comunitățile locale.
De asemenea, specifică 

faptul că cele două forma
țiuni vor desfășura o acțiu
ne comună permanentă de 
monitorizare a acțiunilor 
Guvernului, urmând să uti
lizeze toate instrumentele 
democratice pentru elimi
narea „derapajelor” guver
namentale de la angaja
mentele luate în fața elec
toratului.

PD și PLD vor iniția și 
vor participa la dezbateri 
și acțiuni comune privind 
reforma instituțională și a 
clasei politice. Protocolul 
conchide că PD și PLD vor 
elabora o viziune comună 
privind rolul activ al Ro
mâniei la construcția Uniu
nii Europene.

Protocolul a fost semnat 
de Emil Boc, Vasile Blaga, 
Cezar Preda și Radu Ber- 
ceanu, din partea PD, pre
cum și de Theodor Stolo- 
jan, Valeriu Stoica, Gheor- 
ghe Flutur și Florin Popes
cu, de la PLD.
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Noi arestări în 
Marea Britanie 

Londra (MF) - Doi băr
bați, în vârstă de 28 și 
respectiv 25 de ani, au 
fost arestați în legătură 
cu atentatul eșuat, de 
sâmbătă, de pe aeropor
tul din Glasgow, a anun
țat ieri poliția scoțiană 
din Strathclyde.

Informațiile inițiale 
precizau că cei doi băr
bați arestați aveau vârs- _ 
ta de 20 și respectiv 25 de^^ 
ani.

înaintea celor doi, poli
tia arestase deja cinci 
persoane. Doi bărbați au 
fost arestați sâmbătă, la 
Glasgow (Scoția), la locul 
atentatului eșuat cu ma- 
șină-capcană, de pe aero- 

. jjprtul din oraș. Un alt 
bărbat în vârstă de 26 de W, 
ani, împreună cu o feme- 1’ 
ie de 27 de ani, au fost 
arestați în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, 
pe o autostradă din Che
shire (nord-vest).

Bărbatul arestat pe au
tostradă este un chirurg 
iordanian, pe nume Mo
hammed Jamil Abdelka- 
der Asha. J,

----------------------------------------------------------Mă?

Monica Macovei, garantul 
aderării Macedoniei la UE
■ Ea a fost numită con
silier pe probleme de 
combatere a corupției al 
premierului Macedoniei.

Skopje (MF) - Fostul minis
tru român al Justiției, Moni
ca Macovei, a fost numit con
silier pe probleme de comba
tere a corupției al premieru
lui macedonean Nikola Gru- 
evski, se arată într-un comu
nicat al Guvernului de la Sko- 
Pje.

Macovei și-a preluat oficial 
noua funcție începând de ieri.

Fostul ministru al Justiției, Mo

nica Macovei (Foto: arhivă)

Monica Macovei a fost mi
nistru al Justiției în Guver
nul de la București, în perioa
da 2004 - 2007, activitățile sale 
legate de lupta împotriva co
rupției și reformele judiciare 
fiind considerate esențiale în 
aderarea României la UE, la 
1 ianuarie 2007, precizează co
municatul.

înainte de a devenit minis
tru al Justiției, Monica Maco
vei a fost un membru activ 
al societății civile, în special 
în domeniul drepturilor omu
lui, democratizării și reforme
lor politice, și președinte al 
APADOR-CH (Asociația pen
tru Apărarea Drepturilor O- 
mului în România - Comite
tul Helsinki), adaugă docu
mentul citat.

Macedonia, membră a 
ganizației Națiunilor Unite, 
Consiliului Europei, a Organi
zației Mondiale a Comerțului 
OSCE, este, începând cu de
cembrie 2005, .stat candidat 
pentru aderarea la Uniunea 
Europeană și urmează să 
devină membră a NATO.
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ziarul ut 
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Mașinile parcate pe marginea drumului încurcă circulația (Foto: Călin Bicăzan) La sensul giratoriu se circulă cu dificultate (Foto: călin Bicăzan)

Zona Pieței e un loc cu probleme mari de trafic

Mașinile circulă bară la bară
■ Șoferii deveni au 
de-a face cu intersecții 
supraaglomerate în 
aproape tot orașul.

Câlin Bicăzan
calin.bicaian@infarmmedia.ro

Deva - Deși pe site-ul Pri
măriei Deva se arată că stră
zile sunt bine întreținute și 
circulabile, realitatea din te
ren e cu totul alta. Problemele 
cele mai des întâlnite sunt în 
zona centrală, acolo unde 
lucrările la noul sens girato

riu încurcă circulația. Dar 
sensul giratoriu este departe 
de a fi singurul loc cu pro
bleme pentru șoferii deveni. 
La intersecția dintre bule
vardele Iuliu Maniu și 1 
Decembrie se adună zilnic, 
până la refuz, zeci de autove
hicule a căror prioritate e 
reglată doar de niște semne de 
circulație de care șoferii au 
ajuns să nu mai tină cont. în 
această zonă se merge adese
ori pe spiritul de fair-play al 
fiecăruia, deoarece șoferii care 
nu au prioritate prin semn se 
văd nevoiti, uneori, să aștepte 

minute bune până se ivește o 
breșă de care să profite pen
tru a-și continua drumul. Aici 
e zona unde șoferii claxonează 
unii la alții și unde pietonii au 
ajuns să se simtă în plus pe 
trecerea rezervată lor.

Un alt loc cu probleme de 
trafic este zona pieței. Din 
cauza locurilor insuficiente de 
parcare șoferii își lasă auto
turismele pe trotuare, iar 
pietonii circulă pe... stradă. 
Aglomerația e atât de mare 
încât semnele de circulație au 
rămas doar piese de decor ce 
nu sunt luate în seamă de 

niciun șofer. Nici intersecțiile 
semaforizate nu simt lipsite de 
probleme.

La intersecția dintre străzile 
Mihai Eminescu și Ciprian 
Porumbescu semafoarele și-au 
pierdut culoarea de câteva, 
zile. Motivul: o piesă care 
îndeplinea această funcție a 
fost mutată la un alt semafor 
care avea mai mare nevoie. 
Deși circulația în tot orașul e 
la fel de greoaie, Primăria 
Deva a anunțat că doar în 
luna octombrie se va putea 
vorbi de o fluidizare mai bună 
a traficului.

Regulile de circulație nu se mai respectă (Foto: calin Bicăzan) Aglomerație maximă la intersecția dintre bulevardele Iuliu Maniu și 1 Decembrie

Intersecții de evitat
Deva (C.P.) - în Deva, la ora actuală, sunt 

âteva intersecții care ar trebui evitate, pe cât 
■osibil, la orele de vârf. în caz contrar, există 
iscul să rămâneți blocati în trafic, zeci de 
linute.

intersecția bulevardelor iuliu Maniu și 1 Decembrie

Intersecția străzilor Mihai Eminescu și Ciprian 

Porumbescu 

Zona sensului giratoriu ________ _____________

Zona Pieței________________________________________

Intersecția bulevardelor Mihail Kogălniceau și 1 

Decembrie

DN7 - zona Gării

www.huon.ro
Spune-ți părerea la forum!

„Vom face sensuri unice" Vara "dilată" traficul
Deva (C.B.) - Vicepri- 

marul Devei, Florin Oancea, 
afirmă că nemulțumirile de 
moment ale devenilor legate 
de traficul infernal se vor 
transforma mai târziu în 
mulțumiri. „Până pe 25 
iulie va fi finalizat sensul 
giratoriu, vom mai crea 
parcări oblice, iar până în 
luna octombrie sperăm să 
finalizăm și sensurile de la 
biserica din Ceangăi și de 
la Piața Victoriei. Ne cerem 
scuze șoferilor pentru ne
plăcerile cauzate de lucră
rile de la sensul giratoriu, 
dar preferăm să fim înjurați 
acum și apreciati după ce 
rezolvăm tot ce avem în 

plan. Vom ftiai face un 
studiu de trafic în colabo
rare cu politia pentru a 
vedea unde se vor crea sen
suri unice și unde mai tre
buie făcute sensuri gira
torii”.

Florin Oancea

Deva (C.P.) - în perioada 
următoare pe DN7 este aștep
tată producerea de ambuteia
je, declară loan Tirinescu, 
șeful Politiei Rutiere Jude
țene, care a adăugat că: „Vom 
avea valori mari de trafic pen
tru că este sezon estival. 
Numărul mașinilor a crescut 
foarte mult, în vreme ce șose
lele au rămas la aceeași capa
citate, care este insuficientă. 
Problema nu se rezolvă decât 
construind altele”. în interi
orul Devei sunt probleme 
legate și de funcționarea co
respunzătoare a semafoarelor. 
Spre exemplu, cel de la Asto
ria este nefunctional. „Pro
blema nu cred că se va rezol
va prea repede, pentru că, din 
câte știu, un dispozitiv a fost

loan Tirinescu

luat de aici pentru a se repara 
semaforul de la piață unde 
traficul este mult mai mare. 
Asigurarea fondurilor pentru 
repararea semafoarelor este în 
sarcina autorităților locale”, a 
mai spus loan Tirinescu.

FĂNEBEA TA CONTEAZĂ: Ce părere aveți despre modul în care se circulă pe străzile Devei?

Egroaznic. E aglomerație 
peste tot. Ideea asta cu 

sensurile giratorii mi se 
pare bună, dar rămâne de 
văzut cât va fi de efi
cientă. Lipsa locurilor de 
parcare e o problemă în 
Deva, iar mașinile parcate 
la întâmplare încurcă și 
mai mult traficul.
Marvs (Xm
Deva

Traficul e infernal pe 
toate străzile. Cred că 

o soluție eficientă ar fi 
crearea sensurilor unice. 
Dar să nu uite domnul 
primar nici de parcări, 
că nu mai avem unde ne 
lăsa mașinile. Ideea cu 
sensurile giratorii mi se 
pare ok.
Down Costea.
Deva

Să fiu sinceră, mie îmi 
convine că e foarte 

aglomerat prin oraș pen
tru că eu acum fac școala 
de șoferi și îmi place să 
conduc cu viteză mai 
mică. Problemele pentru 
mine sunt drumurile 
libere unde trebuie să 
merg mai tare.
Ana Maria Bulea.
Deva

Ca taximetrist fac câte
150 kilometri pe zi, iar 

jumătate din ei sunt în 
aglomerație. Nu-mi place 
traficul din Deva, iar 
acest lucru creează 
nemulțumiri în special 
clientilor care cam 
strâmbă din nas dacă îi 
duc pe rute ocolitoare. 
Sergiu Berchi,
Deva

Traficul e îngrozitor. De 
la semaforul de pe 

Kogălnicenu până la spital 
am făcut 10 minute pe o 
distanță de 300 de metri. 
Autoritățile manifestă 
lipsă de preocupare pen
tru gospodărirea orașului, 
în centru e cum mai e, 
dar la periferie e groaznic. 
Petru OargA,
Deva

Sensul ăla giratoriu e 
cât o matahală. O să fie 

vai de capul nostru. O să 
vadă primarul și proiec
tantul ce rău va fi. Sunt 
două benzi, dar ce se va 
întâmpla când oamenii 
vor parca mașinile pe 
margine, la băncile și 
blocurile din zonă?
Ano«um, 
Deva

mailto:calin.bicaian@infarmmedia.ro
http://www.huon.ro


Jcadwa Slocum devine primul navigator 10II- 
t nhitniTl tnconiurul complet al Pimintulul. 
fotfezul John Logie Baird a enunțat, petrtru 

■1^ ' prima dată, principiul televiziunii 
InB in culori,____________________________

1962 - S-a născut actorul ameri 
can Tom Cruise («Rainmaiî»).
1911 - A murit, la Paris, Jim 

Morrison (foto), solist al formației 
Doors.

Cer partial noros. Maxima va fi de 28°C, 
iar minima de 14°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer partial noros. Maxima va fi 

de 29°C, iar minima de 11°C.
Joi. Ploaie slabă. Temperatura maximă va 

fi de 21°C. Minima va fi de 9°C.

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Mc. loachint; Sf. Ier. Anatolie al Constantinopolu- 
lui.

Calendar Romano-Catolic____________________________
Sf. Toma, ap

Calendar Greco-Catolic_______________________________
S lacint, m.; Sf. Anatoliu, aep
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Energie electrică_________________ _____
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00-14.00 în în Hunedoara, străzile Popa Șapcă, 
Negruzzi, A. Vlaicu, Rotarilor, S. Bămuțiu, Odobescu, 
Teilor, Prunilor; în Hațeg, str. Stadion, str. Râu Mare; 
în localitățile Fântâna, Vadu Sobrii, Goleș, Mladln, 
Dăbâca, Hășdău, Strei.
8.00-15.00 în localitatea Stănija. 
8.30-16.00 în Hondol (parțial). 
9.00 - 15 00 în Fornădia.

Gaz___________________ ____ ___ '______________

Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă___________ __________________________ _
Astăzi, furnizarea apei potabile va fl întreruptă între 
orele:
8.00-15.00 în Deva pe străzile. I.M. Klain, Eminescu , 
(până la Bachus), Al. Armatei ți împăratul Traian pen

tru remediere branșament spart. Afectează PT17, 
PT40A. PȚ16, PT7, PT43.

flurawimi
Dispecerat apă re©e 227G87
Dispecerat apâ caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dlsiewal gaz 227091

Informații CFR 212725
Urgenți 112

Ml
Jandarmerie 956
Poliție. •955
0.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția 5»ritar-Veter. 221145

Soluția Integramei din numărul 

precedent: C - S - MEI - RĂPITĂ

- NS - NOROCOȘI - TEREN - VOT

- PUT - VARA - HAM - COZI - A

- BARA - TG - TB - TALC - R - 

ULEI - APA - GRAU - SPIN - UN

- SPICE - Ol - SO - ARAT - SNOPI

- ALAI

Berbec >---------- ---- ------------ -------- ,
Se pare că aveți probleme de sănătate din cau» sonm* 
najului Munciți mai puțin și acordați mai mult timp odto- 
nei S-ar putea ca un prieten să vă invite la o petrecere.
Taur ________ ___

S-ar putea să aveți □ neînțelegere cu prietenii. Tempera#*, 
-vă agresivitatea. Dupâ-amiază aveți o stare de spirit bun* j 
și petrece# clipe romantice împreună cu parteneri. fa
Gemeni _________________

S-ar părea că nu aveți spor la nimic. Astăzi vă cam lipsește 
simțul practic. Vă sfătuim să ni forțați itieruiite. încerca# 
să vă destinde#! Aveți grijă la speculațlll
Rac

Aveți planuri mari și intenționați să finalizați o activitate 
importantă, începută mai demult. Un telefon de ia o rudă 
vă schimbă programul și trebuie să plecați într-0 călătorie 
mai lungă.
Leu

Aveți planuri mari și intenționați să finalizați o activitate 
importantă, începută mai demult. Șeful vă schimb* pro
gramul la serviciu și trebuie să plecați tar-» călătorie oe 
afaceri.

Fecioarâ ___ _____

S-ar putea să fiți irascibil, pentru că nu reușiți să termina# 
la timp o lucrare pe care ați început-o mai demult. Ar fi 
bine să nu vă chinui#, pentru că vă lipsește simțul practic.
Balanță _ __________________

Relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune și aveți ocazia 
să petreceți împreună momente romantice, poate Intr-o 
excursie. Nu este exclus să cumpărați un obiect de valoare.
Scorpion

Dimineață sunteți foarte sensibil, nu vă puteți concentra 
și este posibil să nu luațl cele mal bune decizii. Ar fi B» 
să evitați afacerile și să nu vă implicați în alte act ivită#.

■eteta zilei

Tocană cu mazăre verde
i

Ingrediente: 1,5 kg mazăre verde, 300 g carne de 
porc (sau de vițel), 2 morcovi, 2 linguri de ulei, 1 
ceapă roșie mică, 1 cățel de usturoi, 1 lingură de 
făină, sare după gust, 1 legătură de pătrunjel verde. 
Mod de preparare: Ceapa tocată mărunt se prăjește 
în ulei împreună cu usturoiul zdrobit, se adaugă 
carnea tăiată în cuburi, apoi se înăbușă cu puțină 
apă. Când este aproape moale se amestecă cu mor
covii curățați și tăiați rondele, mazărea curățată și se 
fierb la un loc până când se înmoaie. La sfârșit se 
adaugă pătrunjelul tocat mărunt.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Metec

7:30 TeleMatinal
10:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show (r)
11:00 Reflector (r) 
1130 Deliciile bucătăriei

(doc.)
12:00 Profesioniștii (r)
13:00 Hannah Montana (ep. 

n2, comedie, SUA, 
2006). Cu: Miley 
Cyrus, Emily Osment, 
Mitchel Musso. R.: 
Fred Savage

13:30 Desene animate. Club 
Disney

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping
15:30 Planeta In jeanși (r) 
16:00 Kronika. Emisiune In 

limba maghiară
17i Isabel, Il ăir 

S iubirii (ep. 2, dramă,
Venezuela, 2004) 

17:50 Patrula de mediu 
18:00 Justiție Ilară (s).

13 Cu: David James 
Elliott Catherine Bell

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

<

M20 Dolmen
▼g(ep. 1, Franța, 2005). 

Cu: Ingrid Chauvin, i 
Bruno Madinier, Yves 
Rânier. R.: Didier 
Albert

2120 Unia Verde
2150 Anatomia lui Grey (ep. 

q26, dramă, SUA, 
2005). Cu: Ellen Pom- 
peo, Sandra Oh, 
Katherine Heigl, Justin 
Chambers

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:20 A doua încercare 
...(thriller, Anglia/Cana- 

’da/Africa de Sud, 

2000). 
In distribuție: 
Natasha Henstridge, 
Angus Macfadyen, 
Peter Fonda.
Regia: 
Darrell Roodt

. 1ri0 Justiție militară (r)
2.-00 Revizi nnică < 
6300 Delidile bucătăriei (r) |

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
1000 Om sărac, om bi--

(r)
11:00 Apropo Tv (r) 
11:45 La Bloc (reluare) 
12:15 Emmerdale - Afaceri

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

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Fantomasîn acțiune

□(comedie, Franța, 
1965). Cu: Jean 
Marais, Louis De 
Funes, Mylene Demon- 
geot 

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

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

—dramă, SUA, 2005).
Cu: Jennifer Love 
Hewitt 

18:50 Știrile sportive 
19fl Știrile ProTv. Spoit 
<r, Vremea

2030 Regii Deșertului 
(acțiune, SUA, 1999). 
Cu: George Clooney, 
Mark Wahlberg, Ice 
Cube, Sprike Jonze. R.: 
David O.Russel
- Sport 

22G Știrile ProTv 
23:00 CSI: New York-

Criminaliștii (s). Cu: 
—Gary Sinise, Melina 
“Kanakaredes

-Vremea
0:15 Călătorii în necunos

cut (serial, SUA 2005) 
Cu: William Fichtner, 
Eddie Cibrian, Kari 
Matched

1:10 Omul care aduce 
cartea (r)

1:15 Știrile ProTv
230 Regli Deșertului (film, 

r)
430 Pro Motor (r)
550 La Bloc
a (reluare)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

5 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. (serial) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Misiunea Casa (r) 
14:15 Familia Reagan

Q(partea I) (dramă, SUA 
2004). Cu: Judy Davis, 
James Brolin, Zoie 
Palmer. R.: Robert 
Allan Ackerman

16.00 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

faci
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 

i Mândruță. Sport
Meteo

2030 Hudson Hawk 
«f5(acțiune/aventuri, SUA, 

1991). Cu: Bruce 
Willis, Danny Aiello, 
Andie MacDowell, 
James Cobum, David 
Caruso, Lorraine Tous
saint. R.: Michael 
Lehmann 
înainte ca cel mai 

mare hoț acrobat din 
lume să fie scos la 
pensie pentru totdeau
na, mai are ceva de 
făcut: să salveze 
lumea!

23:00 Observator cu 
Andreea Beredeariu și 
Andrei Zaharescu.

.Sport 
u Meteo

24:00 No Way Up (thriller, 
SUA, 2004). Cu: Adri
an Paul, Amy Lockane, 
Grayson McCouch. R.: 

0 James Seale
2:00 Concurs interactiv 
3.-00 9595 (r)

Săgetător

Sunteți indispus pentru că nu stațl prea bine cu banii. Nu 
este momentul să luațl decizii importante. Vă recomandăm 
să evitați întâlnirile de afaceri. Nu sunteți în cea mai bun* 
formă.
Capricorn ______ ________________________

Dimineață sunteți marcat de confuzie. Nu este exclus ca I 
relațiile parteneriale să aibă de suferit din această cauză. ■ 
Dacă vi se propune să vă asociați într-o afacere, nu refuza#! r

Vărsător

Vă sfătuim să nu vă asumați nici un risc. Se pare că nu 
sunteți în cea mai bună formă, nici fizică, nici intelectuală 
Ar fi bine să evitați discuțiile cu o persoană mai în vârstă 

p^ti ------ £
Traversați o perioadă favorabilă relațiilor sentimentale și " 
inițiativelor cu privire la cămin. Dimineață afla# că nu mai > ■ 
trebuie să plecați într-o delegație. Nu este cazul să regre- j 
tați.

8:30 Spellbinder: o lume nouă 
(r) 9:00 Lecția de... știință. La 
plimbare prin Asia (doc.) 9:30 
Jurnalul Euronews pentru 
România 9:45 Orășelul nostru 
drag (s) 10:10 Plaja lui Măruță 
12:00 Poirot (s) 13:00 Speli 
binder (s) 13:30 ABC... de ce? 

j 14:30 România underground
15:00 împreună în Europa 
16:00 Jurnalul TVR 16:20 
Descoperă românii 16:30 
Autostrada TVR 18:00 Jurnal 
regional 18:30 Replay 19:00 
Omul între soft și moft 19:30 
Campionatul de comedie 
20:00 Celebritățile timpului 
tău 20:10 Farmece (s) 21:00 

. Ora de știri 22:10 Sânge nevi
novat (p. I) (dramă, Italia, 
2004) 0:05 Colecționarul de 
suflete (s) 1:05 Orășelul nos
tru drag (s, r)

7:00 Denver, ultimul dinoza 
ur (film serial, animație) 8:00 
Mr. Bean (film serial) 8:30 
Poftă bună cu Jamie Oliver 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Marker (film seri
al) 12:20 Look who is winning 
14:30 Miezul problemei (r) 
16:30 Lola (film serial). în dis
tribuție: Blandine Bury, Cyril 
Mourali, Jean-Francois Palac- 
cio, Severine Ferrer 17:30 
Naționala de bere 18:30 Știn 
Național TV 20:00 Film artis
tic 22:00 Miezul problemei

10:00 Terapie intensivă (r) 
11:00 Walker, polițist texan (r) 
12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri
că (s) 13:45 Droopy, maestrul 
detectiv (s) 14:15 Lumea Pro 
Cinema (r) 14:45 ProMotor (r) 
15:15 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 16:15 Entertainment 
News (r) 16:30 Seaquest (s) 
17:30 Doi bărbați și jumătate
(r) 18:00 Walker, polițist texan
(s) 19:00 Terapie intensivă (s)
20:00 Entertainment News 
20:20 Jurații (s) 21:30 Doi 
bărbați și jumătate (s) 22:00
Regele Kung Fu (acț./com.)

9:00 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Gitanas 
(s) 12:30 Inocență furată (s) 
3:30 Prizoniera (s) 15:30 Răz
bunarea Victoriei (s) 1730 Po- 
veștiri adevărate 18:30 Betty 
cea urâtă (s) 19:30 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 20:30 
Numai iubirea (s) 2145 Zorro 
(s) 22:45 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:15 Clona (s) 
0:15 Prizoniera (r) 2:00 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Numai iubirea (r) 3:45 Poveștiri 
de noapte (r) 4:15 Peregrina 
(s, Mexic/SUA, 2005). Cu: 
Africa Zavala, Eduardo Capetil 
Io, Helena Rojo

8:25 Flavours - 3 bucătari (r) 
9:45 Al 7-lea cer (s, r) 10:45 
Tele RON 12:25 Quizzit - emi
siune interactivă 14:05 Dra
goste și putere (s) 14:40 în
căutarea fiicei (dramă, SUA, 
1994) 16:25 Al 7-tea cer (s) 
17:25 Trăsniți in N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:30 Camera de 
râs 20:00 Atac periculos 
(acțiune, SUA, 1990) 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O 22:30 
Focus Plus 23:30 Totul despre 
sex (s) 24:00 CSI - Investigații 
(s) 1:00 Focus (s) 2:00 Sunset 
Beach (s) 3:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 4:00 Curat, Mur
dar? (r)

7:00 Matinal 710 10:00 Arte 
(reluare) 10:30 Euromaxx 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 13:05 Un 
nou început (r) (documentar) 
13:35 Emisiune religioasă 
(reluare) 14:35 Lumea cărților. 
Cu George Mihalcea 15:40 La 
limită (reluare) 16:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 Iri
na By Monica Columbeanu 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 Interzis. 
Cu Laura Andreșan 030 Emi- 
siune-concurs 2:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 4:00 Chat TV

06.3007.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

7:30 Spanglish (romansț 
SUA, 2004) 9.40 Duram e 
gelos (dramă. Marea Britaie, 
2005) 11:15 Adevănifthriter, 
Canada, 2005) 12:45 Com
plotul doctorului Fu Maneta 
(comedie, SUA, 1980) 1425 
Citește și plângi (comedie, 
SUA, 2006) 15:50 Gartdd 
(comedie, SUA, 2004) 17:10 
Vară indiană (romantic. Cana
da, 1993). Cu: Alan Arian, 
Diane Lane 18:50 Sparnfch 
(romantic, SUA, 2004) 21:00 
Dragoste mare - Rdaf 
5, dramă, SUA, 2006)
Deadwood (Ep. 17, dramă,

V
7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 9:10 100% cu Robert 
Turcescu (r) 10:00 Realitatea 
de la 10:00 11:15 Deschide 
lumea 14:00 Realitatea de la ■ 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 1650 Marfă 
17:00 Realitatea de la 17:00 
1745 Editorii Realității 1800 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 1745 Editorii 
Realității 18:50 Realitatea zilei 
20:05 Realitatea zilei 21:50 
Ziarul Realității 2200 100% 
cu Robert Turcescu

7:00 Vânătorii de mituri 8XX) 
Mazda MX5 900 Automobile 
americane recondiționate 
10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mazda MX5 1200 
Tehnologie extremă: Orașul 
din piramida de sticlă 13:00 
Confruntări și fiare vechi 14toU 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
1600 Curse 1700 Automobile 
recondiționate 1800 Motoci
clete americane 1900 
Vânătorii de mituri 2000 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
21:00 Chirurgie plastică din 
cap până în picioare 2200 
Crime care au zguduit lunea 
2300 în viteza a bocea
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Amplasarea aparatelor radar Tn data de 03.07.2007:
■ DJ 687: Blrcea Mică - Crlstur - Hunedoara - Hășdat;
- DN 7- Leșnlc - lila - Tătârăștl;
- Deva: 8-dul Decebal, Calea Zarandulul, străzile Horea 

țl Mlhal Emlnescu.

Tumcrnium»!
fi;,;, . -■* - - - - - - - - - - <t

Societatea

SIFÎ

Preț 
închidere (le 

3.7100

Variație 
/acț) (%) 

+0,27
SIF5 4,3600 + 1,40
SIF5 4,3700 +1,63
SIF1 3,9500 +2,07

2,8300 -4,71 ‘șp———- 2,9300 +3,17
BRK 3,4300 +12,46
TEL 46,4000 0,00
TIV...................................... 0,8350 -1,18
SNP 0,5450 +2,83
RBC ' 0,0907 *0,78
Aubrlcl realizat! deiVM Irt fiNWtSt SA DEVA.
b-dul Decebal, bl. l, parter (lâng! QUASAR), tel.:
221277.

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

Farmacia „Green Une", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.®-* 748080.
Farmacia „Amica", str. G. Enescu, nr. 7. ®— 

713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-> 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

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

9 8 5 6 1
6 7 4 9 5
4 1 7 8 6

2 r 6 8 1
1 5 4 9 2

9,4 3 12
3 1

2 6 8 7 9
7 9 4 5 8

Două accidente în două ore
■ Patru răniți și patru 
mașini avariate din 
cauza neadaptării 
vitezei.

Tiberiu Stroia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hberlujtrolig Inlormmtdli.a

Buijuc - Două accidente de 
circulație au avut loc, ieri, în 
mai puțin de două ore. 
Primul accident a avut loc în 
jurul orei 9:00 la intrarea în 
localitatea Burjuc. Conducă
torul unui autoturism Mer
cedes înmatriculat în Spania 
nu a adaptat viteza la intra
rea într-o curbă și a ajuns pe 
contrasens unde a fost lovit 
de un autotren. în urma 
impactului Mercedesul a fost 
aruncat în afara carosabilu-

Șoferii rulează pe joiele cu viteză excesivă, astfel că, în curbe, pierd controlul volanului mașinii

lui. Din fericire niclunul din 
cel patru ocupanți ai mașinii 
nu a fost grav rănit. „Veneam 
din Spania și ne Îndreptam 
spre Orăștie. La un moment 
dat am auzit scrâșnet de 
frâne șl ne-am trezit aruncați 
în afara șoselei”, povestește

tatăl șoferului. Al doilea acci
dent a avut loc la ieșirea din 
localitatea Șoimuș. Conducă
torul unui VW Passat, Bog
dan B., de 24 de ani, din Blă- 
jeni, a intrat într-o curbă la 
dreapta, nu a mai putut con
trola mașina și a intrat pe

sens opus tamponându-se cu 
autoturismul marca Daewoo 
condus de Eugen G., de 39 de 
ani, din Simeria. In urma 
accidentului a rezultat vătă
marea corporală gravă a 
pasagerului Claudiu P., de 27 
de ani, din Deva.

Expediție cu pluta pe Mureș
■ Astfel de acțiuni au 
loc de 45 de ani, sco
pul lor fiind protejarea 
ecosistemului.

Deva (M.S.) - Membrii Aso
ciației Petro Aqua Petroșani, 
în colaborare cu Salvamont 
Lupeni, organizează, până la 
sfârșitul acestei săptămâni, o 
expediție cu pluta pe râul 
Mureș. „Expediția face parte 
dintr-un program internațio
nal de protecție a mediului și 
a râului Mureș, în special. 
Scopul principal este sensibi
lizarea populației, ecologi- 
zarea apelor și a malurilor 
acestui curs de apă”, a expli
cat președintele Asociației

Petro Aqua, Imre Szuhanek.
Plutașii de pe Mureș se vor 

întâlni în această seară, în 
satul Sălciva, cu reprezen
tanții mai multor organizații 
de mediu din Ungaria, care 
vor continua expediția pe râu 
și în țara vecină. Membrii 
expediției circulă pe Mureș 
cu o plută mare din lemn și 
sunt însoțiți de mal multe 
bărci folosite, de obicei, pen
tru rafting. împreună cu ei au 
adus o mascotă a asociației 
construită sub forma unui 
monstru înalt de trei metri 
alcătuit numai din PET-uri. 
„Acest monstru este arătat 
oamenilor din localitățile mai 
importante traversate de ex
pediție, pentru ca ei să con-

Membrll expediției într-un moment de răgaz (Foto: Antena d

știentizeze asupra pericolului 
poluării Mureșului cu sticlele 
de plastic aruncate în apă sau 
aduse de afluenții râului”, a 
afirmat președintele Aso
ciației Petro Aqua.

Asociația Petro Aqua orga

nizează expediții cu pluta pe 
Mureș de 45 de ani, de fiecare 
dată fiind parcurși aproxi
mativ 150 de kilometri. Mem
brii asociației au mai fost cu 
pluta pe râurile Olt, Șiret, 
dar și pe Marea Neagră.

Bacalaureatul la zi
Deva (S.B.) - Candidații 

hunedoreni care au fost 
examinați ieri au susținut 
proba la limba maternă. în 
județul nostru nu s-au 
înregistrat absențe, 58 de 
elevi susținând proba la 
limba maghiară, 12 la ger
mană și 18 la italiană. 
Astăzi se desfășoară proba 
obligatorie a profilului și 
proba la alegere din aria 
curriculară corespunză
toare specializării - scrisă 
sau practică, la matematică, 
geografie sau istorie. Ultima 
probă a examenului de 
Bacalaureat, cea la alegere

dintre disciplinele din cele
lalte arii curriculare, scrisă 
sau practică, va avea loc în 
data de 5 iulie. Prima afi
șare a rezultatelor va avea 
loc în data de 7 iulie, până 
la ora 16.00. în aceeași zi, în 
intervalul orar 16.00 ■ 20.00, 
vor putea fi depuse contes
tațiile. Soluționarea acesto
ra este prevăzută în perioa
da 8 - 9 iulie, iar afișarea 
rezultatelor finale are ca 
termen limită data de 10 
iulie. Candidații care nu au 
trecut examenele în această 
sesiune se pot înscrie la 
sesiunea din toamnă.

Vor face școală la cort
■ Primăria Șoimuș a 
dat statul în judecată 
pentru anularea unei 
sentințe judecătorești

Șoimuș (M.S.) - Peste 250 de 
elevi din comuna Șoimuș vor 
începe anul școlar 2007-2008 în 
corturi în care vor fi montate 
băncile de studiu, după ce 
primăria locală a pierdut pro
cesul prin care școala din 
localitate era revendicată de 
fostul proprietar, în baza 
legilor în vigoare, a anunțat 
ieri primarul Laurențiu Nis- 
tor. Acesta consideră că sen
tința înaltei Curți de Casație 
și Justiție este nedreaptă,

motiv pentru care Primăria 
Șoimuș a dat statul român în 
judecată la CEDO. „Din 15 sep
tembrie 2007 vom facem școală 
în fața Primăriei. Am ridicat 
problema clădirii școlii la 
toate autoritățile și toți cei cu 
care am discutat au fost surzi. 
Dacă Guvernul României ne 
va da bani pentru construcția 
unui imobil nou, noi suntem 
dispuși să punem la dispoziție 
terenul, iar lucrările pot fi 
încheiate în câteva luni”, a 
spus primarul. El a adăugat că 
va comanda, pentru anul 
școlar viitor, mai multe ban- 
nere pe care va scrie „Ne-ați 
luat dreptul de a învăța în 
comuna Șoimuș”.

Unele hunedorence se grăbesc la măritiș
AVANSAȚI

2 1 9 3
3 7

9 4 8 5
6 7 4 3

9 8 4
8 5

4 2 3
3 8 2

1 9

tMai sunt tinere care 
se grăbesc cu măritișul 
la vârsta copilăriei. O 
lege le va opri.

Hannelore Acârnulesei

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

axx «ători

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

Avansați

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

Deva - Dacă pe vremea 
bunicii fetele se măritau la 14 
- 15 ani, cu bărbați mai 
bătrâni, când aceștia se în
torceau din război, azi vre
murile sunt altele. Vremea 
măritișului, la fete, ar fi după 
20 de ani, când sunt coapte la 
minte și la trup. Cu toate aces
tea, mai sunt destule cazuri de 
căsătorii la vârste fragede, și 
nu este vorba doar despre 
familiile de rromi. Pentru a 
stopa căsătoriile la vârste 
mult prea fragede, când fetele 
abia lasă păpușile și nicide
cum nu sunt pregătite să le
gene copiii sau să spele scute
ce, un nou proiect legislativ

Un proiect legislativ va permite căsătoria doar după vârsta de 18 
ani (Foto: ci)
așteaptă să treacă de votul 
Parlamentului. Prin noua lege 
fetele se vor putea căsători, la 
fel ca bărbații, doar după 
împlinirea vârstei de 18 ani.

în Deva numărul cazurilor

de fete care vin să se căsătore
ască cu dispensă de la părinți 
a scăzut mult în ultimii ani. 
Anul trecut doar o singură 
tânără și-a legitimizat relația 
la vârsta de 16 ani. Nici în

acest an fetele nu s-au grăbit 
la măritat. „în acest an a fost 
o singură tânără, de 16 ani, 
care a venit să se căsătore
ască. Fata era de undeva din- 
tr-o comună, iar băiatul din 
Deva. Tânărul cuplu nu făcea 
parte dintr-o familie de romi”, 
povestește Melinda Bokos, 
șeful Biroului Stare Civilă din 
Deva. Fata avea gând de 
măritiș încă de vreo doi ani, 
se pare, pentru că ofițerii 
stării civile își amintesc 
despre copilă, căreia i-au 
reținut chipul, că ar fi venit 
încă pe la 14 ani să se intere
seze cum stau lucrurile cu 
măritișul. Femeile care ofici
ază căsătorii în Deva spun că 
mai sunt fete care vin să se 
intereseze de acte la vârste 
foarte fragede, 14 - 15 ani, dar 
nu se mai întorc să le și 
depună. Pare-se că le intră 
mințile-n cap în drum spre 
casă.

studen%25c8%259bi.ro
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ASIGURĂRI IIPaza bună trece primejdia"
• Asigurări pentru câini. Carpatica Asig 
încheie asigurări inclusiv pentru stăpânii 
câinilor periculoși sau potențial agresivi. 
Sunt asigurate astfel vătămările corporale 
și/sau decesul unei terțe persoane, inclusiv 
avarierea bunurilor, provocate accidental 
de câinele persoanei asigurate. (D.l.)

Istoric
Deva (D.l.) - Compa

nia a fost înființată în 
anul 1996, cu capital in
tegral privat, sub denu
mirea de ASA ASIGU
RĂRI ATLASSIB și a 
fost integrată în Holdin
gul ATLASSIB. în sep
tembrie 2004 și-a schim
bat denumirea în CAR
PATICA ASIG tocmai 
pentru a evidenția a- 
partenența la Grupul Fi
nanciar CARPATICA și 
implicit sporirea capa
cității de adaptare la ce
rințele pieței privind 
serviciile financiare in
tegrate. Serviciile aces
tei firme sunt certificate 
conform standardului 
internațional ISO 9001, 
iar portofoliul de asigu
rări are protecția oferită 
de reasiguratori de prim 
rang. CARPATICA ASIG 
dispune de un portofoliu 
complex și diversificat 
de produse de asigurare 
și de o largă rețea teri
torială (peste 90 de su
cursale), capabilă să fur
nizeze servicii prompte 
și de calitate prin per
sonal competent și ex
perimentat.

'■4-

La limita sărăciei

Asigurări 
pentru 
fermieri
Deva (D.l.) - Carpati
ca Asig preia în 
asigurare toate cul
turile agricole. Pro
ducătorii agricoli 
sunt despăgubiți 
pentru daunele pro
duse de grindină, 
înghețuri timpurii de 
toamnă, înghețuri 
târzii de primăvară, 
de efectele directe 
ale ploilor torențiale 
și ale furtunilor, de 
prăbușirile și alune
cările de terenuri cul
tivate, de incendiile 
provocate de descăr
cările electrice sau 
de inundații provoca
te de revărsarea 
cursurilor de apă-. De 
asemenea, și anima
lele sunt asigurate 
împotriva efectelor 
factorilor de risc. 
Bolile chirurgicale, 
interne, obstetricale 
care duc la moartea 
animalelor, sacrifica
rea din necesitate, 
dispusă de medicul 
veterinar, diverse 
accidente, inclusiv 
cauzate de atacul 
animalelor sălbatice 
sunt doar câteva din
tre riscurile care pot 
fi asigurate.

Deva (M.S.) - Aproape 23.000 de pensio
nari din județul Hunedoara trăiesc acum cu 
un venit lunar de maxim 300 de lei, iar alte

Cosmin Nicula

20.000 de persoane au o pen
sie de până la 400 de lei pe 
lună, potrivit datelor prezen
tate de organizația județeană 
PSD. Proiectul de modificare 
a legii pensiilor a fost 
inițiat de PSD și aprobat de 
Parlament. Cei care spun 
acum că ar fi modificat ei

legea pensiilor nu fac altceva decât un gest 
populist”, a declarat deputatul Cosmin Nicu
la. Potrivit acestuia, creșterea valorii punc
tului de pensie, de la 1 ianuarie 2008, la un 
cuantum de 37,5 la sută din salariul mediu 
brut pe economie nu este de natură să ducă 
la creșterea impozitelor sau plăților către 
asigurările sociale de stat. Conform PSD 
Hunedoara, de anul viitor, din totalul celor 
121.477 de pensionari hunedoreni, 22.985 vor 
beneficia de o creștere a pensiei la 430 lei, 
iar 20.261 vor avea un venit lunar de 570
lei. Alte 14.700 persoane vor beneficia de o 
majorare a pensiei la 710 lei.

D-na Silvășan Elena din Deva 
se va bucura de cei 50 ron câștigați la 
concursul de integrame desfășurat în 
luna iunie, în paginile cotidianului

” Cuvântul Liber. Felicitări, inspirație și 
baftă și pe viitor! Vă așteptăm să ne 
luați premiile! Dumneavoastră ce mai 
așteptați? Succes! (Foto: M. Șerban)

■ Carpatica Asig se 
străduiește să ofere 
clienților „Asigurări la 
înălțime!"

Dana Ioan
dana.loan@lnformniedla.ro

Deva - Este clar că nu 
putem controla tot ceea ce se 
întâmplă în jurul nostru, 
exemplul cel mai bun fiind 
poate natura. Sunt cunoscute 
catastrofele naturale care lo
vesc diverse regiuni și, din 
păcate, nici România nu face 
excepție. Inundațiile din 2005 
au afectat un număr extrem 
de mare de oameni, și acesta 
este doar un exemplu. în plus, 
accidente se întâmplă la tot 
pasul, iar jaful, furturile, tâl
hăriile sunt la ordinea zilei.

Riscurile acestea vor exista 
întotdeauna. Dar mai sunt și 
altele, în legătură cu să
nătatea, cu activitatea profe
sională sau, în cazul firmelor,

riscuri privind mărfurile sau 
activele companiei. Pentru 
toate acestea există asigu
rările, care reprezintă un 
mod de a transfera riscurile 
asupra altcuiva.

Serviciile de asigurare sunt 
oferite de companii speciali
zate care preiau diferite 
riscuri în schimbul unei su
me de bani. Astfel, plata unei 
sume îl pune pe asigurat la 
adăpost de problemele acci
dentale de care s-ar putea lovi 
în viața de zi cu zi.

Pe piața românească sunt 
mai multe firme de asigurare. 
Fiecare încearcă să ofere ser
vicii cât mai diversificate, 
astfel încât să-și atragă cât 
mai mulți clienți. Una dintre 
cele mai noi firme de asigu
rare existente pe piață este 
Carpatica Asig, firmă pre
zentă în toate județele țării, 
cu peste 150 de sucursale, 
agenții și puncte de lucru. 
Printre principalele tipuri de 
asigurări pe care le oferă se
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Dănuț Slabu, directorul

numără asigurări auto (CAS
CO, RCA și Carte verde), asi
gurări de daune la proprietăți 
(aici se asigură clădirile și 
bunurile, utilajele și insta
lațiile, mărfurile pe timpul 
transportului, culturile agri
cole și animalele), se fac 
asigurări de răspundere civi
lă față de terți în cele mai di
verse domenii, asigurări me
dicale pentru călătorii, asi
gurări de credite și garanții 
sau de risc financiar. „Am în
cercat să ne adaptăm ce
rințelor. Suntem o firmă cu 
capital 100% românesc și ne
am străduit să cunoaștem cât 
mai bine piața și să-i oferim 
servicii diversificate și de 
calitate. Sloganul nostru „Asi
gurări la înălțime!” semnifică 
strădania noastră de a ne 
situa permanent printre cei 
mai buni, de a răspunde ce

rințelor și exigențelor clien
ților și colaboratorilor noștri 
cu produse și servicii la ni
velul celor mai înalte stan
darde de calitate”, spune Dă
nuț Slabu, directorul Sucur
salei Deva a Carpatica Asig.

în această perioadă Carpa
tica Asig derulează campania 
RCA II în cadrul căreia cli
enților care încheie o asigu
rare auto obligatorie pentru 
12 luni, cu plata integrală, li 
se oferă o asigurare a lo
cuinței cu o reducere de 50% 
și, de asemenea, o alta, de 
asistență rutieră pe două 
luni, gratuită. Astfel, în lunile 
de concediu, puteți să nu vă 
mai faceți griji pentru eveni
mentele nedorite de care ați 
avea parte din pricina ma
șinii: service-u! și tractarea vi 
le asigură Carpatica Asig.

Spectacol plastic la Galeria deveană
■ Filiala U.A.P. Deva a 
pregătit o expoziție 
valoroasă. Expun trei 
artiști contemporani.

Sanda Bocaniciu________________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Expoziția de excepție 
- probabil una dintre cele mai 
importante, prin semnături 
cu siguranță, din ultimii ani, 
este deschisă la Galeria de 
Arte „Forma” Deva, până la 
sfârșitul lunii iulie. Expoziția 
„Grup 3” reunește pe simezele 
devene creațiile a trei artiști 
români de talie internațio
nală: Gheorghe Dican (Râm- 
nicu Vâlcea), Ștefan Pelmuș 
(București) și Paul Popescu 
(Târgu Jiu). Cei trei au expus 
pe toate meridianele lumii și 
au repurtat, de-a lungul mul
tor ani, numeroase succese. 
La vernisajul expoziției 
„Grup 3” Gheorghe Dican, 
care este cel mai vechi pre
ședinte de filială a Uniunii 
Artiștilor Plastici din Româ
nia (la Râmnicu Vâlcea), 
spunea că „cea mai impre
sionantă expoziție am avut-o 
la Palatul Parlamentului la 
care au participat peste 300 de 
diplomați și parlamentari 
europeni. Am vândut acolo o

lucrare cu 2000 de euro”. 
Ștefan Pelmuș a expus într-o 
expoziție la Eulgem, lângă 
Bruxelles, într-o galerie pe 
două etaje. Anul trecut a 
expus la Paris, iar lucrările 
sale de pictură sunt vândute 
cu sume de peste 500 de euro. 
Paul Popescu susținea că lu
crări de-ale lui au fost achi
ziționate de ducesa de Lu
xemburg și de prințesa Ja
poniei. Acestea sunt vândute 
cu prețuri de la 500 de euro 
în sus.
Cronică plastică

Pictura lui Gheorghe Dicaii 
„nu reprezintă realitatea - 
este realitate!” Pe filon expre- 
sionist-abstract, tașist-gestu- 
alist, având o puternică per
sonalitate spontan-emoțio
nală. Dican inventează lumi 
pe care privitorul le regăsește 
imediat în memoria sensibilă 
(lună, lacuri, peisaje) care, ele 
fapt, până la întâlnirea retinei 
cu ele nu existau. Privindu- 
le realizate prin forța tușei de 
maestru, într-un firesc debor
dant și precis, privitorul 
ajunge la concluzia că ră
dăcina lor exista de mult în 
artist. Bucuria creatorului 
răzbate nemilos sensibilitatea 
oricărui receptor, mai ales 
prin abordarea armoniilor

Moment de la vernisajul expoziției (Foto s.b.}

coloristice, de multe ori con
trastante, curajoase, care de
monstrează un puternic simț 
coloristic.

Ștefan Pelmuș - nume cu 
puternică rezonanță în istoria 
contemporană a picturii ro
mânești, este prin excelență 
un simbolist profund care 
itinerează privitorul de la ele
mente antropologice - uneori 
imaginare, alteori foarte reale 
- „împrumutate” dintr-o isto
rie poetică, de la Voroneț 
până la egipteni, amintind de 
miniaturile flamande. Ele
mentele figurative pe un fun
dal care sugerează mereu alt 
timp creează întâmplări, po
vești, basme aievea, pigmen
tate ici, colo cu elemente 
povestite în manieră mistică,

privite prin transparența ru
binie a sfântului Grall. în fi
nal totul se contopește într-o 
relație cronotopică timp- 
spațiu fantastică pe care o 
regăsim în memoria destinu
lui religios al fiecăruia dintre

Paul Popescu

noi. Este vorba, în ultimă 
instanță, de „lumi sfinte fără 
sfinți”. Experiența parcurge
rii acestor lumi este unică și, 
fără doar și poate, imposibil 
de uitat.

Paul Popescu, sculptor care 
are puterea de-a face piatra, 
transformând-o, în păsări, flu
turi - forme diafane în zbor, 
zborul însuși, creează poezii 
de piatră. Poezia creației în 
fața durității stâncii este o 
credință a trudei decantată și 
distilată până la un rafina
ment care demonstrează că 
uneori atingerea unui fulg 
este mai arzătoare decât du
rul impact cu piatra. în fața 
lucrărilor lui Popescu ai 
sentimentul că transpirația 
muncii a modelat în torente, 
cascade și vârtejuri, obiecte 
primare care au existat din- 
totdeauna. De aceea artistul 
nu este doar un meșteșugit 
cioplitor, ci un creator care 
redă materiei o altă - mai no
bilă și mai magică - viață.

mailto:dana.loan@lnformniedla.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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Transfer. Transferul atacantului echipei
• Jiul , Adrian Dulcea, la FC Argeș, a fost 

definitivat. Dulcea a declarat că este
mulțumit de alegerea făcută. „Nu mi s-a 
propus să rămân la Petroșani și nici nu 
eram hotărât să-mi prelungesc contractul 
din moment ce echipa nu avea obiectiv 
promovarea", a spus jucătorul. (V.N.)

Marea aventură continuă
Deva (V.N.) - Cu o participare record, cea 

de-a Vl-a ediție a Raliului „Transilvania 
Adventure Trophy” și-a continuant ieri 
întrecerile în zona Feredea - Voia. Directo
rul de concurs, Virgil Marin, ne-a declarat 
ieri după-amiază că traseul este foarte difi
cil, dar că nu s-au semnalat incidente majo
re. Totuși, un motociclist și-a rupt mâna, 
iar un automobilist s-a accidentat la un pi
cior. Ca noutăți pentru această ediție sunt 
numărul mare de străini care participă 
(dublu față de ediția de anul trecut), pre
cum Și sporirea gradului de dificultate a 
probelor. Cele mai multe sunt mașinile 
clasa „extrem”, 40 la număr, ceea ce dă un 
plus de spectaculozitate întrecerilor.

■ Campioana României 
a fost lipsită de șansă 
la tragerea la sorți a 
UEFA Futsal CUP.

ClPRIAN MARINUtmȚ________________
ciprian.marinut0informmedia.ro

Deva - FC CIP Deva, cam
pioana României la futsal în 
ultimele două sezoane, a fost 
ocolită de noroc la tragerea la 
sorți a grupelor UEFA Futsal 
Cup, desfășurată, ieri, la 
Nyon. Echipa deveană, cotată 
între cele 10 echipe considera
te capi de serie, a picat într
una dintre cele mai dificile și 
echilibrate grupe din turul 
principal. FC CIP urmează să 
joace contra campioanei 
Georgiei (Iberia 2003 Tbilisi - 
aflată în urna a Il-a valorică), 
a campioanei Croației 
(HMNK Gospic din urna a III- 
a valorică) și a unei echipe 
care va câștiga grupa F preli-

FC CIP trebuie să-și onoreze statutul de cap de serie in uefa Futsai cuh (Foto: t. Mânu)

minară. “E cea mai echili
brată grupă din competiție, 
pentru că toate echipele sunt 
valoroase. Pe lângă cele două 
adversare deja desemnate ca
re reprezintă campionate cu 
futsal puternic, din turul pre
liminar va veni cel mai pro
babil campioana Sloveniei, ța
ră care are și ea un futsal 
dezvoltat. Față de celelalte 
grupe în care două echipe 
sunt bune și două foarte sla
be, la noi teoretic toate for
mațiile au șanse de a prinde 
unul din cele două locuri care

asigură calificarea în turul de 
elită”, afirma Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP Deva.. 
Jocurile grupei a 5-a din care 
face parte FC CIP Deva se vor 
desfășura în Croația. FC CIP 
nu va juca în turul prelimi
nar, ci este calificată direct în 
turul principal după ce anul 
trecut campionii au ajuns pâ
nă în turul de elită, între cele 
mai bune opt echipe din Eu
ropa.

Oficialii FC CIP spun că 
obiectivul echipei este să-și 
onoreze blazonul, deși adver-

Gruoa 5 tur principal____________
FC CIP Deva
Iberia 2003 Tbilisi (Georgia)
HMNK Gospic (Croația) 
Câștigătoarea grupei F preliminare

Gruoa F preliminară_________
KMN Puntar Tolmin (Slovenia) 
FC Encamp (Andora)
London White Bear (Anglia)

sării pe care-i vor întâlni sunt 
incomozi. “Campioana Geor
giei e o echipă foarte puterni
că, cea a Croației e super-ar- 
țăgoasă, iar reprezentanta 
Sloveniei joacă un futsal de 
calitate. Oricum, noi ne pro
punem să jucăm foarte bine, 
să câștigăm toate meciurile și 
să ne onorăm statutul de cap 
de serie al competiției. Ne 
dorim locul I, poziția secundă 
fiind acceptată numai în caz 
de ghinion sau alt fel de pro
bleme”, afirma Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CEP Deva.
Record de participare

Ediția 2007 - 2008 a UEFA 
Futsal CUP este una foarte 
puternică, la start fiind pre
zent tui număr record de e- 
chipe, respectiv 44 de cluburi 
din 43 de țări europene. în 
premieră, vor lua startul în

competiție echipe din Esto
nia, Muntenegru și Republica 
Irlanda.

Paul Grecu

AL visat să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? TfcaLGfnțfâsă aștepți după 
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• Mai bine ca Real! Echipa Rapid a 
căzut o poziție în clasamentul pe luna 
iunie al Federației Internaționale de Istorie 
și Statistică a Fotbalului (IFFHS), la fel ca 
și Dinamo, în timp ce Steaua a coborât 
cinci locuri. Rapid se află pe locul 30, cu 
180,5 puncte, în timp ce Dinamo ocupă 
poziția 32, cu 175,5 puncte, la egalitate 
cu egiptenii de la National SC (Al Ahly) 
Cairo. Pe poziția 31, între Rapid și 
Dinamo, se află campioana Spaniei, Real 
Madrid.

Mare achiziție, patronul Diego 
Della Valle a promis că AC Florentina, 
unde evoluează Adrian Muta, va face o 
mare achiziție. Numele cele mai proba
bile sunt Alberto Gilardino, Andrea 
Barzagli, iepe sau Ricardo Quaresma.

(Foto: EPA)

Transfer
Londra (MF) - Mijlo

cașul echipei Girondins 
Bordeaux, Julien Fau- 
bert, a semnat un con
tract pe cinci sezoane cu 
gruparea West Ham Uni
ted.

Internaționalul fran
cez devine al doilea ju
cător adus de West Ham 
după Scott Parker de la 
Newcastle.

Valoare
Cluj (MF) - Tehnicia

nul Ioan Andone a de
clarat că la CFR Cluj 
are la dispoziție cel mai 
valoros lot din întreaga 
sa carieră de antrenor.

„Acum trei ani, când 
am preluat Dinamo de 
la Cornel Dinu, aveam o 
echipă mai slabă decât 
are acum CFR.

loan Andone (Foto: epa)

Ponor
■ Gimnasta a revenit în 
forță și privește cu încre
dere spre J. O. de la Bei
jing, din 2008.

București (MF) - Cotidianul 
El Pais scrie, luni, un articol 
dedicat gimnastei Cătălina 
Ponor, intitulat „O muză pen
tru gimnastică”, în care sub
liniază că românca a reușit o 
revenire în competiție după 
ce a depășit o „beție a succe
sului”.

„Cătălina Ponor nu pare o 
gimnastă. De la înălțimea sa 
de 1.55 metri le privește de 
foarte sus pe aproape toate 
rivalele sale. Din cauza înăl
țimii, dar și a rezultatelor. 
Românca a fost singura gim
nastă care a câștigat trei me
dalii de aur la Jocurile Olim
pice de la Atena. Bârnă, sol și 
la echipe. Este la fel ca și cum 
un atlet ar câștiga probele de 
100 metri, 200 metri și ștafe
ta de 4x100 metri. Nici media- 
tizata Horkina, care a pozat
99....................................... ......... .........

Vreau atirul olimpic

Catalina Ponor

............................................................99 

în Playboy și aspiră la o cari
eră de cântăreață, nici ame
ricana Carly Patterson, nu au 
putut să o pună în umbră pe 
această tânără cu niște ochi 
mari căprui. La Atena, toți 
ochii s-au fixat pe această 
gimnastă cu picioare zvelte, 
mișcări insinuante și exerciții 
aproape perfecte. O nouă mu
ză pentru a ridica un sport 
afectat de scandalul punctă-

Cătălina pare mai hotărâtă ca niciodată să își arate adevărata clasă ce a consacrat-o (Foto: epaj

rilor incorecte”, notează El 
Pais.

„La 17 ani, să revii la Deva, 
la școala pierdută în pădure 
din care a ieșit legendara Na
dia Comăneci, la orele de 
antrenamente sub stricta su
praveghere a lui Octavian Be- 
lu, a devenit un adevărat sup
liciu. Ponor, ca și restul co
echipierelor sale, voia să se 
bucure de victorii. Să iasă și 
să se distreze. După una din 
aceste ieșiri a terminat-o cu 
echipa națională. Belu le-a tri
mis pe gimnaste acasă. Iar 
Ponor a revenit la Constanța, 
orașul în care s-a născut și a 
început să se antreneze la 
patru ani”, notează El Pais.

El Pais reamintește că Po
nor s-a retras, după ce s-a 
îngrășat și după ce părea vul
nerabilă. Retragerea a venit

în urma pierderii titlului 
european pe echipe în fața 
Italiei: „Dar sâmbătă, la tri
unghiularul Spania-România- 
Italia, a revenit și a făcut-o ca 
și cum nu ar fi trecut timpul. 
Sau a trecut în favoarea sa. 
Mai stilizată, mai femeie și 
aproape cu aceleași exerciții”.

„Am decis să revin pentru 
că îmi place gimnastica și 
pentru că eu cred că este un 
lucru bun pentru mine și pen
tru sport”, a explicat Ponor, 
având-o traducătoare pe Ma
riana Bitang.
Primul pas, „mondialele”

Ponor vrea să ajute națio
nala României să repete la JO 
de la Beijing câștigarea titlu
lui de la Atena. „Vreau să 
repet aurul la sărituri și pe 
echipe, dacă este posibil. Și,

cine știe? Poate și la sol”, a 
afirmat Cătălina.

„Primul obiectiv pentru 
Ponor și coechipierele sale, 
care par adevărate fetițe lân
gă ea, este Campionatul Mon
dial din septembrie. Dar ade
vărata provocare sunt JO de 
la Beijing. Atunci, Ponor va 
fi aproape de 21 de ani. Teo
retic, momentul său cel mai 
bun a trecut - vârsta ideală 
pentru gimnastică este între 
17 și 20 de ani - deși în ulti
ma vreme viața sportivă a 
gimnaștilor s-a mărit. îp 
schimb, va avea un nume tft- 
aur, lucru foarte important 
într-un sport atât de subiectiv 
precum gimnastica. Și va 
avea experiența de la primele 
JO. Până vom vedea dacă va 
reuși, gimnastica a recuperat 
o stea”, notează El Pais.

Amoreirinha
(Foto: FAN) 

Prezentat 
Cluj (MF) - Fotbalistul 
portughez Daniel 
Amoreirinha a fost 
prezentat oficial la 
CFR Cluj, luni, la pes
te două săptămâni 
după ce a fost trans
ferat, deoarece s-a 
aflat cu naționala de 
tineret a Portugaliei 
la Campionatul Euro
pean.
Amoreirinha a fost 
adus la CFR Cluj de 
la Benfica Lisabona, 
care îl împrumutase 
pe jucător la Estrela 
Amadora. Presa lusi
tană a scris că prețul 
tranzacției ar fi fost 
de un milion oe 
euro.
Amoreirinha s-a 
arătat deranjat că nu 
a jucat decât 45 de 
minute la Campio
natul European.

Pare să fie Inter
București (MF) - Impresarul Ioan Becali a 

declarat, luni, că nu a discutat eu oficialii 
de la FC Barcelona despre Cristian Chivu și 
a precizat că fundașul român este mândru 
de oferta primită de la Internazionale 
Milano.

„Este adevărat că am trecut prin 
Barcelona, dar doar pentru o escală în aero
port. Eu mă duceam la Mallorca, unde voi 
fi în vacanță. După întâlnirea cu Roma de 
joia trecută, nu am mai avut discuții. M-a 
sunat Mijatovici, de la Real: voia să mă duc 
la Madrid. Cât privește pe Inter, nu există 
niciun dubiu. Cristian este mândru de ofer
ta grupării milaneze și de aceea am așteptat 
de bunăvoie până acum. Sperăm ca Inter și 
Roma să ajungă la un acord. Nu poate dura 
mult. Inter, grăbește-te!”, a spus Becali

Wiltord a fost reținut de poliție, la centrul de antrenament al 
echipei Olympique Lyon (Foto: epa)

Wiltord, certat cu legea
Lyon (MF) - Atacantul echi

pei Olympique Lyon, Sylvain 
Wiltord, a fost reținut, luni 
dimineață, de poliție, în timp 
ce se afla la centrul de antre
nament al formației franceze.

Potrivit unui martor, patru 
funcționari ai poliției l-au 
însoțit pe directorul adminis
trativ Marino Faccioli în ves
tiar, de unde au ieșit împre
ună cu Wiltord. Olympique 
Lyon și-a reluat antrenamen
tele sub comanda noului an
trenor, Alain Perrin.

Presa franceză a scris că 
numele fotbalistului ar fi citat 
într-un caz de trafic de dro-

guri din regiune, în special 
cocaină. Poliția din Lyon nu 
a precizat motivele reținerii 
lui Wiltord. Jucătorul, în 
vârstă de 33 de ani, care mai 
are un an de contract, este 
reputat atât pentru talentul 
său, cât și pentru viața noc
turnă și extrasportivă.

Potrivit L'Equipe, Wiltord a 
fost condus la comisariat, iar 
cauza pentru care a fost 
reținut ar fî faptul că nu s-a 
prezentat la trei convocări la 
tribunal, după ce a fost reți
nut pentru exces de viteză, în 
urmă cu câteva luni (135 
km/h în loc de 50).

Experimentatul tehnician francez nu știe nici acum care ii va 
fi „destinul profesional" (Foto: epa)

Gerard Houllier, încotro?
Hong Kong (MF) - Fostul 

antrenor al echipei Olym
pique Lyon, Gerard Houllier, 
a declarat că deocamdată 
nu știe ce formație va 
antrena, după ce la finalul 
lunii mai a decis să pără
sească sextupla campioană 
a Franței.

„Am multe propuneri și 
voi aștepta să văd cum evo
luează lucrurile”, a de-

clarat Gerard Houllier, care 
a antrenat două sezoane 
formația Olympique Lyon, 
reușind câștigarea cam
pionatului Franței în ambii 
ani.

Gerard Houllier, care va 
împlini în curând 60 de ani, 
a antrenat formațiile RC 
Lens, Paris Saint-Germain, 
naționala Franței, Liver
pool și Olympique Lyon.

Felipe Massa are un aliat
București (MF) - Pilotul de 

teste al echipei Renault, Nel
son Piquet Jr., aflat în Româ
nia, a declarat, luni, că speră 
ca brazilianul Felipe Massa, 
compatriotul său, să câștige 
Campionatul Mondial de For
mula 1 și a precizat că a fost 
surprins de faptul că Ferrari 
s-a impus la Grand Prix-ul 
Franței.

..Eram sigur că unul din-

tre piloții McLaren va câș
tiga, dar acum, după ultima 
cursă, nu știu. Este ciudat 
cum a câștigat Ferrari. Nu 
mă așteptam. Nici nu știu de 
unde au câștigat, pentru că în 
ultimele trei curse doar Mc
Laren o făcuse. Nu mă aștep
tam la o diferență atât de ma
re. încă sper ca Felipe Massa 
să câștige”, a spus pilotul bra
zilian.

Pilotul a precizat că speră ca 
în 2008 să concureze și el în FI.

Referitor la faptul că este 
fiul unui pilot celebru, Nelson 
Piquet Jr. a spus că renumele 
și l-a făcut pe cont propriu, 
nu datorită tatălui său: „Am 
crescut mai mult timp singur, 
el s-a recăsătorit și are aface
rile sale în Brazilia. Eu stau 
în Marea Britanie în cea mai 
mare parte a timpului”.

Felipe Massa este încurajat de 
compatriotul său. Ndson Piquet jr.

(Foto: EPA)
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REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora. Informații 
suplimentare la tel.0254/ 211 275, int. 8834.

Vând ap. 2 camere (03)

‘«Fontorizări, marmură, gresie, faianță, C.T., 
"^Icon închis, nu e pe colț, bl. 50, et. 4, zona

Crișului sau schimb cu apartament zona
Scărișoara, diferență, preț 89.000 ron. CD 

• Deva, Aleea Jiului, circuit, bloc de 
cărămidă, parchet, contorizări apă, gaz, 
agent termic, fără imbunătățiri, ocupabi 
imediat, preț 125JM0 ron, negodabi, teL 
221895; 227519. (nr. 3/0W2007) 

»Deva, circuit, balcon, parchet, termopane, ușă 
"metalică, contorizări, bloc cărămidă, 113.000 ron, 

tel. 0722/564004. (T)

nt. ____i de bcmsU OFERTA!

PROPRII
• llună=8,91ei
• 21uni=17,81ei
• 31uni=25,91ei
• 6 luni-48,9 lei
• 12 luni=89.9 lei

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

i î DA □ vreau să devin ABONAT, sau să Îmi 
. prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

Numele_____________________________
Prenumele___________________________
Adresa: Str._________________________
Nr.____Bl.___________ Sc.___ Ap.____
Localitatea__________________________
Telefon______________________________
DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

TALONUL DE TESTARE GRATUITĂ ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE ÎN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA CUVÂNTUL 
LIBER” Șl NICI CITITORI DE PROBĂ. TALONUL NU IMPLICĂ NICI UN 
FEL DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI

?pune uu< 
ruonii Me

•pedate Cuvântul liber sau trimite-1 la OP 1. CP 3 Deva sau pe adresa SC 
<r. Decembrie, nr 37A. Pentru informații suplimentare sunați la

«: .: '• irac: Magdalena Serban

■

Dacă formați un 
cuplu,și aveți 
ceva poze de 
arătat, acum este 
momentul! Vă 
facem vedete și 
vă răsplătim 
pentru asta! 
Trimiteți o 
fotografie cu voi 
pe adresa 
„Cuvântul liber" 
Deva, B-dul 22 
Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, 
sau în format 
electronic la 
adresa de mail: 
sanda.bocaniciu 

, în perioada 3 
iulie- 2 august, 
iar în 27 august 
vă alegeți cu 200 
leii Câștigătorii 
vor fi departajați 
atât pe 

sub forma votului 
electronic, cât și 
prin intermediul 
taloanelor 
apărute în 
„Cuvântul liber", 
în perioada 3 - 
25 august. Ce 
mai așteptați? Cu 
noi faceți casă 
bună vara asta!

• parter, îmbunătățiri, termopan, parchet,
gresie, în Hunedoara, zona Miorița, preț 45.000 
ron, tel. 0721/990509, 0788/346268.
(3005481/29.06.2007)
• 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)

• ană ciHbMă 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-ța Victoriei, preț 145000 
lei, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Dacia, 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. IuRu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet, bucătărie, baie, reparti
toare, 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)
• uigon arcuit, 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)
• zona DecebaL etaj intermediar, decomandate, 
cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet, gresie, 
faianță bine întreținut, preț 160.000 lei nego
ciabil, tel. 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 
fără 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 logie, vedere 
la bulevard, bine întreținut, contorizări, fără 
modificări, igienizat preț43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808. (A4)
• urgent,apartament2camerebld. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808. 
(A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317.314. (A9)
• dec, camere cu parchet etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp. centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(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: 
0254/613366 0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• regent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• regent, 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, dea, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• amenajat modem, etaj 2, ultracentral, 60000 
euro, tel. 0745/253413. CD
• circuit, balcon, parchet, gresie+faianță ST 70 
mp, et 3, Kogălniceanu, preț 164000 ron, neg., tel. 
0742/019418. (Al)
• zonă liniștită, etaj 1, balcon închis, centrală 
termică parchet, preț 128000 ron, tel. 
0726/710903.(Al)
• decomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță 2 băi, balcon, boxă et. 1, zona 
Dorobanți, preț 185000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316798 (Al)
• CarpațL dea, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tei. 0745/367893. (A2)

• Leacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom., baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
=0745/367893. (A2)
• zona Dorobanți, etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică frumos 
amenajat și modificat, zonă liniștită preț 82.000 
euro negociabil, tel. 0740/535095, 0788/165702, 
232808. (A4)
• zona Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808 (A4).
• etaj 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,232808 (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• dea, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dea, bale cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231800. (A9)
• dec, 2 băi. contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613866, 0788/040.490, 
0788/158483 (A10)
■ tațzred centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613866, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Bad, zob Primăriei, 2 băi, etaj L 2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613866,0788^40.490, 
0788/158483. (A10)
■ Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613866,0786/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• +garaj, circa 600 mp, zona centrală'tel. 
0254/613366; 0788/040.490; 0788/158.483. (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)
• dea sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Dorobanți, etaj 2, parchet 2 băi, 
balcon, centrală termică boxă preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică 2 băi, balcon, 
boxă et. 2, Dorobanți, preț 250000 lei, tel. 
0726/316796,0745/639022. (Al)
• decomandate, centrală termică et. 2, zona 
Bejan, preț 48000 euro. tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702, 0745/302200,232808 (A4) 
■ decomandate, etaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703, 0254/232808. (A4)
• dea, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Caroati. Deva, oreț neg., tel. 231800. (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)

• 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)
• regent, ki Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231800, 
0745/511.778 (A9)

• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• șură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon:0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• In Dealu Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366.0788/040.490.0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• 2 camere, bucătărie, baie, beci și gradină 14 
ari, Bretea Strei, relații la tel. 0254/717319 sau 
0740/398789,0743/479921.(T)
• vilă deosebită în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 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)
• kâsani, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
■ 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (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: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Pentru câ vrem sX-ți răsplătim fidelitatea 
și sâ te înarmam cu premii, iți propunem 
un nou concurs, in perioada S iunie * 26 O N 
iuîto, tntrâ pe www.huon.ro cotnpletezâ 
formularul asociat imaginii da promo și cășttgâ tn 27 iulie; 
un MP3 PLAYER, un WEBCAM sau o pereche de 
CĂȘTI CU MICROFON SUCCESS!

REGULAMENT

La acest "oneurs nu pct 3artxr.pa angajați -•••. rm Media SRL $. nic? rudetei 
acestora. «îe gracew I ș: d Reiafu suphmenMre ia tel 072&4SQ 455

RfCLAME

• dh lemn, cu2cam.+lha teren, corn Buceș, tel. 
0254/613366: --o40.4on-..„

Vând garsoniere (19)

• zona Dadă parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convertor, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• urgent, Devă Bulevardul luliu-Maniu, 34 mp, 
balcon închis, parchet, gresie, faianță 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• decomandată balcon închis, pe 
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)
• urgent, zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• urgent, zona Mărăști,etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Bejan, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent, zona Miorița etaj intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent 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 KogăHșeanu, stare bună termopan, ușă 
metalică gresie, faianța contorizări, reparti
toare, bloc nou de cărămidă ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808 0740/535095. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• regent 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)
• dea, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
beva ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317.314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• arabil 3000 mp, în satul Sântuhalm, drum de 
acces, pădure de salcâm un hectar, în satul 
Lunc, corn. Băița drum de acces, preț negociabil, 
tel. 213053. (T)

http://www.huon.ro


• 58 ari, cu ieșire la strada principală, 
Intravilan, preț 2,5 euro/mp, informații la 
tel. 648908, Bârsău. (nr. 8/27.06.20C7)

• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)
• zona Zăvoi, 1000 mp, informații la tel. 
0727/303886 sau 0724/543900. (nr. 3/29.06.2007)
• In Băda, Ideal pentru casă, st= 1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Dava, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, 
utilități, preț 40 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• Dava, zonă rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcelă, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren In Deva, zona Eminescu ■ Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la zl tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)
• teren Intravilan în Deva, 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)
• In Dava, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212,141,231.800, 
0745/511.776. (A9)

• zona Bajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231:800,0745/511.776. (A9)
• zona Untuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• uroant, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcela Intra 550-800 mp, zona de case 
Simerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• 03 ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodeștl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,07884)40490,0788/158483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)

imo
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Aveți nevoie de noii

INSIGNE
- diam.56 mm cu ac
• diam.15,13x21,15x15 mm, cu pit 
COLOR COPY CENTRE
- multiplicări digitale laser color
- ecusoane, legitimații, etichete
• cărți de vizită, liste meniu
- Invitații de nuntă, diplome, a fișe
• îndosarleri, laminări 
TIPOGRAFIE mic tiraj
- imprimate tipizate pentru firme, 
cabinete medicala, asociații

• facturi, avize, chitanțiere, 
monetare autocopiative

• registre
• formulare

ORĂȘTIE, Str.Aural Vlailcu, 
nr.4 Tel. 0788/371837;

' Telfax:0254/241246 
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- cărți, broșuri, pliante, proiecte
• cataloage publicitare 
ȘTAMPILE- orice dimensiuni și forme 
CUTTER - firme și reclame
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Centrul de Afaceri MASTER■ 
Organizează careuri de: 9

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

•Achiziții publice M
AFACWKl înscrieri zilnic. între orele 9-10. tn W 
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Adresa contact; pava, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A ■ 
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SOCIETATE COMERCIAL^ 
ANGAJEAZĂ URGENT;»»

•OPERATOR 
CALCULATOR

• CONDUCĂTORI 
AUTO (B, C și E)

• MUNCITORI 
NECALIFICAȚI

I

Oferim salarii motivante + bonuri de masă
f

• pădurii I ha, Blâjenl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0786/158483. (A10)
• 86 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea pe malul Arleșulul, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0786/040.490, 
07ba/i»48, A107

Cumpăr teren (22)

e cumpăr nMn 10 hi teren araN, până la 
30-40 ha, pian mu In pantă mlcLfo Județ 
sau In teri, M. 0744/146808 (nr. 
veunMm

• 9 hectare. Intravilan, la șosea. Deva sau împre
jurimi, plata Imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• urgent, Dava, 70 mp, parter cu Intrare stradă 
amenajat, 50000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Dev& zonă Industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• umant, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nlvel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
a hală In Deva, toate utilitățile, amena|ată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
a iigant, panini fermă ST-800 mp, corn. Vata, 
preț atractiv, telefon: 0254/613368 0788/040490, 
0788/158483. (A10)

• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Qokhh 1 camere, dec,, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro 
+ garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Imlneecu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat șl mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• m închiriază - urgent ■ casă în Deva, zona 
Horla, construcție nouă P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajat, 2 băl, 2 
terase, Ideal pt firmă, depozit en gros, sediu 
firmă preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• hală 6-600 mp, H-3,5 m, amenajată (CT. 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat si utllațstil 
occidental, pretabll și pentru birouri (Intrare dIr 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 
euro/lună neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• epațlu 6-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• 600 mp hală în Brad, tel. 0254/613366; 
0788/040490; 0788/158.483. (A10)

• Închiriat Imn pentru reclame publicitare, în
Spini, Inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• te Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
teL 0740/317314 (A9)
• te Dwo, preferatei pe MuLl Decembrie sau 
b-dul. Decebal. tel 0746/511.778 (A9)

imobile chirii (29)

• am o elevă 1h gazdă primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007, Informații la telefon 
212865. (T)
• am o elevă în gazdă primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007, telefon 212865. (D
• Inchlritt casă de vacanță P+l cu terasă în 
stațiunea Geoaglu-Băl șl vând poartă metalică 
3,60/2m uși, geamuri șl parchet stejar, Inf. latei. 
241044, după ora 17. (T)

• închiriez garaonleri mobilată în Cluj-- 
central, Informații la telefon 0254/216990, 
0788/282068 (nr. 4/27.082007)

• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată 
contorlzărl apă gaz, frigider, 100 euro/lună 
negociabil, tel. 0722/564004. CD
• Deva, zona Piață 50 mp, parter, occidental, 
centrală termică termopane, pt birou, cabinet 
sediu firmă 500 euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• ganonleri, Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat, 
contorlzărl, 150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 1 cameră mobilat, preț 400 ron, 
tel. 0740/210780. (Al)
• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

Fabrica de Ape 
Minerale Bâcâia, 
jud. Hunedoara 

angajează:
—- _l—t------» «

. electromecanici

Relații la sediul 
firmei sau la tele

fonul 0254/249187.
(101589)

Bauen sie sich ihr 
Internationales 

Geschăft auf! Moderne 
Biirotătigkeit von 

zu Hausel 
www.top-job.li

Auto românești (36)

• Sodeteto Comerdală vina e autobasculantă 16 
tone, la chele, telefon 0744/515275. (nr, 
1/29363007)
• riad Dada 1318 AF1990, stare foarte bună de 
funcționare, radio casetofon, închidere central
izată preț negociabil, tel. 0724/012735. (T)

Auto străine (37)
• Opal Agla 1,01 AF 2001,stareireproșabilăABS, 
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 
Ferrari, motor 2000, benzină euro 4, extrase full, 
preț 12 800 euro, tel. 0723/270346 CT)
a rind Daawoo Clelo Executive, AF 2000, km 
97.000, stare bună alarmă geamuri electrice, 
Jante Al, Instalație GPL, CD, preț 160 milioane, 
neg., 0724/261421 sau 0724/382830. (T)

• vând Flat Regata S100,1600 cc, benzină AF 
1985,5 viteze, servodirecțle șl frână aprindere 
electronică preț 4.000 ron, neg, 0749/028505 
Deva (T)

• vând Opel Ascona DteMkAf. 1988 motor 
L8 consum 8%, store foarte bună text la 
zL preț negociabil ■ 43000 lei, telefon 
0724/198808 (nr. 12/27482007)

• vând Opal Corsa, an 2002, euro 4, adus de 10 
zile în România, opțiuni ABS+EPS+airbag4+ 
turelă+radio CD cumenzi pe volan, 5150 euro, tel. 
0751/861056. CT)

Piese, accesorii (42)
• vând plece de Trabant ■ 2 motoare, Ilia, Str.
Libertății, nr. 92, telefon 0727/951317. (D

I
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Mobilier și interioare (47)

• vând canapea, stare bună, 50 ron, tel. 
0743/030792. (T)

Electrocasnice (56)

• vând ladă Arctic 5 sertare, preț 400 lei, nego
ciabil, tel. 0354/105622, vineri, sâmbătă, 
duminică după ora 21.00. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând legume, preț negociabil, telefon 
0726434097. (T)

Instrumente muzicale (60)

• vând urgent pianină Ceaikovski, stare foarte 
bună, preț negociabil, inf. latei. 0751/224104 sau. 
0354/105708, Deva, a)

Pierderi (62)

• Pierdut carnet de asigurări pe numele Sicoi 
Ana. Se declară nul. (nr. 1/02.07.2007)

• Noul!! Călătoriți ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/56886L 
0742/121148 0749/037604. (97302)
• reparație generală, acordaje, orice tip de 
acordeon, telefon 0723/933201sau 0752/845613. 
CD

• caut femeie pentm menaj (vlăXprogMi
3 zile pe îăptămână tel 0729/939948 
(4/2X06^007)

• reparații generale, acordaje orice tip de 
acordeon, tel. 0723/93320. (T)

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

CONCURS DE ADMITERE 
în anul universitar 2007 - 2008

pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 
înscrieri pentru anul universitar 2007-2008 
învățământ economic de licență ia distanță:

I

4
Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri
Finanțe, Asigurări, 
Bănci și Burse de Valori Finanțe

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

înscrieri:
Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007
Etapa II: 4 august -12 septembrie 2007

Luni - Vineri 08°° -15°°; Sâmbătă - Duminică 1O°°-12°° 
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 1500 la sediul 

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

«GAME

http://www.emma.ro
http://www.edlturaemma.ro
http://www.insigna.su
http://www.a-catalog.ro
http://www.deslgn-web.ro
http://www.top-job.li
rectorfji.tiantaibiu.ro


GUVHWUL ROMÂNE

Ministerul Mundi, Familiei 
și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
organizează la DEVA următoarele 

cursuri gratuite:

MANAGEMENT MODERN ÎN 

IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 
DE COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 
2004 - Coeziune Economică $i Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Promovarea Capitalului Uman 
Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din IMM-uri

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN SA din:
DEVA STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A
TELEFOANE: 213915, 214718,0744524480
Pentru mai multe Informații despre relațiile dintre România și Uniunea Europeană, vizitează:

www.infoeuropa.ro
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- Hali iviiisIrialft-M praf ața 
1250 mp, cu pod rulant do O 
tona;
- Spațfa la nival I In blocul 
administrativ al Hm 
aproximativ 400 mp;

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 și Hunedoara

Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim: 

Cu inima sfâșiată de durere anunț că a încetat din 
viață cea care a fost fiica mea

PREDA GABRIELA DOINITA
din Hațeg. Liniștea se așterne peste al tău mormânt,
dorul de tine nu piere nicicând. Tristă și singură am 
rămas pe acest pământ, dar chipul tău drag îmi 
luminează fiecare gând.

Dumnezeu s-o odihnească in pace! 
Mama Elena, veșnic nemângâiată

SC INJECT TRADING SRL Brăila
ANGAJEAZA PIETRAR

CONDIȚII:
■ Experiență în domeniu, minim 5 

ani;

■ Corectitudine, seriozitate;

Disponibilitate la program 
prelungit.

SEOfEBĂ:
■ Salariu motivant și tichete de 
masă;

Cazare în locuință de serviciu.

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

(100336)

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

(nr. 3005484)

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

ft

în aceste momente grele pricinuite de trecerea în eter
nitate a celei care a fost

S.C. Linmed SRL
ASISTENT MEDICAL

pentru punctul de lucru Sews-R Deva
Cerința' Interviul se ține în data de 06 iulie,

- cunoștințe minime de PC la cabinetul medical Sews-R, ora

- limoa. ngfeză 1000 Informații la tel.

07233290158.
(101583)

ANGAJEAZĂ

SC ECO SID SA HUNEDOARA
Solicită oferte de la firme specializate și autorizate, în 
vederea demolării structurilor de beton existente pe 
teritoriul Armei și evacuarea materialelor rezultate.

Ofertele se vor depune la sediul Armei până în data de 
16.07.2007. Informații se pot obține de la sediul SC ECO 

. SID SA Hunedoara, Piața lancu de Hunedoara, nr.1 sau la 
telefoanele: 0728/284.445 și 0727/773.348.

''‘m - ■' '■ l'7’’09|

Oferte locuri de muncă (74)

• Societatea comercială Kaufmann angajează 
persoană cu studii tehnice, având următoarele 
atribuții: planificare, supervizare producție 
tâmplărie PVC, efectuare măsurători, ofertare, 
dezvoltarea rețelei de clienți, salariu cu 
bonificații, tel. 0254/233240, fax. 0254/233239, e- 
mail. office®kaufmann.ro. (nr. 4/02.07.2007)

■ caut șofer profesionist pentru Dane
marca, salariu 2000 euro/lună, Informații la 
telefon 0741/998941 sau 0744/625008. (nr. 
5/27D62007)

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara, 28 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Lupeni, 14 posturi, data limită 30.07., 
tel. 213244. între orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Lupeni, 3 posturi, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Lupeni, 3 posturi, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• agent vânzări, Brad, 1 post, data limită 15.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• agent vânzări, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• «Mor ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 
15X17., tel. 213244, între orele 9-16.
• MdMlator manual, Călan, 6 posturi, data 
limită 21.08., tel. 213244, între orele 9-16.

• ambalator manual, Hunedoara, 14 posturi, 
data limită 20.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 47 posturi, 
data limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• analist ajutor, Lupeni, 1 post, data limită 14.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• animator sodo-educativ, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.07., tel. 213244, între orele 
9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 16.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical (s), Hunedoara, 1 post, data 
limită 16.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical (s), Petroșani, 1 post, data 
limită 10.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 28.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 30.07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• asistent medical generalist, Lupeni, 1 post, 
data limită 14.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Lupeni, 2 posturi, 
data limită 09.07, tel. 213244, între orele9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 02.08, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 4 posturi, data limită 21.08, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 5 posturi, data limită 31.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.

(32135)

PREDA GABRIELA DOINITA
din Hațeg, suntem alături de mama ei, doamna Preda 
Elena, și dorim ca Dumnezeu s-o mângâie în aceste 
clipe grele.

Fam. Păsăret loan și Angela

COMPANIE INTERNAȚIONALA
Nemrtwa, pentru Deva:
1. REPREZENTANT DE VÂNZĂRI CREMHE.
2. MANAGER ECHIPA DE VÂNZĂRI.
CV-urile pot fi trimise până la data de 04.07)2007, Ht nr. de fax:
0264/431.937 sau te adrese de mail: ndtetaitajwteraMMd^inunjnsm. 
Vâ rugăm să face# mențiunea pa CV-wri pentru an iritatei job-uri 

apricați.
(101269)

• confecționer-asambtor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara. 1 post, data limită 31.07, tel. 213244, 
intre orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara. 20 posturi, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 20.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 8 posturi, data limită 20.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Lupeni, 16 posturi, data limită 01.08, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer cablaje auto. Deva, 17 posturi, 
data limită 19.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• confecționer cablaje auto, Hațeg, 44 posturi, 
data limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 3 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer îmbrăcăminte ortopedică, Călan,
30 posturi, data limită 31.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• confecționer tricotaje după comandă, Hune
doara, 19 posturi, data limită 31.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• consilier instituții publice, Deva, 1 post, data 
limită 05.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• consilier juridic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• consiller/expert/lnspector/referent/econo- 
mist, Deva, 1 post, data limită 22.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• consilier/expert/inspector/referent/econo- 
mist, Lupeni, 1 post, data limită 15.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• contabil, Deva. 1 post, data limită 25.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• controlor calitate, Deva. 2 posturi, data limită 
25.07., tel. 213244, între orele 9-16.
■ croitor, Hunedoara, 14 posturi, data limită 
20.08, tel. 213244, între orele 9-16.

• croitor pt Încălțăminte și articole tehnice, 
Călan, 6 posturi, data limita 08.08, tel. 213244, 
intre orele 9-16.
• croftor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• curățftor-sablator, Călan, 10 posturi, data 
limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• cusător piele la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 08.08, tel. 213244, 
între orele 9-16.
■ cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 15 posturi, data limită 31.08, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• designer industrial. Hațeg, 1 post, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• tfirector Instituție publică. Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Călan, 2 
posturi, data limită 31.07, tei, 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Deva, 1 post, 
data limită 22.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Deva, 2 posturi, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 2 
posturi, data limită 30.07, tel. 213244 între orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Deva, 2 
posturi, data limită 20.07, tel. 213244, intre orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.07, tel,213244, 
intre orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 
1 post, data limită 15.07, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Deva. 1 post, data limită 22.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• elect oniit depanator utilaje calcul, Deva, 1 
post, data limită 30.07, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• lor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12, tf' ’13244, între orele 9-16.
• Umani, 10 posturi, data limită 15.07, 
tel. 213z între orele 9-16.
• . Petala, 1 post, data limită 10.07, tel. 
213244, intre orele 9-16.
• fasonator produse ceramice, Deva, 7 posturi, 
data limită 20.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• temele de serviciu, Hunedoara, 1 post, data 
limită 0407, tel. 213244, între orele 9-16.
• fleraHretonlst, Călan, 5 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244 între orele 9-16.
• fferar-betonlst, Deva, 1 post, data limită 22.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• flerar-betonlst, Deva, 9 posturi, data limită 
20.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• frigoriferist (frigotehnist), Deva, 1 post, data 
limită 26.09, tel. 213244 între orele 9-16.
• frigoriferist (frigotehnist), Hațeg, 1 post, data 
limită 11.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• frigoriferist (frigotehnist), Hunedoara, 1 post, 
data limiță 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08, tel. 
213244, între orele 9-16.
• frizer, Lupeni, 1 post, data limită 15.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 1 post, data 
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
25.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar depozit, Petrila, 1 post, data limită 
10.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• grădinar, Deva, 1 post, data limită 30.07, tel. 
213244 între orele 9-16.
• infirmieră, Petrila, 1 post, data limită 10.07, tel. 
213244 între orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Călan, 2 posturi, data limită 30.07.. tel. 
213244, între orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole. Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16.

(nr. 3005483)
• Inginer comtnicțl civile, industriale șl agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• Inginer de cercetare în construcții civilei 
Industriale, Deva, 1 post, data limită 16.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• Inginer Instaleț) pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 16.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• Inginer mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• inginer mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
20.07, limba engleză PC, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• Inginer mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
20.07,llmba engleză franceză tel. 213244, între 
orele 9-16.
• Inginer producție, Lupeni, 1 post, data limită 
15.07., tel. 213244, intre orele 9-16.
• Inspector eslgirtri, Lupeni, 1 post, data limită 
15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• Inspector ipedalKate administrație publică 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
■ Instalator apă canal, Deva, 1 post, data limită 
22.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• Instalator încălzire centrală și gaze, Deva, 1 
post, data limită 26.09, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• Instalator încălzire centrală și gaze, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Lupeni, 1 post, data limită 15.07, tel. 
213244, între orele 9-16,
• Inșeftor clădiri, Deva, 4 posturi, data limită 
26.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07, tel. 213244, intre orele 9-16.
• Idnetoterapeut, Petroșani, i post, data limită 
10.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• laborant apă și apă grea, Petrila, 1 post, data 
limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• laborant detarmicări fizico-mecanice, Deva, 2 
posturi, data limită 20.07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 3 posturi, data limită 25.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.

ANUN concurs
4b

In exclusivitate o minune dumnezeiască MAICA 
PARASCHIVA, venită din Jara Sfântă la cererea cre
dincioșilor, cu cele mai puternice leacuri sfinte 
bisericești, talismane de noroc, uleiuri binefăcătoare 
aduse de la mormântul Iul Isus Mântuitorul.

Maica Paraschlva vă poate dezlega orice probleme 
ați avea: legate de farmece sau blesteme, indiferent de 
gravitatea cazurilor.

Sunt Mircea din Slmeria și Dumnezeu s-o binecuvân
teze pe Mâlcuța Paraschiva pentru că ml-a alungat 
farmecele șl blestemele .din familie și mi-a redat pofta 
de viață.

Sunt Mlrel din Hunedoara șl n-am cuvinte să.-i 
mulțumesc Măicuței Paraschiva care numai prin telefon 
ml-a ajutat soția șl acum avem o fetiță.

Sunt Clara din Dobra și aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva pentru binele pe care mi l-a făcut, ml-a redat 
prosperitatea în casă șl fericirea, doar telefonic.

Sunt Petrlcă șl n-am cuvinte să-l mulțumesc Măicuței 
Paraschiva care m-a lecuit de beție.

Deschide Cartea Sfântă telefonic șl rezolvă pe baza 
datelor de naștere și a numelui de botez, rezolvă 
garantat, tel. 0748946177.

(101667)

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE:

AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

PRIMĂRIA COMUNEI LELESE organizează 
concurs în data de 10.07.2007, ora 12.00, 
pentru ocuparea următoarelor posturi:
1 ■ MANAGER REȚEA ELECTRONICA A 
COMUNITĂȚII LOCALE
Ceriniemlnlme;
- studii superioare
- cunoștințe utilizare calculator - nivel mediu
- cunoștințe limba engleză - nivel începător
- ușurință, claritate și coerență în comunicare
- sociabilitate, capacitate de relaționare și de 
lucru în echipă
- capacitate de organizare și administrare, 
orientare spre rezultate

2, ADMINISTRATOR IT REȚEA 
ELECTRONICA A COMUNITĂȚII LOCALE
Cerințe minime:
- studii medii (studiile în domeniul IT constituie 
avantaj)
- cunoștințe de nivel mediu despre sisteme de 
operare, aplicații tip office - secretariat, aplicații 
Internet, administrare și configurare rețea de 
calculatoare;
- cunoștințe limba engleză - nivel începător
- aptitudini tehnice
- ușurință, claritate și coerență în comunicare
- capacitate de organizare și încadrare în 
termene
Detaliile despre condițiile de participare la 
concurs sunt disponibile la sediul Primăriei 
comunei Lelese. Tel. 0254/735402.

(101592)

RECLAME

http://www.infoeuropa.ro
mailto:radu.muresan@informmedia.ro
office%25c2%25aekaufmann.ro
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Duet inedit la B'estival
• Premiu la Los Angeles. Regizorul 
Radu Jude a primit premiul pentru scurt- 
metraj, pentru filmul „Lampa cu căciulă", 
la ediția de anul acesta a Festivalului de 
film de la Los Angeles, dedicat cine
matografiei independente, organizat în 
perioada 21 iunie - 1 iulie.

Creatorul personajelor de desen ani
mat din familia Simpsons, Matt Green
ing, și producătorul Al Jean au prezen
tat, la Madrid, filmul de lung metraj The 
Simpsons, a cărui premieră va avea loc 
în 26 iulie. (Foto: EPA)

■ Marilyn Manson și 
Alice Cooper au cântat 
împreună la B'estival în 
fața a 20.000 de oameni.

București (MF) - Ultima 
seară de B'estival de la Bu
curești a rezervat publicului 
o surpriză de proporții, vede
tele rockului Alice Cooper și 
Marilyn Manson cântând în 
duet două piese și îmbră- 
țișându-se pe scenă.

Show-ul lui Alice Cooper a 
început cu câteva minute 
înainte de ora 21.00. Surpriza 
a venit la cea de-a doua piesă, 
atunci când Marilyn Manson 
a apărut pe scenă alături de 
Cooper. „Au scris istorie”, au 
spus cei din public atunci 
când i-au văzut cântând 
împreună pe cei doi.

După ce Manson s-a retras 
înapoi în culise, Cooper și-a 
continuat concertul, prezentând 
un show teatral. La final a 
revenit la un bis cu piesa „Poi-

Cruz a făcut atac de panică
Cămilă pe 
autostradă

Stockholm (MF) - Poli
ția a găsit o cămilă moar
tă, “întinsă lângă auto
strada E22, în afara ora
șului Karlskrona, din 
Suedia. Cămila, descope
rită ieri, la trei dimi
neața, avea pe corp răni 
vizibile. „Credem că ani
malul era transportat cu 
un autocamion și a căzut 
din autovehicul, astfel 
încât corpul a fost târât 
o bucată de drum. Apoi 
șoferul când a descoper
it accidentul a părăsit 
trupul cămilei lângă au
tostradă”, a spus purtăto
rul de cuvânt al poliției.

Cameră secretă
Beijing (MF) - Arheolo

gii chinezi au descoperit 
o încăpere secretă subte
rană în mormântul primu
lui împărat din dinastia 
Qin, vechi de peste 2.000 
de ani. înregistrările 
istorice care descriu mor
mântul lui Qin Shihuang, 
primul împărat al dinas
tiei chineze Qin, nu men
ționează nimic despre 
această cameră.

Mary Zwo (Foto: EPA)

New York (MF) - Actrița 
spaniolă Penelope Cruz a 
întârziat cu două ore deco
larea unui avion de pe aero
portul din Newark, Statele 
Unite, din cauza unui atac de 
panică. Actrița s-a îmbarcat

Internat 
La spital 
Berlin (MF) - Un pui 
de gorilă de șase 
săptămâni este tratat 
la secția de terapie 
intensivă a unui spital 
pediatric din Germa
nia, după ce acesta a 
fost respins de 
mama sa, iar veteri
narii au considerat că 
nu sunt suficient de 
pregătiți ca să îl îngri
jească. Mary Zwo a 
fost acceptată la Spi
talul universitar 
Muenster, după ce 
angajații de la 
grădina zoologică din 
localitate au găsit-o 
deshidratată, un nivel 
scăzut de zahăr în 
sânge și la un pas de 
hipotermie.

Penelope Cruz (Foto: epa)

Au omagiat-o pe prințesă

Dietă din Epoca de Piatră
Stockholm (MF) - Dieta alimentară a oame

nilor din Epoca de Piatră poate preveni insta
larea diabetului de tipul II, potrivit unui 
studiu realizat de o echipă de cercetători din 
Suedia, informează The Sun. în Epoca de Pia
tră, alimentația oamenilor era formată în 
principal din fructe, nuci, legume, came slabă 
și pește. Cerealele, produsele lactate, grăsimile 
și zaharurile rafinate, care furnizează majori
tatea caloriilor în dieta modernă, au devenit 
alimente de bază abia după ce oamenii au 
început să facă agricultură, în urmă cu 9.000 
de ani în urmă.

■ Aproape 63.000 de 
persoane au fost la con
certul de la Londra, în 
memoria prințesei Diana.

Londra (MF) - Concertul a 
fost organizat de prinții 
William și Harry pe 1 iulie, 
ziua în care mama lor, care 
a murit în urmă cu zece ani, 
ar fi împlinit 46 de ani. Mega- 
concertul a fost transmis în 
direct în 140 de țări, care a 
avut o audiență de 500 de mi
lioane de telespectatori.

Cei doi prinți au dat star
tul sărbătorii lansând un 
„Bună ziua, Wembley”, într-un 
stadion scăldat în soare după 
mai multe zile ploioase.

Vrea să renunțe la numele J-Lo

MICUI patruped a trebuit să treacă pe 
la stilist pentru a putea participa la spec
tacolul canin de la New York (Foto: epa>

Los Angeles (MF) ■ Cântărea
ța americană Jennifer Lopez 
vrea să renunțe la numele de 
scenă J-Lo pentru a scăpa de 
reputația de divă capricioasă 
și a-și îmbunătăți imaginea, 
informează The Sun.

Cântăreața în vârstă de 37 
de ani, celebră pentru faptul 
că este foarte pretențioasă și 
încăpățânată, a declarat că a 
dorit ca pseudonimul său să Jennifer Lopez (Foto: epa)

Cooper și Manson (Foto: epa)

son” și a plecat luându-și la 
revedere de la public înfășurat 
în steagul României.

Marilyn Manson și-a făcut 
apariția pentru recital la ora 
23.00, deschizând concertul cu 
piesa „If I Was Your Vampire”, 
de pe cel mai recent album al 
său. Celebra „Sweet Dreams” 
a fost cântată nu doar alături 
de public, ci și alături de Alice 
Cooper. Organizat de Emaglc 
Entertainment, B'estival a fost 
primul eveniment de o aseme
nea amploare care a avut loc 
la București.

pe aeroportul din Newark 
pentru a ajunge la Barcelona, 
unde urmează să facă un film 
în regia lui Woody Allen.

Vedeta, care călătorea sin
gură, a părut liniștită în timp 
ce aștepta să decoleze avionul, 
dar când vehiculul a început 
să ruleze pe pistă, Cruz a 
început să se agite.

Avionul s-a întors la poarta 
de îmbarcare, actrița a coborât, 
iar bagajele sale au fost aduse 
la sol. „Era extrem de înspăi
mântată și a refuzat să zboare”, 
a indicat un pasager. Avionul 
a decolat spre Barcelona cu 
două ore întârziere.

Prinții William și Harry au dat startul sărbătorii (Foto: EPA)

„Evenimentul evocă tot ceea 
ce mama noastră iubea în 
viață: muzica, dansul, acțiu
nile caritabile, familia și pri
etenii”, a explicat William.

Primit cu aplauze și ovații, 

fie unul amuzant, dar că 
„lucrurile au scăpat de sub 
control și au devenit cu 
adevărat nebunești”.

„S-a terminat cu poveștile 
ridicole despre accesele mele de 
furie și despre faptul că folo
sesc doar cearșafuri egiptene. 
Am lăsat toate aceste lucruri în 
urmă”, a spus Lopez.

Frumusețea latino a de
clarat că intenționează să se

Alexandra^
Născută în zodia 
Taur, îi plac muzi
ca, dansul și excur
siile.

. www.huon.ro

sir Elton John a marcat debu
tul concertului cu melodia 
„Your song”. Primele 22.500 
de bilete la acest concert puse 
în vânzare în decembrie 2006 
s-au epuizat în 20 de minute.

implice mai mult în proiecte 
muzicale și cinematografice

La concert au asistat prin
țesele Eugenie și Beatrice, fii
cele prințului Andrew, Kate 
Middleton, fosta iubită a prin
țului William, împreună cu fa
milia sa. Chelsy Davy, iubita prin
țului Harry, contele Charles 4 

Spencer, fratele Dianei, și suro
rile sale, lady Sarah McCorquo- 
dale și lady Jane Fellowes.

Aproximativ 20 de artiști au 
cântat pe scena de pe stadionul 
Wembley, prezentați de staruri 
precum actorii Sienna Miller 
și Dennis Hopper. Alte per
sonalități au prezentat măr
turii despre Diana și despre 
acțiunile sale caritabile, pre
cum cele în beneficiul vic
timelor minelor antipersonal 
sau ale maladiei SIDA.

Vasul „Havhingsten af |
Glendalough”, cea mai 
mare replică din lume a 
unui vas de luptă viking, 
a plecat din Danemarca 
într-o călătorie spre 
Dublin, unde va ajunge » 
în 14 august. (Foto: EPA) t
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