
Parteneriat 

îmbunătățit

/p. 2

Jucătorii Jrulur 
la preot p.a>

A murit 
de 
supradoză

/p. 12

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

FONDAT 1989

APARE LA DEVA
Tel.0254/211275
E-mail: cuvantul@informmedia.ro
Anul 18, nr. 4633

Vineri
13 iulie 2007

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

Cerul va fi variabil. Posibile ploi și 
descărcări electrice.

"CI -&r
Dimineața La prânz Seara

0 nouă Roșia Montană?!

Azi, Jurnal TV, color, 
16 pagini, supliment 
gratuit al cotidianului 
Cuvântul liber.

. Canicula revine
Deva (C.P.) - Previziu

nile meteorologice indică 
un nou val de caniculă, 
cu temperaturi de peste 
35-37 grade Celsius înce
pând din vestul tării, 
pentru intervalul 17-20 
iulie, fenomen care s-ar 
putea prelungi cu 1-3 zile 

« după această perioadă și 
- care ar putea apărea și 

în prima decadă a lunii 
august. Autoritățile loca
le au obligația să identi
fice spatii dotate cu aer 
condiționat în care 
populația să poată bene
ficia de apă minerală și 
servicii de prim-ajutor.

Cazier 
instant!
Deva (T.S.) - înce
pând de luni, orice 
hunedorean fără 
antecedente penale 
va putea obține 
cazierul judiciar pe 
loc. Acest lucru este 
posibil după ce, ieri, 
la sediul IPJ Hune
doara a avut loc 
inaugurarea unui sis
tem informatic nou. 
„Prin acest sistem 
putem oferi cetă
țenilor cazierul ritr-un 
interval de câteva 
minute. Este un lucru 
foarte important care 
va reduce foarte mult 
cozile și timpul pier
dut al hunedorenilor. 
Practic, oricine 
plătește la Trezorerie 
taxa de 5 lei și un 
timbru fiscal de 1 leu 
poate primi pe loc 
cazierul judiciar. Atâ
ta doar că persoa
nele care au antece
dente penale trebuie 
să aștepte mai mult 
timp, pentru că e 
necesară procesarea 
informațiilor referi
toare la faptele lor, 
care se face tot ma
nual", declară Cristian 
Patrichi, comisar-șef 
la IPJ Hunedoara.
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■ La Certe] se propune 
redeschiderea vechii 
cariere, unde sunt sufi
ciente rezerve de aur.

Deva (D.I.) - în urma pros
pecțiunilor geologice făcute, 
firma Deva Gold a constatat 
că la Certej sunt rezerve sufi-

Minor dispărut de-acasă
■ Un băiat în vârstă de 
14 ani din Teliucu Inferi
or este dispărut de mai 
bine de șase zile.

Teliucu Inferior (T.S.) - O 
femeie a reclamat, ieri, la Pos
tul de Politie Teliucu Inferior 
faptul că nepotul său Andrei 
Nicolae Beatu a plecat de la ea 
în urmă cu o săptămână și nu 
a mai ajuns acasă la părinți. 
Femeia în vârstă de 50 de ani 
locuiește în satul Cinciș-Cer- 
na, iar nepotul a venit la ea în 
vizită. A plecat în data de 6 
iulie spre părinții care locu

Programul de Sănătate la noi
Deva (D.I.) - în județul 

Hunedoara toți cei 274 de me
dici de familie au încheiat 
contracte pentru Programul 
National de Evaluare a Stării 
de Sănătate a Populației. Con
tracte asemănătoare au în
cheiat și 28 de laboratoare de 
analize. Doar șapte dintre

5
ciente de exploatat, drept pen
tru care a depus dosarul de 
solicitare a autorizației de 
mediu pentru redeschiderea 
carierei. Această activitate se 
încadrează drept una cu im
pact puternic asupra mediului 

’și cu posibil efect transfron- 
talier și este de presupus că 
va suscita numeroase discuții 

iesc la Hunedoara și nu a mai 
fost văzut de atunci. „Din 
primele verificări s-a stabilit 
că la sfârșitul lunii iunie 2007 
minorul a plecat din Hune
doara la bunica sa în satul 
Cinciș-Cerna. în urmă cu șase 
zile minorul a plecat de la 
bunica sa cu intenția de a 
reveni la Hunedoara. însă nu 
a mai ajuns la părinții săi”, 
declară Bogdan Nitu, purtător 
de cuvânt în cadrul IPJ Hune
doara. Semnalmentele lui 
Andrei sunt: înălțimea 1,30 - 
1,40 m, păr negru, ochi căprui, 
fată lunguiață, bărbia ascuțită 
și are un dinte stânga fată 

acestea din urmă sunt labora
toare spitalicești, restul prove
nind din sistemul privat. Pri
mii hunedoreni și-au primit 
taloanele. Deși a demarat cu 
hopuri, programul urmează 
să-și dovedească eficienta, con
sideră autoritățile județene 
din domeniul sanitar. 

pentru că prelucrarea concen
tratului aurifer se va face, în 
faza finală, prin spălare în cir
cuit închis cu cianuri. Mate
rialul tehnic depus de firmă 
relevă că concentrația de cia
nuri va fi mult scăzută, rezer
vorul (propus a fi situat în zo
na Voia) - de doar 4 milioane 
tone, iar perioada de exploa

Andrei Nicolae Beatu

rupt. Cei care pot oferi infor
mații despre acest caz sunt 
rugați să apeleze numărul 112 
sau să sesizeze cea mai apropi
ată unitate de politie. 

tare - limitată la 10 ani. Râul 
Certej este un râu mort, cu 
toate că pentru exploatarea 
aurului în zonă nu s-au folosit 
până acum cianuri. Date con
crete despre ceea ce va însem
na pentru zonă o astfel de 
activitate, vor rezulta doar 
după realizarea studiului de 
impact: asupra mediului.

Repartizarea 
în licee

Deva (C.P.) - Rapoar
tele finale ale repartizării 
computerizate a absol
venților de clasa a VIII-a, 
care au promovat Testele 
Naționale, au fost afișate. 
Peste 53% dintre candi
dați au fost declarați ad
miși la prima opțiune 
exprimată. Specializarea 
care a dominat topul pre
ferințelor elevilor este i 
matematică-informatică. 
Rezultatele repartizării 
pot fi consultate pe site- 
ul www.clopotel.ro.
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• Mână-n mână. O anchetă desfășurată 
de armata americană a dezvăluit că poli
ția irakiană a oferit ajutor insurgenților în 
atacul comis, în ianuarie, în orașul șiit 
Karbala, soldat cu moartea a cinci militari 
americani, a relatat publicația USA Today. 
Informațiile figurează într-un raport care 
a parvenit redacției și care a fost auten
tificat de armata americană.

Acuză SUA
Belgrad (MF) ■ Pre

mierul sârb, Voislav 
Koștunița, a acuzat SUA 
că au insultat Serbia 
prin sprijinul manifestat 
în favoarea independen
ței provinciei Kosovo 
după ce în prealabil au 
propus Belgradului rela
ții de prietenie. Koștuni- 
ța a subliniat că provin
cia Kosovo nu își va do
bândi independența în 
pofida declarațiilor ofi
cialilor de la Washing
ton și a avertizat, din 
nou, că relațiile Serbiei 
cu SUA și UE vor avea 
de suferit în cazul în ca
re susțin în continuare 
independența provinci
ei. Koștunița a transfor
mat problema Kosovo în 
prioritatea Guvernului 
de la Belgrad, instalat a- 
cum două luni.

Voislav Koștunița (Foto: EPA)

Nicolae Mischie
(Foto- FAN) 

4 ani de 
pușcărie 
Târgu Jiu (MF) - Fos
tul președinte al Con
siliului Județean Gorj, 
Nicolae Mischie, a 
fost condamnat, ieri, 
de instanța Tribuna
lului Dolj, la patru ani 
de închsioare cu exe
cutare, îh dosarul în 
care este judecat 
pentru fapte de co
rupție, sentința pu
tând fi atacată. Pro
curorii au început an
cheta după ce omul 
de afaceri Clement 
Mocanu s-a denun
țat la DNA mențio
nând că, în perioada 
în care a fost în func
ții de conducere, 
Mischie i-ar fi cerut 
să îi renoveze vilele și 
să i le mobileze pro- 
mițându-i în schimb 
că îi va asigura con
tracte cu instituții pu
blice și că îl va scăpa 
de controalele Fiscu
lui.

■ Acordul de parteneriat 
România-ltalia va fi 
completat cu prevederi 
de colaborare bilaterală.

Roma (MF) - Acordul de 
parteneriat strategic încheiat, 
în urmă cu zece ani, între Ro
mânia și Italia va fi reînnoit 
prin includerea unor preve
deri suplimentare de colabo
rare bilaterală pentru comba
terea infracțiunilor comise de 
cetățeni români pe teritoriul 
italian.

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu s-a întâlnit, ieri, la 
Roma, cu omologul său ita
lian Romano Prodi pe care l-a 
asigurat că autoritățile de la 
București sunt dispuse să co
laboreze cu partea italiană 
pentru „o integrare socială 
corespunzătoare” a românilor 
care trăiesc în Italia.

„Sunt convins că, printr-o 
colaborare strânsă între auto
ritățile centrale și locale, vom 
reuși să consolidăm imaginea 
favorabilă pe care majoritatea 
românilor o au în Italia”, a 
declarat Tăriceanu, la finalul 
discuțiilor cu Prodi.

El a arătat că celor 9 poli
țiști români prezenți la Roma, 
dintre care 5 sosiți săptămâna 
trecută, li se vor adăuga alți 
ofițeri detașați la Milano și 
Torino.
Contra infracțiunii

„Dorim ca românii să fie 
priviți ca cetățeni europeni

Un nou atac libanez

Bilanț al rețelei Al-Qaida
Bagdad (MF) - Atacurile sinucigașe comi

se de rețeaua teroristă al-Qaida au provocat 
moartea sau rănirea a peste 4.000 de iraki
eni în ultimele șase luni, a anunțat armata 
americană. „în cursul ultimelor șase luni, 
peste 4.000 de irakieni au fost uciși sau ră
niți în atacuri sinucigașe în Irak”, comise 
de al-Qaida, a declarat generalul de brigadă 
Kevin Bergner la Bagdad. Cea mai mare parte 
a acestor atacuri au fost comise de „teroriști” 
din rețeaua condusă de Osama ben Laden, 
care nu sunt de origine irakiană, a spus 
purtătorul de cuvânt al armatei americane.

Nahr Al-Bared (MF) - Tru
pele libaneze au deschis focul 
asupra taberei de refugiați pa
lestinieni din nordul Libanu
lui, ieri, dar nu este creț dacă 
operațiunea reprezintă debu
tul ofensivei finale asupra mi- 
litanților refugiați în interior, 
transmite Reuters.

Confruntări violente între 
armată și militanții Fatah al- 
Islam au loc la tabăra de la 
Nahr al-Bared de aproape opt 
săptămâni, 205 persoane pier- 
zându-și viața în cele mai 
sângerose lupte de la războiul 
civil din 1975-1990.

Martorii au declarat că ar
mata a deschis focul de joi di

Romano Prodi $i premierul Tăriceanu (Foto: arhivă)

oriunde în lume, cu aceleași 
drepturi, dar și obligații

Premierul italian a remar
cat relațiile pozitive dintre ce
le două state asigurând că a- 
cestea nu pot fi afectate de

întrebat dacă Executivul de 
la Roma are în vedere pentru 
perioada următoare o relaxa
re a procedurilor de acordare 
a cetățeniei italiene pentru 
români sau, din contră, intro
ducerea unui regim mai 
strict, Prodi a amintit că Ro
mâniei, în calitate de membru 

mineață, fără a fi clar dacă 
atacul reprezintă începutul 
planului armatei de a prelua 
controlul asupra taberei, după 
ce ultimii refugiați au părăsit 
tabăra, miercuri.

Surse politice și militare au 
explicat, miercuri, că armata 
a desfășurat, miercuri, noi e- 
fective în zonă și ar putea re
curge la folosirea elicoptere
lor și a ambarcațiunilor de 
război, precum și a tancurilor 
și artileriei.

Guvernul libanez afirmă că 
Fatah al-Islam.este o unealtă 
a serviciilor secrete siriene, 
acuzație dezmințită de Da
masc.

UE, i se vor aplica regulile în 
vigoare de acordare a cetățe
niei, cu drepturi și obligații.

„Originea comună a limbii 
ajută românii să se integreze. 
Acesta este unul dintre moti
vele pentru care în mod per
sonal am sprijinit integrarea 
europeană a Ronjâniei. As
tăzi, avem relații mult mai 
strânse și prietenești decât 
acelea pe care le văd de la fer
eastra biroului meu pe colum
nă și care erau mult mai du
re”, a adăugat Prodi.

Tabăra de refugiați palestinieni din nordul Libanului (Foto epa

Deplasări 
fără efect

București (MF) ■ De
plasările externe ale par
lamentarilor români în 
20 de luni de mandat au 
costat aproximativ 2 mi- « 
lioane de euro, susține I 
Institutul pentru Politici 
Publice (IPP), care preci
zează că multe din excur
siile aleșilor nu au avut 
vreun efect asupra pro
cesului legislativ.

IPP a dat publicității, 
ieri, un studiu în acest 
sens. Organizația a des
coperit că, pentru a ple
ca în străinătate, parla
mentarii români au apli
cat „o serie de practici 
(...) extrem de costisitoa
re și fără un efect direct 
asupra procesului legis
lativ”. Astfel, pentru de
plasări la diverse eveni
mente sportive, parla
mentarii au cheltuit și 
câte aproximativ 20.000 
de euro.

Pentru deplasările gru
purilor parlamentare de 
prietenie cu state care, 
în opinia IPP, prezintă 
un interes scăzut pentru 
România, precum Maroc 
sau Pakistan, s-au chel
tuit, spre exemplu, 52.000 
de euro.

Parlamentarii români^ 
au vizitat însă, pe bani 
publici, și țări exotice 
precum Tanzania, Egipt, 
Oman, Guyana Franceză 
sau Qatar.

Mai înțelege 
cineva ceva?
Miron Beteg

mironbeteg@yahoo.com

Vacanță parlamentară. Aleșii 

neamului s-au risipit în toate 
cele patru zări. Risipiți sunt ei, 
de fapt, de vreo trei ani, doar că 
de data asta au apucat să-și ia, 
în risipire, și nevestele alături. 
Plus vreun copil mucos și răzgâi
at. Din viața politică românească 
regretă, stând cu burta la soare, 
doar secretarele și aparițiile tele
vizate. Poate și scandalurile de 
ședință, cine știe?, când nimeni 
nu are habar despre ce se 
vorbește, dar toți țin să urle, să 
se zbânțuie la microfon, să fie 
severi cu morala și îngăduitori , 
cu furtișagul zilnic. Așa că am 
rămas doar cu Băsescu, dublat 
de Tăriceanu. Și, noroc pentru 
presă, cu mărirea pensiilor. Pen
sii și furtuni. Cam puțin pentru o 
vară întreagă. îmi și imaginez ce 

plictiseală ar fi în mass-media 
dacă nu eram atât de inteligenți 
încât să găurim stratul de ozon. 
Să nenorocim pădurile, par
curile, apele, munții și apoi să 
ne mirăm ca tâmpiții că, de la o 
zi la alta, clima se schimbă. în 
lipsa parlamentarilor, a făcut 
furori știrea că a nins, după 
aproape 100 de ani, la Buenos 
Aires. Ploile din București sunt 
transmise în direct, cum trans
mitea CNN războiul din Irak.

Deci: ce să faci doar cu 

Tăriceanu și Băsescu? Un amic 
îmi vorbea, la un moment dat, 
de „perversiunile sănătoase". 
Gândesc acum, evident, la per
versiunile sănătoase din 
politichia noastră națională. Un 
urlet de la tribună, o dezertare

1 li t Î4l«tt l lt i A ti t A kt«4<«t ( kî

„agricultor", în urma înmor
mântării. Președintele nostru, al 
tuturor, chefuiește creștinește la 
un botez, alături de un individ 
căruia DNA i-a pus sechestru pe 
avere. Iar asta nu înseamnă că el 
are de-a face cu indivizi dubioși, 
ci că, în România, justiția e 
independentă. Mitropolitul 
Moldovei - și, probabil, viitorul 
patriarh - pleacă pe șest în Italia 
să-l cunune pe un om de afaceri 
implicat, vrând-nevrând, în cel 
mai mare proces privind șantajul 
de presă. După botezul în care a 
ținut mâna nu pe Biblie, ci pe 
dosarele de urmărire de la DNA, 
președintele României a rostit o 
cuvântare în fața magistraților. 
De-o seriozitate extremă. Rigu
roasă. Punctuală. Violentă chiar. 
Și, ca să nu ducem dorul Parla
mentului, Traian Băsescu a mai 
făcut două lucruri absolut haluci
nante. Mai dure decât un joint, 
mai amețitoare decât o sticlă de 
Chivas Royal. A dat în judecată 
un ministru în funcție și a trimis 
o plângere penală la Parchet 
împotriva Guvernului. Pe

din partid, schimbarea peste 
noapte a doctrinei, înjurăturile 
fără surdină, „bilețelele" trimise 
presei și notițele furate de pe 
biroului adjunctului celui mai 
important serviciu de informații, 
dialogurile paralele cu Europa și 
mesajele suprapuse către 
cetățenii acestei țări arătau ca o 
culme politică a perversiunilor 
sănătoase. Dincolo de ele părea 
că nu se poate trece. înce
puserăm să ne antrenăm pentru 
plictis. Dar, în așteptarea plic
tisului, ne-am trezit inundați de 
surprize. Loviți în cap, precum 
bucureștenii care nu se știu feri 
la timp de copacii care cad la 
orice vânt mai tăricel.

Călin Popescu Tăriceanu, 

cățărat pe un Harley Davidson 
care costă cât pensiile agriculto
rilor pe o lună, le-a cerut oame
nilor bogați implicați în politică 
să nu-și mai afișeze ostentativ 
bogăția. Parcă-I și văd pe Dinu 
Patriciu ieșind să ia masa cu pre
mierul îmbrăcat în hainele care 
au rămas după unchiul Pira,
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ministru l-a acuzat de calomnie 
pentru că Nicolăescu a spus că 
primul om din stat suferă de 
„boli psihiatrice". Guvernul l-a 
acuzat că a oprit lucrările la un 
drum ce face legătura cu Băile 
Herculane. Cu Băile Herculane? 
Ceva absurd se întâmplă în țara 
asta. Ceva caraghios. Președin
tele și Guvernul se războiesc în 
instanță. Dacă ar fi vecini, s-ar 
judeca pentru o găină.

Mulți dintre noi suntem de 
părere că, în România, adevărat 
politică a murit de mult. Dacă 
nu suntem atenți, ne vom trezi, 
la un moment dat, că România 
va fi murit de mult. Poate nici 
n-ar fi un bai atât de mare ăsta. 
Ne înghite Europa, fără măcar si 
sughiță. Dar, cu expresia unui 
adolescent într-o lucrare de 
bacalaureat, s-ar putea ca nici 
după moarte să nu avem o viață 
liniștită.

** *
Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• Trafic deviat. Circulația rutieră prin 
Defileul Jiului va fi închisă în fiecare zi de
miercuri, între orele 10.00 și 16.00, până 
în 15 noiembrie, din cauza lucrărilor 
hidrotehnice care se efectuează în zonă. 
Traficul va fi deviat pe trasee pe Valea 
Oltului sau prin Drobeta-Turnu Severin - 
Orșova - Hațeg. (S.B.)
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Incoruptibil in Lunca Cernii

Cutia 
Pandorei
Dana Ioan

danaJoan@informfnedia.ro

Pentru că nu mai e nimic nou de spus 
în balcanica noastră politică, acum, 
în an preelectoral, niște „iști", în căutare 

de căi de creștere în sondaje, au început 
să-și răsfoiască vechile liste de promisiuni, 
l-au găsit iar pe bieții pensionari. Care 
sunt multi. Care au pensii mici. Care se 
uită la televizor. Care cred ce se spune la 
televizor. Au scuturat bine de praf povestea 
cu mărirea pensiilor, i-au dat luciu nou și 
o nouă abordare, mai entuziastă, și le-au 
servit-o la oră de maximă audiență. Orice 
idee care poate servi unui scop își găsește 
întotdeauna mai mulți „tați", drept pentru 
care alți „iști" au sărit repede să-i reven
dice paternitatea. Și-așa a început circul 
mediatic. Măcar Nero le,dădea plebeilor, 
pe lângă circ, și pâine. în cazul dat, con- 

,-^temporan, „pâinea" majorării promise încă 
I^Bste căutată în diverse bugete.

Acum mărirea pensiilor este un 
subiect la modă, larg dezbătut în fața 
blocului, la rând la gaz, în parcul de carti

er, la televizor. Ei, cei în vârstă, nu acuză 
că li s-a promis de unde nu se poate. Știu 
doar că pensiile nu le mai ajung de la o 
lună la alta, de la o zi la alta, că au nevoie 
de mai mult. Și nevoia îi îndeamnă să 
creadă.

Irima promisiune preelectorală a 
_ deschis cutia Pandorei. Și e doar pri

ma. în foamea de voturi necesar a fi 
adunate, fiecare grup de „iști" va promite 
mai mult, și mai mult, va supralicita 
fiecare, până la un nivel prea puțin credibil 
chiar și pentru cei care au nevoie să 
creadă în ceva.

Până la vot, în cutia Pandorei va 
rămâne doar speranța. Câți însă și-o 
vor lua cu ei la urne?!

< p
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S-au folosit de numele Crucii Roșii

<

Au înșelat oameni din 
două județe

Petroșani (MF) - Un grup infracțional spe
cializat în înșelăciuni și fraude a fost anihi
lat de polițiștii din Hunedoara și Bihor. Do
uă femei din Valea Jiului și un bărbat sunt 
cercetați de polițiști, fiind acuzați că re
prezintă un grup infracțional specializat în 
înșelăciuni și fraude, valoarea pagubelor 
descoperite până acum ajungând la 60.000 de , 
lei. Polițiștii au făcut, ieri, o percheziție la 
domiciliul unei femei de 48 de ani, din Vul
can, arestată în urmă cu câteva zile, pentru 

icarea actelor care fac obiectul unor fapte 
înșelăciune ce depășesc 60.000 de lei,

derulate pe teritoriul celor două județe. „La 
începutul anului, cele două femei s-au. reco
mandat ca fiind reprezentante ale Organi
zației Crucea Roșie, oferindu-se să sprijine 
material două familii cu dizabilități din 
municipiul Vulcan. Motivând că doresc să le 
întocmească dosare de ajutor social, acestea 
ie-au solicitat cupoane de pensii și facturi de 
utilități, în baza cărora au obținut de la 
două unități bancare din municipiul Deva 
patru împrumuturi, în valoare totală de 
50.000 lei”, a declarat Bogdan Nițu, purtător 
de cuvânt al IPJ Hunedoara. Părțile vătă
mate au primit câte 10.000 de lei din banii 
obținuți, fără a li se aduce la cunoștință că 
pe numele lor au fost făcute credite bancare.

■ Un șef de post dintr- 
un sat uitat de lume a 
demonstrat că șpaga 
poate fi refuzată.

Tiberiu Stroia__________________
tiberiu.stroia@infornimedia.ro

Lunca Cernii - Un sat 
„aruncat” parcă de o uriașă 
mână nevăzută, undeva într- 
un colț uitat de lume. Nici nu 
te-ai aștepta ca acolo să 
găsești un post de poliție. Și 
totuși... există. Mai mult, la 
Lunca Cernii, șeful de post 
Vasile Matei a refuzat o șpagă 
de 50 de milioane de lei Vechi. 
Bani oferiți de pădurarul 
locului pentru a-i mușamaliza 
un dosar penal. Atâta doar că 
polițistul a refuzat categoric. 
Și l-a dat pe mâna DNA -ului.
„Banii au miros”

Pe șeful de post Vasile 
Matei l-am găsit în curtea

Agentul-șef de poliție, Vasile Matei (FotoT. Mânu)

Postului de poliție. Venise de 
pe teren și asta pentru că, așa 
cum el a spus-o, unele infrac
țiuni trebuie să le cauți. La 
origine este moldovean și se

mândrește cu asta.
întrebat de ce a refuzat să 

fie mituit, polițistul de la 
Lunca Cernii răspunde ime
diat. „Din principiu. Nu su

port oamenii care au impre
sia că pot cumpăra alți oa
meni. Și încă ceva. Pe vremea 
când făceam școala de sub
ofițeri de la Slatina am avut 
un lector de etică ce a spus 
un lucru de care am ținut 
cont întotdeauna. <Niciodată 
să nu luați bani de la nimeni. 
Pentru că banii au miros>”, 
concluzionează șeful de post.

Șeful Inspectoratului de 
Poliție Județean Hunedoara, 
comisar-șef Alexandru Dră- 
ghici. a declarat că este foarte 
mulțumit de subalternul său. 
„Șeful de post și-a făcut dato
ria de polițist. Este o atitu
dine care mi-aș dori să fie un 
exemplu pentru toți polițiștii, 
îl voi recompensa cu o primă. 
Mai mult, am făcut demer
surile necesare pentru ca 
agentul-șef Vasile Matei să fie 
felicitat de inspectorul gene
ral al Poliției Române, Valen
tin Fătuloiu”, a declarat șeful 
IPJ Hunedoara.

Nu mai vrea câini comunitari
■ Un devean cere pri
măriei să rezolve pro
blema legată de numă
rul mare de maidanezi.

Deva (C.B.) - Alexandru Ni- 
ță din Deva este nemulțumit 
de faptul că problema câinilor 
vagabonzi nu este în totalitate 
rezolvată în Deva. Domnul 
Niță atrage atenția că zona 
sensului giratoriu este plină 
de câini comunitari foarte 
agresivi. „Sunt câte 12 câini

într-o haită. Latră și se sfâșie 
între ei, iar din cauza urle
telor nu ne putem odihni. îmi 
este teamă să-mi las copiii 
afară pentru că ar putea fi 
mușcați de maidanezi. Dom
nul viceprimar Oancea și-a 
luat un angajament acum 3-4 
luni prin care promitea că nu 
vom mai avea probleme cu 
câinii comunitari, dar situa
ția s-a rezolvat numai pe mo
ment. Acum orașul e din nou 
plin de câini, nu știu ce se 
întâmplă. Cred că li se dă

drumul din adăposturi”, spu
ne Alexandru Niță.

Răspunde viceprimarul mu
nicipiului Deva, Florin Oan
cea: „Problema câinilor comu
nitari va fi rezolvată în 
această vară. S-a început o 
primă campanie acum câteva 
luni care va fi continuată în 
această vară și sperăm că 
până la sfârșitul lunii august 
nti va mai exista picior de 
patruped comunitar în Deva. 
Dar pentru ca apțiunea noas
tră să reușească trebuie să-i

Florin Oancea

simțim și pe deveni lângă noi 
și eu cred că, dacă va fi așa, 
problema numărului mare de 
maidanezi nu se va mai pune 
la Deva”.

Declararea facturilor
Deva (H.A.) - Persoanele 

impozabile, înregistrate în 
scopuri de TVA, trebuie să 
depună, până la data de 25.07., 
declarația informativă pri
vind livrările, prestările și 
achizițiile, efectuate pe teri
toriul național, la organul fis
cal competent. Conform Or
dinului ANAF, Declarația 394 
se depune semestrial, până în 
data de 25 inclusiv a lunii 
următoare încheierii semes

trului de raportare și numai 
dacă în semestrul de rapor
tare au fost realizate opera
țiuni de natura celor care fac 
obiectul obligației de decla
rare. ANAF speră ca prin a- 
ceastă măsură sâ depisteze a- 
genții economici care fac eva
ziune fiscală. în plus, orga
nele fiscale vor verifica dacă 
facturile declarate se regăsesc 
și la firma care le-a emis sau 
le-a primit.
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Comunicat de presă
Viteză mai mare de internet și prețuri mai mici pentru dienții UPC
- UPC mărește viteza de internet pentru dienții care au abonamentul 

Standard, fără a modifica valoarea abonamentului
- Compania lansează două noi abonamente de internet: Starter și Light
- Prețurile la pachetele care includ internet și telefonie scad cu 10 lei
București, 10 iulie 2007 - 80% dintre dienții de internet ai UPC Româ

nia descarcă un fișier de pe internet de 3 ori mai repede, începând de astăzi. 
UPC România a mărit viteza de acces la internet pentru dienții care au 
abonamentul Standard și, acum, aceștia pot downloada cu până la 3 Mbps. 
Prețul abonamentului rămâne neschimbat, de 45 lei Prețurile sunt fără TVA

UPC a lansat, de asemenea, două abonamente de internet, pentru noii 
clienți:

- Starter, cu viteză de download de 768 Kbps, acces nelimitat, la prețul 
de 20 lei

- Light, cu viteză de download de 1,5 Mbps, acces nelimitat, la prețul 
de 30 lei

Cele două abonamente se adaugă la abonamentele Standard (3 Mbps 
viteză de download, acces nelimitat, 45 lei) și Ultra (6 Mbps viteză de down
load, acces nelimitat, 95 lei), pe care compania le oferea deja clienților.

„Viteza de internet crește, prețul scade, parametrii tehnici se îmbunătățesc. 
Aceasta este tendința pe piața de internet și ofertele hoastre o confirmă, 
începând cu luna iulie, mărim viteza de acces la internet pentru majori

tatea clienților noștri, lansăm abonamente de internet la prețuri mici și 
reducem cu 10 lei prețurile la pachetele Familia și Activ, care includ inter
net și telefonie", a declarat Lucian Lupașcu, Data Marketing Manager UPC 
România.

UPC România are, în prezent, 135.000 de clienți de internet. Studiul IDG, ■ 
„Analyse the future", arată că ritmul de creștere a utilizării serviciilor de 
internet din țara noastră se va menține până în 2010. Potrivit estimărilor, 
numărul conexiunilor în bandă largă la internet va depăși pragul de 1 mi
lion până la sfârșitul anului 2010, numai pe segmentul rezidențial.

UPC România. UPC România este una dintre cele mai mari companii de 
comunicații prin cablu din țara noastră. Rețelele UPC România deservesc, 
în acest moment, aproape 1.400.000 clienți, din aproximativ 200 orașe. 
De când a intrat pe piața românească, în 1992, UPC a investit peste 600 
de milioane USD, devenind astfel cel mai mare investitor american din
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țară. UPC România este afiliată la Lib
erty Global, Inc.

Liberty Global, Inc. Liberty Global 
(NASDAQ: LBTYA, LBTYB și LBTYK) 
este unul dintre liderii industriei mon
diale de comunicații prin cablu oferind
servicii video, voce și acces la internet, pentru a conecta cei 16 milioane de 
clienți la lumea informației, a comunicării și divertismentului. Compania are 
rețele de comunicații în bandă largă în 17 țări, în principal în Europa, Japonia, 
Chile și Australia. Liberty Global, Inc. deține acțiuni în companii de distribuție 
de programe și conținut media, cum sunt Jupiter TV în Japonia și Chello- 
media în Europa.

Background
- UPC România a lansat, în luna aprilie 2007, internet și telefonie la pachet 

la prețuri speciale. în acest moment, în componența acestor pachete intră:
Pachetul Familia - 40 lei / lună - conține:
o Internet Light, cu 1,5 Mbps viteză de download
o Telefonie Plus cu minute acordate gratuit și nelimitat în orice rețea 

fixă națională în afara orelor de vârf
Pachetul Activ - 70 lei / lună - conține:
o Internet Standard, cu 3 Mbps viteză de download
o Telefonie Ultra cu minute acordate gratuit și nelimitat în orice rețea 

fixă națională indiferent de ziua săptămânii și de oră
- UPC România oferă cea mai mare viteză de acces la internet perrtru 

segmentul rezidențial, prin abonamentul Ultra, cu viteză de download de 
6 Mbps.

- UPC România este primul operator de telefonie fixă care a lansat, în 
luna iunie 2007, convorbiri nelimitate în orice rețea de telefonie fixă națio
nală.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați: 
Dana Dobrescu 

Relații mass media, UPC România,
T +40 31 101 8100 
M + 40 720 111 502 

dana.dobrescu e>u dc ro
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mailto:tiberiu.stroia@infornimedia.ro
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1866 - A fost promulgată Constituția României, al
cătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vi- 
qoare, cu unele revizuiri și modificări, până în 1923. 

1878 - S-a încheiat Congresul de 
la Berlin, convocat de marile pu- ‘ 
teri, nemulțumite de prevederile 
Tratatului de la San Stefano, con
gres în urma căruia a fost recu- 
noscută independența României. 
1886 - S-a născut Maria Ventura,

celebritate a Comediei Franceze, unde a jucat 
începând din 1919, directoare a teatrului 
bucureștean care avea să-i poarte multă vreme 
numele.___________ ____________________________________
1932 - A murit sculptorul român Dimitrie Paciurea. 
(foto)

VREMEA
10°
minim

23°
maxim

Prognoza pentru astăzi
în general timp însorit. Maxima va fi de 

23°C, iar minima de 10°C.

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

de 27°C, iar minima de 10°C.
Duminică. Timp însorit. Temperatura 

maximă va fi de 28°C. Minima va fi de 12°C.

i

Calendar Creștin Ortodox____________ ______
Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ștefan savaitul; 
Sf. Muceniță Golinduh.

Calendar Romano-Catolic_
Ss. Henric, împ.; Eugen, ep. și îns., m.

Calendar Greco-Catolic__________
S Arh. Gavril, S Ștefan taumaturgul, c.

CALENDAR RELIGIOS

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, CURENT

Energie electrică__________ -_________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 
în vederea executării de lucrări programate, între 
orele:
8,00-16.00 în Hunedoara, str. Chizid, str. V. Babeș; 
Hațeg, zona Râu Mare; Ponor.
8.00-15.00 în Brad, str. Libertății; Fornădia; Șesuri; 
Orăștie. sțr. Pricazului; Coștești Deal.

Valea Jiului.
8.00-14.00 în Petroșani, satul Dâlja Mare; Petrila, 
cartierul 8 Martie, bl.1. bl.2, bl.3, bl.5, b,.44, bl.47, 
bl.48; Vulcan, str. M. Viteazul, bl D4. D5, D6, str. 
Minei, str. Crividia.

Gaz _____________________ l
Astăzi furnizarea gazului metan hu va fi întreruptă.

Apă ________ _____________________
Astăzi furnizarea apei potabile va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
8.00-15.00 pe străzile V. Șuiaga și Depozitelor pen
tru cuplare de branșament firmă..

RETETA ZILEI

Ruladă din carne
I Ingrediente: 200 g friptură, 2 cartofi cruzi, o felie de 

pâine, 100 ml lapte, 1 ceapă, 2 ouă, sare, piper, 
pătrunjel verde, sos condimentat.
Mod de preparare: Se dau prin mașina de tocat 
bucățile de friptură, 2 cartofi cruzi, o felie de pâine 
muiată în lapte și bine stoarsă, o ceapă mijlocie. în 
compoziție se adaugă 1-2 ouă crude, sare, piper și 
pătrunjel verde tocat. Se unge o formă de chec, se 

■ pune pasta obținută și se dă la cuptorul cu foc mic,
Se stropește preparatul cu o ceașcă de sos condi
mentat și când acesta se aurește se închide focul. t 
După câteva ore. se taie rulada în felii subțiri.

Poftă bună! (Foto, arhivă)

Zbârdt
Utațl

~T~

Nudeu d<

Vas din 
ceramk*

liber* in 
centrul

Soluția Integrantei din numărul precedent: S - L - EVA - SECERA - NL - MELC - 

ATU - FIRE - PLEN - LB - HAINA - NU - AR - NE - NIT - CT - D - HAM - DRACI - 

A - PLAI - OH - TIUIT - ORA - NN - ELANI - TOGA - RENI - GO - SA - GREC

Berbec
Se pare că astăzi aveți multe probleme de rezolvat. Reușiți

Dorit* la 
secat*

Fac gura 
pungă

Sfânt* 
culac 

Petrecere

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 4-20 Iulie, CL te provoacă la un 
nou joc de cuvinte. Dezleagă corect toate inte
grantele apărute în acest interval, realizează 
o colecție ;i trimite-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, 
până în 30 iulie.

In 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume........ .................
Prenume ................
Adresa......................
.............................. Tel.
Localitatea ..............

i
I
i

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

Reflulamsnt
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 31 iulie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-21127S, int. 8806 Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
9:55 Integrame după inte

grare (r) 
10:10 Top Super Hit (r) 
11:40 Pazvante Chioni’ 
12:00 Replay (r) 
12:50 Integrame după inte

grare 
13:00 Hannah Montana (s,
0comedie, SUA, 2006). 

Cu: Miley Cyrus 
1330 Desene animate. Club

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
15:00 Teleshopping 
1530 Edith și Marcel

Qfdramă, Franța, 1982). 
Cu: Evelyne Bouix, 
Jacques Villeret 

17:00 Isabel, îh căutarea
0 iubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004). Cu: 
Ligia Petit 

17:50 Patrula de mediu 
18:00 Justiție militară (s) 
18:55 Agenda Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Martor orb (film, r) 
11:45 La Bloc (r) 
12:15 Emmerdaie - Afaceri 

0de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock, John 
Middleton 

13.00 Știrile ProTv 
14:00 Noi, cei din linia întâi 

E(partea a ll-a) (dramă, 
România, 1985). Cu: 
Mircea Albulescu 

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

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Vieți furate (partea a 

H IV-a) (dramă, SUA, 
1991). Cu: Bonnie 
Bedelia, Brian Kerwin 

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

Vremea

TOM!

n

&

să faceți în casă schimbări ce contribuie la îmbunătățirea 
atmosferei. După-amiază cumpărați un obiect de valoare. 

Taur '

Sunteți foarte ambițios și reușiți să finalizați o lucrare impor
tantă. După-amiază aveți ocazia să vă afirmați în societate. .- 
S-ar putea să luați inițiative pentru care veți fi admirat.

Gemeni
Dimineață aveți o stare de spirit excelentă, astfel încât 
relațiile cu cei din jur decurg fără probleme. Aveți șanse de 
reușită în activitățile casnice și în societate. Mult succes!

Rac

Dimineață este posibil ca relațiile sentimentale să fie mai 
tensionate. Nu vă faceți grijii O rudă vă ajută să înțelegeți
că așa-zisele probleme sunt create de 0 persoană invidioasă.

Leu

Sunteți apreciat pentru eforturile depuse la serviciu. Puteți 
să finalizați ce ați început. Pe plan financiar, este posibil 
să nu stați tocmai bine, dar sunteți hotărât să întoarceți 
lucrurile.

Fecioară
Sunteți foarte ambițios și reușiți să finalizați tot ce v-ați 
propus. Dimineață veți intra în posesia unui câștig finan
ciar consistent și veți avea ocazia să vă afirmați pe plan 
social.

Balanță
Aveți ocazia să faceți schimbări importante pe plan senti
mental. Colaborați foarte bine cu cei din jur și puteți avea 
succes în societate. Feriți-vă de exagerări.

Scorpion
Deși aveți o zi încărcată, reușiți să faceți față cu succes 
tuturor problemelor. Lipsa banilor vă deranjează, dar nu 
reprezintă un obstacol de netrecut. Bazați-vă mai mult pe 
intuiției

Săgetător
Reușiți să rezolvați o problemă sentimentală care nu vă 

‘ dă pace de la 0 vreme. Un prieten apropiat vă propune nâț 
intrați într-o afacere pe care a demarat-o de curând.

Capricorn
Puteți avea succes într-o scurtă călătorie de afaceri. Fiți pru
dent și evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerii de 
afaceri. Reușiți să clarificați 0 problemă sentimentală.

Vărsător
Se pot produce schimbări importante, mai ales pe plan 
social șl sentimental. Colaborați foarte bine cu partenerii 
de afaceri și vă întâlniți cu persoane importante de la ser
viciu.

Pești *•
~ ~ ~ ~ ~ ---------- ----------- ' .

Survin mai multe schimbări de program. Nu vă faceți 
griji, totul va ieși bine! Aveți ocazia să cunoașteți o per-
soană care vă ajută să rezolvați o problemă profesională.

£

Ii
■

20:20 Rodc'n Roii dub
21:20 în slujba națiunii (ep.

02, sitcom, Marea Bri
tanie, 2005). Cu: Chris 
Langham, Peter Capal
di, Chris Addison 

21:50 CSI - Crime și investi-
Sgații (ep. 9, thriller, 

SUA, 2005). Cu: 
William L.Peterson, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

23:20 Amantul Doamnei
HChatteriey (love story, 

Franța, 2006). Cu: 
Marina Hands

2:15 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:20 Cesar și Rosalie (film, 
reluare)

5:10 Isabel, în căutarea
0 iubirii (r)

600 Semne (r)
630 Intețpame după into

nare (r)

20:30 Nemuritorul 5:
O Pe urmele legendei

(acțiune/aventuri, SUA, 
2007).
în distribuție:
Adrian Paul,
Thekla Reuten, 
Cristian Solimeno.
Regia:
Brett Leonard

2245 Jugaru Shukani. Farse 
cu Gabi Jugaru

2330 Șah mat (thriller, 
rfSUA/Germania, 1992).

Cu: Christopher Lam
bert, Tom Skerritt, 
Diane Lane. R.: Cari 
Schenkel

2:00 Nemuritorul 5: Pe 
urmele legendei (film, 
r)

4:00 Vieți furate (film, r) 
5:00 Jugaru Shukaru (r) 
530 La Bloc

(reluare)
6Q Emmerdaie - Afaceri 

de familie (reluare)

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

7:00 Vânturi diabolice 
S(acțiune, SUA, 2003).

Cu: Joe Lando, Nicole 
Eggert, Erica Duranee 

9:00 In gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s, acțiune, SUA, 

01998). Cu; Pamela
Anderson, Molly Culver 

12:00 Vocea inimii (serial).
0Cu: loan Isaiu, Toma 

Dănilă
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Șapte zile de coșmar 

Q (thriller, Marea Bri
tanie, 1974). Cu: 
Michael Caine, Donald 
Pleasence, Delphine 
Seyrig, John Vernon. 
R.: Don Siegel

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

2030 Festivalul Callatis 
2007

23:45 Callatis - Sentința de 
la miezul nopp’i, cu 
Dan Capatos 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:00 Pe pidor mare (come- 
Hdie, SUA, 2000). Cu: 

Salma Hayek 
Există oameni care n- 
au nici o plăcere să 
trăiască dacă n-au cu 
ce se lăuda. Este cazul 
lui Martin, care la 30 
de ani constată că 
viața lui nu merită 
trăită și decide să se 
sinucidă. Dar chiar 
înainte să se arunce de 
pe un pod, apare un 
bărbat pe nume Salva 
care îl convinge să 
renunțe, de fapt să 
amâne gestul fatal, 
făcându-i o propunere 
greu de ignorat.

9:00 Mistere și mituri ale sec. 
al XX-lea (doc.) 930 Jurnalul 
Euronews pentru România 
940 Orășelul nostru drag (s) 
10:10 Plaja lui Măruță 12:00 
Doctor Who (s) 13:00 Spell
binder: Tărâmul Dragonului (s) 
1330 ABC... de ce? 1430 
Natură și aventură (r) 15:00 
împreună în Europa! Mag. 
interetnic 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 1630 Autostrada TVR 
18:00 Jurnal regional 1830 
Replay. Legendele fotbalului 
românesc 19:00 Bazar 1930 
Campionatul de comedie 
20:00 D'ale Iu' Mitică 21:00 
Ora de știri 22:10 Coolmea dis
tracției 23:10 Escrocii (s) 0:10 
Ce bine el 1:10 Orășelul nos
tru drag (r) 1:40 Necunoscu
tul (partea a ll-a) (film, r) 3:10 
Omul între soft și moft (r)

8:00 Great Scientists 830 
Poftă bună cu Jamie Oliver 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Wild Indonesia 
12:20 Look who is winning 
1430 Cuscrele (s). Cu: Tama
ra Buciuceanu, Draga Olteanu 
Matei, Rodica Popescu Bita- 
nescu, Valentin Uritescu 16.30 
Furtună la Ceraco (partea a 
Vll-a) (dramă, coproducție, 
1996) 1830 Știri Național TV 
20:00 {ara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 20:15 Prințesa 
Sofia (love story, Italia, 1993) 
2330 Home (r)

13:15 The Animatrix (s) 13:45 
Road Runner - cea mai rapidă 
pasăre (s) 14:15 Ruleta des
tinului (r) 15:15 Entertainment 
News (r) 1530 Walker, polițist 
texan (r) 16:30 Entertainment 
News (r) 16:45 Născut DJ (r) 
17:15 0 vară cu Mara (corn.) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Ruleta destinului (s, 
dramă, SUA, 2003) 2130 
Născut DJ (s) 22:00 Specii
2 (thriller/SF, SUA, 1998) 
2400 Dosarele X (s)

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbuna
rea Victoriei (r) 9:00 Căpșune 
cu zahăr (s. Portugalia, 2003) 
10:15 Gitanas (s) 12:30 
Inocență furată (s). Cu: Cami
la Sodi, Valentino Lanus, Hele
na Rojo, Carolina Tejera 1330 
Prizoniera (s) 1530 Răzbuna
rea Victoriei (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 1830 Betty cea ■ 
urâtă (s) 1930 Tequila cu su
flet de femeie (s) 2030 Numai 
iubirea (s) 21:45 Zorro (s) = 
22:45 Poveștiri de noapte , 
23:15 Clona (s) 0:15 Prizoniera 
(r) 2:00 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

730 Dragoste și putere (r) 
8:25 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 Quizzit - emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Povești de ; 
viață (aventură/romantic, 
SUA 2004) 16:25 Al 7-lea cer 
(s) 17:25 SMURD - Misiune 
îndeplinită (r) 18:00 Focus 
1930 Camera de râs 20:00 
CSI - Investigații (s) 21:00 
Anchetă militară (s) 22:00 
Cum scăpăm de Coana Mare? 
(comedie, SUA, 2004) 24:00 : 
Inamicul e aproape (dramă/ 
război/romantic, SUA, 2001) 
2:00 Sunset Beach (s)

7:00 Matinal 710 10:00 
Euromaxx (reluare) 1030 
Fabricat în Germania 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale 12:00 Știri 
13:05 Documentar 1335 
Fabricat în Germania (relu
are) 1435 Lumea cărților 
15:40 Misiune imposibilă (r) 
16:00 Esentze (r) 17:00 Hob
by Mix. Cu Irene Pârvu 1730 
Pasul Fortunei 19:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Trenul vieții. Cu 
Liana Stanciu 22:00 High 
Life. Cu Monica Stan 2300 
Vedetele se întreabă (re
luare) 2330 Autentic live

06.30-07.00 Observator (rj
16.30-16.45 Știri locale t

10:25 Fiul pierdut (dramă, 
SUA, 2006). 11:50 Pe pla
tourile de filmare 12:25 Alte 
lecții de viață (dramă, SUA, 
2005). 13:55 în căutarea lui 
Forrester (dramă, SUA, 2000). 
16:10 Hitch (comedie, SUA, 
2005). 18:10 Garfield (come
die, SUA, 2004). 1930 Cine
ma, cinema, cinema 2000 Stu
dio 60 (Ep. 12) 20:50 Studio 60 
(Ep. 13) 2140 Inddent la Lodr 
Ness (aventuri, Marea Britanie, 
2004). 23:15 Venom (horror, 
SUA, 2005). 0:45 Fără control 
(dramă, SUA, 2005)

9:10 100% (r) 11:15 Deschide 
lumea 13:15 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Fabrica 1700 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 1 8:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21:50 
Ziarul Realității 22:00 Tănase 
și Dinescu 23:50 Ziarul 
Realității 24:00 Realitatea de

8:00 Exploratori urbani: Chica
go 9:00 Automobile amen 
cane recondiționate 10:00 
Vânătorii de mituri 11:00 
Mașini pe alese: Alfa Romeo 
Spider Veloce 20001210 Cele 
mai bune... mașini sport 1300 
Confruntări și fiare vechi 1400 
Exploratori urbani: Chicago 
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 1700 
S-a născut un elicopter 1800 
Motociclete americane 1900 
Vânătorii de mituri 2000 Cim 
se fabrică diverse lucruri? 
2100 Locatari morți 2200 
Fenomene strană 2300 Criza 
broscuței
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FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ȘAGUNA” FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 550012-Sibiu, Sir. Dr. Ion Rafiu nr. 5-7
5501'9-Sibiu, B-dul. Mitropoliei nr. 20 Tel:0044)r269/240530: Fitx:0040/269/2I5905 g-mail: teologie&ulbsibiu.ro Tel: 0040/269/210375; Fax: 0040/269/210375 e-matl: economiceCdfulbsibiu.ro .

Domeniul de licență: Teologie Specializări: Teologie Pastorală - 70 locuri bugetate; 130 de locuri cu taxă: Domeniul de licență: Administrarea Afacerilor Spec: Economia comerțului turismului și serviciilor 
Teologie Didactică* - 10 loc bugetate; 20 loc cu țax9 Teologie Socială* - 10 loc bugetate; 20 loc cu taxă; - 26 de locuri bugetate: 80 de locuri cu taxă; 300 ID

Admiterea 2007 șe va face pe bază de concura de dosare și interviu. Perioada de înscriere: 16-21 iulie 2007. Domeniul de licența: Finanțe SpeciFinanțe și bănci - 36 locuri bugetate: 90 de locuri cu taxă; 300 JD 
Interviul: 2.3-25 iulie 2007 ~
FAC ULTATEA DE ISTORIE Șl PATRIMONIU „N1COLAE LUPI ”
550024-Sibiu, B-dul. Victoriei nr. 5-7 Tll.: 0040/269'214468: Fax: 0040/269/214468 e-mail: flii(&ulbsibiu.iv

Domeniul de licență; Istorie Specializări: Istorie. 46* de locuri bugetate; 50 de locuri cu taxă; 50 ID
Dom de licență: Arte Plastice, Decorative și Design Spec: Conservare și Restaurare
-10 loc bugetate; 20 loc taxă:
Modă - Design Vestimentar 8 loc bugetate; 17 loc cu taxă:

*1 loc rezervat pentru un candidat din Republica Moldova
Condiții de admitere Domeniul ISTORIE, specializarea: IS lORIE
Media multianuaiă la disciplina Istorie din liceu 40% pondere in nota finală; .Xjtwfegcn a anilor de studii 
din liceu 40% pondere în nota finală; Media generală la examenul de bac 20% pQndere în nota finală 

Domeniul ARTE PLASTICE. DECORATIVE Șl DESIGN Spec- CONSERVAREKL RESTAURARE 
Proba I (23.07.2007) Test vocational: Desen (cărbune, creion) după natură statică. Ptaba<practică cu durata

; de 3 ore. 60% pondere în nota filială. Probă 2 (24.07.2007) Interviu - offil.
, Prezentarea unei mape cu 20 de lucrări executate de candidai in clara concursului. 20% pordțre în
nota finală.

-Media generală la examenul de bacalaureat: 20% pondere iu nota finală.
Specializarea: MODA - DESIGN VESTIMENTAR Proba I (23.07.2007) lest nggțfonal: 10 siochiuri după
model (cărbune, creion). Probă practică cu durata de 3 orc. 60% pondere în nota finală
Proba 2 (24.07.2007) Interviu - oral. Prezentarea unei mape cu 20 de lucrări execttate sk eaitâMfe ta afara 

concursului. 20% pondere în nota finală.

: Media generală la examenul de bacalaureat: 20% pondere in nota finală.
| La specializările Conservare și restaurare și Design vestimentar se v or susține golite de <MNB In zilele de

Domeniul de licență: Contabilitate Specializări: Contabilitate și informatică de gestiune
-18 de locuri bugetate; 50 de focuri cu taxă; 2001D
Domeniul de licență: Management Specializări: Management -18 Jocuri bugetate: 50 locuri taxă: 200 ID 
Domeniul de licență: Economie Specializări: Economie generală- 20 de locuri cu taxă;

Dom de licență:Economie șl Afaceri Internaționale 
Spec: Afaceri internaționale -15 loc bugetale;50 loc taxă;

Domeniul de licență: Marketing Specializări: Marketing- 7 locuri bugetate; 30 de locuri cu taxă; 
Condiții de Admitere: 50% media examenului de bacalaureat și 50% media anilor de studii din liceu 
Perioada de înscriere ZI; 15-25 iulie 2007(17-20 septembrie 2007)
Perioada de înscriere ID: 1 iulie - 30 septembrie 2007
FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
550012-Sibiu. Str. Dr. Im Rafiu nr. 7-9 Tel.: 0040/26.9/211338; Fax: 0040/269/212558 e-mail: saiapm@ulbslbiu.ro 

Dom de licență: Ingineria Produselor Alimentare Spec: Ingineria produselor alimentare 
Controlul și expertiza produselor alimentare - 35 de locuri bugetate;
Tehnologia prelucrării produselor agricole -100 de locuri cu taxă; 100 ID;

Dom de licență: Biotehnologii alimentare Spec: Biotehnologii pentru industria alimentară
- 20 loc bugetate; 50 ioc cu taxă;

Dom de licență: Inginerie și Management
Spec: Inginerie și management în alimentație publică și agroturism- 15 locuri bugetate; 50 locuri cu taxă: 

Domeniul de licență: Agricultură Specializări: Montanologie-40 locuri bugetate; 75 locuri cu taxă: 75 ID 
Domeniile licență: Ingineria Mediului Specializări: ingineria și protecția mediului în agricultură

- 10 locuri bugetate: 50 de locuri eu taxă:
Condiții ite Admitere: - 20% media bacalaureat și 80% media anilor de studii.

19 sep (Proba l)și 20 sept 2007 (Proba 2).Perioada de înscrieri: 16 21 iulie'3009.0'11-18 MDto"ibrie 2007) Perioada fc înscriere: 16-22 iulie 2007 (11-15 septembrie 2007) 
FACULTATEA DE LITERE Șl AR TE FACtlL M* DE MEDICINĂ „VICTOR PAPIEIAN" 550166-Sibiu. Sir, Pmtpeiu Onpfreiu nr. 2-4
550024-Sibiu, B-dul. Victorieinr. 5-' Tel: 0040269'215556. Fax 0040 269/M2‘rT ^maih^ttreiitulbsthimro T&PO4Q-MWiM~77:Fax: 0040/269/212320 e-mail: medicina@iulbsibiu.ro

Dom de licență: Limbă și Literatură Spec: Limba și literatura română - o limbă și lit tMigi togi. gerf ffij" pomenirii a hap: Medicină - 84 de focuri bugetate: 30 de locuri cu taxă;
Criterii de selecție: interviu (probă de competență lingvistică), cu calificativ (admis/resplns)

Media la Limba și literatura română din unii de liceu t media la Limba și literatura eni,F,ză. tsncezfl sau 
germană din anii de liceu tsau certificatul internațional recunoscut pentru engl. fi' sau guB)i IS W

Media la bacalaureat: 25 %
Limba și literatura engleză - o limbă și literatură străină (germană, franceză) satugBpla și litMHura MNdtai

Criterii de selecție: interviu (probă de competență ling\ isiică). cu calificativ (admWrasj’teJ

Media la Limba și literatura engleză din anii de liceu (sau certificatul internațional reeurresuu^ ■ atbjhiia 
Limba și lit fra'germană/română din anii de liceu (sau certificatul internațional pentru ft sap gea|l #■

- Media la bacalaureat: 25 % 
Limba și literatura germană - o limbă și literatură străină (engleză, franceză) sau Limba și literatura romSnS 
Criterii de selecție: interviu (probă de competență lingvistică), cu calificativ (admiSesp-iW

Media la Limba și literatura germ din anii de liceu (sau certificatul internațional recunoscut) * mediala
Limba și literatura engl'lr română din anii de liceu (sau certificatul internațional penta) engl sau fr ): 75 %

Media la bacalaureat: 25 %
Limba și literatura franceză - o limbă și literatură străină (engleză, germană) sau Limba și literatura română
Criterii de selecție:- interviu (probă de competentă lingv istică). cu calificativ (udmis/reSpins)

Media la Limba și literatura franceză din anii de liceu (sau certificatul internațional raeanascpfl * mrilla ta Forma tteadmitere!
Limba și Iii engl/getm/română din anii de liceu (sau certificatul international pentru engl sau gerjs 75 % 

Media la bacalaureat: 25 0 o
119 locuri bugetate: 120 de locuri cu taxă.
Domeniul de licență: Limbi Moderne Aplicate Spec: Limba engleză - Limba fr sau Limba germana
Lb germ - Lb engl sau Lb fr Lb fr - Lb germ sau Lb engl 60 loc bugetate: 60 loc cu taxă;
Criterii de selecție: interviu (probă de competență lingi istică). cu calificativ (admis-'respins)

Media la Limba și literatura străină A din anii de liceu (sau certificatul internațional recunoscut) + media ia Dom de licența: Șttfafa
Limbași literatura străină B din anii de liceu (sau certificatul internațional pentru engl. fr sau germ): 75 %

Media la bacalaureat: 25|%

Dom de licență: Științe ale comunicării
Spec:Bibfioteconomie și știința informării 10 loc bugetate: 20 loc taxă: 
Criterii de selecție; Media la Lb și lit română din anii de liceu; 75 %; "eȘedia la tasair.wMti'21 % *
Domeniul de licență: Arte Spec: Artele spectacolului (Actorie) - 10 locuri bugetate: 2 taratei cu twsfc 
Probe de concurs (27-29 iulie 2007): Vizita medicală probă eliminatoriei 
Actorie etapa 1 probă eliminatorie*;* proba va consta în recitim» unei poezii (balade, fonie. poezii de 
dragoste. filoso~fice. etc.). în prezentarea a 1-2 povestiri și a două monăraage dinrepertorral propriu, 

la alegerea candidatului. Se acordă calificați) tu Admis sau Respins
Probă de aptitudini elapa a ll-a * proba constă in prezentarea unor poezii, a unei povestiri și a unui 
monolog din repertoriul candidatului, kt ateg^BsEgmjșiei de concurs.
Criterii de selecție: Media la proba de aptitudini: 80 %. Mdma la facalanreah 

Specializarea: leatrologie - management cultural - 10 locuri bugetate: 2 locuri cu taxă;
Criterii de selecție: Media generală din liceu la Limba și literatura lomflnă: 75^«i Mediti Ia bău: 25 %
Perioada de înscrieri: 23 28 iulie 2007 (3-21 septembrie 2007)
FACULTATEA DE Jl RNALISTICÂ
550201-Sibiu. Str. Brutarilor nr. 1-3 Tel: 0040 2614 21S3S~: Fax' 0040'269 211313 e-miA pmneUsfîattdtMsihiii ra
Domeniul de licență: Științe ale Comunicării 41 -ffi locuri bugetate
Specializări: Jurnalism - 6U cu laxa:’ Comunicare” Relații Publice - 90 de locuri wtaxă: 

Condiții de admitere: Media de la examenul de bac 50% Media anilor de liceu S8% 
Perioada de înscrieri: 16 21 iulie 2007“ț23-2,5 iulie 2007)

FACI LTAI’EA DE INGINERIE „HERMANN OBERI H"
550025-Sibiu, Str. Etnii ( ioran nr. 4 Iei.-M928: Fax: 0040 269-212'1 e-mail. tnginerig@uEhMu:m

Domeniul de licență: Inginerie Iniliistriiilâ 1
Specializări: Tehnologia construcțiiloț- de mașini Mașini ți sisteme de pr^dti^ie Design mdystrial
- 75 de locuri bugetate: 100 de locuri cu taxă;

Domeniul de licență: Inginerie Industrială t
Spec: Tehnologia irieolaielor și confecțiilor I ehiwlogîa și designul produselor textile
Tehnologia și designul confecțiilor de piele și înlocuitori - (>5 de locuri bugetate; 50 de locuri eu taxai 

Dom de licență: inginerie Mecanică Spec, t tllaje pentru textile și pielărij- 28 loc bugetaăe: 30 loc eu tastă: 
Dom de licență: Mine, Petrol, și Gaze Spccri'ratisporJuLțilepVzitarea ș^distibujia hidrocarburilor

- 28 loc bugetate: 40 de locuri cu taxă;
Dom de licență: Inginerie și Management Spec: Inginerie edflanuîcă în domeniul mecanic

- 28 de focuri bugetate: 40 de locuri cu taxă: 60 ID:
Domeniul de licență: Calculatoare și Tehnologia Informației

Specializări: Calculatoare tehnologia informației - 70 de locuri bugeSile: 80 de loturi cu laxă:

Dom de licență: Inginerie Electrică Spec: 1 lectromecanicii - 42 locuri bugetate: 30 de focuri taxă; 60 FR
Dom de licență: Ingineria Mediului Spec: Ingineria și proiecția mediului in industrie
- 21 loc bugetate; 30 loc taxa:
Dom de licență: Ingineria Transporturilor Spec Ingineria transp și a traficului-21 loc bugetate: 40 loc laxă; Calea Dumbrăvii nr. 107.
Condiții de adm: media de la hac (50%) și nota obținută Ia bac la proba de matematică'informafieă (50%).
Perioada de înscrieri: Etapa 1: înscrieri: 11 19 iulie 2007, Rezultate: 20 iulie 2007

Etapa II: înscrieri: 4 13 septembrie 2007. Rezultate: 14 septembrie 2007

ȘTIINȚE POLITICE, RELAȚII INTERNAȚIONALE Șl STUDII DE SECI UITATE
55'iJ24-Sibiu. ( alea Dumbrăvii nr, 34 et. IIcam. I Tel.: 0040/26$'422l69: Fax: 0040/269/422169

- 31 de locuri bugetate; 319 de locuri cu laxă: Condiții de admitere: media de la bac 50%. media de In 
disciplina istorie, din anii de liceu 25% și media la disciplina limba și literatura română, din 
^iii de liceu 25%. Perioada de înscriere: 14 27 iulie 2007

Pentru Forma de ÎNVĂȚĂMÂNT la DISF IÂ și pentru programele de MASTER, candidații pot solicita informații Ia: 
Departamentul pentru învățământ la Distanță Sibiu - 550024, Bulevardul Victoriei nr. 8-10 Tcl./Fax: 0269/217278 e-mail: prorcid@ulbsibiu.ro http://didii.ulbsibiu.ro 

Și în centrele tu to riale ale I n i v ersităț ii ..Lucian Blaga" din Sibiu astfel:
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DMMiul Medicină dentară - 20 dc focuri bugetate: 35 de locuri cu taxă:
de lîeenil: Asistență medicală - 21 de focuri bugetate; 40 de locuri cu laxă: 

iraba ie «mc om 'Biologie sau Chimie
Domeniului îfcen$ Mnică dentară - 25 de locuri cu taxă;

Domeniul de licență: Asistență dentară - 25 de locuri cu taxă;
P iba tfe concura:

Tehnică dentarii.
Data tetefefeMMiM■Mfcină dentară. Asistență medicală: 23 iulie 2007 
TiMcidotriarS. îisistei^lZ__ ....2.Z

»®0»jrrEA DE ȘTiHfE :. StoOl 
&^K269/216642; l

Somdeifcență: MbimmM
Dom dc licență: inforaMfal _
Domeniul de licență: OiBmMtDs, BM

| Biologe

sg*K ftUUgA. Medicină dentară. Asistență medicală: 17 
Mriaamnfi ihteferă: 21-25 iulie 2007

-21 iulie 2007

!tgpMM<27 iulie 2007
“ i]2-Sibiu, Sir. Dr. Ion Rafiu nr. 34

.—^2216617 e-mail: stiintefdiulbsibiu.ro
It Matematica: Matematică Informatică; - 40 loc bugetate; 60 loc cu taxă; 
:: Informatică: Informatică aplicată - .10 loc bugetate; 150 loc cu taxă: 

ți Informatică Economică
Specim&M: Informași ■Bfetefetal - !S lotesri bugetate: 150 de locuri cu taxă:

1. Potwii ' m medidftte u Pondere 80% în media finală:

- medial*disciplfa^~MdHi tuTMfrinaticir din liceu (calculată ca medie aritmetică simplă
pe anii de liceu ia care M Studiai 
Domeniul de lia țk 
Fompa de admitt&at.l4
2. 80% - media celor Bai1

O. if) ă).
■feri: Biologie - 5 locuri bugetate; 50 de locuri cu taxă;
i de la bacalaureat 20%

note obținute în cursul liceului la disciplinele biologice și ecologice 

Mii Spec: Ecologie și Protecția Mediului - 35 loc bugetate: 70 loc cu taxă: 
Forma de adnrilcîte): I. Boofterea mediei de la bacalaureat 20%

2.80% • mediacelor mai mari două note obținute in cursul liceului la disciplinele ecologice și biologice 
Domeniul de fcenp: Sociologie Specializări: Sociologie - 15 locuri bugetate: 60 de focuri cu taxă; 
Formă de admitera: Ponderea mediei de la bacalaureat gl 00%

Doth de licențăf Mlstență socială Specializări: Asistența socială - 5 locuri bugetate: 75 de locuri cu taxă: 
ferma de admiteS: Ponderea mediei de ta bacalaureat =100%

Domeniul de licență: Psihologie Specializări; ftihologie - 21de focuri bugetate: 75 de focuri cu taxă: 
Forma de adm: I. Pondere bac: 75%. 2. Pondere în media finală de 25% (media generala a anilor dc liceu) 
Domeniul de Îîcență: Stadii culturale Specializări: Etnologie - 45 de locuri cu taxă;£
Forma dfc admitere: Ponderea mediei de ia bacalaureat 100%

BsmBtM de licență: Educate Fizică și Sport
SgeciaiisSri: Educație Eizieă și Sportivă; Sport și Performanță metrică - 38 loc bugetate: 50 loc cu taxă; 
Jorma de admitei^fi. Pondere bacalaureat: 20%. 2. Probă practică: pondere în media finală de 80%
a. proba de capacitate motrică: alergare de viteză 50 m. săritură în lungime de pe loc. aruncarea 
mingii de oină de pe foc;
b. joc sportiv opțional: baschet, volei, handbal, fotbal:
c. proba de măi^trie «panici: atletism, gimnastică sportivă. înot, karațe. judo, culturism, volei, baschet, 
handbal, fotbal, tenis de câmp.
Învățământ la Distanță

Domeniul de licență: Matematică Specializări: Matematică Informatică - 100 de locuri cu taxă;
Domeniul de licență: CibernetKă, Statistică și Informatică Economică
Specializări; Infoanatigă economică -150 de locuri cu taxă:
Forma de admitere: Numai probă de dosar (dosarul se evaluează în același mod cu forma de învățământ zi) 
Perioada de înscriere în concurs: 16-22 iulie 2007
Perioada de înscriere în concurs ID: 16 italie -5 august 2007

6 septemBrie - 20 Septetpbne 2007
FACULTATEA BE DREPT J8IMK9N BÂRNUȚIU” 550324-W>iu. Calea Dumbrăvii nr. 34
Tel.: 0040/269'423.670: Fax: 0040/269. 422169 e-mail: dre;pi@lulbxibiu.m

Domeniul de licență: Științe juridice Spec: Drept 75 locuri bugetate: 200 de locuri cu taxă: 1300 ID 
Efonsotiul de licență: Științe administrative
Specializări: Administrație publică 42 de focuri bugetate; 150 de locuri cu taxă: 300 ID 

Poîîțîe comunitară - 100 de locuri cu taxă;
Sădii de licențl: Etegt. Administrație publică &. ID - concurs de dosare

Palide comtinhară ZI - Proba sportivă eliminatorie
media de la bac 50%. media de la disciplina istorie, din anii de liceu 25% și media ia disciplina lb și

Iii română, din anii de liceu
CONDIȚII SPECIAfeF- ADMITERE PENTRU SPECIALIZAREA POLI ȚIE COiMl 'NI IARĂ 

Condiții preliminare admiterii:
C ondiții de sănătare:

- examinarea medicală constă in validarealnvalidarea Fișei medicale constituite la Centrul Medical Sibiu.

- cahdidății vor prezenta un certificat de sănătate mintală eliberat de un medic specialist psihiatru. 
Aprecierea se face prin calificativ APT/INAPT.
Condiții privind aptitudinile fizice:
- verificarea aptitudinilor fizice se face la data și locul stabilit de Comisia de Admitere 
Perioada de înscriere în concurs: Drept. Administrație Publică ZI - 16-26 iulie 2007
Poliție comunitară ZI - 2-27 iulie 2007 Drept, Administrație Publică ID - 9 iulie-30 septembrie 2007
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• Selecții. Angajatorii străini vor putea să 
recruteze forță de muncă direct din jude
țe. Primele selecții încep din luna august. 
Cei care doresc să lucreze în străinătate 
se pot înregistra la sediile AJOFM.(S.B.)

Fizicienii, oamenii
Castelul, la drum de seară

Hunedoara (D.I.) - Castelul Corvinilor este 
iluminat arhitectural de miercuri seara. 
Reabilitarea sistemului de iluminat arhitec
tural al Castelului Corvinilor a implicat 
lucrări de modernizare și extindere, 
deoarece rețeaua era uzată, iar corpurile de 
iluminat - insuficiente - nu erau amplasate 
bine pentru a scoate în evidență frumusețea 
elementelor arhitecturale ale monumentului. 
Astfel, într-o primă etapă, s-au montat 69 
proiectoare (de tip Jet Leader și Jet 7 AS) 
însumând o putere instalată de 21.302 kW. 
Materialele folosite la construcția proiec
toarelor conferă acestora performanțe foto- 
metrice remarcabile, datorită cărora 
Castelul Corvinilor poate fi văzut de 
departe. Lucrurile însă nu se vor opri aici: 
partea a doua a lucrărilor de modernizare a 
iluminatului arhitectural, care vor începe 
în această toamnă, va cuprinde iluminatul 
de interior. Valoarea finală a investiției se 
ridică la peste trei miliarde lei.

relativitățiiA 
diplomă. Cele mai multe date 
de care aveam nevoie le 
găseam la Institutul Național 
de Metrologie și, zilnic, par
curgeam drumul între Măgu
rele și centrul Bucureștiului, 
unde era institutul. Mineriada 
din iunie m-a prins în 
București și am trecut în acele 
zile prin centru. Probabil au 
fost și mineri acolo, dar am 
văzut camioanele cu cei ce-și 
spuneau mineri aliniați sub 
copertine, le-am văzut figurile. 
Acolo a fost cu totul altceva. 
Mineriada a fost momentul în 
care n-am mai crezut în 
politică, și ani de zile am 
refuzat să urmăresc măcar 
buletinele de știri. în toți 
acești ani m-am dus de fiecare 
dată însă la vot, pentru a vota 
împotriva lui Iliescu, pe care 
l-am considerat mereu respon
sabil de ceea ce s-a întâmplat 
atunci. Hunedorenii sunt oa-

Deva (D.I.)- Se pot face 
relații între fizica nucleară, 
mineriade și protecția mediu
lui mult mai ușor două câte 
două teme în parte. Toate trei 
însă au mai greu de găsit un 
subiect comun. Acesta însă 
există la îndemână: directorul 
Agenției pentru Protecția 
Mediului Hunedoara, Elena 
Bădescu. Când se hotărâse să 
participe la concursul pentru 
ocuparea postului de con
ducător al Agenției, i s-a pro
pus să fie nominalizată de 
PNL pentru această funcție. A 
acceptat, dar nici acum nu e 
membră de partid.

Castelul Corvineștilor

REPORTER: Sunt tot mai dese 
cazurile în care femeile își 
construiesc o carieră din și 
prin politică. La dumneavoas
tră ce e diferit?

Elena Bădescu: în 1990 mă 
pregăteam pentru lucrarea de

Elena Bădescu

1 guro____________________________________ 3,1370 lei
1 dolar american 2,2759 lei
1 gram de aur 48,4973 lei

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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Avansați

Cercetasii
■ Cercetași ai Centru
lui Local Deva vor par
ticipa la un camp inter
național la Sibiu.

Sanda Bocaniciu

sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Capitala culturală a 
României, Sibiul, găzduiește, 
începând de astăzi, timp de 10 
zile, un camp cercetășesc in
ternațional ce-și propune sti
mularea competențelor inter- 
culturale și interregionale ale 
tinerilor. Proiectul care se de
rulează în cadrul câmpului

La piață, ca-n... tren și 
fără autogara

Deva (S.B.) - în urma arti
colului apărut în „Cuvântul 
liber” și pe www.huon.ro, ce 
scotea în evidență aspectul 
pieței din Deva și modul în 
care se vând mărfurile pe 
stradă, dar și faptul că toate 
spațiile din Deva sunt folosite 
pentru diverse construcții, au 
apărut numeroase reacții din 
partea cetățenilor. Devenii 
supărați își exprimă nemul
țumirile și pe această cale. în 
plus ei expun și alte neajun
suri ale municipiului. Una 
dintre acestea este lipsa unei 
autogări care este necesară 
într-o localitate reședință de 
județ. O parte din nemulțu
mirile devenilor sunt:

„Autogara Deva. Ce auto- 
gară, domnule? Să vadă cei 
care gestionează Deva ce au

și interculturalitatea
„Sibiu 2007 - La Răspântia 
Culturilor” se dorește o relan
sare simbolică a migrației sa
xone prin schimburi culturale 
între cercetași veniți din Bel
gia, Franța, Luxemburg, Ger
mania și tineri români. în cele 
patru zile cercetașii deveni, 
participanți la proiectul amin
tit, vor lua parte la un festi
val medieval și vor prezenta 
ateliere de stradă. Totodată 
vor descoperi misterele Sibi
ului și vor participa la mani
festarea „Dracula Day”. Acest 
eveniment este organizat în 
trei pași: explorarea (o 
călătorie cu un scop), faza re

făcut cu fosta autogară din 
Deva și ce s-a întâmplat cu 
locația de acolo care acum 
arată ca o țigănie în mijlocul 
orașului. în afară de ce le 
pică la fiecare construcție nu 
au nimic în cap. Nu respectă 
nici o regulă de urbanism! Nu 
au nici cel mai elementar bun 
simț că doar nu trebuie să fii 
absolvent de Sorbona ca să 
rezolvi treburi organizatorice! 
Trebuie să fii gospodar, atât 
și nimic mai mult. Adică, ba 
da, mai trebuie să fii și cin
stit! (...) Cred că primarul și 
viceprimarul se preocupă de 
Săcărîmb mai mult decât de 
Deva! V-aș muta acolo!” 
(Anonim, 10.07.2007, Ora 
08:40) *

* *
„Nasol. Ăștia vor să facă 

multe... Deva arată ca după 
război...” (iști. 10.07.2007.

:W j

Elena Bădescu, director APM Hunedoara

meni pașnici, trecuți prin 
multe încercări, și nu meri
tam o astfel de stemă, pentru 
că anatema pusă Văii Jiului s- 
a repercutat asupra tuturor. 
Continui să am și i 
aceeași reacție față 
fenomenul politic.

acum 
i de

REP.: Cum se împacă atunci 
un fizician cu protecția me
diului?

E.B.: A durat un pic până mi- 
am însușit limbajul propriu 
protecției mediului, dar am 
parte de un colectiv deosebit. 
M-au acceptat din primul 
moment și m-au sprijinit mult. 
E foarte greu dacă ești respins 
intr-o colectivitate.

REP.: Cât de poluat e județul

zidențială și întoarcerea. Pri
mul pas, de patru zile, cuprin
de două tabere a câte 40 de 
cercetași de naționalități 
diferite (Câlnic și Biertan). Ei 
vor lucra împreună pentru 
câte un scop comun al zilei, în 
grupuri formate din câte 8-10 
persoane. Activități, precum 
descoperirea treburilor zilnice 
într-o gospodărie tipic transil
văneană, ateliere despre arte 
și meșteșuguri tradiționale, 
lucrul în cadrul unui proiect 
de restaurare a unei biserici 
fortificate sau drumețiile pe 
munte vor forma centrul pro
gramului de explorare. Fes-

Pepenii și legumele se vând direct în stradă (Foto: t. \'a-J

Ora 01:32)
*

* *
„Deva. Oare nu era mai 

bine, decât să se arunce 
banii pe „sensuri giratorii”, 
ca cei care (încă) mai conduc 
urbea să le dea devenilor o 
autogară și o piață demnă de 
un municipiu reședință de 

nostru? Cum stăm față de cele
lalte județe?

E.B.: Din cauza scăderii dure 
a activității economice, prac
tic, a scăzut și poluarea. A- 
cum, de exemplu, Hunedoara 
are un aer mult mai curat de
cât Deva. Mă bucur, ca ur 
succes personal, că am reuși 
să-i aducem pe toți marii polu
atori la autorizare. Fiecare are 
un program de măsuri atent 
urmărite, se străduiesc să res
pecte ceea ce li se cere din 
punctul de vedere al calității 
mediului. E mai bine să încer
căm să conștientizăm polua
torii. Amenzile le consider 
doar un fel de taxă pe care 

caeeștia o plătesc pentru a avea 
voiWKsă atace mediul în con
tinuare.

Cercetașii deveni vor merge la 
Sibiu
tivitatea de închidere a câm
pului internațional al cer- 
cetașilor, de la Sibiu, va avea 
loc odată cu sărbătorirea celor 
100 de ani de cercetășie in 
lume.

județ? Sunt curios să văd cum 
s-au gândit la fluidizarea 
traficului in condițiile în care 
benzile de trafic sunt îngus
tate, fântâna din mijlocul 
sensului e prea înaltă pentru 
a permite o vizibilitate șofe
rilor asupra întregului sens 
giratoriu?” (Anonim, 09.(17. 
2007, Ora 21:05)

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
http://www.huon.ro


Pact pentru binele fotbalului

• Medalii la Marea Neagră. Atleta
Bianca Hârțu (CSS Cetate Deva) a obținut 
medalia de bronz la săritura în lungime la 
prima ediție a Jocurilor Mării Negre, care 
a avut loc în Turcia. Fotbalistul Cătălin 
Andrițoiu de la Jiul Petroșani a cucerit și 
el bronzul, după ce s-a clasat cu 
selecționata României pe locul trei. (C.M.)

„Mureșul" Deva a luat-o 
spre stațiunea Păltiniș

Deva (V.N.) - După reunire și trei zile de 
pregătire la Deva, nou-promovata în Liga a 
II-a de fotbal, „Mureșul” Deva, a plecat ieri 
in cantonament la Păltiniș. Nu înainte însă 
de a disputa două meciuri de verificare a 
celor care doresc să evolueze la echipă. Din 
discuția de ieri cu antrenorul Gică Barbu, a 
reieșit faptul că, în cea mai mare măsură, 
lotul cu care devenii vor porni în viitorul 
sezon competițional a fost definitivat. Iar 
dacă vor mai interveni unele modificări, ele 
nu vor fi de substanță. La Păltiniș au plecat 
21 de jucători, urmând ca acolo să ajungă și 
atacantul Păcurar, de la Mioveni, jucător a 
cărui situație se speră că va fi rezolvată cât 
de curând.

■ CFR va rămâne la 
Simeria, după ce CL a 
aprobat finanțarea 
echipei de la buget.

ClPRIAN MaRINUȚ 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Simeria - Telenovela 
mutării echipei de fotbal CFR 
Marmosim de la Simeria la 
Orăștie s-a încheiat, ieri, când 
Consiliul Local Simeria a 
aprobat să se pună la dis
poziția clubului de la bugetul 
local suma de 57.120 lei noi 
pentru turul campionatului 
2007-2008.

Echipa de fotbal, proaspăt 
promovată în Liga a IlI-a, va 
fi finanțată în urma asocierii 
dintre clubul CS CFR Mar
mosim, care aparține CL 
Simeria, și firma grecului

Jiul a transferat 19 jucători!
■ Managerul general 
crede că echipa din 
Vale va reveni în câțiva 
ani în Liga I.

Petroșani (V.N.) - loan 
Sdrobiș, managerul general al 
echipei Jiul Petroșani, a

i Portari - Rahoveanu, Moldovan
Fundași - Lăcătuș, Dosan, Zaiati, Vîrtic, Cireș 
(Minerul Lupeni), Vălășutean.
Mijlocași - Bunea (Mioveni), Bud, Baciu, Boloș 
Sergiu, Boloș Silviu, Bițiș, Doboș, Vaida (Tricolorul 
Breaza), Pisoiu, Sava.

* Atacanți - Elec, Lintaru, Coman (Tricolorul Breaza), 

j Pîrvan, (din lotul de juniori)

De ieri, 21 de jucători ai "Mureșului" se 
pregătesc la Păltiniș (Foto: t. Mânu)

Portari: lonuț Curcă, Anton Ihe, Andrei Tonca.
Fundași: Alexandru Bădoiu, Ciprian Dinu, Fabian Teușan, Mihai Petrescu, 
Sergiu Andrițoiu (CSM Vulcan), Valentin Stancu (Minerul Uricam), Bogdan 
Roiu (TIM Giroc Timișoara), lonuț Neagu (Auxerre Lugoj), lonuț Burca 
(Dunărea Calafat), Alexandru Stratulat (FC Onești), Daniel Vădrariu (FCM 
Reșița), Cristian Alexandru (ICSIM București;
Mijlocași: Adrian Drida, Mircea Gheorghe, Ciprian Răduțoiu (FC Brașov), 
Tudorel Șaucă, Dragoș Boboc (FC Willy Bacău), Marian Pâcleșan, Eduard 
Tismănaru (Oțelul Galați), Adrian Abuzițoaiei (Rulmentul Bîrlad), Cătălin Flori- 
cel. Bogdan Drăgulici;
Atacanți: Sergiu Spânoche, Marius Rusen, Silviu Afrem, Adrian Câmpeanu, 
Marius Matei. "ifc*

Devenii vor medalii la CN

Steaua are ca obiectiv califi
carea în grupele Ligii Campi
onilor

Deva (V.N.) - Mâine și duminică, la 
București se vor desfășura CN de Atletism, 
juniori III. Vor fi prezenți cei mai buni 
sportivi din țară la această categorie de 
vârstă, cluburi cu renume din județele 
țării. Din județul Hunedoara vor fi prezenți 
concurenți de la Colegiul Național Sportiv 
„Cetate” Deva. Pe o parte dintre aceștia i- 
am întâlnit recent pregătindu-se pentru 
acest eveniment pe pista stadionului din 
municipiu. „Noi vom participa la București 
cu cinci sportive. Cu toate acestea obiec
tivul pe care îl avem este câștigarea a două 
sau trei medalii. Și în primul rând ne 
gândim la săritura în înălțime” - a spus 
profesorul Nicolae Alexe. Cei cinci sportivi 
din Deva care participă la aceste campi
onate sunt: Andreea Toderean, la probele 
înălțime și ștafetă 4x100; Cristina Butaș, 
ștafetă; Maria Perojuc, ștafetă; Claudia 
Zeiceanu, ștafetă și Emanuela Hoidrog, la ■ 
3000 m și ștafetă. Trebuie precizat faptul că 
Andreea Toderean este dublă campioană 
Rațională la săritura în înălțime, în 2006, și 
medaliată cu bronz în acest an, iar Cristina 
Butaș a obținut locul III la Campionatele 
Naționale, la cros, tot anul trecut.

Andreea Toderean (Foto: T. Ma.%)

Adversara Stelei, 
umilită

București (C.M.) - Zaglebie 
Lubin, viitoarea adversară a 
Stelei din turul doi preliminar 
al Ligii Campionilor, a pier
dut, ieri, cu scorul de 5-0, 
meciul amical cu FC Vaslui 
disputat în cadrul turneului 
de pregătire din Austria. E 
drept că Dorinei Munteanu, 
antrenorul vasluienilor, a 
trimis în teren jucătorii cu 
cele mai mari șanse de a fi 
în primul 11 la startul sezonu
lui, în vreme ce Zaglebie a 
mizat numai pe șase dintre 
titularii obișnuiți. Golurile 
formației FC Vaslui au fost 
reușite de Temwanjera '15, '29, 
Ljubinkovici '23, A. Gheorghiu 
'30 și Bukvici '71. Campioana 
Poloniei, Zaglebie Lubin, a 
fost învinsă, miercuri, cu 
scorul de 2-0, de formația CFR 
Cluj, într-un alt meci amical 
disputat în Austria.

Echipa Zaglebie Lubin va 
întâlni pe 31 iulie/1 august, pe 
teren propriu, formația 
Steaua, în prima manșă a 
turului doi preliminar al Ligii 
Campionilor, în timp ce retu
rul este programat pe 7/8 
august la București.

Echipa CFR Marmosim va juca în continuare la Simeria
(Foto: T. Mânu)

Teodoros Favatas care a fi
nanțat echipa în sezonul tre
cut. „Sunt mulțumit de fi
nanțarea oferită de autorități 
și echipa va rămâne să joace 
la Simeria. îi cer scuze pu

declarat că echipa sa și-a 
încheiat campania de achiziții 
pentru această vară. Se pare 
că recolta este bogată. Cel 
puțin din punct de vedere 
numeric. Spunem acest lucru, 
întrucât Jiul a reușit să trans
fere nu mai puțin de 19 
jucători. în legătură cu acest 

Ai visat.să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Te-ai săturat să așteoți după mijloacele 
de transport în comun? CL îți rezolvă aceste probleme. Câștigă în 24 iulie. :
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Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim 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, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 iulie! Nu rata asemenea pre
mii!
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blic primarului Iosif Blaga de 
la Orăștie care s-a arătat dis
pus să preia echipa”, a pre
cizat Teodoros Favatas.

Consiliul Local Simeria 
prin clubul CFR Marmosim 

Jiul Petroșani va miza în noul sezon pe jucători tineri (Foto cl)

lucru, Sdrobiș a spus că „sunt 
fotbaliști pe care îi urmăresc 
de multă vreme. Cu aceștia 
voi construi, împreună cu 
Gheorghe Poenaru, o echipă 
competitivă, capabilă să 
ajungă în câțiva ani în Liga 
I, iar de acolo să nu mai re

pune la dispoziția echipei de 
fotbal în mod gratuit bazele 
sportive și numele echipei. în 
plus, asigură finanțări pentru: 
medicul echipei (3600 lei/6 
luni), ambulanțe (2700 lei/6 
luni), pompieri (1320 lei/6 
luni), personal de întreținere 
a bazei sportive (6000 lei/6 
luni), taxe FRF și AJF (5000 
lei pe 6 luni), transport la 
meciurile oficiale (10.000 lei/6 
luni) și arbitraj (28.500 lei/6 
luni). Grecul Teodoros Fava
tas, celălalt asociat, va supor
ta cheltuielile cu echipamen
tul de joc, medicamentele, can
tonamentele, salariile, con
tractele jucătorilor și primele 
de joc. în cazul realizării de 
venituri din transferuri sau 
împrumuturi de jucători, 60 la 
sută din ele vor reveni grecu
lui Favatas, iar 40 la sută Con
siliului Local Simeria.

trogradeze vreo 10 de ani”. De 
fapt, campania de achiziții a 
Jiului va fi închisă în mod 
oficial după transferul a patru 
jucători cu vârste cuprinse 
între 16 și 18 ani. de la FC 
Botoșani, FC Onești și Școala 
de Fotbal „Gică Petrescu”.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Atacat de o femeie. Fundașul echipei 
Inter Milano, Francesco Coco, a fost agre
sat de o femeie care, înarmată cu un 
cuțit, a intrat în apartamentul fotbalistu
lui. Coco, după ce a petrecut câteva ore, 
s-a îndreptat, în zori, alături de altă 
femeie, spre locuința sa.
La puțin timp, „pretendenta" lui Coco, 
într-o criză de gelozie, i-a atacat. Coco a 
reușit să-i ia cuțitul, dar nu a putut evita 
bătaia dintre cele două femei, victima 
fiind obligată să fugă pe balcon.

Fotbaliștii Jiului, la preot

Finală de vis
Ciudad Guyana (MF) -
Argentina s-a calificat 

în finala Copei America, 
după ce a învins, cu sco
rul de 3-0 (1-0), reprezen
tativa Mexicului.

în finală, Argentina 
va întâlni, duminică, la 
Maracaibo, selecționata 
Braziliei.

Amenință
București (MF) - Pilo

tul Jenson Button a a- 
menințat că se retrage 
din Formula 1 dacă mo- 
nopostul Honda nu va fi 
îmbunătățit în urmă
torii 2 ani.

Pete (Foto: epa)

I Pe invers
București (MF) - Fos-

I tul fotbalist Edson
ș Arantes Do Nasci- 

mento „Pele" a de-
i darat, joi, că nu îl

place naționala țării 
sale, Brazilia și pa- I
riază pe reprezentati- I

i va Argentinei îh i
I finala Copei America. I
i „Nu îmi place Brazi- j
: lia, pariez pe Argenti- j
î na. Are mal multă i
j experiență și poate

conta pe jucători va- j
i loroși", a spus Pele.

H Jucătorii grupării din 
Petroșani primesc asis
tență spirituală din par
tea unui slujitor al altarului.

Petroșani (MF) - Tehnicie
nii Florin Marin și Aurel 
Șunda apelează des la sfatu
rile preotului Gabriel Bulf, pe 
care îl cunosc din perioada 
când antrenau echipa Jiul 
Petroșani.

„Mă sună des, îmi cer sfa
tul. Este foarte bine să cons- 
tați că oamenii nu te-au ui
tat”, a declarat Gabriel Bulf.

Preotul a precizat că a fost 
chemat din nou de conduce
rea clubului Jiul să fie aproa
pe de jucători. „Mă bucur că 
cei din conducere nu au re
nunțat la obiceiul de a chema 
un preot la stadion. Am avut
5?..............................................

Vin la biserică, și se roagă

Gabriel Bulf, preot

...... .................................••••??
deja o primă discuție cu nou 
veniții și m-a surprins plăcut 
faptul să constat că majori
tatea dintre ei sunt credin
cioși. Le-am dat și câteva ico
nițe sfințite să le ia cu ei în 
cantonamentul din Austria”, 
a declarat duhovnicul jucăto
rilor.

Acesta a precizat că jucă
torii Jiului și-au reluat obi

Printre cei luminați de duhovnicul Gabriel Bulf se numără și portarul Rapidului, Dănuț Coman 
(Foto: EPA)

ceiul de a veni la biserică și 
de a se ruga: „Drida, Mircea 
Gheorghe, Bădoiu vin des la 
mine la biserică, iar Gabriel 
Apetri s-a schimbat mult în 
bine și mă b'ucur pentru el”.

Gabriel Bulf a adăugat că 
pentru binele echipei și pen
tru alungarea duhurilor rele 
va sfinți stadionul pe care vor

evolua jucătorii. „înainte de 
începerea campionatului voi 
sfinți terenul de joc, porțile, 
baloanele pentru liniștea tu
turor. I-am încurajat pe tine
rii veniți la echipă pentru că 
am vrut să-i cunosc mai bine 
și i-am sfătuit că e bine să se 
roage și să fie în credință”, a 
spus preotul.

Perioadă confuză
Bulf a mai afirmat că ține 

în continuare legătura cu por-» 
tarul Rapidului, Dănuț C. f 
man: „Țin legătura cu el și 
știu că trece printr-o perioadă 
confuză. Mă bucur că nici Du
mitru Hotoboc și Alin Palea- 
cu nu m-au uitat și mă sună”.

Corupere a arbitrilor
Lome (MF) - Președintele Federației 

Togoleze de Fotbal (FTF), Tata Avlessi, a 
fost sancționat de Confederația Africană 
(CAF) cu interzicerea oricărei activități în 
fotbal timp de opt ani, pentru tentativă de 
corupere a arbitrilor.

Avlessi a fost considerat de Comisia de 
Disciplină a CAF vinovat de tentativă de 
corupere a arbitrilor de la meciul Togo - 
Tunisia, din faza finală a Cupei Africii pe 
Națiuni pentru juniori, în martie, la Lome.

„Rapoartele depuse la nivelul CAF 
relatează despre o sumă de bani remisă lui 
Abdou Sarr (arbitrul meciului) de către 
Attivi Cessi (arbitru togolez), care a 
declarat că acționează în numele lui 
Avlessi”, au afirmat surse din FTF, care nu 
au dezvăluit suma exactă.

Dilemă. Participant» la un sondaj 
de opinie realizât de cotidianul Gazzetta 
dello Sport cred că fundașul Cristian 
Chivu va pleca la echipa Internazionale 
Milano, deoarece clubul AS Roma nu 
își permite să-l piardă vara viitoare 
fără să încaseze vreun ban. întrebați 
cum cred că se va termina „telenovela
verii”, care îl are în prim-plan pe 
Chivu, 59,7 la sută din participant» la 
vot au răspuns că internaționalul
român va pleca la Inter Milano.

(Foto. EPA)

Dudek a ales Realul
București (MF) - Cotidianul 

Marca scrie, joi, că portarul 
polonez Jerzy Dudek de la 
Liverpool va fi transferat la 
Real Madrid, el urmând să fie 
a patra achiziție a gupării 
madrilene după fundașii Cris- 
toph Metzelder, Pepe și tehni
cianul Bernd Schuster.

„Aducerea unui portar care

să suplinească absența lui 
Diego Lopez s-a transformat 
într-un alt obiectiv al con
ducerii sportive. Doi portari 
iluștri, Jerzy. Dudek și Fran
cesco Toldo, âu fost aleșii pen
tru a-i face concurență lui 
Iker Casillas. Real Madrid a re
nunțat la italian din cauza pre
tențiilor economice mari, iar

în final Dudek, liber de con
tract, va fi cel care va întări 
poarta madrilenă”, scrie Marca.

Sursa, citată menționează 
că polonezul reunește condi
țiile cerute de tehnicianul 
Bernd Schuster: are experien
ță în Europa și ambiția de a 
lupta pentru titularizare în 
poarta „albilor”. rezervă la Liverpool (Foto: epa)

Tehnicianul echipei spaniole Atletico Madrid, Javier Aguirre, com- 
plimentează formația bistrițeană (Foto: epa)

Pagubă incalculabilă
București (MF) - Agenția 

Datasport scrie că tratativele 
dintre impresarul Victor Be- 
cali și oficialii grupării AS 
Roma au fost întrerupte 
brusc, astfel că fundașul Cris
tian Chivu va începe pregăti
rile alături de coechipierii săi 
de la echipa romană.

„Se poate intui cu ușurință: 
Chivu vrea să plece la para

Nicaraguanul Mayorga l-a pro
vocat pe Vargas ți s-a ales cu 

« Ker» envto PPA)

Buturuga mică?
București (MF) - Tehnicia

nul formației Atletico Madrid, 
Javier Aguirre, a declarat, joi, 
că posibila adversară din tu
rul trei al Cupei UEFA-Inter- 
toto, Gloria Bistrița, este o e- 
chipă foarte solidă, care joacă 
foarte organizat în apărare.

Gloria Bistrița mai are de 
disputat manșa retur din tu
rul doi, cu Maccabi Haifa, 
însă în meciul tur s-a impus, 
în deplasare, cu scorul de 2-0, 
și Aguirre crede că este logic 
să se gândească la bistrițeni 
ca posibili adversari în finala

UEFA-Intertoto.
„Gloria este o echipă foarte 

solidă, care joacă foarte bine 
organizat în apărare și atunci 
când joacă în deplasare, iese 
foarte rapid pe contraatac. 
Stadionul său este foarte mic 
și Gloria știe foarte bine să 
joace pe un teren de astfel de 
dimensiuni”, a spus Aguirre. 
El a mai subliniat că obiec
tivul grupării Atletico este să 
ajungă în Cupa UEFA. „Acum 
ne gândim doar la acest obiec
tiv. UEFA este obsesia noas
tră”.

metri zero anul viitor, atunci 
când îi va expira contractul 
cu AS Roma”, scrie Datasport.

Potrivit presei italiene, la 
încheierea întâlnirii cu Beca- 
li, directorul sportiv Daniele 
Prade a declarat că, prin re
fuzul de a merge la Real Ma
drid, Chivu a produs o „pagu
bă incalculabilă” grupării 
romane.

Directorul sportiv al AS Roma, Daniele Prade, în stânga imaginii,.
spune că românul Chivu le-a produs o „pagubă incalculabilă" 1 

(Foto: EPAJP

S-au bătut la conferință
Los Angeles (MF) - Confe

rința de presă de prezentare 
a meciului dintre foștii cam
pioni mondiali la box la cate
goria supermijlocie, america
nul Fernando Vargas (IBF) și 
nicaraguanul Ricardo Mayor
ga (WBC), a degenerat într-o 
bătaie între cei doi pugiliști.

Bătaia a început după pro
vocările lui Mayorga, care a 
anuntat că li va face un ser

viciu familiei lui Vargas, pro- 
vocându-i americanului retra
gerea forțată. „îi voi face un 
serviciu lui Vargas, provocân- 
du-i retragerea, iar familia lui 
nu va mai suferi de fiecare 
dată când americanul urcă în 
ring”, a spus nicaraguanul, 
adăugând: „îi voi face un ser
viciu soției tale, să nu mai 
plângă văzându-te desfigurat”.

în acel moment. Fernando

Vargas a cedat psihic și s-a 
repezit asupra lui Mayorga, 
strigând: „Nu vorbi de soția 
mea!”. Vargas i-a tras câțiva 
pumni adversarului său, spăr- 
gându-i arcada stângă și buza.

Vargas (26 victorii în 30 de 
meciuri, dintre care 22 prin 
KO), fost deținător al titlului 
mondial IBF, declarase că 
intenționează să se retragă 
printr-o victorie.
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• lagent 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)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, ri
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 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)

Noua SkodaFabia Love at first drive

INFORMAȚII PUTET1 OBȚINE LA
TEL. 0720/989.125, 0254/231.330

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Bdul Decebal, vizavi de Auto Moto, 
deasupra Agenției Loto Prono, preț 50.000 euro. 
Tel. 0788/775714. (T)

------------------------------------------------ ---------------

• Orăștie, str Mureșului (cartier Micro 2), 
bL 10, sc. H, ap. 40, etaj 1, îmbunătățiri, 
centrală termi tă, gresie, faianță, preț nego
ciabil. Tei. 0742/598142. (5/10.07)

• ocazie, Zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă, 
semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 ron, neg., în funcție de ofertă, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)

■
ia Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
Irizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
660160. (AO)

• zona Gqjdu, et 1. bloc de cărămidă, parchet 
gresie, faianță baie amenajată, preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• Deva, et 1, parchet, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron, tel. 215212. (Al)
• dec, st 60 mp, et 1, zona Gării, preț 46.500 euro, 
tel. 0740/210780. (Al)
• dec, balcon, parchet gresie + faianță, st 55 
mp, et. 3/4, zona I. Maniu, preț 150.000 ron, tel. 
0742/019418 (Al)
• kt circuit tonă bună liniștită et 2/4, bloc de 
cărămidă balcon, contorizări complete, preț
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

JMtec, contorizări, 2 balcoane, et. 1, zona Gării, 

46500 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)
• Minerului, parter, balcon, dec, contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec, contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului, et. 2, circuit, balcon, faianță, gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. luliu Maniu, semidec, faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)’

• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent arcuit bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• zona Decebal etaj intermediar, decomandate, 
cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet gresie, 
faianță bine întreținut, preț 160.000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498,0788/165702,232808. (A4)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• 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, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• dec, 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)
• circuit M. Kogălniceanu, et. 3/4, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 164.000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• Carpați dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et I, dec, neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom, baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți et 1, dec., 2 bă, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
:0745/367893. (A2)

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

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

vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber 
va fi doar 50 de lei + TVA!

Cu bani putini, poți câștiga bani multi!

Lumea*van
la picioarele

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1! 3 s

• zona Dorobanți etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică, frumos 
amenajat și modificat zonă liniștită preț 82.000 
euro negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702, 
232808. (A4)
• zona Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).
• etaj 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808.  (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel 
0788/165703, 0740/535095,232808. (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști. Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan. CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți. Deva. tel. 
231.800. (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi. contorizări integrale, etaj 1, gara, 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț I
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/1518483. (A10)

> Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, tel.:0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei. 2 băi, etaj 1.2 balcoane, 
preț atractiv. tei.:02S4/613366, 0788/040.490. 
0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490. 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, tel.:0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• 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. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Cumpâr ap. 3 camere (06)

• urgent, apartament 3 camere în zonele: bid. 
Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se oferă 
de la 160.000 lei, până la 230.000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232808. (A4)
• dec sau semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, 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)

• etaj 1, zonă centrală in apropierea pieței 
centrale, decomandate, centrală termică, 
termopane, informații la telefon 
0723/504858. (nr. 3/0107^007)

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)

Vând case, vile (13)

■ casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren în 
total 1600 mp, canalizare, apă, gaz, ocupabilă 
imediat, preț 100.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

Dacă formați un 
cuplu și aveți ceva 
poze de arătat 
acum este 
momentull Vă 
facem vedete și 
vă răsplătim 
pentru astal 
Trimiteți o fo
tografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact pe 
adresa .Cuvân
tul liber" Deva, B- 
dul 22 De
cembrie, nr.37A, 
clădirea Cepro- 
min, parter, sau în 
format electronic 
la adresa de mail: 
sanda bocaniriiMpi 
nformmedia.ro ih 
perioada 3 iulie— 
2 august, Iar în 27 
august vă alegeți 
cu 200 leii 
Câștigătorii vor fi 
departajați atât 
pe www.huon.ro. 
sub forma votului 
electronic, cât și 
prin intermediul 
taloanelor 
apărute în 
„Cuvântul liber", 
ih perioada 3 - 
25 august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara astal

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora. Informații 
suplimentare la tel.0254/ 21 1 275, int. 8834.

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

SOCIETATEA DE MlCROFlNANȚARE
AURORA I.F.N. S. A.

Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru: s
• Demararea ujagr^seri • Capitel de lucru «Investiții | 
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S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A.
Membra a Grupului Financiar Carpatica 
AtKesa Str.Autogarii nr 1, Sibiu, Romania
Dgcl-c C m . V M 1S2G/16.06.2003
R.C J 32/1000/2 2./1996,
C U t 82-40700 Cap. Soc. 1 401 .000 lei

AGENȚIA HUNEDOARA
B-dul Dacia.nr 9,bl.A1-2,in incinta Băncii Carpatica

• 03 ha + pădure, pentru construcție casa 
vacanță la șosea, pe malul Arieșuiui, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (AM)

Cumpăr teren (22)

Tel/Fax: 0354/802725,0788/337437,0729/110892 ANGAJEAZĂ • 5 hectare teren intravilan, la șosea, Deva sau 
îmbreiurimi. Diata imediat, tel. 215212. (Al)

intermediază VANZARI-CUMPARARI ACȚIUNI
17;.... —................................................................

• 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. 231.800, 
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.:0254/613.366, 
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)
• șl 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.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

• țurâ, grădină, 2 ha teren, Herteștl, preț
atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• curte, garai, încălzire, canalizare, posibilitate
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• in Rom, Dealul Tantul, 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)
• 5 camere + dependințe, com.Ri blța, str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la tară (17)

WlllhlUd

• casă cu grădină șl anexe In satul Slblșel. 
informații la tel. 0740/241387,0740/231451. (T)
• casă In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)
• vilă deosebită, în Șoimuș, construcție nouă, 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră, termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută. Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (AO)

parte a unei corporații internaționale maaa-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-entul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:

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

Oferim:
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• mediu de lucru profesional și competitiv;
• salariu atractiv în funcție de realizări.

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

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8811.______
Persoană de contact: Andrea Szancsali, 

tel. 0724/388681
E-mail: andrea.szancsali@informmedia.ro (42648

SC INSTAL DUPO

Vă oferă prin florăriile din:
• badiete mireasă* 

tfeif ite florale 
deosebite • servidi

CONDUCĂTORI AUTO categ-B, C f
1

SALARIU MINIM 250 EURO
C V-urile se depun la adresa firmei: 
str.George Barițiu, nr.13, sau la fax: 0254/219300.

• urgenți casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st ■ 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140,000 ron neg,, tel. 0723/251498, 
,71-,,.0254/232808, (A4)

Vând garsoniere (19)
• zona Dada, parter, cu bai con, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63,000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• balcon, parchet, contorlzărl, ST 33 mp, et 1, 
preț 98.000 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, contorlzărl, P+G+F, ST 43 mp, zona 
Astoria, preț 125.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• (agent, zona ștrand, balcon închis, contorlzărl, 
preț 55,000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• urgent zona Mărăști,etaj Intermediar, balcon, 
contorlzărl, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800.(A2)
• urgent, zona Bejan, etaj Intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent, zona Miorița, etaj intermediar, balcon 
închis, contorlzărl, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent,zona Dacia, etaj Intermediar, 2 camere 
dec., modernizări, gresie, faianță parchet geam 
termopan, preț 83.000 RON, tel, 215151,215800. 
(A2)
• zona Dorobanți, confort 1, decomandată 38 
mp, termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță modificări, se dă mobilată utilată preț 
122.000 lei negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702,232808 (A4)
• zona Kogâlnlcaanu, stare bună termopan, ușă 
metalică gresie, faianță contorlzărl, reparti
toare, bloc nou de cărămidă ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808 0740/535096. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, garsonieră în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
Șl suprafață tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808. (A4)
• do&, zona Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți, 
Devă ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317.314. 
(A9)

• vând 4 parcele de circa 750 mp flecare, Hune- 
doară apă gaz, curent loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/parcelă negociabil, tel. 0723/005657. 
CD
• zona Zăvoi, 1000 mp, informații la tel. 
0727/303886 sau 0724/543900. (nr. 3/29.06.2007)
• In Băda, Ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Deva, pe DN 7, st=2S00 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 600 mp 
parcela FS 20 mp, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004.(Al)

Bauen sie sich îhr 
Internationales 

Geschăft auf! Moderne 
? Burotătigkeit von 
I zu Hause!

www.teampartner-well.biz

Vând spații comerciale (25)

• apartament) camere dec. mobăat ș utter sa 
occidental, pretabil și pentru biroui (intrare ar 
stradă), zona Bălcescu. Deva preț 350 euxArâ. 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mo. zonă 
centrală Deva preț 15 euro/mp, se poate ș 
compartimenta tel. 231300,0740/317314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Oecebal. 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317314. (A9)

1o

• teren In Devă zona Eminescu ■ Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la zi tel, 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)
• teren Intravilan în Deva, zona Service 700,
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m, 
utilități, apă gaz, curent, canalizare, poziție 
deosebită preț 30 euro/mp, tel, 0740/535095, 
-------------- ---------- ---------(A4)

utilități, apă gaz, curen 
deosebită preț 30 euro/ 
0788/165702,0254/232808.
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Balan, Deva parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231,800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776, 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7. 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg,, tel, 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha str. Lunca preț atractiv,
tel.:0254/613.366, 0788/040,490, 0788/158.483. 
(A10) j
• 03 ha DNl, la 5 km distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva 1800 mp, preț atractiv, 
tel-:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha Blăjeni, preț atractiv, 
tel.:0254/613366. 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

• SIMERIA,
P-ța Unirii nr.7 (Gară)

• DEVA, Str. 22 
Decembrie, bl.4, 
parter (lângă Banca 
Transilvania)

decorațlunl: mmți,

tefeifon?
La nr.; 0723.5S3.SS2 (Deva)

0740.146.C47 (Shnetia)

- ---------- -

CEA MAI BUNĂ OFERTĂ DIN JUDE !î
CRISDEY CAR SRL închirieri auto

avrormij*/

.07,24/55.1 ’442

începând | 
de la prețul de“

68 de lei

• Deva, 70 mp, parter, amenajat, ieșire stradă 
50.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală tn Deva, zonă industrială, 5-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

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

Auto românești (36)

best

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)
• tn Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal. tel. 0745/511.776. (A9)

Imobile chirii (29)

• am o elevă în gazdă primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007. Tel. 212865. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, str. M. Eminescu, centrală termică 
parchet, gresie, faianță preț 100 euro/lună Tel. 
0721/985256. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată preț 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• ap. 2 camere, Deva, mobilat, preț 150 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• spațiu comercial, Deva, zona piață 50 mp, CT, 
termopane, bun pentru birou, cabinet sau firmă, 
preț 500 euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)
• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Qojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriază - urgent - casă în Deva, zona 
Horia, construcție nouă, P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajat, 2 băi, 2 
terase, ideal pt. firmă depozit en gros, sediu 
firmă preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei. 2 euro/mp, 
tel. 231300,0740/317314. (A9)

• vând Ara 243, af 1989, motor Brașov, 4x4, stare ‘v 
foarte bună, preț 3500 lei. Tel. 260279. » 
0745/149644. (T)
• vând Dada 1300, af 1975, stare bună de 
funcționare, breț 1500 lei. Tel. 0723/721455. (T)

Auto străine (37)

e vând Audi A4, af 2003, motor 2000, benzină, 
extrase full extra, 114.000 km, unic proprietar 
sau schimb cu auto plus diferență Tel. 
0723/270348. (T)
• vând Daewoo Matiz nou, neridicat. Tel. 
0723/721455. (T)
• vând Opal Corsa, af 2002, adusă recent, 
extrase full, totul original, preț 4950 euro. nego
ciabil. Tel. 0744/125690. (T)
• vând VW Bora Variant 1,9 TDi, alb, climă 6 
viteze, 116 CP, af 2001, stare deosebită, preț 9500 
euro, Deva. Tel. 0745/110222,0724/508560. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• societate comercială închiriază 
următoarele utBaje: autogredor, buldoex- 
cavator, voia excavator pe șenile cupa 1 
mCf excavator Bob Cat șl autobasculantâ 
tip liac 16 tone. Relații la tot. 0723/154204, 
0254/234448.(2/10.07)

• vând tractor Steyer, stare perfecttP^ 

funcționare, nerulat în România și plug, 
preț 5800 euro. Tel. 0722/663724. (4/11.07)

• vând mașină automată de tăiat marmură, 
granit, cu disc diamantat de 600 mm, moară de 
măcinat mozaic, motor electric de 22 kw și 
motostivuitor, în perfectă stare de funcționare. 
Tel. 0721/873022,0721/939353. (T)

. I

• vând tractoare U650, combbiă Clas, 
presă de făcut baloțl pe 
semănători 
0742/348357

...

OMNIASK
www.omniasigpensii.ro Vienna Insurance Group

&CLAME

Te vrem pe tine Agent de
Noi vmm» •• î
- mimlftatBfldeat- ' • • ' — • - —

în plină dezvoltare

.HMleră în sel «I diRBffliimitor-âi!

Dacă te-am convins și crezi că ești omul de care avem nevoie, contactează-ne gratis la 
0800,0800.10 sau la adresa de e-mail ufaAmin* 
noi. * trebuie doar să te gândești @i|i bani vrei să cl|tigi.

Omniașig Pensii S.A. completează gama de servicii financiare pe care le oferă Omniasig pe 
piața românească. Omniasig Pensii face parte din grupul internațional Vienna Insurance 
Group; liderul austriac al pieței asigurărilor din Europa Centrală și de Est. în România, 
Vienna Insurance Group este prezent prin intermediul a patru societăți și este lider pe piața 
asigurărilor.

Omniasig Pensii beneficiază de experiența îndelungată a Vienna Insurance Group în 
domeniul pensiilor private. Compania din Bulgaria, din cadrul grupului, este lider în domeniu 
cu o cotă de piață de peste 35%.

mailto:andrea.szancsali@informmedia.ro
http://www.teampartner-well.biz
http://www.omniasigpensii.ro
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CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI C.E.C. 
SJL BUCUREȘTI

SUCURSALA DEVA organizează:
Licitație deschisă cu strigare pentru:
Vânzarea autoturismului Dacia 1310 Berlină: HD-04-SBK
Prețul de pornire â licitației: 2.425 lei (exclusiv T.V.A.) 
Garanția de participare la licitație este de 60,00 lei.
Contravaloarea dosarului de prezentare la licitație este de 
20,00 lei (inclusiv T.V.A.);
Ziua și ora licitațiilor: - 27 IULIE 2007, ora 12.(50
Dosarul de prezentare va putea fi achiziționat până la data de 
26.07.2007 (inclusiv), între orele 9.00 - 16.00, de la sediul 
Sucursalei C.E.C. Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 90, bloc 26, 
parter.
Informații la telefon 0254/218461 sau 0254/225201, int. 223.

(103341)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

A0 - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

Garaje (43)

• vând gara|, zona pieței centrale, Deva. 
Tel. 0722/701557. (4/10.07)

îmbrăcăminte,incălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă, made în Germania, 
mărimea 44 - 46 (sau închiriez), rochii de seară 
cu accesorii, diferite mărimi, culori și modele. 
Tel. 0722/586808,0354/103326,0724/643045. (T)

Electrocasnice (56)

• vând centrală termică Bereta, tiraj natural, 
stare foarte bună, preț 500 lei și un calorifer 
aluminiu de baie cu 4 elemenți, preț 80 lei. Tel. 
221431. (T)

Instrumente muzicale (60)

• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă, placă 
bronz, corzi încrucișate, clape fildeș, preț nego
ciabil. Tel. 221431. (T)

e Ofer cu titlu gratuit circa 1000 mc sol 
vegetal de cea mal bună calitate, Str. 
Depozitelor, Deva, spre Sântuhalm, 
Informații la telefonul 0729/009777. (nr. 
8/01072007)

• vând mațlnâ de cusut foarte veche cu pedală 
marca Kayser, preț negociabil. Tel. 221431. (T)
• vând mașină de cusut Kayser. Tel. 
0720/6847257(0

Pierderi (62)

• pierdut atestat șofer profesionist transport 
marfă, eliberat de ARR, pe numele Judele 
Cosmin. Se declară nul. (10/12.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ursache Maria. Se declară nul. (7/12.07)

• Pierdut chei' isln im cu telecomandă, 
in zona terasei ii din Deva, ofer recom
pensă găsitorului, inf. la tel. 0720/868075 
sau 031/2009222. (7/064)74)7)

Prestări servicii (72)

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

• mamă a doi copii, femeie serioasă, mă ofer să 
fac menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase; ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439. (T)
• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
--anța. Germania, Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• ofer metfitațî engleză și franceză orice nivel la 
■domiciliul clientului. Preț avantajos. Experiență 
10 ani în Canada și America Deva telefon 0254- 
223451. (T)
• reparați generale, acordaje orice tip de 
acordeon, tel. 0723/93320. (T)

• Organizări evenimente: nunți, botezuri, 
aniversări Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-ui personalzate, fotografii albume, 
tasfcr de pe casetă pe DVD, relații la tei 
■7ZV747U1 sau 0721/614425. (nr. 
MM7JM7)

Oferte locuri de muncă (74)

• Oeșa Gujfta orgaizeaza concurs pentru 
tcxa'ea nostij- de snabit pe perioadă 
zes—ireâ rsrer. se "ac - perioada 23437 • 
~-XZT~ a Czesa Aeea vraxvtx. t. 5

• firmă de curierat (plicuri) angajează curieri 
pedeștri pentru județul Hunedoara. Relații latei. 
0728/818495. (6/12.07)
• firmă de distribuție angajează agent comer
cial pentru județul Hunedoara. Relații la tel. 
0722/728437,0722/582578. (3/10.07)
• societate de construcții angajează în condiții 
avantajoase muncitori calificați în domeniul 
amenajărilor interioare; pachet salarial atractiv. 
Tel. 0766/379152, 0766/379153, 0766/379154, 
0740/233773.(6/10.07)
• supraveghetor jocuri Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• șef birou instituție publică, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șef birou instituție publică, Vulcan, 1 post, 
data limită 16.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șei depozit, Orâștie, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• șef raion, adjunct șef raion de mărfuri Brad, 5 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șef serviciu instituție publică Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autobuz, Brad, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tălpuitor industrial Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.07, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• tâmplar manual, artizanal Deva, 3 posturi, 
data limită 22.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ tâmplar manual, artizanal Lupeni, 20 posturi, 
data limită 15.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar inversai Deva. 3 posturi, data limită 
14.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar inversai Deva. 4 posturi, data limită : 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar inversai Hunedoara. 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tapițer Deva, 4 posturi, data limită 25.07. Tel. 
213244. orele 9-16.

Familia anunță încetarea din viață a celui care a fost
LUKACSEL IOSIF IOAN

în vârstă de 56 de ani, din Deva. Corpul neînsuflețit 
este depus la Casa Mortuară de pe str. Mihai 
Eminescu din Deva. înmormântarea va avea loc 
sâmbătă, 14 iulie, de la ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească.

(4/12.07)

Comemorări (76)

O zi tristă și plină de durere rămâne ziua când pleoapa 
infinitului s-a așternut peste bătăile inimii tale 
oprindu-le, dragul nostru

CIC PETRU
din Sântămăria Orlea. înmormântarea astăzi, 13 iulie, 
ora 14.

Dumnezeu să-l odihnească. 
Familia Nicoară și Cic

(3005486/12.07)

HERAL CONSULT IPURL Orăștie lichidator judiciar al SC REFRACTARA SA, cu sediul în Baru Mare, str. Principală, nr. 314, jud. 
Hunedoara, CUI 2092884, organizează vânzarea prin licitație publică, în data de 10.08.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului 
Hunedoara a următoarelor bunuri aparținând societății:

Nr. Crt. Nr. Inventar Denumire  Preț pornire licitație

TOTAL
Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.

Caietui de sarcini și orice informații sunt la disDozipa eventualilor cumpărători la sediul lidvdatonăui din Orășde. str. N. Băicesaj. 
n- 42. sel. 0254-240807 fax 0254-20624).

1. 1018 CLĂDIRE STAȚIE TRASFORMARE 57.179,86
2. 1020 STAȚIE APARATAJ SA2 8.079,62
3. 1021 HALĂ FABRICAȚIE PREPARATE AMES 152.500,44
4. 1022 STAȚIE APARATAJ ELECTROFILTRE 19.667,54
5. 1023 HALĂ LINII GARAJ 64.864,49
6. 1024 CLĂDIRE POST TRANSFORMATOARE 13.633,63
7. 1025 HALĂ PRODUCȚIE PRESARE 171.340,49
8. 1027 ATELIER MECANIC 59.599,47
9. 1028 CLĂDIRE LABORATOR 56.588,48
10. 1030 CLĂDIRE STAȚIE COMPRESOARE 31.950,26
11. 1031 CLĂDIRE STAȚIE POMPE 2.913,93
12. 1032 CLĂDIRE IND PT. 2 9.440,64
13. 1034 CLĂDIRE IND. SA 3 22.004,48
14. 1035 CLĂDIRE ELECTROFILTRE 8.036,08
15. 1036 CLĂDIRE PROD. MONOBLOC 57.861,68
16. 1037 CLĂDIRE PSI 7.377,18
17. 1038 CLĂDIRE POD BASCULĂ CF 1.817,92
18. 1041 REMIZĂ LOCOMOTIVĂ 9.399,55
19. 1044 DIG SUBMERSAT PT. PROT. MAL 1,57
20. 1047 Împrejmuire aeriană 6.858,14
21. 1057 DIG DE APĂRARE ÎMP. INUNDAȚIILOR 12.975,25
22. 1066 CAMERĂ SUBTER. PT. DESCĂRCARE 3.661,97
23. 1067 INSTALAȚII EVACUARE APE ACCIDEN. 25,90
24. 1068 STAȚIE DRENAJ LA STAȚIE DESCĂRCARE 1.591,44
25. 1069 GALERII SUSȚINERE BENZI 1.103,12
26. 1070 EȘAFODAJ TRANSFORMATOR CU BA 453,22
27. 1080 INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORȚĂ 5.284,13
28. 1081 DRUM INDUSTRIAL 151,48
29. 1084 POD CF 4.193,47
30. 1085 PODEȚ CF NR. 1 335,90
31. 1086 PODEȚ CF NR. 2 813,81
32. 1087 DRUM ACCES 1.462,27
33. 1088 , REMIZĂ PSI 958,27
34. 1089 DRUMURI INTERIOARE 1.299,65
35. 1091 DEPOZIT DE MATERII PRIME 88.950,52
36. 1092 DEPOZIT SACI 18.984.24
37. 1098 LINII MANIPULARE VAGONEȚI 1.361,18
38. 1099 DEPOZIT ȘAMOTĂ 32.913,71
39. 1101 INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORȚĂ 39.849,76
40. 1102 INSTALAȚIE HIDROTEHNICĂ 47,25
41. 1103 INSTALAȚIE TERMOENERGETICÂ 0,63
42. 1104 FILTRU DE AER 1,06
43. 1112 INSTALAȚIE DRENAJ 474,88
44. 1115 INST. ELECTRICĂ ILUMINAT SIGURANȚĂ 121,92
45. 1117 CONDUCȚIE TRANSPORT BARBOTINĂ 124,99
46. 1120 EȘAFODAJ BANDĂ PIF 426,10
47. 1123 DRUM INDUSTRIAL 429,63
48. 1124 DRUM HALDĂ ZGURĂ 27,87
49. 1125 POD LINIE CF 2.578,47
50. 1128 PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ 174,86
51. 1129 ȘOPRON CU VATRĂ BETONATĂ Șl AC 147,25
52. 1131 INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE REMIZĂ LOCO. 37,32

961.966,97 W

Cu nemărginită durere în suflet părinții Moise și 
Maria, fratele Doruț, cumnata Marcela, nepoata 
Raluca, anunțăm că s-a împlinit un an de lacrimi, 
tristețe și durere de la trecerea în neființă a iubi
tului și dragului frate, cumnat și unchi

SIMOC MIRCEA DORINEL
Slujba de pomenire și parastasul vor avea loc 
duminică, 15 iulie, ora 9, la Biserica Ortodoxă din 
Mintia.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(3/11.07)

Finii Petraș Cosmin, Rodica și finuțul Alexandru aduc 
un omagiu celui care a fost un bun naș

SIMOC MIRCEA DORINEL
cu ocazia împlinirii unui an de la deces.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(nr. 9/12.07.2007)

în inimile noastre este mereu vie 
amintirea celui care a fost

SIMOC MIRCEA DORINEL 
trecut în neființă în urmă cu un an 

lăsând în urmă lacrimi și durere. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 

Soția Cornelia, fiul Râul, 
socrii Cornel și Eugenia.

(8/1207)

Se împlinește un an de la trecerea în neființă a celei 
care a fost buna noastră soție, mamă, soacră și bunică

LAZĂR MARIA
Comemorarea religioasă va avea loc sâmbătă, 14 iulie, 
ora 9,30 la Biserica Bunavestire, din Deva, str. Iuliu 
Maniu.

Dumnezeu s-o odihnească în pace! 
Familia.

(1/12.07)

OFERTA!

anunțul tău 
ajunge acolo 
unde trebuie!

dMtoCvpromin, parter cu

SEAlMAÎÎBUNĂW

Te așteptăm la sediul Cuvântul Liber 
din Deva, B-dul 22 Decembrie, 
W,37.

Anurițuri-dela 
Comemorări?-

Prestărif/isolicitări
'servicii?^'
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A murit de la supradoză
I •Avignon OFF. Cântăreața franceză 

Nathalie Joly va prezenta, între 18 și 28 
iulie, la Festivalul Avignon OFF, specta
colul „Paris Bukarest", ce cuprinde cân
tece ale Marie Tănase adaptate de Joly, 
precum și câteva compoziții originale.

Onorat pentru carieră
New York (MF) - Actorul american Tom 

Cruise va fi onorat pentru întreaga sa cari
eră, în noiembrie, de Museum of the Mov

ing Image din New York, 
pășind astfel pe urmele unor 
veterani ai cinematografiei 
mondiale precum Robert de 
Niro și Sydney Poitier. Direc
torul Museum of the Moving 
Image, Rochelle Slovin, a 
declarat că Tom Cruise a fost 
ales datorită excepționalei sale 
cariere cinematografice, care 
numără 27 de ani și care a

început cu un rol minor în lungmetrajul 
„Dragoste fără sfârșit”, în regia lui Franco 
Zeffirelli. Actorul a fost recompensat cu trei 
premii Globul de Aur pentru rolurile din 
„Născut pe 4 iulie”, „Jerry Maguire” și

Cruise
(Foto EPA)

„Magnolia”.

Au închis 
brutăria

New York (MF) - O 
brutărie din New York, 
devenită celebră datorită 
serialului „Totul despre 
sex” și transformată în 
punct de atracție pentru 
turiștii amatori de dul
ciuri, a fost închisă de in Stella McCartney

(Foto: EPA) 

Însărci
nata

■ Jim Morrison a murit 
din cauza unei supra- 
doze de heroină, și nu 
de infarct.

Paris (MF) - Jim Morrison, 
solistul trupei de rock The 
Doors, a murit din cauza unei 
supradoze de heroină, în toale
ta unui club, și nu din cauza 
unui infarct așa cum se știa 
până acum, potrivit unui 
apropiat al cântărețului. Mor
rison a murit în baia aparta
mentului său din Paris, la 
vârsta de 27 de ani.

La 36 de ani de la eveni
ment, un fost manager al unui 
club de noapte din Paris, Sam 
Bemett (62 ani) prezintă o altă 
versiune a cauzelor morții lui 
Morrison în cartea sa care va 
fi publicată curând, „The End: 
Jim Morrison”. Clubul Rock'n’ 
Roll Circus era un binecunos
cut loc de întâlnire pentru 
muzicieni precum membrii 
trupei Beatles, Rolling Stones 
și Eric Clapton, iar localul era

Păsări afectate de radiații
Washington (MF) - Păsările 

cu pene colorate au suferit mai 
mult în urma contaminării 
după dezastrul nuclear de la 
Cemobîl din 1986. a demon
strat un studiu referitor la 
impactul radiațiilor asupra 
diferitelor specii.

spectorii de la Protecția 
Consumatorului pentru 
că îi lipsea o chiuvetă. 
Brutăria a fost amendată
și pentru lipsa unui mâ
ner de ușă și a unei apli
ce de bec și pentru prezen
ța unor găuri de șoareci.

Rândunica de casă
Cu o mână, 
sau două

Londra (MF) - Psiho
logii de la Universitatea 
din Londra de est spun 
că bărbații care conduc 
cu o singură mână sunt 
„relaxați din punct de 
vedere fizic” atunci când 
sunt la volan pentru că 
mașina este o parte a cor
pului lor. De cealaltă par
te, majoritatea femeilor 
concep mașina ca o enti
tate separată, de aceea 
reprezentantele sexului 
slab țin volanul cu 
ambele mâini.

Lontia (MR - Cre
atoarea de modă SleF 
ia McCartney ta ce
lebrului Paul McCart
ney, a anunțat că este 
din nou insăranată, la 
doar șapte luni de la 
nașterea fetiței sale, în 
decembrie. Stella, în 
vârstă de 35 de ani, 
este căsătorită cu fos
tul editor de revistă 
Alasdhair Willis, în 
vârstă de 36 de ani, 
cu care are doi copii: 
Miller, în vârstă de doi 
ani, și Bailey Unda Ol- 
wyn, în vârstă de șap
te luni. Noul copil se 
va naște la sfârșitul a- ’ 
nului 2007 și ar fi al 
cincilea nepot al vete
ranului Paul McCart
ney

Puiul de urs Panda se joacă la cen
trul de cercetare Ghengdu din China

(Foto: EPA)

Accident feroviar în Grecia
■ Circa 49 de persoane 
au fost rănite la Atena, 
în urma coliziunii care a 
avut loc ieri.

Atena (MF) - Un tren de 
călători a intrat în coliziune cu 
un tren de marfă, ieri 
dimineață, la Atena, 49 de per
soane fiind rănite în urma 
acestui incident, a anunțat 
poliția, citată de Reuters.

„Un număr de 49 de per
soane au fost rănite, inclusiv 25 
de pasageri în stare gravă care 
vor fi internați. Majoritatea 
acestora au suferit răni la cap”, 
a declarat un ofițer de poliție. 
Mai multe ambulanțe și echipe 
de descarcerare s-au deplasat la 
fața locului. Oficiali din cadrul 
serviciului de pompieri au

Evacuați din stațiune
Atena (MF) - Mai multe locuințe și două 

hoteluri au fost evacuate în localitatea turis
tică Aghia Paraskevi, din sudul Insulei 
Skiathos din Marea Egee (nord), din cauza 
unui incendiu de proporții declanșat ieri 
dimineață, au declarat surse din cadrul ser
viciilor de pompieri. Turiștii s-au adunat pe • 
malul mării, potrivit aceleiași surse. Un 
număr de 45 de pompieri, patru vehicule, 
două elicoptere și trei avioane au fost trimise 
la fața locului, în încercarea de a stinge 
incendiul, declanșat la ora locală 07.30 (07.30 
ora României) și alimentat de rafalele puter
nice de vânt, potrivit pompierilor. Skiathos, 
recunoscută pentru suprafețele sale împădu
rite. constituie o destinație preferată de turiști.

Fani din Germania (Foto: epa)

Morrison (Foto: FAN)

plin de traficanți de droguri 
cărora Morrison le era client 
fidel. Bernett este de părere că 
trupul lui Morrison a fost 
transportat în apartament de 
către doi traficanți de droguri. 
Scriitorul a declarat că a 
păstrat tăcerea până când soția 
sa i-a sugerat să scrie o carte.

„L-am găsit mort, avea 
puțină spumă pe nas și puțin 
sânge, iar medicul a spus că 
este probabil vorba de o 
supradoză de heroină”, a spus 
Bernett. Bernett susține că a 
vrut să cheme medicii și 
autoritățile, dar proprietarul 
clubului i-a interzis să facă 
acest lucru.

Patru grupuri de păsări din 
pădurile de lângă Cernobîl au 
dispărut mai mult decât alte 
grupuri, au arătat cercetătorii 
care au examinat 1.570 de 
păsări din 57 de specii diferite.

Păsările cu pene colorate, 
păsările care depuneau cele 
mai mari ouă și cele care 
migrau cel mai departe au fost 
cele mai afectate, probabil pen
tru că au folosit mai mult din 
substanțele chimice naturale 
care formează un remediu 
împotriva radiațiilor.

Rezultatul susține un studiu 
mai vechi âesprt răndunK—e 
de casă dm Ucraina.

Un număr de 49 de persoane au fost rănite (Foto epa)

declarat că aproape toți pasa
gerii au fost evacuați în urma 
incidentului petrecut în dis
trictul Sepolia.

încasări record la lansare
Los Angeles (MF) - „Harry 

Potter și Ordinul Phoenix”, a 
cincea parte a francizei inspi
rată din romanele lui J. K. 
Rowling, a înregistrat un 
record în box office-ul ameri
can, 12 milioane de dolari, cea 
mai mare sumă colectată de un 
film lansat la miezul nopții, 
într-o miercuri.

Recordul anterior a fost 
deținut de „Stăpânul Inelelor: 
întoarcerea Regelui”, care, în

Trenul de pasageri se îndrep
ta spre centrul Atenei în mo
mentul în care a intrat în coli
ziune cu un tren de marfă care

2003, a colectat 8 milioane de 
dolari. în ceea ce privește 
lansarea unui film într-o zi de 
miercuri, recordul este deținut 
de „Omul Păianjen 2”, care a 
avut încasări de 40,4 milioane 
de dolari după ce a fost proiec
tat. în 4.285 de cinematografe 
din America de Nord.

Și pe plan internațional, 
„Harry Potter și Ordinul Pho
enix” a obținut încasări mari 
în prima zi de lansare. 

venea din orașul Corint. 
Mecanicul trenului de călători 
a observat trenul de marfă 
apropiindu-se pe aceeași linie 
și a avertizat călătorii să se 
pregătească pentru o coliziune 
iminentă, a adăugat ofițerul de 
poliție. Poliția a anunțat că nu 
a identificat deocamdată cauza 
incidentului. Televiziunea ele
nă a dezvăluit că ambele tre
nuri au suferit pagube semnifi
cative, cabinele mecanicilor 
fiind complet distruse.

Poliția a anunțat că a de
marat o investigație pentru a 
identifica împrejurările în care 
s-a produs accidentul. Ceea ce 
se știe este că cele două trenuri 
circulau pe aceeași linie, iar 
polițiștii bănuiesc că vinovat 
este acarul care a uitat să 
schimbe macazul.

Prințul Albert II și 
Prințesa Stephanie de 
Monaco au inaugurat, 
miercuri, expoziția „The 
Grace Kelly Years - 
Princess of Monaco”, la 
Grimaldi Forum, la 25 
de ani de la moartea 
mamei lor. (Foto: epa>


