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Certat de Greenpeace
București (MF) - Organizația Greenpeace cere președintelui Traian Băsescu „să solicite respectarea legii și a valbrilor deosebite ale tării înainte de a susține construcția DN 66A”, argumentând că nicio

autoritate nu s-a pronunțat 
în sensul oportunității 
unei asemenea 

| construcții. Ecologiștii
l-au criticat pe președinte 

pentru faptul că la finele 
săptămânii trecute acesta s- 

pronunțat pentru conțin 
urea lucrărilor la drumul 

- Petroșani-Băile Hercu- 
lane.

Hoții au paralizat CFR-ul
■ Două trenuri au fost 
anulate după ce hoții de 
cupru au furat sute de 
metri de cablu.

Hunedoara (T.S.) - Șase per
soane din județul Hunedoara 
au fost reținute, fiind acuzate 
că au furat, în noaptea de

sâmbătă spre duminică, 320 de metri de cablu din cupru și oțel din stația CFR Hunedoara. în urma furtului un tren personal a înregistrat 180 de minute de întârziere, iar alte ? două au fost anulate. Hoții, cu vârste cuprinse între 24 și 39 de ani, nu simt cunoșcuți cu antecedente penale. „în urma

verificărilor, polițiștii au stabilit că făptuitorii au acționat pe timpul nopții, urcându-se pe un stâlp și tăind bucățile de cablu din cupru, respectiv oțel, cu un foarfece special, după care au transportat întreaga cantitate de metal sustrasă în municipiul Hunedoara cu intenția de a o va

lorifica la un centru de colectare a fierului vechi”, a declarat Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara. Autorii au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă.

Vine vreme rea| Deva (C.P.) - Vremea se va înrăutăți începând■ de azi și până joi, existând posibilitatea să plouă torențial, chiar cu grindină și să se producă vijelii. Prefectura Hunedoara a primit o atenționare meteorologică cu cod galben de la Centrul Operativ pentru Situații de Urgentă din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile. Potrivit atenționării, începând din partea a doua a zilei, instabilitatea atmosferică „se va accentua treptat” și se va manifesta prin intensificări ale vântului, uneori chiar vijelii și ploi torențiale, izolat chiar cu grindină. Local, cantitățile de apă așteptate ar putea depăși 30- 35 de litri pe metrul pătrat în 24 de ore. în ciuda celor prognozate, azi se așteaptă ca vremea să fie caniculară până spre după-amiază.

Verificarea 
Bae-ului
Deva (S.B.) - Ministrul 
Educației, Cristian 
Adomniței, va cere 
controlarea lucrărilor 
de la bacalaureat în 
județele cu medii 
extreme, pentru a se 
verifica dacă notele 
reflectă pregătirea 
elevilor. Județul 
Hunedoara se află pe 
locul trei între jude
țele cu o rată ridicată 
a promovabilității 
obținând un procent 
de 95,53 %. /p.3

Speranțe
Deva (V.N.) - După 
ce „Mureșul" Deva a 
revenit în Liga a ll-a 
de fotbal, ieri lotul 
echipei s-a reunit 
pentru pregătirile 
noului sezon fără 
prea multe modifi
cări. Se pare că de 
acum încolo se vor 
face modificările 
sperate de antrenorul 
Gică Barbu, /p.7

Panoul există doar pe hârtie
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CNSAS acoperă foștii turnători
Confo-r ii CNSAS
acoperă foșflgwîătorj și ofițeri, în loc 'Ufilafeconspire.
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■ Consiliul Local a de
cis, operatorul de trans
port a dispus, dar orarul 
nu e afișat nici acum.

Deva (D.I.) - în luna aprilie cotidianul nostru atrăgea atenția asupra lipsei minimei informații referitoare la orarul autobuzelor intrajudețene care pleacă din spatele gării, din Deva. La puțin timp, Consiliul Local a luat decizia ca, până la finalizarea construcției noii autogări, operatorul de transport să monteze un panou de afișaj în zonă. Ideea,

Panoul cu orarul autobuzelor va apărea doar după finalizarea 
autogăriideși venită cu întârziere, era bună. Din păcate, ea a rămas doar pe hârtie. în jurul gării, despre orarul microbuzelor intrajudețene e un noroc dacă te informează cineva. Rămâne ca mult căutatul orar să apară în momentul în care va fi finalizată autogara, „cam pe la

sfârșitul lui august, probabil”,după cum spunea ieri unul dintre constructorii clădirii. Probabil că timpul până la inaugurare e considerat suficient de scurt de către operatorii de transport ca să nu-și mai bată capul cu instalarea panoului de informații.

Tir-ul problemă
Vălișoara (T.S.) - Auto- | trenul răsturnat, sâmbătă noaptea, într-o râpă de pe raza comunei hunedore- ne Vălișoara nu a fost ridicat încă de nimeni. Și asta deoarece proprietarii TIR-ului se află în stare de faliment. Ieri, reprezentanții firmei păgubite au. adus un alt TIR în zonă în care încercau să încarce marfa din autotrenul răsturnat. Din păcate, însă, nu au reușit să găsească oameni dispuși să-i ajute, /p.5

Tentativă de suicid
Hunedoara (C.P.) - Un tânăr de 20 ani din Hunedoara a ajuns la spital după ce s-a aruncat de la etajul al doilea al apartamentului său, căzând în spațiul ghenei de gunoi. Polițiștii au stabilit că Andrei’ Z., fără ocupație și fără antecedente penale, a recurs la

acest gest din cauza unei depresii nervoase. Tânărul a fost internat la Spitalul Municipal Hunedoara, prezentând „poli- traumatism prin cădere de la înălțime, contuzie coloană cervicală și contuzie bazin”. Medicii susțin că starea pacientului este momentan stabilă.
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iWfiiE. FAIANȚA IMPORT PARCHET LAMINAT 7 mm i

KONMP (trafic Intens)



marț». 10 iulie 2007 CUVÂffllt

PE SCURT

tRăp.ți. Un-bulgar și un britanic au fost 
răpiți, în noaptea de duminică spre luni, 
în cursul unui atac asupra unei instalații 
petroliere din sudul Nigeriei, au anunțat, 
ieri, surse din industrie și diplomatice. Cei 
doi au fost răpiți de bărbați înarmați, a- 
flați la bordul unor vedete rapide, care au 
atacat o barjă a societății petroliere nige- 
riene Manipoiu, aflată în regiunea Calabar.

România, lăudată la Bruxelles

Igor Ivanov a 
demisionat

Moscova (MF) - Igor Ivanov și-a dat demisia din funcția de secretar al Consiliului rus de Securitate, un organism puternic prezidat de președintele Vladimir Putin, care coordonează politica de securitate națională, relatează agenția Interfax. Ivanov, numit secretar al Consiliului după ce și-a dat demisia din funcția de ministru de Externe, în 2004, și-a înaintat demisia în urmă cu două săptămâni. O decizie a Kremlinului privind ac ceptarea sau respingerea demisiei sale este așteptată până la sfârșitul săptămânii. „Ivanov nu intenționează să rămână în Guvern, el îndreptân- du-se Spre domeniul cercetării sau învățământului”, a precizat sursa.

Igor Ivanov (Fote: epa)

Nicolas Sarkozy

H OLAF laudă coopera
rea cu România, criti- 
când-o pe cea cu Bul
garia sau cu alte state.

București (MF) - România dispune de un organism „extrem de activ” de combatere a fraudei, ceea ce nu este încă și cazul Bulgariei, a declarat ieri, la Bruxelles, directorul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), Franz Hermann Bruener, citat de RFI.Alte state membre, precum Italia, Belgia și Germania, ar trebui și ele să-și mai „îmbunătățească” dialogul cu Comisia Europeană și cu OLAF.Acestea sunt concluziile ra

portului CE privind lupta împotriva fraudei prezentat ieri, precizează sursa citată.La rândul său, vice-preșe- dintele instituției, Siim Kallas, a pus accentul pe nevoia „vitală” de cooperare între OLAF și statele membre, în lipsa căreia Bruxelles-ul nu-și poate face o imagine clară a neregulilor ce intervin în gestiunea fondurilor europene.Neregulile, în scădereRaportul mai arată că, în a- nul 2006, numărul neregulilor a scăzut, insă problemele persistă în domeniul vamal, prin eludarea taxelor și nedeclara- rea unor bunuri. Situația s-a ameliorat insă în gestiunea fondurilor agricole și a celor

structurale, se precizează în documentul citat. Concluzia se bazează pe faptul că în 2006 au fost înregistrate peste 5.000 de plângeri privind eludarea taxelor vamale, care constituie sursa de venit pentru bugetul comunitar. Din aceste 5.000, 22% este reprezentat de fraudă.Cât privește partea de cheltuieli a bugetului, cazurile de proastă gestiune și chiar fraudă sunt in scădere, astfel că fondurile agricole, cele structurale și fondurile prea- derare au fost, în ansamblu, corect alocate.Procentul cel mai mic de fraudă este găsit în domeniul agricol, se mai precizează în Raportul citat de RFI. Directorul Oficiului European de 
Luptă Antl-Fraudă, Franz Her
mann Bruener (Foto: epaj

(Foto: EPA)

Refuză 
grațierea 
colectivă
Paris (MF) - Președin
tele Franței, Nicolas 
Sarkozy, a refuzat să 
acorde o grațiere co
lectivă cu prilejul Zilei 
Naționale de la 14 
iulie, punând astfel 
capăt unei tradiții 
prezidențiale. Șeful 
statului a declarat că 
nu este de acord 
să-și utilizeze prero
gativele pentru a re
zolva problema su
praaglomerării din 
închisori. Anul trecut, 
fost președinte 
Jacques Chirac a eli
berat orca 3.500 de 
condamnați din tota
lul de 61.000 de per
soane aflate la închi
soare, în condițiile în 
care capacitatea sis
temului penitenciar 
este de 50.000 de 
locuri. Sarkozy, cu re
putația unui intransi
gent în probleme de 
ordine publică și jus
tiție, a afirmat că i - 
s-a propus să grație- 
ze 3.000 de deținuți.

Staționați ia frontierăBagdad (MF) - Armata turcă a mobilizat 140.000 de militari de-a lungul frontierei cu Irakul, a anunțat, ieri, ministrul irakian de Externe, Hoshiyar Zebari, citat de Reuters.Comandanții militari turci au cerut Guvernului de la Ankara să autorizeze o incursiune în nordul Irakului pentru a contracara acțiunile militanților PKK.Zvonurile privind o posibilă incursiune a trupelor turce au afectat piețele financiare și au determinat Statele Unite să ceară Ankarei să nu demareze operațiunea.Turcia nu a anunțat numărul militarilor mobilizați lângă granița cu Irakul, dar se crede că cifra ar putea ajunge la câteva zeci de mii.Tenisunile au escaladat în zona muntoasă de la granița dintre cele două țări in urma unui val de atacuri comise in Turcia de către militanții PKK, potrivit autorităților turce.Armata turcă a lansat în trecut tiruri de artilerie care au vizat obiective ale PKK situate pe teritoriul irakian și a organizat o serie de raiduri transfrontaliere.Statele Unite se tem că o eventuală operațiune majoră a armatei turce în nordul Irakului ar stârni iritarea comunității kurde și ar extinde violențele interconfesionale.Guvernul turc de centru-dreapta se confruntă cu tensiuni tot mai mari în perspectiva alegerilor parlamentare din 22 iulie, care s-ar putea încheia cu un succes al formațiunilor naționaliste.
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îngrijorare pentru 
Kosovo

Priștina (MF) - Oficialii din cadrul NATO și Uniunii Europene sunt îngrijorați de impasul negocierilor pentru stabilirea statutului provinciei Kosovo.Potrivit cotidianului koso- var Koha Ditore, unii diplo- mați UE cred că o rezoluție în acest sens, care însă nu va răspunde exigențelor liderilor de la Priștina, ar putea fi a- doptată la sfârșitul lunii iulie.Cu toate acestea, rezoluția va crea premisele trecerii la următoarea etapă în procesul de soluționare a crizei din Kosovo.Deși încă nu a fost anunțat public nimic în acest sens, diplomații de la Bruxelles cred că este posibil ca rezoluția să prevadă preluarea de către autoritățile din Kosovo a atribuțiilor ordinii publice și legislației.Liderii din Kosovo nu vor proclama unilateral independența provinciei fără sprijinul Statelor Unite și Uniunii Europene, declară Agim Ceku, șeful Executivului de la Priștina, relatează Financial Times în ediția electronică.Negocierile dintre Statele Unite și Rusia pe tema statutului provinciei sunt în impas, liderii din Kosovo fiind obligați să caute sprijinul Occidentului înainte ca majoritatea albaneză să își piardă răbdarea, credibilitatea și încrederea în comunitatea internațională, a explicat Ceku.Primul-ministru a subliniat că Priștina va accepta monitorizarea de către Uniunea Europeană și va continua să colaboreze cu Occidentul pentru a înlătura obiecțiile Belgradului cu privire la independență.

Gordon Brown (Foto: epa)
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O mașină ț 
capcană 
explodat 
teri 
Intr-un 
cartier din 
centrul 
Bagdadu
lui, mai 
mulți 
irakieni 
fiind răniți
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12 ani de la masacrul de la Srebrenița
■ Srebrenița comemo
rează, mâine, 12 ani de 
la masacrul comis asupra 
locuitorilor musulmani.

Sarajevo (MF) - Srebrenița comemorează, mâine, 12 ani de la masacrul asupra locuitorilor musulmani comis în iulie 1995, pe fondul disputelor dintre liderii politici sârbi și musulmani privind statutul acestui oraș.Osemintele a 465 dintre cele 8.000 de victime ale masacrului - copii și bărbați cu vârstele între 13 și 77 de ani - vor fi înhumate cu această ocazie în cimitirul memorial de la Potocari, în apropiere de Srebrenița, în estul Bosniei.Un număr de 505 de cadavre au fost exhumate din gropi comune și identificate cu ajutorul testelor ADN.

Zeci de mii de apropiați ai victimelor sunt așteptați la ceremonia la care va participa, pentru al doilea an consecutiv, procurorul-șef al Tribunalului Penal Internațional (TPI) pentru Fosta Iugoslavie, Carla Del Ponte.Decizia adoptată în luna februarie de Curtea Internțio- nală de Justiție (CIJ) de a califica masacrul drept „genocid” i-a incitat pe liderii musulmanilor bosniaci și pe cei ai supraviețuitorilor să ceară un statut special pentru Srebrenița și separarea de Republica Srpska (RS, entitate sârbă a Bosniei).
8.000 de morțiîn termenii acordului de pace la Dayton, care a pus capăt conflictului din 1992-1995 și a consacrat împărțirea țării în două entități, Federația

croato-musulmană și Republica Srpska, Srebrenița a fost a- tribuită acesteia din urmă.Musulmanii afirmă însă că Srebrenița nu trebuie să facă parte din Republica Srpska, deoarece masacrul a fost co- > mis de forțele sârbe din Bosnia, însă inițiativa lor a fost criticată de comunitatea internațională și respinsă de Guvernul sârb bosniac.Genocidul de la Srebrenița a provocat moartea a 8.000 de musulmani, uciși în numai câteva zile.Considerați arhitecți ai masacrelor de la Srebrenița, foștii șefi politici și militari ai sârbilor bosniaci, Radovan Karadzici și Ratko Mlădiei, au fost dați în urmărire internațională după inculparea lor pentru genocid de către Tribunalul Penal Internațional, în 1995.
Marea Britanie nu va organiza referendum

Londra (MF) - Noul premier al Marii Britanii, Gordon Brown, a declarat, ieri, că nu vede niciun motiv pentru care ar trebui organizat un referendum pe tema viitorului Tratat european, în timp ce Portugalia a respins posibilitatea unor noi negocieri privind conținutul documentului, relatează Reuters.Marea Britanie va insista ca toate detaliile pe care le-a obținut în cursul summitului de la Bruxelles să fie incluse în versiunea finală a Tratatului, a explicat Brown.

„în următoarele luni fie vom asigura că cerințele Marii Britanii vor fi incluse detaliat în Tratat”, a continuat Brown după întâlnirea cu premierul portughez Jose Socrates. „Dacă se va întâmpla așa, nu va exista niciun motiv pentru care să cer poporului britanic să se pronunțe printr-un referendum”, a spus Brown.Noul Tratat este menit să eficientizeze activitatea instituțiilor Uniunii Europene.Opoziția conservatoare din Marea Britanie susține că

Brown își încalcă promisiunea de organizare a unui referendum pe tema noului Tratat UE. Socrates, a cărui țară a preluat președinția UE la 1 iulie, va iniția Conferința In- terguvernamentală pe tema-aA Tratatului luna aceasta și d'^ va încheia în octombrie. Brown a fost de acord cu acest calendar.Socrates a subliniat că Portugalia nu va iniția noi dezbateri pe tema conținutului documentului, o reacție la cer-, erea Poloniei de continuare a negocierilor.
Redactor șef: Alexandru Seres; Redactor șef adj.: Clara Fâs
Redactori: Tiberiu Stroia .(redactor coordonator), Valentin Neagu, Cipriân 
Marinuț, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Călin Bicăzan, Dana loan 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus 
taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 
0801 030303 (netaxabiî), devenind astfel cititor de probă 
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• Proiectil. Un proiectil din al doilea 
război mondial a fost descoperit, ieri, în 
zona cantonului CFR de la Turdaș. Echipa 
operativă sosită la fața locului a format 
un cordon de protecție, iar cei de la ISU 
au ridicat muniția. Proiectilul folosit în 
război avea focosul distrus. (T.S.)

Comerț la colt de stradă

Balconul la 
control!

Hunedoara (D.I.) - Luni după-amiază la Primăria Hunedoara s- a pus punct primei ediții a concursului „Faci curat, ești premiat!”, prin desfășurarea festivității de premiere. Concursul a fost organizat de operatorul local de servicii de curățenie stradală în colaborare cu municipalitatea, iar la promovarea lui au contribuit tinerii din cadrul Clubului Sporturilor Montane și filiala locală a O.N. Cercetași! României. Hune- dorenii Iuliana Ghirlanda, Georgeta Gojol, Gheorghe Brânzan și Grigore Bocănete au fost câștigătorii zilei. Un premiu special l-a primit d-na Tușa Carp, pentru cel mai frumos balcon. Balconul pentru care doamna Carp a primit un premiu în bani poate fi admirat pe Bulevardul Libertății, în apropierea clădirii cantinei. Următorul concurs, pe aceeași temă, va demara din 5 septembrie.

Seminar 
în Retezat 
Deva (S.B.) - în a- 
ceastă vară Retezatul 
va găzdui primul 
Seminar European al 
Rangerilor. Aproape 
100 de ecologiști 
reprezentând toate 
ariile protejate și re
zervațiile naturale din 
Europa vor fi prezenți 
la manifestare. 
Rangerii participant 
vor reprezenta 24 de : 
state. Scopul mani
festării este de a pro
mova la nivel națio
nal și internațional 
ariile protejate din 
județ și din Retezat. 
Pe teritoriul județului 
sunt nominalizate 42 
de arii protejate, de 
diferite categorii. 
Printre acestea se 
regăsesc și Dealul 
Cetății Deva, dar și 
Rezervația naturală 
botanică Dealurile 
Devei care sunt 
acoperite cu o 
vegetație abundentă 
alcătuită din 533 
specii. Consiliul 
Județean
Hunedoara a alocat 
pentru această 
acțiune suma de 
zece mii de lei din. 
buget.

■ Pentru că municipali
tatea nu a oferit o lo
cație, strada I. Creangă 
a devenit piață angro.

Deva (D.I.) - Din acest an, producătorii agricoli care își vând produsele în sistem angro au rămas fără spații de desfacere a mărfii, în Deva. Pe terenul pe care aceștia își expuneau marfa anul trecut a început ridicarea unei construcții, iar acum producătorii au fost mutați pe str. Ion Creangă, stradă limitrofă pieței agroalimentare. De o parte și de alta a străzii, marfa se vinde direct de lângă carosabil, iar oamenii, majoritatea lor veniți din Arad și Dolj, stau zi-lumină în praful făcut de mașinile obișnuite, a căror’ circulație nu a fost restricționată pe această stradă. „De aici nu avem voie să vindem decât angro. Eu am adus cu transportul ăsta cam 7000 de kg de roșii din Oltenia, muncim cinci oameni din casă la recolta asta, din ianuarie, de când am început pregătirea solariilor. Avem o grămadă de cheltuieli și, când tragem linie, vedem că nu ne ies nici măcar 2 milioane de căciulă”, spune unul dintre producători. „Nu avem mi

Marfa este expusă pe marginea drumului ( Foto: i Mânu)nime condiții, abia așteptăm să dăm marfa, să putem pleca. Din această cauză, o dăm și sub prețul pieței, o cumpără cei care vând în mod obișnuit în piață și care își permit să țină la preț”, completează altul, dar amândoi sub rugămintea anonimatului. „Cei care vând din mașini plătesc parcarea, 1 leu pe oră. Unii au și tarabe în piață, pentru care plătesc 3,5 lei/mp

pe zi. îi costă, ca să vândă în piață, cam 10 lei zilnic”, spune Mihaela Vlad, șefa pieței agroalimentare. „Ar fi fost bun sensul unic pe str. I. Creangă, dar asupra acestui subiect se discută în Consiliul Local. Numai dânșii pot lua această decizie”, completează ea.Piața agroalimentară angro a fost deschisă până anul trecut în zona Mihai Viteazul.

între timp, terenul a fost retrocedat, a fost vândut, iar municipalitatea nu a decis unde și, mai ales, dacă va mai amenaja alta.
Doresc inițiativă privată„în nici unul din marile orașe o piață angro nu se găsește în centrul orașului, ci doar la periferie. Principala noastră prioritate este refacerea pieței propriu-zise, fapt care se va întâmpla până la Crăciun. Așteptăm inițiativa privată care să organizeze o astfel de piață angro. Deocamdată, prin prezența vânzătorilor acolo am fost puși în fața unui fapt împlinit. Ar fi simplu să le interzicem să vândă acolo, dar absența lor pe piață ar fi în dezavantajul devenilor, și asta iar nu ar fi bine”, spune Florin Oancea, viceprimarul Devei. Până la reamenajarea pieței, situația în centrul Devei rămâne... ca- n tren. Producătorii veniți din altă parte tot pe marginea drumului vor vinde, pe str. Ion Creangă circulația va fi în continuare extrem de aglomerată, cu consecințele de rigoare: nervi, claxoane, mizerie... Iar despre locuitorii din zonă - cei care suportă zilnic toate acestea - nici n-am mai apucat să vorbim.

r A doua sesiune de bac
Deva (S.B.) - Candidații care nu au promovat sesiunea din vară a examenului de bacalaureat mai au o șansă în toamnă. Cei 221 de elevi respinși la bac-ul din județul Hunedoara se pot înscrie pentru a doua sesiune în intervalul calendaristic 16-20 iulie. Examenul începe în 20 august cu proba orală la Limba și literatura română. în data de 21 august va avea loc proba la Lim- ba și literatura maternă, iar în 22 august la Limba și literatura modernă. Examenele scrise încep în 23 august cu susținerea probei Limba și literatura română ce va fi urmată în data de 24 de proba la Limba și literatura maternă, în 27 august proba obligatorie a profilului, 28 proba la alegere din aria curriculară a specializării și în 29 august proba la alegere din celelalte arii curriculare. Prima afișare a rezultatelor va avea loc în 31 august, după care pot fi depuse contestații. în datele de 1 și 2 septembrie vor fi rezolvate contestațiile. Rezultatele finale după contestații vor fi afișate în 3 septembrie. Săptămâna aceasta, și absolvenții clasei a VIII-a vor afla în ce licee își vor continua studiile. Operațiunea de completare a fișelor de opțiuni s-a încheiat săptămâna trecută. Urmează ca vineri, 13 iulie, să aibă loc repartizarea computerizată a absolvenților de liceu în unitățile de învățământ pentru care au optat.

Nu e igienic ce se întâmplă. Ar trebui mai multă implicare din partea autorităților pentru că în acest fel nu se poate face comerț. Ne îmbolnăvim.
Maria Lehaci, 
Deva

Trebuie ca primăria să facă ceva pentru a se îndrepta situația asta. Unde să vândă și ei, săracii, dacă în alte locuri nu au unde să-și pună marfa?
Adrian VRăJiTORU, 

Deva

Ceea ce se întâmplă e de râsul lumii.Am intrat în UE degeaba. Oricum, comer- cianții nu au unde să vândă pentru că primăria nu a creat și alte locuri pentru ei. 
Iustina,
Deva

Ecologie spaniolă în județ

Eu zic că ar fi bine să se mărească piața sau măcar să se amenajeze un alt loc pentru comercianți. Nu mă duc să cumpăr de la ei că e neigienic.
Claudia Herbeiu, 
Deva

Nu e bine deloc că stau pe trotuare să vândă marfa. Dar dacă nu li se oferă altceva, e normal să se așeze și ei pe unde ’ pot. Primăria trebuie să facă ceva.
Maria, 
Deva

Deva (C.P.) - O delegație economică spaniolă vizitează timp de o săptămână județul Hunedoara. Aflată sub conducerea lui Juan Maria Garcia Veciana, delegația reprezintă compania iberică „Ingineria Mediterranea Medioam- biental” specializată în derularea de proiecte ecologice de fabricare a unor componente bio, de tip combustibil și gaz, sau de producere a energiei electrice. „Suntem interesați de a găsi parteneri, la nivelul instituțiilor publice locale sau la nivel privat, dornici de a

derula proiecte ecologice”, precizează Garcia Veciana. Urmând programul întocmit de CCI Hunedoara, delegația a avut ieri o întrevedere la Consiliul Județean. Vicepreședintele CJ, .Petru Mărginean, s-a arătat interesat de oferta spaniolilor, în contextul în care proiectele dezvoltate vor avea ca adresabilitate satisfacerea intereselor comunității locale. Azi, delegația va avea o serie de întâlniri cu reprezentanți ai autorității publice locale și ai mediului de afaceri hune- dorean.
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Cuplul verii 2007
I Dacă formați un 
I cuplu și aveți ceva 
I poze de arătat, 
[acum este momen- 
I tul! Vă facem 
(vedete și vă 
(răsplătim pentru 
(asta! Trimiteți o 

I fotografie cu voi 
(pe adresa 
(„Cuvântul liber" 

[Deva, B-dul 22 
[Decembrie, nr.37A, 
clădirea Cepromin, 
parter, sau în for
mat electronic la 
adresa de mail:

iformmedia.ro. în 
perioada 3 iulie- 2 
august, iar în 27 
august vă alegeți 
cu 200 lei!

i Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
lwww.huon.ro. sub
forma votului elec
tronic, cât și prin 
intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber", 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara asta! '

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!
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 sud'i- 
mentare la tel 0254/ 21 1 275, int 8834.

w J

cuvâo i

formmedia.ro
lwww.huon.ro


1475 - Ștefan cel Mare a acordat privilegii comer- 
ciale negustorilor din Transilvania și Ungaria.
1509 - S-a născut Jean Calvin, teolog, reformator 

protestant (m. 1564)._____________
1871 - S-a născut scriitorul 
francez Marcel Proust («In 
căutarea timpului pierdut») țm. 
1922).________________
1888 - S-a născut pictorul italian 
Giorgio De Chirico, inventator al 
„picturii metafizice", precursor al ■ 

suprarealistului (m. 1978).___________________________
1895 - S-a născut compozitorul german Garl Orff 
(«Carmina Burana») (m. 1982).________________________
1954 - S-a născut Neil Francis Tennant (foto), 
cântăreț și compozitor britanic, membru al formației

! Pet Shop Boys.
■ ■

’ -'IWBSragS ... ............................

VREMEA
Prognoza pentru astăziîn general timp însorit. Maxima va fi de 30°C, iar minima de 12°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Ploaie salbă. Maxima va fi de 22°C, iar minima de 8°C.
Joi. Averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 21°C. Minima va fi de 8°C.
CALENDAR RKLI010S

Calendar Creștin Ortodox_____  _____
Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei.

Calendar Romano-Catolic ________ _________
Cei Șapte Fii ai Sf. Felicitas, m.; Sf. Anton Pecierskij.

Calendar Greco-Catolic
Ce 45 Ss m uciși la Nicopole, Armenia.

Energie electrică__________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 
în vederea executării de lucrări programate, între 
orele:
8.30- 9.30 și 14.30-15.30 în localitățile: Ghimindia, 
Banpotoc, Cărpiniș, Llroi, Rapolt, Rapolțel;
9.30- 14.30 în Bârcea Mare, Bârcea Mică, Radiofar - 
Bârcea Mare;
8,00-16.00 în Hunedoara, străzile Carpați, Cloșca, 
Dragoș Vodă, Crișan, Spicului, bl.15; Hațeg, str. Pro
gresului; în localitatea Ponor.
8.00-15.00 în localitatea Stănija.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, satul Dâlja Mică, str. Cucu
lui, str. Aviatorilor, bl.3, bl.5, bl.7, bl.10, bl.11, 
bl. 12, inclusiv Grădinița; Vulcan, str. M. Viteazul, 
bl.D4, D5, D6.

Gaz_______________________________________ _____
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă____________
Astăzi furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Plăcintă cu brânză dulce
Ingrediente: 1/2 kg făină, 1 pachet unt, sare, 150 ml 
lapte, 1 kg brânză de vaci proaspătă, 10 ouă, coajă 
de lămâie.
Mod de preparare: Se face aluatul din făină, sare, 
lapte și 1/2 din cantitatea de unt. Se frământă bine 
și se adaugă treptat, în timpul frământării, cealaltă 
jumătate de unt. Aluatul se dă la rece pentru o oră. 
Apoi aluatâl se întinde pe planșetă. Se taie foaia în 
două jumătăți egale,.Se unge tava cu unt, se pune o 
foaie, apoi se întinde uniform umplutura de brânză 
dulce. Umplutura se acoperă cu foaia rămasă și se 
dă plăcinta la cuptor, pentru 45 de minute. Pe dea
supra se presară zahăr vanilat.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul precedent: T - R - LEI - SORICI - MV - BADARANI 
- VAS - REN - E - A - ION - ZAR - LC - SANIE - ROATA - RC - TERN - P0 - 0 - 
AEZI - RAT - AN - ALT - PE - GA - IGNAT - SATAR - I - El - ȘUNCA - STIR

INTEGRAMA Al DEZLEGAT 
în perioada 4 - 20 Iulie, CL te provoacă la un 
nou joc de cuvinte. Dezleagă corect toate Inte
grantele apărute Tn acest Interval, realizează 
o colecție șl trlmlte-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o tn cutiile speciale Cuvântul liber, 
pâni kt 30 luăe.
IN 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 RON Al CÂȘTIGAT!
î ț
j Nume............................................qjj
! Prenume.................................... 1
| Adresa........................................ j
I ....................... Tel........................ I
i Localitatea................................. j
j Sunteți abonat la Cuvântul liber? |

DA □ NU □
î CWANM ELUU i

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform Media ;l nici rudele acestora de gradele I șl II. 
Extragerea va avea loc Tn 31 Iulie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

Talk-show (r) 
11:00 Reflector (r) 
11:30 Deliciile bucătăriei 

(doc.)
12:00 Profesioniștii (r) 
13:00 Hannah Montana (s, 
0comedie, SUA, 2006) 

13:30 Desene animate. Club 
Disney

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 
1530 Planeta 1h jeanși (r) 
16:00 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară 
17:00 Isabel, în căutarea 

0 Iubirii (s, dramă, 
Venezuela, 2004). Cu: 
Ligia Petit, Pedro Ren
don, Caridad Canelon. 
R.: Miguel Cadenas 

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

0Cu: David James 
Elliott, Catherine Bell 

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20:20 Dolmen
0 (s, Franța, 2005). Cu: 

Ingrid Chauvin
2130 Unia Verde
21:50 Anatomia lui Grey (ep. 

027, dramă, SUA, 
2005). Cu: Ellen Pom- 
peo

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2320 Un film vorbit (dramă, 
13 Portugalia/Franța/ltalia, 

2003). Cu: Leonor Sil
veira, Filipa de Almei
da, John Malkovich, 
Catherine Deneuve 

1:10 Justiție militară (r) 
2:00 Jurnal TVR (r). Sport 
3:05 0 vedetă populară (r) 
4:25 Sănătate pentru toți 

(reluare)
455 Filler Sibiu 
5:05 Celebritățile timpului 

tău (1 episod)
SfIO Isabel, m căutarea 
0 iubirii (r) 

6D0 Delidile bucătăriei (r)

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:00 Om sărac, om bogat 
(reluare)

11.00 Caravana Dansez pen
tru tine (r) 

11:45 La Bloc (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie).

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Fantomas vs. Scotland

OYard (comedie, Franța, 
1966). Cu: Jean 
Marais, Louis de Funes 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli 

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

0dramă, SUA, 2005). 
Cu: Jennifer Love 
Hewitt, Aisha Tyler, 
David Conrad 

18:50 Știrile sportive 
19D0 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Temperatură critică
H (acțiune, SUA 1999). 

Cu: Cuba Gooding Jr., 
Skeet Ulrich, Peter 
Firth, David Paymer. 
R.: Hugh Johnson
- Sport 

2230 Știrile ProTv 
23:00 CSI: New York -

0Criminaiiștii (s). Cu: 
Gary Sinise, Melina 
Kanakaredes
-Vremea
- Vreau să fiu mare 

0:15 Călătorii în necunos-
0cut (serial, SUA, 2005). 

Cu: William Fichtner 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:15 Știrile ProTv 
2:30 CSI: New York -

0Criminaliștii (r) 
330 Parte de carte (r) 
430 Pro Motor (r) 
530 La Bloc (r) 
630 Emmerdale - Afaceri
0 de familie (r)

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

7:00 Infernul (acțiune, 

fii SUA, 2002). Cu: Tracey 
Gold, Joanna Cassidy. 
Nell Swanson, o 
femeie care a fost con
damnată la ani grei de 
închisoare pentru o 
crimă pe care nu a 
comis-o, primește o a 
doua șansă dacă 
acceptă să se alăture 
unei echipe care se 
ocupă cu stingerea 
incendiilor.

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (serial) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13:00 Observator 
13:45 Misiunea Casa (r) 
14:15 Chipul unui evadat 

(western, SUA, 1959) 
16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.

2030 Festivalul 
Callatis 
2007

23545 Callatis - 
Sentința 
de la 
miezul 
nopții, 
cu Dan 
Capatos 

2:00 Concurs 
interactiv

3:00 9595 
(reluare)

5:00 Vivere
0(film serial) 

Familia Gherardi, 
Alfio și Letizia, 
împreună cu 
copiii lor, sunt 
proaspăt îmbogățiți 
și proprietarii 
unei fabrici 
de mătase.
Când Alfio descoperă 
că Letizia l-a înșelat 
pleacă de acasă.

O

&

Berbec

Dimineață s-ar putea să aveți probleme la serviciu dacă 
nu reușiți să vă concentrați. Nu vă amestecați în bârfele 
celor din jur. pentru că mai târziu riscați să aveți discuții.

Taur __ _____________ _______ '

In prima parte a zilei sunteți confuz și indispus. Nu vâ 
asumați riscuri, pentru câ șansele de reușită sunt minime. 
Dacă aveți ocazia să vă relaxați, nu stați mult pe gânduri!

Gemeni
«veți planuri mari, în special în domeniul financiar, nar încă 
dm reușiți să writagl semne încumțatoam. Sâ riKtelm să mb£ 
mal multi răbdare și să munciți mult mal ordonat. '

Rac .... _ ___________ .
Dimineață sunteți foarte sensibil șl nu vă convine nimic, 
încercați să depășiți cât mal repede această stare, pentru 
că vă poate afecta relațiile cu cei din familie șl de la ser
viciul
Leu
Nu este o zi potrivită pentru întâlniri cu prietenii sau pen- 
tru afaceri. Sunteți mofturos șl nu pma asteți cnuf de' orbă. 
Amânați cumpărăturile! Există riscul sâ luațl decizii neln- 
spirate.

A Fecioară
încercați să nu vă asumați prea multe responsabilității 

SECT Riscați să nu vâ iasă mare lucru. Primiți o mână de ajutor 
de unde nici nu vă așteptați.
Balanță ___
Dimineață s-ar putea să fiți confuz șl să aveți dificultăți-de 
comunicare. Nici Intuiția nu vă ajută din cale-afară, așa că j 
ar fi bine să nu mergeți la risc. Aveți succes pe toateypla
nurile. (
Scorpion

Nu este o zi favorabilă pentru investiții și planuri de viitor, 
tn schimb, relațiile sentimentale vă oferă mari satisfacții. 
Partenerul de afaceri vă ajută în tot ce faceți.

Săgetător
Nu este momentul să începeți activități dificile, pentru că 
vă lipsește simțul practic. Nu luați nici o inițiativă la servi
ciu sau în afaceri. S-ar putea să nu fiți prea inspirat.

Capricorn

Dimineață sunteți puțin confuz, motiv pentru care s-ar 
putea să nu vă faceți înțeles ușor. Dacă doriți să cumpărați 
ceva de valoare, încercați să-i spuneți șl partenerului de 
viață.
Vărsător

Deși vă simțiți în formă, s-ar putea să descoperii că nu 
prea aveți spor și că nu vă reușește mai nimic. Astăzi nu 
prea sunteți realist. Nu forțați prea mult lucrurile.

pești ■
Primiți o sumă de la o persoană mal în vârstă din familie 
șl începeți să vă faceți planuri. Ar fi bine să nu vă pripiți, 
pentru că vă lipsește simțul practic și s-ar putea să sufertți 
un eșec.

H DEVA

9:00 Lecția da.. știință. La 
plimbare prin Asia (doc.) 930 
Jurnalul Euronews pentru 
România 945 Orășelul nostru 
drag (s) 10:10 Plaja lui Măruță 
12:00 Poirot (s) 13:00 Spell
binder Tărâmul Dragonilor (s) 

î 1330ABC...dece? 1430 Job- 
! bing 15:00 împreună în

Europa. Em. în limba germană 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:20 
Descoperă românii 1630 Auto
strada TVR. Magazin regional < 
18:00 Jurnal regional 18:30 
Replay. Legendele fotbalului 
românesc 19:00 Omul între 
soft și moft 1930 Campiona
tul de comedie 20:00 Celebri
tățile timpului tău 20:10 Far
mece (s) 21:00 Ora de știri 
22:10 Sânge nevinovat (dra
mă) 24:00 Colecționarul de 
suflete (s)

-

830 Poftă bună cu Jamie Oliv
er 9:00 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 11:00 Scarlet Pimper
nel (s) 1220 Look who is win
ning 1430 Cuscrele (s) 15:30 
Pitici de vară 1630 Acapulco 
Heat (s) 1730 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV 

■ 20:00 Adio gașcă (comedie 
romantică, SUA, 1997). Cu: 
Kurt Deutsch, Melanie du Puy, 
Lisanne Falk, Zach Galligan 
22:00 Cronici paranormale (s) 
23:00 Ultraviolet (s) 24:00 
Acapulco Heat (s, r) 345 Țara 
Iu' Papură Vouă (r)

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Căp- 
șune cu zahăr (s, Portugalia, 
2003) 10:15 Gitanas (s) 1230 
Inocență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 1530 Răzbunarea 
Victoriei (s) 17:30 Poveștiri ‘ 
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) 345 Poveștiri ; 
de noapte (r) 4:15 Peregrina 
(s, Mexic/SUA, 2005).

825 Flavours - 3 bucătari (r) 
9:45 Al 7-lea cer (s, r) 1045 
Tele RON 1225 Quizzit- emi
siune interactivă 14:05 Dra
goste și putere (s) 1440 Mira
cole pe teren (dramă, SUA, 
2003) 1625 Al 7-lea cer (s) 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1930 Camera de 
râs 20:00 Orașul în flăcări (ac
țiune, SUA, 2002) 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus Plus 2330 Totul despre 
sex (s) 24:00 CSI - Investigații < 
(s) 1D0 Focus (s) 2:00 Sunset 
Beach (s) 3:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 4:00 Curat, Mur-

24:00 Realitatea de la 24:00dar? (r)

***»*«•■
• *••*,*■'*♦

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-1645 Știri locale

12:30 Gașca de la IT (Ep. 1, 
comedie, Marea Britanie, 
2006) 13:00 Gașca de la IT 
(Ep. 2) 13:30 Ora Ameridi 
(romantic, India, 2004). 15:10
Miss Agent Secret (comedie, 
SUA, 2000). 17:001 junglă 
(animație, SUA 2006). 1825 
Hany Potter și Pocalul de Foc 
(aventuri, SUA 2005). 21 Ml 
Dragoste mare - înmormânta
rea Robertel (Ep. 6) 22D0 
Deadwood (Ep. 18, dramă, 
SUA, 2005). 22:55 Crimă ta
garnizoană (thriller, SUA, 
2005).

REALITATEA
9:10 100% cu Robert Turces- 
cu (r) 11:15 Deschide lumea 
14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 1650 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 17D0 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
1745 Editorii Realității 1850 
Realitatea zilei 20D0 Reali
tatea de la 20:00 2OD5 Rea
litatea zilei 21 DO Realitatea de 
la 21:00 2150 Ziarul Realității 
22:00 100% 23:00 1 la 1

11:00 Walker, polițist texan (r) 
12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri
că (s) 13:45 Road Runner - 
cea mai rapidă pasăre (s) ; 
14:15 Lumea Pro Cinema (r) 
1445 ProMotor(r) 15:15 Tele
fonul de la miezul nopții (s) 
16:15 Entertainment News (r) 
1630 Seaquest (s) 17:30 Doi 
bărbați și jumătate (r) 18:00 
Walker, polițist texan (s) 19D0 
Terapie intensivă (s) 20D0 
Entertainment News 2020 
Jurații (s) 2130 Născut DJ (ep.
1, comedie, SUA 2003)

7:00 Matinal 710 10:00 Arte 
(r) 10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Un nou 
început (r) (doc.) 13:35 Emi-1 
siune religioasă (r) 14:35 
Lumea c’ lor. Cu George 
Mihalcea 15:40 La limită (r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 18:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Irina By Monica 
Columbeanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru \ 
24:00 Interzis. Cu Laura An- 
dreșan 030 Emisiune-concurs 
200 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela

9:00 Automobile americane
recondiționate 11 DO Mașini 
pe alese 12D0 Tehnologie 
extremă 13 DO Confruntări și 
fiare vechi 1400 Cun se fabrică 
diverse lucruri? 16D0 Curse
17D0 Automobile americane
recondiționate 18D0 Motoci
clete americane 19D0 Vânători
de mituri 2OD0 Cun se fabrică 
diverse lucruri? 21 DO Cheuțțe 
plastică din cap până h picioare 
22D0 Crime care au zguduit 
lumea 23D0 în viteza a cncea
24D0 Cum se fabrică dfeene 
lucruri? 1D0 Mașini extreme: 
Dependent! de aikenafaiâ 
2D0Cuse
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K fibra (D.l.) - Acesta este un portal al transporturilor 
rutiere de mărfi din România. Aici găsiți camioane 
ți mărfuri disponibile, rute auto, harta interactivă a 
Europei, legislație rutieră, restricții rutiere, informații 
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1 euro____________________________________ 3/231 lei
1 dolar american__________________________2,2916 lei
1 gram de aur 48,3894 lei

Vrea cineva un autotren?
■ Proprietarii TIR-ului 
răsturnat nu dispun de 
banii necesari pentru 
a-l scoate din râpă.

Tiberiu Stroia__________________
1iberiu.slrolaaififarnimedia.ro

Vălișoara - Sâmbătă noaptea liniștea comunei Vălișoara a fost tulburată de un autotren care s-a răsturnat într- o râpă adâncă de 15 metri ajungând în grădina unui sătean. Din fericire șoferul autotrenului s-a ales doar cu

Wuuua
11 j J:‘~4 - j’.Ji . -

Amplasarea aparatelor radar în data de
■ 10.07.2007:______________ _

- DN I7: Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcia - Călan;
- Derâ: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea 
și Mihal Eminescu.

Localnicii au fost greu de convins să ajute la descărcarea mărfii

A leșinat de căldurăHUNEDOARA
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
.33.©-» 748080. __________

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

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

« TRAJtlACȚIl BURSIERE

: KilIlilliU
f'j i-'/i't >> t >9» M »»•»•»•««• t »•»«»«« i • ni <i\ i vi. wt <O

Mii® 0,0480 -2,04
BRD 27,1000 -1,81
SIF5 4,3500 +0,69
SIF3 2^200 +1,49
BRK 3,8000 -0,52
siFF- 4,0800 +0,49
SIP2 3,7400 +1,08

SIF4 2,9700 +2,41
Rublică realizat 
Decebal, bl.R, j

5 de SVM IFB FIN WEST S) 
jarter. Telefon 221277.

\ Deva, b-dul

Petroșani (T.S.) - Un băiat de 15 ani, din Petroșani, a leșinat, ieri, în sediul Oficiului Poștal din localitate, în timp ce stătea la rând să-și ridice alocația, fiind transportat de un echipaj SMURD la spital, unde va rămâne sub supraveghere medicală încă vreo două-trei zile. Băiatul a căzut peste două persoane care se aflau la rând în spatele lui. „Aglomerația de aici (din Oficiul poștal - n.r.) și lipsa circuitului aerului în interiorul poștei au cauzat, cu si

Reguli:
. . tn .fiecare 
'i 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 
-ta 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.
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Deranjat 
■ Un devean spune că 
nu se poate odihni din 
cauza localurilor de la 
parterul blocului.

Deva (C.B.) - Vasile Coraș, vicepreședintele asociației de locatari 170 din Deva, este nemulțumit de faptul că programul de liniște la blocul în care locuiește nu este respectat din cauza localurilor de la parterul blocului. El afirmă că între orele 14-16 și 22-6 se aud zgomote deranjante atât de la Pizzeria Veneția cât și de la cafeneaua Scala. „Nu se respectă ora de liniște. Mereu
AVANSAȚI
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Avansați

Strivit de tractorGurasada (C.P.) - Un bărbat în vârstă de 42 de ani a murit strivit de greutatea propriului tractor, într-o zonă din comuna Gurasada numită de localnici „La ogoare”. Un localnic a anunțat poliția despre producerea acestui incident, în urma verificărilor e- fectuate s-a stabilit că Romulus R., de 42 de ani, ce locuia în comuna Ilia, conducea un tractor marca U 445, care tracta o căruță cu lemne. Din cauza solului alunecos, autovehiculul a derapat și s-a răsturnat. Șoferul a decedat pe loc. 

o sperietură zdravănă. Acesta a declarat polițiștilor că o mașină i-a tăiat calea într-o curbă periculoasă și că a tras de volan și s-a răsturnat. Autotrenul răsturnat e încărcat cu materiale textile și a cam atras atenția locuitorilor comunei, lucru care l-a făcut pe șofer să doarmă în mașină.Greu de scosIeri, reprezentanții firmei păgubite încercau să găsească niște săteni dispuși să îi ajute să descarce marfa de pe TIR pentru a fi încărcată într-uri 

guranță, leșinul băiatului. Nu se poate trăi în aceste condiții”, a declarat unul dintre martorii oculari. Băiatul a fost diagnosticat cu hipoglicemie și lipotimie cauzate de temperaturile ridicate, dar și de faptul că nu mâncase nimic dimineață. „Pacientul a rămas sub supraveghere medicală pentru încă vreo două-trei zile, pentru că paloarea sa nu este justificată”, a declarat unul dintre paramedicii SMURD care a intervenit în cazul băiatului leșinat.
de cuțit și e un flux continuu de mașini care aprovizionează pizzeria și cafeneaua la ore tot mai nepotrivite, iar din această cauză nu ne putem odihni. E foarte deranjantă această situație, în mod special pentru cei care locuiesc la parter, în bloc stau oameni bătrâni și familii cu copii mici care au nevoie de liniște, nu de tămbălău”, spune Vasile Coraș.Patronul cafenelei Scala, Călin Macavei, afirmă că nemulțumitul este departe de adevăr. „în ultima lună cafeneaua Scala a fost închisă, doar de câteva zile s-a des-
E vacantă: faceti-vă
■ împachetarea 
bagajului pentru con
cediu este o adevărată 
artă.

Deva (H.A.) - Bate vânt de vacanță pe la toate instituțiile sau firmele, fie ele particulare sau de stat. Cheful de muncă a pierit demult și briza mării sau vânticelul proaspăt de munte adie pe la urechile an- gajaților deopotrivă cti cele ale patronilor.Un concediu, mai lung sau mai scurt, după portofelul fiecăruia, e iminent. Așa că singurul obiectiv important de atins e bagajul. E, dar ăsta nu e lucru puțin. Unii îl pregătesc cu o săptămână înainte, alții cu o oră înainte de

TIR-ul răsturnat în râpăalt autotren. „Până pe la ora 12 nu am găsit nici un om dispus să câștige un ban. Am luat legătura cu primarul, poate ne ajută el”, spune unul dintre reprezentanții firmei. O altă problemă este aceea că firma de transport este cam... falimentară. Și nu are banii necesari pentru a plăti operațiunea de recuperare a
Consilier incompatibil

Petroșani (MF) - Un consilier local din Petroșani a fost somat de primărie să-și rezolve starea de incompatibilitate în care se află, el fiind simultan și director la Compartimentul de Sănătate și Securitate în Muncă, din cadrul CNH Petroșani. Consilierul Petre Drăgoescu susține că nu se încearcă decât eliminarea lui din sistem, fiindcă reprezintă „un ghimpe în coasta actualei pu
furculițăchis. Muzica e dată foarte încet tocmai ca să nu se audă în afara localului. în plus de asta cafeneaua se închide la ora 23, nu știu ce zgomote aude domnul până la 6 dimineața. Eu întreb altceva. Nu ar trebui ca în caZul unei nemulțumiri domnul respectiv să sesizeze organele în drept? El cum aduce dovezi că e gălăgie și oamenii' nu se pot odihni?”, se întreabă Călin Macavei.Conform spuselor angajați- lor, nici pizzeria Veneția nu produce zgomot. „La noi, pizzeria se închide lâ ora 23, iar după această oră nu se mai

Oa pleca trenul din gară. Dar, pentru toți, pregătirea bagajului dă mari bătăi de cap. Doamnele se obosesc să-și împacheteze tot dulapul, deși, în concediu, poartă cea mai lejeră rochie din bumbac. Pentru domni, slipul, două tricouri și un șort, și e gata bagajul. Dar sunt obiecte care nu au voie să lipsească din bagaj. Trusa de igienă. Cu periuțe și pastă de dinți, săpun, șampon. Trusa medicală. Obligatoriu, aceasta trebuie să conțină spirt sau un dezinfectant, fașă sterilă, un analgezic, în caz de insolație, și medicamentele zilnice, dacă este cazul. Dacă în concediu vin și copii, în trusa medicală mai trebuie bomboane pentru gât și un antidiariec. că nu se 

mașinii. Cât despre remorcă, ea aparține unei firme din Franța ai- cărei reprezentanți sunt pe drum. Astfel, TIR-ul răsturnat va putea fi văzut toată săptămâna. De altfel, ieri, autotrenul era un punct de atracție pentru toți șoferii care treceau prin zonă. Și care se minunau de modul în care era „parcat” autotrenul.
teri”. Secretarul Petroșaniu- lui, Adrian Negoe, a declarat că „am trimis mai departe la Instituția prefectului a- ceste documente și aștept să văd care e și părerea lor”. Drăgoescu susține că a trimis și el, ieri, actele la MIRA pentru a fi analizate și a se da o soluție legală în cazul său. Petre Drăgoescu, consilier local PNL, deține funcția de director în cadrul CNH din 13 iunie 2005.

Vasile Corașface niciun fel de aprovizionare. Nu știm ce zgomote îl deranjează pe acest domn”, afirmă mai mulți angajați ai pizzeriei Veneția.
bagajeleștie cum e mâncarea la restaurant. Loțiimile înainte și după plajă sunt absolut obligatorii, mai ales dacă vacanța aleasă e într-o stațiune la mare. De plasa cu conserve, rezerve de țigări și cafea, nelipsite până acum 17 ani, nu mai e nevoie. Că e liber la toate. Cel mai important amănunt, însă, e portofelul, care, trebuie bine garnisit. E bun și cârdul, dacă n-a fost golit demult, sau dacă a fost alimentat recent. Și un troller e foarte de folos, mai ales pentru doamnele care își împachetează toată garderoba pentru concediu. Se găsesc în comerț diferite modele, de la cele tip dulap, adică de dimensiuni considerabile, și până la geamantanele obișnuite.

1iberiu.slrolaaififarnimedia.ro


marți- 10 iulie 2007 CUVAffi ■CTWurm/c

Băsescu, atacat de ecologiști• Amenzi. în urma acțiunilor și con
troalelor efectuate în trasee, polițiștii au 
aplicat 444 amenzi la legea circulației, din 
care 40 la regimul de viteză, s-au ridicat 
în vederea suspendării 18 permise de con
ducere, din care 5 pentru consum de 
alcool, și s-au reținut 8 certificate de 
înmatriculare. (C.P.)

• Dispărut. Un băiat de 17 ani, din Uri- 
cani, cunoscut cu afecțiuni psihice, a fost 
dat dispărut de mama sa. Polițiștii au sta
bilit că acesta a mai părăsit domiciliul în 
mod repetat, practicând cerșetoria în 
localitățile Văii Jiului. Se efectuează 
cercetări pentru găsirea lui. (C.P.)

A Vrut să fure rufele

Apostilă
Deva (C.P.) - în ve
derea transpunerii în 
practică a Planului 
de măsuri necesare 
pentru îmbunătățirea 
activității serviciilor ■ 
publice, Instituția 
Prefectului - județul 
Hunedoara aduce la 
cunoștința celor 
interesați că înce
pând cu data de 10 
iulie 2007 apostilarea 
documentelor se va 
realiza în termen de 
2 ore de la depu
nerea dosarului com
plet. în acest sens, 
programul de apli
care a apostilei pe 
actele oficiale întoc
mite pe teritoriul 
României se modi
fică. Astfel, preluarea 
actelor va avea loc, 
zilnic, între orele 
8.00 - 14.00, în 
vreme ce eliberarea 
actelor apostilate va 
avea loc, zilnic, între 
orele 10.00 - 16.00.

■ Greenpeace cere 
președintelui să 
respecte legea privind 
construcția DN 66A.

București (MF) - Greenpeace a cerut ieri prim-mi- nistrului Călin Popescu-Tări- ceanu să oprească definitiv construcția drumului la Câm- pușel, iar prefectului de Hunedoara, Cristian Vladu, să sprijine realizarea planului urbanistic zonal pentru DN 66A, care ar urma să facă legătura între Petroșani și Băile Herculane. „La o l,ună de la suspendarea lucrărilor, este un real câștig pentru mediul înconjurător faptul că nici măcar presiunile iresponsabile ale președintelui țării, ale prefectului de Hunedoara, ale primarilor din Valea Jiului sau ale ministrului Transporturilor nu au dus la relua
La furat...rufe

încep înscrierile la facultățiVulcan (C.P.) - Un tânăr în vârstă de 18 ani din localitatea Vulcan a fost prins în flagrant de către polițiști în timp ce încerca să fure... rufele puse la uscat în fața unui bloc din oraș. Marin B. nu are un loc de muncă, iar în cazierul său nu este înscrisă până acum vreo faptă penală. Prejudiciul în valoare de 100 de lei a fost recuperat.

Se decopertează covorul de asfalt vechi

■ Nu este timp de 
odihnă pentru elevii 
care abia au ieșit din 
sălile bac-ului.

Sanda Bocaniciu

sanda, hocaniciu@informmedia.ro

Deva - Pentru a se putea înscrie la facultate, cei care s-au decis să meargă mai departe vor avea o vară foarte lungă și vacanță deloc. în aceste zile trebuie întocmit 
dosarul pentru admitere, iar actele cerute de facultăți nu sunt deloc puține. Pentru ele

Lorincz Szell

Se va turna asfaltul
Deva (C.P.) - în zona sensului giratoriu din municipiul Deva au început lucrările de decopertare a vechiului covor asfaltic. Lucrările se estimează că se vor finaliza în cursul zilei de miercuri, astfel încât de joi se va trece la faza a doua, respectiv cea de turnare a noului strat de asfalt. „Dacă totul va decurge conform planului, de luni vom putea da drumul la circulația în ambele sensuri, în giratoriu. în data de 26-28 iulie se va termina și partea ce ține de amenajarea interiorului sensului giratoriu”, a precizat Florini Oancea, viceprimarul Devei. Din cauza lucrărilor din această zonă, traficul rutier s-a desfășurat cu greutate, creând numeroase nemulțumiri șoferilor aflati în trafic.

Peste 40 de voluntari ai Organizației 
de tineret a PD Petroșani au participat 
la finele săptămânii trecute la o 
acțiune de ecologizare în Masivul 
Parâng. Tinerii au adunat deșeurile din 
stațiune și au curățat zona din jurul 
telescaunulut (Foto: T. Mânu)

Tabere gratuite
Deva (C.P.) - Preșcolarii, elevii, studenții cu handicap și însoțitorii acestora pot beneficia de tabere gratuite, pe perioada vacanței de vară, organizate de Autoritatea Națională pentru Tineret. Taberele vor începe la 30 iulie, urmând să se deruleze până la 15 septembrie, și se vor organiza în centre de a- grement situate pe tot cuprinsul țării. ANT are alocat un buget de aproximativ 1.000.000 de lei, iar înscrierile se fac la sediul Direcției Județene pentru Tineret. „Până la această dată, în județ am primit o singură cerere. Pentru obținerea unui loc gratuit în tabere, părintele sau reprezentantul legal al preșcolarului sau elevului cu handicap va depune o cerere la unitatea de învățământ de care aparține sau la sediul DJT, însoțită de o copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap. Studenții cu handicap care vor să meargă într-o astfel de tabără trebuie să depună cererea personal sau prin reprezentant. Detalii suplimentare pot fi primite și la telefonul 0354-803.494”, a declarat Lorincz Szell, directorul DJT 

Hunedoara.

Lucrările la DN66 A au fost sistate. (Foto:T Mânu)rea masacrului inutil împotriva Retezatului”, a declarat coordonatorul de campanii al Greenpeace, Gabriel Păun.
„Cu toate că lucrările la drum sunt suspendate, starea curentă a mediului este inacceptabilă, drumul fiind înălțat

mai trebuie bătute niște drumuri.
Acte pentru înscriereActele cu care trebuie să se prezinte candidați! sunt următoarele: dosar mapă, 25 coli xerox; cerere de înscriere tip (se ia de la sală în momentul înscrierii); copie legalizată după diploma de bacalaureat; copie legalizată după foaia matricolă; certificatul de naștere (copie legalizată); adeverință medicală eliberată de 
cabinetele medicale școlare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere 

Sc.__ Ap.

POȘTĂ:

DA —l vreau sâ devin ABONAT, sau să îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

Numele___
Prenumele _
Adresa: Str.
Nr.___ BL.
Localitatea
Telefon___
DA □ vreau să primesc în flecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

ude 'iwiale Cuvântul liber sau trimite ! la • •}'
' ». 2J ÎV.vmbr.- nr 5“ A Pentru ird-r:-

sau medicul de familie (obligatoriu: sânge, plămâni, vaccinuri, cu specificația medicului „apt pentru facultate”); o fotografie tip buletin de identitate; acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (scutirea se aprobă doar pentru o singură universitate, facultate, secție); chitanța doveditoare a plătirii taxei de înscriere la concursul de admitere; candidații care sunt studenți prezintă la înscriere adeverința de student cu situația școlară 

pe aproape întreaga sa lungime cu ziduri verticale de a- proximativ trei metri, adică o barieră pentru amfibieni, reptile și mamifere. în prezent căutăm căi pentru a acționa în judecată Primăria Uricani pentru condițiile în care a a- cordat autorizația de construcție pentru tronsonul 2 (Câmpu lui Neag - Câmpușel) și, dacă beneficiarul nu inițiază măsuri de reconstrucție ecologică, am luat în calcul o plângere la Comisia Europeană”, a adăugat Păun. Vineri, președintele Băsescu a inspectat DN66A, declarând că sistarea lucrărilor la acesta echivalează cu „închiderea definitivă a zonei”. Ieri, președintele Traian Băsescu a depus o plângere la Parchet împotriva a ceea ce el a numit „o acțiune abuzivă a birocrației”, cu referire la sistarea lucrărilor la drum.

Tinerii bacalaureați se pregă
tesc de facultateîncheiată (studenți integra- liști) și adeverința privind forma de școlarizare (buget sau taxă).

’e lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber îți 
iferă acum un MARE AVANTAJ:
MAI IEFTIN PRIN NOI!
Qu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
ireful abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
icelași, pe rețeaua proprie de distribuție!

I DISTRIBUȚIE 
Jl PROPRIE: 
H» 1 lună=8,9 lei
H* 2 luni= 17,8 lei3 luni=25,9 lei 
H* 6 luni= 48,9 lei 
H* 12 luni=89,9 lei

i, int. 8811
•ftta dc această OFERTA!

JURNAL

mailto:hocaniciu@informmedia.ro


cuvâib Vor siguranță in Liga a ll-a

♦

SPORT

• Bicfalvi rămâne la Steaua. Tehnicia
nul Stelei, Gheorghe Hagi, a declarat că 
Eric Bicfalvi nu va fi împrumutat la Gloria 
Buzău. „Bicfalvi va rămâne al nostru", a 
răspuns Hagi la întrebarea dacă jucătorul 
adus de la Jiul Petroșani va fi împrumutat 
echipei din Buzău, așa cum afirmase fos
tul antrenor Cosmin Olăroiu. (C.M.)

Optimi „fierbinți" în 
Cupa Primăriilor

Deva (V.N.) - Pe cât de liniștite au Început întrecerile din Cupa Primăriilor la Fotbal, pe atât de fierbinți au continuat cu optimile de finală. Spunem acest lucru, Întrucât, doar trei din cele opt meciuri disputate duminică au avut un scor mai clar de departajare. Patru dintre acestea s-au încheiat cu scorul de 1-1. Au fost făcute mai multe contestații care au fost soluționate ieri. Dar să luăm partidele pe rând.Pe terenul de la Ghelari s-au întâlnitechipele Poiana Ruscă Ghelari și Minerul Teliuc. La sfârșitul celor două reprize scorul a fost 1-1, iar după executarea loviturilor de la 11 m, scorul final a fost de 7-6 pentru gazde. La Sîntămărie Orlea s-a disputat meciul dintre Măgura Pui și Sargeția Bretea Română. Și aici s-a încheiat 1-1. Partida a fost câștigată însă de Sargeția cu scorul de 6-5. O altă partidă încheiată cu scorul de 1-1 a fost cea dintre Turdaș și Rbmos. A câștigat Turdașul cu 5-2. Și meciul dintre echipele Baia de Criș și Venus Șoimuș s-a terminat 1-1. Dar pentru că cei din Baia de Criș nu au avut actele de identitate, adversarii au câștigat cu 3-0. De asemenea, deși Avântul Tomești a câștigatmeciul cu Șoimul Băița cu 2-1, pentru că au folosit un jucător legitimat la Brad, au pierdut cu 3-0. Cu același scor a câștigat Petito Băcia meciul cu Narcisa Sălașu de Sus.

■ Oficialii și echipa 
tehnică a devenilor au 
stabilit drept obiectiv 
locurile 6-12.

Valentin Neagu .________________
valentin.neagu@informmedia.rci

Deva - Ieri, la stadionul din municipiul Deva, jucătorii și tehnicienii proaspetei echipe promovate în Liga a Il-a de fotbal, „Mureșul”, s-au reunii pentru începerea pregătirilor noului sezon fotbalistic. Iar pentru deveni acesta nu este unul oarecare. Ci unul cu pretenții mai mari. Nu de altceva, dar, deși nu sunt diferențe foarte mari, fotbalul din Liga a Il-a este cu totul altul decât cel din Liga a IlI-a. Este un joc mai elaborat, mai tehnic,
Start bun pentru Câmpeanu
■ Pilotul brădean a 
arătat în primele etape 
ale CN de VTM că își 
poate apăra titlul.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Mihai Câmpeanu a demonstrat încă o dată că are o tehnică a pilotajului impecabilă și a fost între protagoniștii etapelor III și IV ale Campionatului Național de Viteză pe Traseu Montan (VTM), desfășurate la finalul săptămânii la Straja, lângă Alba Iulia. Pilotul brădean a obținut locul III la general și locul II la clasa Hll în etapa a IlI-a, după o cursă foarte rapidă și inteligentă în care a fost devansat doar de Alexandru Borlovan și Ale

Devenii pornesc cu încredere în Liga a ll-a Gică Barbumai tactic etc... Acest lucru l-a recunoscut ieri și antrenorul Gică Barbu. „Sper ca de aceste realități să-și dea seama în primul rând fotbaliștii, pentru că majoritatea dintre ei vor juca pentru prima oară la acest nivel. Este o șansă importantă pentru 
xandru Krepelka care au avut la dispoziție mașini mai puternice. Apoi, în etapa a IV- a, când mașina sa VW Golf nu s-a comportat foarte bine, Câmpeanu a retrogradat și a obținut doar locul IV Ia general și locul III la clasa Hll. Performanțele din cele două curse derulate la Straja i-au adus pilotului brădean 11 puncte la general și 14 puncte la clasa Hll, Câmpeanu recuperând astfel mult din avansul pe care l-au avut adversarii săi după primele două etape ale CN la care el nu a participat. întrecerea s-a derulat pe o vreme ideală, iar urcările cronometrate de la Straja s-au încheiat fără incidente sau contestații. „A fost un traseu sinuos, cu rampă accentuată, în care a contat mai mult tehnica pilotajului 

cariera lor” a precizat tehnicianul.Până la meciurile oficiale mai este încă drum destul. Să vedem ce se întâmplă acum la echipă. Așadar, pe antrenor îl cunoaștem. Barbu va fi ajutat de Constantin Olariu, ca secund, și de Petre 

Mihai Câmpeanu a început sezonul cu dreptul (Foto: CL)și experiența decât forța mașinilor. Din păcate, în etapa a IV-a am avut mici probleme la cutia de viteză care m-au retrogradat în clasament”, afirma Mihai Câmpeanu. Startul excelent reușit de pilotul brădean arată că dacă va participa la toate etapele campionatului. Câmpeanu are mari șanse să-și 

Clep, antrenor cu portarii. Sigură până în prezent este doar poziția portarilor. Aceștia au confirmat în sezonul .trecut, așa că vor rămâne. în rest... „Toate compartimentele au nevoie de întărire. Avem nevoie de doi oameni în atac, doi mijlocași și doi fundași” - a mai spus .Barbu. Deocamdată, cu mari șanse de a ajunge la Deva sunt doi fundași: Cireș, de la Jiul Petroșani, și Moldovan, de la Cheajna București. Astăzi și mâine, la Certej, devenii vor disputa două meciuri în care vor fi încercați aproximativ 15 jucători care și-au exprimat dorința de a juca la Deva. Iar de joi, pentru o săptămână, echipa va pleca în cantonament la Păltiniș.

apere titlul la clasa Hll și să fie pe podium în clasamentul general. Pilotul brădean, singurul din județ care concurează la VTM, este susținut financiar de Agrocompany, Imcomex, Autorom, Fulger Taxi, ACR Deva, Eco Invest, Autosenna, „Cuvântul liber”, Primăria și Consiliul Local Brad.

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

* 180+180 de minute în weekend în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni

* 360 de minute în rețea oricând pentru a doua opțiune de voce 
activată, valabile 6 luni

în plus: '

Ai visat să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Te-ai săturat să aștepți după 
mijloacele de.transport în comun? CL îți rezobță aceste probleme. Câștigă în 24 iulie.

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu mi
nim o lună și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau 
trimite-o la sediul redacției din Deva, str. 22 Decembrie, n- 37A, parte- «Clădirea Cepromin), până în 23 

«uhe! Nu rata asemenea premii!

* 360 de minute naționale valabile 6 luni
■ 5MB incluși + 5MB cadou cu 1,5 euro/lună, 6 luni

« mesaje scrise și multimedia naționale la jumătate de preț, 3 luni

« 25 de minute naționale lunar, pe viață

■ abonament gratuit, 3 luni

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

wwxongaro_______________________________________________
preterșe incsic TVA. ofertă vsaixa pâra ta 31 vâe o&zu abor^erse* ae 3 pe 2 ar* *• Eu. y isxățui Itov > - > județe» Arac,
Aroes, Brașov . Caras - Câarasc Goc Metsdinfc. €< P»3hs:s.-a.
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• Ufe . ... u-te'ea ciucjkH Rapid îi
o>eră po-ca'- u Dâ"uț Coman o majorare 
de salanu ș p^e u^g-ea contractului cu 
un an sau do ce~’.r- a mmâne la Rapid, 
a declarat 3re:tc-'U soorțiv ai grupării 
giuleștene, , ;■= Moldovan. Portarul 
giuleștean, care are contract cu Rapid

■ până în 2009. a primit o ofertă de la o 
echipă de prima ligă din Spania, unde i se 
promite un salariu substanțial. Coman a 
solicitat o mărire a contractului pentru a 
continua la Rapid.

Un milionBucurești (MF) - Stea ua îi oferă fotbalistului Martin Pulido, căruia i-a expirat contractul cu Getafe, o primă de un milion de euro la un transfer.
Urcuș

București (MF) - Te- nismanul Andrei Pavel a urcat cinci poziții în clasamentul îndesit ATP 2007 Race, dat publicității luni și în care ocupă locul 89, cu 31 de puncte.

Bernd Schuster
(Foto: EPA)

Andrei Pavel (Foto: epa)

| La Real
București (MF) - Bemd
Schuster a fost pre- 

ș zentat, ieri, la ora lo- 
j cală 13.15, în funcția 
• de antrenor principal 

al echipei spaniole 
Real Madrid.
Presa spaniolă a scris

loan Becali: Poate rămâne la AS Roma dacă i se va face o ofertă bună.

pejar toată 
tricoul Romei în sezonul 
viitor este im scenariu greu 
de imaginat.loan Becali. De ce? Roma este o formație care poate câștiga titlul de campioană în cel de-al treilea an consecutiv când antrenor este Luciano Spalletti. Este o echipă puternică, care poate termina în fața celor de la Internazionale Milano.Reporter: Deci, poa
te rămâne Cris
tian Ia Roma?

Ioan Becali 

..............................99Cristian vrea să rămână în

Europape care le-au spus cu un an în urmă și din această cauză Chivu a rămas dezamăgit.
Reporter: Roma 

a acceptat deja 
oferta venită 
de la Real

Fotbalistul echipei AS Roma dorește să rămână în Italia. La Roma 
sau la Internazionale Milano? - aceasta-i întrebarea (Foto: epa)

că Schuster și-a plătit 
clauza de reziliere cu 
Getafe, în valoare de 
480,000 de euro, 
semnând apoi un 
acord cu Real 
Madrid.

Depistat pozitivSao Paolo (MF) - Dodo, atacantul echipei Botafogo, situată în prezent pe primul loc în clasamentul campionatului Braziliei, a fost depistat pozitiv la 14 iunie cu un produs de slăbire ce conține o substanță interzisă și a fost suspendat preventiv pentru 30 de zile, a anunțat clubul brazilian, informează AFP.Dodo ocupă locul doi în clasamentul celor mai buni marcatori ai actualei ediții de campioni iu l’r^zili inușite în 10meciul tEl a fost supus unui control antidoping la finalul meciului câștigat de Botafogo, cu scorul de 4-0, în fața echipei Vasco da Gama, partidă in care a marcat două goluri.Dodo, în vârstă de 33 de ani, a fost internațional brazilian in cinci rânduri, Ia începutul carierei.

■ Impresarul său, loan 
Becali, nu exclude acum 
posibilitatea ca fundașul 
să nu se mai transfere!

București (MF) - Impresarul loan Becali a declarat, intr-un interviu publicat, luni, de cotidianul H Romanista, că fundașul Cristian Chivu vrea să rămână in Italia și să câștige titlul de campion cu AS Roma.Prezentăm integral interviul acordat de loan Becali și Reporter: După tot ceea 
ce s-a întâmplat, Chivu în

„Internaționalul" francez urmează să îmbrace tricoul grupării din 
Capitala Angliei (Foto: epa)

Genoa insistă pentru RaduBucurești (MF) - Cotidianul II Secolo XIX a scris că echipa Genoa, nou promovată în Serie A, insistă pentru achiziționarea fundașului Ștefan Radu, dar conducătorii clubului Dinamo București încearcă să amâne discuțiile până după disputarea turului trei preliminar al Ligii Campionilor.„Genoa și-a îndreptat privirile spre Est, acolo unde a pus 

United, Micnael Owen, va deveni tată pentru a treia oară, soția sa Louise fiind însărcinată în șase informează cotidianul The care are 27 de ani, le-a sp săi că este încântat că va copil în luna octombrie. in centrul defensivei lui Real 
Madrid (Foto: epa)

publicat de II Romanista:
Reporter: Jucătorul are 

intenția de a se prezenta la 
reunirea Romei (n.r. - în 17 
iulie)?loan Becali: Absolut. Vrea să rămână la Roma și nu este interesat de un transfer. Clubul roman are nevoie de bani și dorește să-l cedeze pe Cristian, deci este responsabilitatea lor.

ochii pe Ștefan Radu, considerat noul Chivu. Până aici nimic nou, deoarece se știa că genovezii ÎL monitorizează pe jucătorul dinamovist, dar în ultima perioadă italienii au început să preseze”, a scris sursa citată.II Secolo XIX notează că Genoa continuă discuțiile cu Dinamo în secret, deoarece nu dorește să trezească inte
Metzelder

Madrid (MF) - Internaționalul german Christoph Metzelder a declarat, la sosirea în Spania, că transferul său de la Borussia Dortmund la Real Madrid este „un vis devenit realitate”, informează agenția AFP.„Este un vis devenit realitate. A face parte din această echipă este o mare onoare și o mare provocare, mai ales

Reporter: Oferta făcută în 
urmă cu o lună nu era 
bună?loan Becali: Nu era o ofertă a unei echipe care își dorește să țină un fotbalist precum Cristian, care ar putea câștiga mult mai mult la o altă formație europeană de nivel maxim. Roma mai are un an să își ducă la îndeplinire promisiunile. Ei au spus că după Totti și la egalitate cu Me- xes, Cristian este cel mai important jucător al echipei. Un fotbalist pe care contează în viitor. Oferta pe care ne-au făcut-o nu respectă vorbele
Malouda la ChelseaLyon (MF) - Grupările Olym- pique Lyon și Chelsea au a- juns la un acord pentru transferul mijlocașului Florent Malouda la clubul londonez, a a- nunțat președintele campioanei Franței, Jean-Michel Aulas.Valoarea transferului lui Malouda ar fi de 21 de milioane de euro.„Aștept un email dă confirmare de la directorul sportiv al clubului Chelsea, Peter Kenyon. Clubul londonez este total de acord cu propunerea noastră. Este formidabil și o veste bună pentru Florent 
resul altor formații.„Radu este un fundaș impunător, are un fizic puternic, este atent la marcaj și are clasa de a ieși cu balonul la picior din apărare și de a crea acțiuni importante. Singurul impediment este faptul că Dinamo își dorește foarte mult să intre în grupele Ligii Campionilor”, a scris II Secolo XIX.
își intră în pâinedupă ce s-a impus în campionatul spaniol”, a spus Metzelder.„Sper că succesul și victoriile vor continua în acest an. Sunt foarte emoționat de tot ceea ce mi se întâmplă și sunt nerăbdător să mă alătur echipei. Mi-ar plăcea să încep imediat”, a adăugat fotbalistul, care a fost prezentat oficial la Real Madrid în cursul

Madrid...loan Becali: Pe noi nu ne interesează Real Madrid și nici FC Barcelona. Nu avem nici cea mai mică intenție să începem tratativele cu aceste cluburi, deoarece Chivu nu vrea să plece în altă țarăâ 
9 9.................................•••vA’âl
Suntem puțin țigani, dar ne simțim 

italieni

Italia, deoarece noi suntem puțin țigani, dar ne simțim italieni. I Roma sau Inter
Reporter: Toate drumurile 

duc la Inter Milano...loan Becali: Sau la Roma. Dacă nu apare nimic concret, Cristian se va prezenta la reunire. Doar Roma poate decide dacă îl vinde pentru bani pe Chivu sau se gândește la alte alternative. »J^temaționalul român Cris- 1 tian Chivu se află pe lista de achiziții a cluburilor Internazionale Milano, FC Barcelona și Real Madrid.
în vârstă de 27 de an!f Ma- louda s-a transferat la Oîyta- pique Lyon în iunie 2003, de la Guingamp, pentru suma de 4,5 milioane de euro. El a marcat 10 goluri în sezonul trecut în Ligue 1.Florent Malouda numără 30 de selecții în naționala Franței, cu care s-a clasat pe locul doi la Cupa Mondială, din 2006. A câștigat de patru ori campionatul Franței cu Oiyrr pique Lyon. A fost ales cel mai bun jucător al caigSW natului Franței in sezgjH|j 2006/2007. ’ " 

Italienii au pus ochii pe apără
torul dinamovist (Foto: epa)

zilei de ieri.Metzelder, în vârstă de 26 de ani, i-a lăudat pe noii săi coechipieri: „Admir jucători precum Casillas, Cannavaro sau Van Nistelrooy. Cu toții sunt mari fotbaliști”.Christoph Metzelder a făcui parte din naționala Germa niei, clasată pe locul trei la Cupa Mondială din 2006 și pe locul 2 la CM-2002.
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Vând ap. 2 camere (03)

■ pusM * urgerx. Deva, B<U Decebal, 
ultracentral etaj 5 tfr: 7. preț 16000 lei, nego
ciabil. TeL (J724/84ME. 219764 (T)
• ocazie, Zeaa Pieței, et X bloc de cărămidă 
semidec, st=48 mp. modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130300 ron, neg, în firctie de ofertă tel. 211587, 
0745/253662 (A0)
• zona Lficro 15, dec, curat ocupabil imediat,

«
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. JAO)

o zona Gojdu, et 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
> Deva, et 1, parchet balcon, contorizări, preț 
110.000 ron, tel. 215212. (Al)
o dea, st 60 mp. et 1, zona Gării, preț 46.500 euro, 
tel. 0740/210780. (Al)
o dea, balcon, parchet, gresie + faianță st 55 
mp, et 3/4, zona I. Maniu, preț 150.000 ron, tel. 
0742/019418. (Al)
o in circuit zonă bună liniștită, et 2/4, bloc de 
cărămidă balcon, contorizări complete, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
o dea, contorizări, 2 balcoane, et 1, zona Gării, 
preț 46.500 euro, tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• Dada, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• MinenduL 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)
■ At Jiului, et. 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona Dorobanți, 80 mp, pereți izolați exte
rior, 2 băi, centrală termică, geamuri 
termopan, complet mobilat, preț 754XX) 
euro, negociabil, relații la teL 0720/545757. 
(re. 6/043)7.2007)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

TEHNOLOGIE DE
F

JURNAL

REGULAMENT
on< ii:

• M. Mu Maniu, semidec, faianță gresie, 
termopane, CT, parchet baicon. preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/30566L (A2)
• semidea, parchet, bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidea, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent circuit, bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dea, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dea, 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, preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808. (A4)
• urgent apartament 2 camere bid. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808. 
(A4)
• semideo,amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317.314. (A9)

• dea sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(A9)
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• dea, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semideo, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dea, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
tel.:O254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• ap. 2 camere, urgent, Deva, plata imediat, tel. 
' 215212. (Al)
• urgent, 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)

• dea, et 2, zona Lie. Auto, sup. 98 mp, preț 
75.000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• dec, CT, 2 băi, balcon, parchet gresie + 
faianță, st 90 mp, zona Bălcescu, et 1, preț 62.000 
euro, neg, tel. 0742/019418 (Al)
• ceait M. Kogălniceanu, et 3/4, balcon închis, 
parchet contorizări complete, preț 164000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• Carpați, dea, garaj, boxă, CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Procesul, et 1, dec, neamenajat 2 băi 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț: 
175000 RON, teL 0745/367893. (A2)
• IBanăe, et 4, amenajat termopane. 2 
balcoane, bucătărie mărită, uși noL preț: 175000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom, baie, bucătărie, balcon, 
amenajat termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, el 1, dea, 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)
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• 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, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dea, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semideo, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dea, 2 băl, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I.' Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490.
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490 0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06) Cumpăr ap. 4 camere (08)
• 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)
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Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, zona Progresul, et. 1, contorizări, 
informații la Cimitirul Reformat (POLI), (nr. 
1/05.07.2007)

• dea, zona împăratul Traian, et. 2, hol, 16 mp, 
parchet, CT, 2 balcoane, 2 băi, st 110 mp, garaj și 
boxă sub bloc, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. 
(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)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• cu garaj, scară interioară, 150 mp, Deva, CT, 
termopane, stil occidental, preț 110.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

• 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, bucătărie, teren în 
total 1600 mp, canalizare, apă gaz, ocupabilă 
imediat, preț 100.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, garaj, teren 1300 
mp, complet mobilată și utilată în Batiz, preț 
210.000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600.mp, zonă ultracen
trală, Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• casă lemn, ST - 1 ha, preț 15.000 RON, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, tel.:0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• și teren 5 ari,- Crișcior, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, tel.0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
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• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț
âtractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10).
• suri, grădină, 2 ha teren, Hertești, preț
atractiv, tet.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• tn Rom, Dealul Tantui, Brad, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• S camera + dependințe, corn. Riblța, str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
78a.040.4su. 0788/158.483. (A10)

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

Vănd case la țară (17)
• casă cu grădină și livadă, 2070 mp, în satul 
Săcărâmb, preț negociabil. Tel. 0726/499615. (T)
• casă șl anexe gospodărești în Almașu Sec, nr. 
46, preț negociabil. Tel. 233022. (T)
• vilă deosebită, în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, aaraj 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, bale, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st • 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
a 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 

65702.0254/232808(44)

Vând garsoniere (19)
• Brad, 0al 2, ocupabllă Imediat, preț nego
ciabil. Tel. 0254/228564 șl 0256/473148 Timișoara. 
CD
• urgent, decomandată 38 mp, zona Progresul, 
bloc nou cu garaj. Tel. 0745/253413. (T)
• zona Dadă parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• balcon, parchet, contorlzărl, ST 33 mp, et 1, 
preț 98000 RON, neg., tel. 0742/019418 (Al)
• contorlzărl, parchet laminat, gresie, faianță 
balcon, mobilată et. 3, zona Bejan, preț 66.000 
lei, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, contorizări, P+G+F, ST 43 mp, zona
Astoria, preț 125.000 ron, tel. 0745/639022. 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
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• 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 Mioriță etaj Intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Dadă 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, greslă 
faianță modificări, se dă mobilată utilată preț 
122.000 lei negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702,232808. (A4)
• zona Kogălnlcoanu, stare bună termopan, 
ușă metalică gresie, faianță contorizări, repar
titoare, bloc nou de cărămidă ocupabllă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808 0740/535095. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, garsonteră în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și suprafață tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808 (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Devă ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(Afi)

Vând terenuri (21)

• 1 ha lângă Restaurantul Pacific de pe DN7 
(drum), toate facilitățile, telefon 0767/048633. (T)
• Intravilan In Devă str. Al. Cascadei, prelun
girea Vulcan, 2579 mp, preț 20 euro mp. Tel. 
072V440271.CD

• Intravilan, 4000 mp, în comuna Bălța (în 
spatele Mănăstirii). Informații la telefonul 
0268/360647. (nr. 2/06,07.2007)

• Intravilan, zona Vile, lântandrel, IT 2042, 
FS 16, preț negociabil, toL 0744/IU1U, 
0751/316664, (nr. WUItM/n

• vănd 4 parcele de circa 750 mp flecare, Hune
doara apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/parcelă negociabil, tel. 0723/005657. 
CT)
• zona Zăvoi, 1000 mp, Informații la tel. 
0727/303886 sau 0724/543900. (nr. 3/29063007)
• ti Btdă Ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel 211587, 0723/680160l (M)
• br Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, 
utilități, preț 40 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)

<
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Societate comercială cu sediul in Deva
ANGAJEAZĂ

CONDUCĂTORI AUTO categ.B, C i 
pentru distribuție produse alimentare.

SALARIU MINIM 250 EURO
CV-urile se depun la adresa firmei: 1
str.Găory Barițiu, nr.13, sau la fax: 0254/219300.

• Dev», zonă rezidențială 4 parcele, 600 mp 
parcela, FS 20 mp, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• taw In Deva, zona Emlnescu - 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)
• imn 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 Dwa, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141,231.800, 
0745/511.776. (A9) ,
• zona (olan, Devă parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231200,0745/511.776. (A9)
• zona lânhăialm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, 5-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. < A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Slmerlă viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, M hă str. Lunca, preț atractiv, 
tei.:0254/613.366. 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• 04 ha, DN 1, la 5 km distanță de Metro-Plol ești, 
preț atractiv, tel.:0254/61f366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
atractiv!**P teL^M/lS*! ^^TO/So.® 

0788/158483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
tei.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
tel.:0254/6U366, 0788/W8490. 0788/158483. 
(A10)
• nMwa ( ha Blăjenl, preț atractiv, 
(01X254/613366, 0788/040480, 0788/158483. 
(A10)
• M ha 4 pădure, pentru construcție casă
vacanță la șosea pe malul Arieșuful, preț 
atractiv, telX254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• B hectare teren Intravilan, la șosea Deva sau
Tmnrejt 1ml. elate'-.—tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Den, 70 mp, parter, amenajat, Ieșire stradă 
50.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală tn Deva zonă Industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nlvel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața 
preț atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• In Dam, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.778 (A9)

Imobile chirii (29)

• am o elevă în gazdă, primesc încă o elevă, cu 
data de 1 septembrie 2007. Tel. 212865. (T)
• ofer pantni închiriere apartament 2 camere, 
Deva, zona Dacia, mobilat, utilat complet, preț 
150 euro. Tel. 0720/462263. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
ultramodern, mobilă nouă, utilat complet, 
mașină de spălat preț 700 lei/lună plus garanție. 
Tel. 0749/275105. CT)
• ofer spre închiriere spațiu. 32 mp, pentru 
locuit sau birouri, centrala, termopan, grup 
sanitar, Bdul 22 Decembrie, în spatele Băncii 
Transilvania, preț 400 euro/lună. Tel. 
0723/227569. (T)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O Liliacul Multicom

• gareonleră Dwa complet mobilată preț 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• ap. 2 camere, Deva mobilat, preț 150 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• spațiu comercU, Deva zona piață 50 mp, CT, 
termopane, bun pentru birou, cabinet sau firmă 
preț 500 euro/lună. tel. 0722/564004. (Al)
• b«L Decebal, 3 camere. CT, amenajat preț 200 
euro 4 garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro 4 garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• QoHu, 1 camere, dec., mobilat aragaz, 
frigider, mașină de spălat TV, CT, preț 250 euro 
4 garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat preț 

120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băl, 
bucătărie, amenajat șl mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriază - urgent ■ casă tn Deva, zona 
Horlă 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 W00 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231200,0740/317314 (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat șl utilat stil 
occidental, pretabll șl pentru birouri (Intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 
euro/lună neg., tel. 212,141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, $-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate șl 
compartimentă tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• spațiu 1-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231200,0740/317.314. (A9)

Altele (61)
• tochMM tonn pentru reclame publicitare, în 
Spini, M. la teL 0745/511.778 (A9)

Auto străine (37)
• vând Foni 2002 foarte bun, full, 8200 euro, 
tractor 445 cu cabină foarte bună șl remorcă 
20.000 ron, tel.0721/839999. (T)

best';0A"i-ro
Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractoare U660, combină Clas, 
presă de făcut baloțl pe ață Muri, gram, 
semănători pentru grâu el porumb, tei. 
0742/348357 HUI 0254/2465» (nr. 06/07/07)

• vând toată gama de utilaje agricole import 
Germania, Hațeg, fel. 0744/770151,0254/770151. 

(T)

Piese, accesorii (42)

• vând uși partea dreaptă și trapă pentru Ford
Sierra, preț 50 lei. Tel. 0723/227569. (T)

Electrocasnice (56)

• vând ladă 5 sertare, 300 lei, chiuvetă baie cu 
suport 30 lei, butoi stejar 1001,250 lei, faianță 
albă 15/15,3 cutii, negociabil. Tel. 0354/104796. 
CD

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 la distanță:

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

200Comerț Administrarea afacerilor

Management Management

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

Luni-Vineri 08"- 15";S8mbătâ-Duminkâ 10"-12"
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8°° - 1500 la sediul 

Centrului Teritorial Deva, strada Hața IMrfi m3, taMon 0254-235466.

SC GRAWE ROMANIA 
ASIGURARE SA - AGENȚIA DEVA 

Companie de asigurări de viață

BatnBuuăi
AGJ£NTLMARK£HNG
Cerințe:

■ Rezistență la stres;
■ Experiența în vânzări constituie 
avantaj;

■ Abilități de comunicare.

(102045)

parte a unei corporații internaționale maoa-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ilare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-eatul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
* pentru Hunedoara

Condiții: yt&ss?

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

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel.
211275, int. 8811. _________________ ■

■ Persoană de contact: Andrea Szancsali,
tel. 0724/388681

E-mail: andrea.szancsall@informmedia.ro (42648

înscrieri:

Se oferă instruire gratuit!, posi
bilitatea de câștig tatlvarit, paSP 

bllltateade a urna o carieră înțr- 
0 companie austriacă, obținerea 
certificării ca agent de asigurări. 

Trimite CV la fax 0254/235.030 
sau e-mail: adl56<Bvahno.eom

mailto:stamprod@rdslink.ro
mailto:andrea.szancsall@informmedia.ro


marți. 10 iulie 2007 ■ •/tmw*

CAIIT PHtSOAME PHfTRU ACTIVITATEA DE:
- Ageat de ■Miri tiag pm tie peasd private obliga
torii pioMl II
- Ageet năzări ciedfte pentru nevoi personale
OFERIM:
- Câștiguri consistente într-o perioadă scurtă de timp

- Program flexibil

- Posibilitate carieră
Informații: Grup Intercredit Deva, clădirea Coratrans (lângă 
Liceul Auto), camera 22, parter.

Telefon: 0747/115543.

(102237)

Decese (75)

Colectivul de ofițeri din cadrul Penitenciarului Deva aduce un ultim omagiu celui care a fost profesor la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București
JUNCIOANCondoleanțe familiei îndoliate,.

Dumnezeu să-l odihnească.

S.C. CU SEDIUL 
ie MINTIA
ANGAJEAZĂ:
VOPSITOR! 

experiență minimi;
■ OPERATOR 

tAJECȚII MASE 
|| PIASTICE. 

Mhfformațll supll- 
bwatere le telefax:

(102326)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

0 tona de fin, preț 
mronnanl la telefonul 0726/ 
1^U>72N7)

negociabil, 
115212 (nr.

Altele (61)
• cunpăr lăzi plastic, deșeu, plata pe loc. Tel. 
0723/301857. (T)

T • Ofer cu titlu gratuit circa UDO mc sol 

văgatăl de cea mal buni calitate, Str. 
Depozitelor, Deva, spre Sintuhabn, 
Informații la telefonul 0729/009777. (nr. 
a/owi»7)

• vând seturi de 2,3 sau 4 lacăte cu aceeași 
cheie, Import Germania, Abus și cilindri de yală 
antief racți e. Tel. 0723/227569. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dereclchei Simion. Se declară nul. (3/9.07)

) • pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
' Fruja Voichița Elena Se declară nul. (4/9.07)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lebădă Călina. Se declară nul. (1/9.07)

• Pierdut chel mașină GM cu telecomandă, 
In zona terasei Joii din Deva, ofer recom
pensă găsitorului, inf. la teL 0720/868075 
sau 031/2009222 (7/0647.07)

Anunțul tău • 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat /închiriat, 

. -completează acest talon și apoi 
depune-1 într-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate în următoarele puncte:

Deva:
L Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
3. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfîrescu ■ 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

Orâștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia1*

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Dla - Centrul de schimbare a 
-buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

fflntuhalm ■ SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată In 
P-ța Unirii

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

§

• pierdut legitimație călătorie pe numele Cotuț
Angela Raveca Se declară nulă. (2/9.07)

Prestări servicii (72)

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

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Kalla, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia Anglia, Franța Germania și 
Belgia la destinația cu mașini comode, 
dlmatizate, moderne. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/2445)

• reparație generală, acordaje, orice tip de 
acordeon, telefon 0723/933201 sau 0752/845613. 
(T)
• Transport mobilier CU auto de 1,21 și 14 mc
volum, asigur demontarea și încărcarea la 
mutări, tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726551701, (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• confecționer îmbrăcăminte din piele, Brad, 3 
posturi, data limită 31,07., tel. 213244, între orele 
9-16.
• confecțlonerasamblor articole din textil, 
Hunedoara 4 posturi, data limită 20.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Brad, 3 posturi, data limită 15.08., 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.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07., tel. 213244, 
între 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 7 posturi, data limită 20.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile. 
Lupeni, 10 posturi, data limită 01.08., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data Urniră 02.08, tel. 213244. 
între orele 9-16.
• confecționer cablaje auto Brad, 25 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confectioner cablaje auto Deva 50 posturi, 
data limita 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecționer cablaje auto Hațeg, 42 posturi, 
data limită 15.07, Tel. 213244, orele 9 -16.
• confectioner cablaje auto, Deva 16 posturi, 
data limită 19.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

' • confectioner Încălțăminte 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.

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

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8813.
Persoană de contact: Radu Mureșan, 

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

(32135)

(1/10.07)

Părinții Victor și Petruța, soția Monica, fiii Râul și Marius, fratele Ghiță și cumnata Reghina anunță cu durere în suflete încetarea fulgerătoare din viață a celui care a fost un bun fiu, soț, tată, frate și cumnat
RAI ROMULUS BUJORîn vârstă de 42 ani. înmormântarea are loc astăzi, 10 iulie, ora 14, în Bretea Mureșană.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(5/9.07)

• caiirectiunwtricotajedupă comandă, Orăștie.
4 posturi, data limită 13.07., tel. 213244, intre 
orele 9-16.
• consilier administrație publică, Lupeni, 1 post, 
data limită 31.07., tel. 213244, între-orele 9-16. •
• consilier juridic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07.. tel. 213244, '^tre orele 9-16.
• consilier juridic. Vulcan, 1 post data limită 
16.07.Tel. 213244, Orele 9 -16.
• consSer, expert, inspector, referent econo
mist Deva, 1 post data limită 22.07. Tel. 213244. 
orele 9 ■ 16.
• consfler, expert, inspector, referent econo
mist Lupeni, 1 post data limită 15.07. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.
• consdtant in informatică, Lupeni, 1 post data 

■ limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 25.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Orâștie, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• controlor calitate, Deva, 2 posturi, data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor confecții industriale din blană, Orăștie, 
2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• croitor ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara. 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.

• croitor, HwadMra, 14 posturi, data limită 
20.08 Tel. 213244, orele 9 • 18
• curititor - asamblator, Călan, 10 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător confecții industriale din blană,' 
Orăștie, 5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 • 18
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post data limită 1807. Tel. 213244, orele 
9-18
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 15 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9 • 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
e designer Industrial Hațeg, 1 post, data limită 
30,07. Tel. 213244, orele 9-16.
• director general societate -comercială 
Petroșani, 1 post, data limită 1.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director instituție publică și asimilați Hune
doara, 1 post, data limită30.07.Tel. 213244, orele 
9-16.
e dispecer Hunedoara, 1 post data limită 20.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e dulgher Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
e dulgher Deva, 1 post, data limită 22.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

Colectivul de ofițeri din cadrul Penitenciarului Oradea aduce un ultim omagiu celui care a fost profesor la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București
JUNCIOANTransmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească.

(1/10.07)

Cu adâncă durere în suflet, fiul Horațiu, nora Daciana și nepoata Alexia, anunță încetarea din viață, la numai 55 de ani, a celei care a fost
• dulgher Deva, 2 posturi, data limită 1807. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Deva 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Hunedoara, 1 post, data limită 4.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.
• electrician de întreținere și reparații Călan, 2 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații Lupeni, 1 
post, data limită 15.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Deva. 2 
posturi, data limită 20.07, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician echipamente electrice Deva, 1 post, 
data limită 22.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician echipamente electrice Lupeni, 4 
posturi, data limită 1.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician protecție relee, automatizări Hune
doara, 1 post, data limită4.08 Tel. 213244, orele 9 
-16.
• electronist depanator utilaje calcul Deva, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244. orele 9 -16.
• falanțar Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
o falanțar Lupeni. 10 posturi, data limită 15.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fasonator produse ceramice Vulcan, 1 post, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• fierar betonlst Deva. 9 posturi, data limită 
20.07, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• fierar betonlst. Deva, 1 post, data limită 22.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• forjor mecanic, vulcan, 2 posturi, data limită 
15.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• frigoriferist Hațeg, 1 post data limită 11.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frigoriferist Hunedoara, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-18
o Mgorfsrist, Deva, 1 post data limită 264a TeL 
213244, orele 9 -18
• Mzsr feed. 1 post data Bmitâ 3108. TeL 
213244, orele 9-18
• Mass Wanl post (tata insttJMB. Ta 
2B2M,orefe9-18
• bfere U*a< 1 nost data SmM a® ’e. 
ZZ32*orete9-l£

MOLDOVAN REGHINAmamă iubitoare și bunică plină de afecțiune. Corpul neînsuflețit este depus la Casa Mortuară de pe str. M. Eminescu. înmormântarea va avea loc miercuri, 11 iulie 2007, ora 12, la Cimitirul Bejan din Deva.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!

• gaterist la tăiat bușteni Brad, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9" 16.
• gestionar depozH Deva, 1 post, data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit Orăștie, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• grădinar Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
e infirmieră Hunedoara, 6 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• infirmieră Orăștie, 3 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-18
• Inginer construcții civile, industriale și agricole 
Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agricole 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale Deva, 1 post, data limită 16.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 16.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
o Inginer mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• Inginer producție, Lupeni, 1 post, data limită 
15.07. Tel. 213244, orele 9-18
• Inspector asigurări Lupeni, 1 post data limită 
15.07. Tel. 213244, orele 9-18

(1/10.07)
• Inspector de specialitate administrația 
publică Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e Inspector resurse umane Orăștie, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
e instalator apă, canal Deva, 1 post data limită 
22.07. Tel. 213244, orele 9-16.
e instalator încălzire centrală și gaze Deva, 1 
post data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
e instalator Încălzire centrală și gaze, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07., tel. 213244, între 
orele 9-16.
e Instalator Instalațfi tehnico-sanitare, Hune
doara, 1 post, data limită30.07., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• Instalator instalații tehnico-sanitare, Lupeni, 1 
post data limită 15.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• îngrijitoare la unități de ocrotire socială Deva, 
1 post, data limită 15.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• Ingriptoare la unități de ocrotire socială Hune
doara, 13 posturi, data limită 3L08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• IngiUtoare la unități de ocrotire sodaiă, fine- 
doara, 3 posturi, data limită 3L08 perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• IngrQltoare la unități de ocrotire socială. 
Orăștie, 1 post data limită 3L07. TeL ZL3244. 
orele 9-18
• tngriȘtor dădri, Deva, 4 postul data irtă 
26.07. Tel. 213244, orele 9-16
• hg*or cttdri, Hunedoara. 3 postul tac 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
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Femeile vor curse cu vaci
• Preț de 100 de lei. Biletele pentru 
concertul trupei Black Eyed Peas, care va 
avea loc la la Arenele Romane în 
București, pe 15 septembrie, au prețul 
unic de 100 de lei, au declarat organiza
torii. Biletele pot fi cumpărate online, de 
pe www.bilet.ro.

■ Femeile din Pamplona 
vor o versiune a lor pen
tru cursele cu tauri: 
cursele cu vaci.

Pamplona (MF) ■ Pentru amatorii de corida, San Fermin este un spectacol care are ca vedete taurii de la crescătorii prestigioase din Spania.Momentele cele mai tari sunt așa-numitele „encierros”, adică alergarea taurilor pe străzile Pamplonei, care nu durează mai mult de cinci minute. Din 1911, 14 persoane și-au pierdut viața în această aventură.De câțiva ani, femeile au voie să ia parte la aceste curse, dar ele reprezintă o minoritate față de miile de bărbați care aleargă alături de tauri. Campania „Cows want to run” („Vacile vor să alerge”), inițiată pe internet, cere organizarea de „encierros” la care
Prieteni 
imaginari

Londra (MF) - Prietenii imaginari au un efect pozitiv asupra copiilor, fiind o sursă constantă de alinare și tovărășie, contrar părerilor tradiționale ale părinților care văd în aceștia o sursă de neliniște. Cercetătorii de la Institutul de educație din Londra, spun că prietenii imaginari, fie că este vorba de un super- erou sau de un dragon care scoate flăcări pe nas, indică faptul că acești copii au o imaginație bogată. Prietenii imaginari sunt și un mijloc de a impulsiona sentimentul de respect față de propria persoană. Mai mult, copiii care au prieteni imaginari au abilități de comunicare mai dezvoltate decât ceilalți copii. Părinții nu ar trebui să se neliniștească dacă fiii lor au mai mulți prieteni imaginari. Psihologiispun că 65% dintre copii au prieteni imaginari.

Premieră 
online 
tana (MF) - Mii de 
desene și opere ale Iii 
Leonardo da Vnd, din 
domeni variate pre
cum geometrie, 
astronomie, botanică 
și zoologie, vor fi ds- 
ponbie onine pe un 
site creat cu sprfnul 
Uniunii Europene. 
Până în prezent 
majoritatea manu
scriselor lui Da Vina 
au fost văzute doar de 
cercetători, dar Mu
zeul Național Leonar
do din orașul natal al 
savantului, Vinci, a 
promis că va scana 
aproximativ 12.000 de 
pagini cu operele 
acestuia și că va crea 
o arhivă online. Pri
mele 3.000 de pagini 
au fost deja scanate. 
Uniunea Europeană 
finanțează site-ul de 
internet www.leonar- 
dodigitale.com. Toate 
documentele sunt 
scrise de la dreapta la 
stânga, iar multe 
secțiuni sunt greu de 
descifrat deoarece 
cuvintele sunt adunate 
unele lângă celelalte, 
cu liste de 
cumpărături alăturate 
instrucțiunilor tehnice.

0 prestație de provincie
București (MF) - Soprana Angela Gheorghiu nu a pututT trece neobservată la debutul său la Scala din Milano, rolul pe care îl face în opera „Traviata” de Verdi fiind caracterizat de unii critici drept unul potrivit pentru opere de provincie, și nu pentru vesti-

Toto așteaptă cuminte, în fiecare zi,vporția lui de semințe. (Foto: fan)

'-w—------------- ---- - ------------------------ ------------- —-------- —

Angela Gheorghiu «Foto:

Noul Boeing 787 Dreamliner
■ Boeing a prezentat, la 
uzina din Everett, primul 
model nou dezvoltat în 
ultimii 12 ani.

Everett (MF) - Aeronava 787 Dreamliner a atras deja comenzi pentru grupul american în valoare de circa 100 miliarde de dolari, la prețuri de listă. Aeronava este destinată curselor pe distanțe lungi.în privința aspectului exterior, Dreamliner 787 nu diferă semnificativ de alte aeronave Boeing, dar avionul este realizat, în proporție de 50%, din materiale compozite de carbon, respectiv din titan, în proporție de 15%, ceea ce reduce cu mult greutatea aparatului, îmbunătățind eficiența consumului de
Dovleacul ar putea înlocui insulina

Declarate zone calamitate
Washington (MF) - Președintele american George W. Bush a declarat drept zone calamitate mai multe regiuni din statul Oklahoma, anunțând acordarea de ajutoare federale persoanelor afectate de-furtunile puternice, inundațiile și tornadele din ultimele săptămâni. Inițiativa presupune acordarea de cazare temporară, reparații ale locuințelor și ajutoare financiare pentru locuitorii din regiunile Ottawa și Washington. Potrivit Agenției federale pentru administrarea situațiilor de urgență, evaluările pagubelor continuă în anumite zone, și, după finalizarea lor, este posibilă acordarea de ajutoare suplimentare. Oklahoma, Texas și alte state învecinate au fost afectate de ploile torențiale și furtunile puternice din ultimele săptămâni.

■ O substanță din 
dovleac ar putea înlocui 
injecțiile cu insulina pen
tru diabetici.

Beijing (MF) - în diabetul de tipul I, care se poate manifesta din copilărie, sistemul imu- nitar distruge celulele pancreasului care produce insulina necesară reglării nivelului de zahăr din sânge. Bolnavii

ani a celebrului podCarol din Praga.
(Foto: EPA)

La „encierros" unii rămân des
culți (Foto: EPA)să fie permis doar accesul femeilor și la care taurii să fie înlocuiți de vaci. Studentele care au inițiat această campanie spun >că este logic ca femeile să aibă versiunea lor de curse cu bovine. „Vacile, ca și taurii, au patru picioare și un instinct natural de a alerga. (...) Un «encierro» cu vaci ar plasa Pamplona în fruntea sărbătorilor tradiționale la care se respectă egalitatea între bărbați și femei”, spun acestea. Organizatorii nu au răspuns acestei sugestii.
ta scenă italiană, scrie ziarul britanic The Times.De altfel, acesta este teatrul unde soțul său, Roberto Alagna, a fost huiduit pe scenă (pe care nu s-a mai întors apoi), iar Gheorghiu a avut „îndrăzneala” să interpreteze rolul Violetta din „La Traviata” - rol pe care La Scala îl asociază cu Maria Callas.Corriere della Sera a apreciat: „Ea se poartă pe scenă precum diva ce se crede că e - isterică”. Potrivit ziarului italian La Stampa, primele proteste ale publicului au fost înregistrate la finalul primn- lui act. când soprana a falsat.

Boeing a prezentat aeronava 787 Dreamliner (Foto: epa)carburanți. Costurile înregistrate pentru combustibili se vor reduce cu circa 20%, în contextul masei mai reduse a 
trebuie să ia insulină pentru a supraviețui, dar tratamentele existente nu pot preveni apariția unor efecte secundare ale maladiei: infarct, accident cerebral, orbire, cangrenă și insuficiență renală. Cercetătorii de la East China Normal University au descoperit o substanță existentă în dovleac ce promovează regenerarea celulelor pancreatice distruse, determinând creșterea nivelului

aparatului și a utilizării unor motoare noi, dezvoltate de companiile General Electric și Rolls Royce. Companiile 
de insulină din sânge. Coordonatorul studiului, profesorul Tao Xia, a spus că extractul de dovleac ar putea fi benefic în tratarea persoanelor suspecte de diabet sau care suferă deja de această boală. în funcție de gravitatea bolii, extractul de dovleac ar putea contribui la reducerea injecțiilor cu insulină. Diabetul afectează peste 230 de milioane de persoane, aproape 6% din populația globului. 

aeriene au comandat aproape 700 de avioane Dreamliner 787.Modelul prezentat concurează cu A350 XWB, produs ( de compania europeană Airbus, care nu a fost încă lansat, în contextul efectuării unor modificări de design. „Chiar dacă mâine Airbus va reprezenta, în continuare, un concurent puternic, ziua de astăzi aparține Boeing”, a arătat directorul general al Airbus, Louis Gallois, într-o scrisoare transmisă directorului producătorului american, Jim McNemey.Primul zbor - test al aeronavei va avea loc în august sau septembrie, iar primele livrări sunt programate pentru mai 2008, către compania japoneză Nippon Airways.

Luptători medievali ? I au animat, duminică, i aniversarea de 650 de
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