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Dimineața La prânz Seara

Dispar corturile!
Deva (D.I.) - Corturile amenajate în zonele urbane unde se acordă primul ajutor în cazul problemelor cauzate de caniculă vor fi desființate. Comisia județeană _ pentru situații de ur- J^ență va trebui ca, până luni, să identifice spații răcoroase pentru . a fi amenajate aici aceste centre de prim ajutor. Locația lor va fi anunțată prin pictograme sugestive, astfel încât cei care au nevoie de ajutor să le poată identifica .^repede. Această măsură "a fost luată pentru că a fost dovedită ineficienta corturilor (unde temperatura era chiar mai mare decât în exterior, iar apa potabilă nu putea fi păstrată la o temperatură optimă), iar termenul scurt stabilit pentru înlocuirea lor a ^fost impus și de apro

prierea unui nou val de temperaturi caniculare.

SMURD 
la Brad
Brad (S.B.) - în cadrul 
Primăriei Brad - Servi
ciul pentru Situații de 
Urgență - se va inau
gura un modul 
SMURD care va 
deservi municipiul 
Brad și comunele 
învecinate. Evenimen
tul va avea loc mier
curi, 18 iulie 2007, 
ora 11.00, la sediul 
Formației de Pom
pieri Brad (Str. Dece- 
bal nr.9).

Tot mai 
multi 
fumători
Dwa (C.B.) - Aproa
pe jumătate dintre . 
românii de peste 18 
ani (46,6%) fumează 
cel puțin o țigară pe 
zi, cei mai aprigi con
sumatori fiind 
bărbații, cu 59,2% 
din totalul populației 
de sex masculin. /p.5

Primesc spațiul verde înapoi
Deva (C.P.) - în urmă cu o lună CL scria despre nemulțumirea locatarilor din blocul D8, de pe Aleea Independenței, care s-au trezit peste noapte cu exacavatoarele în fața blocului, pentru a construi... un imobil nou, lângă ferestrele lor. Nemulțumiți, oamenii au făcut sesizări peste sesizări. Ieri, consilierii locali au pus punct disputelor. „Pe 

Wacel l°c se va amenaja un 7;spațiu de joacă pentru copii, iar proprietarul a primit un alt teren pentru construirea imobilului”, a spus viceprimarul Florin Oancea. /p.3
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Pe ce se duc banii loi?
■ Spitalele care cheltu
iesc sub 5% pe medica
mente își pun bolnavii 
să și le aducă de-acasă.

Deva (D.I.) - O parte din unitățile spitalicești din județ nu știu sau nu vor să-și gestioneze fondurile în folosul

pacienților, ci mai degrabă în folosul angajaților proprii. Aceasta este concluzia la care a ajuns prefectul Vladu în urma analizei situației financiare a celor 13 spitale din ’județ. 77% din bugetul pentru cheltuieli al Spitalului Hațeg este destinat salarizării personalului, în schimb spitalul

din Călan a dat pe medicamente doar 3% din buget. „Probabil că bolnavii sunt ne- voiți să-și aducă de acasă medicamentele”, a apreciat prefectul. Directorul economic al Călanului, Doina Vițan, argumentează că au existat stocuri de medicamente din 2006 și că pacienților nu le-a lipsit

tratamentul. Probabil că există explicații pentru fiecare caz în parte. S-a propus însă ca unitățile spitalicești să fie monitorizate în funcție de indicatorii de performanță stabiliți la nivel județean, căci nici la nivel național nu există criterii bine definite de evaluare a spitalelor.

Un kilogram de grâu costă astăzi cu 20% mai mult decât acum două săptămâni, iar creșterea prețului va continua. Majorările prețurilor produselor de panificație vor fi făcute treptat, intr-o primă etapă fiind vorba de un plus de 5 - 6%. (Foto: T. Mânu)

Doar opt elevi nerepartizați
■ Prima etapă a repar
tizării computerizate 
pentru admiterea în 
liceu s-a finalizat.

Deva (S.B.) - Repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a care au promovat testele naționale și au participat la prima etapă de admitere (13 iulie) s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile candi- daților, înscrise în fișa de opțiuni. „în județul Hunedoara au rămas nerepartizați

doar 8 elevi. Principalul motiv pentru care aceștia nu au reușit să ocupe un loc la liceu sau la o școală de arte și meserii este înscrierea a prea puține opțiuni pe fișa de înscriere și nu media obținută Ia teste. în județ mâi sunt locuri și vor fi și ei repartizați”, a precizat inspectorul general adjunct Marta Mate - Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. Astăzi, rezultatele repartizării computerizate (etapa I) trebuie să fie afișate în fiecare unitate de învățământ gimnazial. Data-limită pentru afișare

este 15 iulie 2007. La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidații din seria curentă, indiferent de vârstă, și cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la 31 decembrie 2007 inclusiv și care se află în una din situațiile: au promovat testele naționale sau au certificat de capacitate și au rămas nerepartizați după prima etapă, nu au promovat testele naționale sau examenul de capacitate sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere.

Fără diplomeDeva (S.B.) - Diplomele de bacalaureat au intrat în posesia elevilor de la un singur liceu hune- dorean. Celelalte 35 de licee din județ nu pot elibera actul de studii necesar pe motiv că aparatul care ștampilează diplomele s-a defectat. Pentru că în această perioadă au început înscrierile la facultăți și elevii stau cu frica în sân, la nivel de inspectorat școlar s-au luat măsuri urgente. /p.5

Fonduri pentru
Deva (D.I.) - Deoarece încă de acum câteva zile farmaciile nu au mai putut onora rețetele pentru medicamentele compensate. CJAS a decis suplimentarea fondului alocat la începutul lunii cu 800.000 lei. începând de luni, farmaciile vor putea să elibereze în continuare rețete, în limita aces-

„compensate" tui fond. Media lunară necesară în farmaciile hunedorene este de 350.000 lei, dar în luna iunie au fost distribuite medicamente compensate de 370.000 lei. Farmaciștii spun că fondul alocat pentru iulie a fost mai mic ca de obicei și chiar așteptau suplimentarea acestuia, in aceste zile.
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• Avertisment. Coreea de Nord avertizează că ar putea renunța la acordul referitor la denuclearizare, dacă Statele Unite vor continua presiunile asupra conducerii țării. Anunțul vine la scurt timp după ce Statele Unite au refuzat o invitație la negocieri militare directe.
Băsescu critică învățământul
■ Sistemul de învă
țământ este ineficient, 
nerelevant, inechitabil și 
de slabă calitate.

Respingere
Moscova (MF) - Rusia dă semne tot mai clare că va respinge și actualul plan occidental de independență pentru provincia sârbă Kosovo. Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, consideră că în spatele discursului diplomatic al politicienilor se află același plan de obținere a independenței pentru Kosovo și că, deocamdată, nu se întrevede ni- ciun acord care să mulțumească deopotrivă Belgradul și Pristina.

Serghei Lavrov (Foto: epa)

Expulzare
Londra (MF) -Autoritățile de la Londra au luat în calcul opțiunea de a expulza mai mulți diplomați ruși. Măsura vine ca o ripostă față de refuzul Moscovei de a-1 extrăda pe Andrei Lu- govoi, principalul suspect în ancheta legată de asasinarea fostului spion Alexandr Litvinenko.

George W. Bush
(Foto: EPA) 

Retragere 
Washington (MF) - Campania militară americană din Irak primește tot mai multe lovituri. Ultimul raport al Casei Albe despre evoluția războiului din Irak l-a făcut pe președintele George W. Bush să ( recunoască progresele slabe ale politicii sale în Golf, dar și să ceară mai multă răbdare pentru apariția succeselor. Răspunsul Congresului la apelul făcut de Bush a fost încă o decizie de retragere a trupelor din Irak. Ca și în precedentele ocazii, Bush a anunțat că se va opune prin veto unui astfel de calendar al retragerii, chiar dacă, în prezent, șapte din zece americani își doresc, potrivit sondajelor, acest lucru.

București (MF) - Președintele a prezentat, joi, la Palatul Cotroceni, concluziile sale după discuțiile pe marginea raportului Comisiei prezidențiale pentru învățământ, principalul său mesaj fiind că „nu putem fi la coada clasei, trăgând în jos performanțele europene în educație”.„Am ținut ca aceste concluzii ale raportului să fie prezentate principalilor actori ai învățământului”, a declarat președintele României la începutul discursului său, subliniind că miza educației este dezvoltarea gândită în contextul european și sincronizarea României cu alte societăți ale cunoașterii. „Raportul ne relevă o situație mai mult decât îngrijorătoare. Sistemul nostru este ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate”, a mai declarat Traian Băsescu. „Aș vrea să îndepărtez o iluzie - cea creată în jurul olimpicilor. Este adevărat că în școli avem genii, dar aceștia sunt excepționali în sensul prim al cuvântului, în sensul că fac diferența față de medie. Dar aceste competiții școlare nu țin locul

competiției sociale. Importantă este angajarea resurselor și energiilor întregii societăți”, a declarat președintele. Președintele a mulțumit comisiei care a alcătuit raportul, și a subliniat că apreciază faptul că aceasta s-a concentrat pe soluții și pe probleme tehnice și nu pe cele politice. „Punctul nodal al reformei trebuie însă să fie descentralizarea, atât din punct de vedere financiar, cât și al resurselor umane și a adaptării curriculei la nevoile societății”, a mai subliniat președintele. „Modelul occidental este unul demn de urmat. Nu vom progresa dacă nu privim ceea ce este în jur. O soluție indicată de raport pe bună dreptate, este diferențierea universităților, Unele trebuie să se specializeze pe cercetare, altele pe licență. Nu este posibil ca unele universități să acorde doctorate pe bandă rulantă. în plus, resursele trebuie alocate în mod dife

Traian Băsescu (Foto: Elrențiat în funcție de performanță. Altfel universitățile de la noi vor fi pustii, tinerii descoperind calitatea în altă parte”, a spus președintele, care dorește să înlocuiască „cantitatea cu calitatea”. „Finanțarea pentru învățământ trebuie să fie previzibilă și predictibilă pentru a nu se mai crea dispute și pentru ca încrederea să ia locul suspiciunii”, a afirmat Traian Bă-
CONCLUZILE RAPORTULUI
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în raport se precizează că România 

are o medie de două ori mai mare 
decât cea a Uniunii Europene în pri
vința abandonului școlar, învățămân
tul românesc este inechitabil pentru că 
nu asigură elevilor aceleași șanse de a 
beneficia de educație. în mediul rural, 

puțin peste 24% dintre copii ajung să

urmeze liceul. De asemenea, 80% din
tre copiii rromi sunt neșcolarizați, iar 
38% sunt analfabeți. Infrastructura și 
resursele învățământului sunt de slabă 
calitate. Raportul susține că și calitatea 
predării și a dascălilor este slabă. Peste 
70% dintre elevii de clasa a Vlll-a susțin 
că profesorii obișnuiesc încă să le dicteze

sescu. Președintele Români crede că diagnosticul și soț țiile înfățișate vor genera d| pute, dar ar fi bine „ca aed te discuții să fie raționalei să ducă la un consens și 1 la radicalizarea opiniilor”, declarat acesta. în încheieri discursului său, președintei a subliniat nevoia de a găsi a aplica constructiv soluj viabile pentru învățămâr altfel „viitorul nu ne va iertă l
JE PENTRU iNVfiTÂMiiri

lecțiile. La acestea se adaugă programa 
școlară încărcată, iar evaluarea copiilor 
este subiectivă. Comisia condusă de 
Mircea Miclea consideră că, fără o 
schimbare profundă a învățământu
lui, se va crea o discrepanță mult prea 
mare între România și restul țărilor 
membre ale Uniunii Europene.

|

Sarkozy vrea puteri sporite

Nu va fi extrădat. Un judecător

■ Președintele francez 
dorește să guverneze și 
să țină discursuri în fața 
Parlamentului.

Paris (MF) ■ într-un discurs de la Epinal, cu ocazia lansării dezbaterii privind reforma instituțiilor, el a anunțat că organismul responsabil cu aceste reforme pe care l-a cre< at recent și care va fi „deasupra partidelor” îi va furniza propunerile „până la 1 noiembrie” 2007. „Nu voi da pagina celei de-a cincea Republici” franceze lansate de generalul Charles de Gaulle, în 1958, a explicat Sarkozy, apărând ideea unui „stat puternic”. „Exită o singularitate franceză, Franța nu este guvernată precum Germania, Marea Britanie sau Spania”, a adăugat șeful statului. El a precizat că trebuie să aibă loc modificări ale Constituției, pledând pentru studierea posibilității ca președintele „să se poată exprima cel puțin o dată pe an în fața Parlamen

tului ca să-și explice acțiunile și să dea socoteală de rezultate”. „Vreau ca președintele să guverneze”, o prerogativă rezervată premierului potrivit Constituției franceze, a continuat Sarkozy, implicat deja în elaborarea reformelor liberale din Parlament, în special în cele fiscale și ale imigrației. Sarkozy a mai spus că va cere președintelui Curții de Conturi să „controleze bugetul președinției Republicii”, ceea ce „nu a avut niciodată loc” până în prezent. Decis să-și continue politica de „deschidere” care a destabilizat Partidul Socialist (PS) aflat' în plină criză identitară, Sarkozy a confirmat că l-a invitat pe Jack Lang, unul dintre cei mai importanți politicieni ai PS, să devină „un membru eminent” al comisiei privind reforma instituțiilor. ’Jack Lang, care a demisionat de la conducerea PS, cerând, joi, demisia „colectivă” a întregii structuri centrale, a afirmat că nu „s-a decis deocamdată” dacă va face parte din acest organism. Sarkozy vrea mai mult (Foto epa)

Listele pentru 
Bruxelles

București (MF) - So- cial-democrații intră în’ linie dreaptă cu pregătirile pentru alegerile eu- roparlamentare din a- ceastă toamnă. Mai exact, Comitetului Executiv Național al formațiunii politice urmează să vali-i deze lista candidaților PSD la europarlamenta- re. De asemenea, vor fi stabiliți șefii de campa-| nie pentru aceste alegeri.Comentatorii politici au identificat posibile nume, precum vicepreșes dinții Cristian Diacones-î cu și Victor Ponta, ca având șanse în cursa pentru Parlamentul Euf ropean. De asemenea, un alt posibil candidat este secretarul general al Partidului, Titus Corlățeanj care se află și pr intră posibilii șefi de campanie, alături de vice-, președinții Vasile Dâncu și Liviu Dragnea.al Curții Supreme chiliene a decis să nu permită extrădarea lui Alberto Fujimori în Peru, unde ar urma să apară în fața justiției. Fostul președinte peruan, în vârstă de 68 de ani, este acuzat de corupție și grave încălcări ale drepturilor omului. (Foto: EPA)
............. ..............-................................................. 11 ......................................................... '■•••■........ -

Sesiune extraordinară
București (MF) - PSD ar putea cere sesiune extraordinară pentru Legea pensiilor și dorește încheierea unui acord politic între toate partidele pe tema proiectelor pentru învățământ. Acestea sunt câteva dintre concluziile discursului susținut de liderul social-democrat Mircea Geoană în fața membrilor Comitetului Executiv al partidului. „Vreau să salut votul pentru Legea pensiilor. Este cel mai important act legislativ adoptat în România în mulți ani”, a declarat președintele PSD.
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Și gloanțele de cauciuc ucid (Foto epa)

ONU interzice gloanțele 
de cauciuc
■ Incidentele din ultima 
vreme determină oficialii 
ONU să propună interzice
rea gloanțelor de cauciuc.

București (MF) - Moartea celor doi albanezi din Kosovo, împușcați mortal cii gloanțe de cauciuc de către polițiștii români din forța de pace ONU, nu a rămas fără consecințe. Națiunile Unite au anunțat introducerea unui moratoriu pe termen nedeterminat, a- supra folosirii gloanțelor de cauciuc în orice misiune de

menținere a păcii, desfășura’ sub egida forului mondial.Moratoriul privește ce: șase misiuni de menținere păcii în care Căștile Albasti ale ONU sunt înarmate și c gloanțe de cauciuc. Este vo ba de Kosovo, Coasta de Fi deș, Timorul de Est, Hait Liberia și Republica Dem, erată Congo.ONU așteaptă concluzii anchetei asupra morții cele doi manifestanți kosovar înaintea unei decizii defin tive asupra folosirii acești tip de muniție.
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Blocul discordiei la Deva• .Zilele Castelului". în această primă 
ediție a „Zilelor...", ediție care se va 
desfășura în perioada 20 - 22 iulie în 
municipiul Hunedoara, va fi reconstituită 
celebra bătălie de la Belgrad din anul 
1456 de către membrii Ordinului Cavale
rilor din Hunedoara și Mediaș. (D.l.)

■ Primăria a decis să 
stopeze lucrările la un 
nou bloc, după ce 
vecinii s-au revoltat.
Hannelore Acărnulesei______ _
Clara Pâs

Parlamentul pă
sărilor călătoare
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia#4nformmedia.ro

De unde mama naibii să știe paria- • 
mentaru1 român care e treaba prin 
țara care-i plătește salariul de zeci de mi

lioane, când el e plecat mereu prin 
străinătățuri? Auzi, cică în doi ani de man
dat, nea alesu1 a cheltuit două milioane de 
euroi ca să-și plimbe fizicul pe unde-a- 
nțarcat dracu1 copiii. Numai deplasarea în 
Pakistan și Maroc ne-a costat, pe noi, con
tribuabilii, 52.000 de euro, Iar eu stau și 
mă gândesc la ce ne-a folosit? Alții s-au 
dus prin Tanzania, Quatar sau Guyana 
Franceză, doar așa, de doru1 lei ii, pentru că 
„specializarea" lor nu avea nici o legătură 
cu evenimentele la care au participat. Nu 
mai vorbesc de cei doi deputați PD, 
Dumitru Puzdrea și Dan Grigore, care ple
cau în străinătate să vadă meciuri de fot
bal! Bineînțeles, tot pe banii fraierilor de 
contribuabili. Apropo, a auzit cineva de 
ăștia doi deputați? l-a văzut cineva luptând 
cu diavolul Anticorupție sau dându-se peste 
cap să rezolve problemele celor care i-au 
făcut mari scule pe bascule?

Iar’cireașa de pe tort e că, în timp ce 
parlamentarii erau plecați, tot ei votau 
și în Parlament!!! Adică, băi frate, alesu' 

neamului a descoperit și modalitatea de a 
fi în același timp în două locuri! De să se 
răsucească nenea Einstein în mormânt 
uitându-se la ei! Până una-alta, eu propun 
să ne mai strângem o dată cureaua, să 
plătim impozitele și să-i trimitem undeva 
pe altă galaxie. Să se descurce omuleții 
verzi cu ei! Că pe noi ne-au terminat!

Deva - La începutul lunii iunie, locatarii blocului D8, de pe Aleea Independenței, din Deva, s-au trezit cu garduri de sârmă și excavatoare în fața geamurilor. Așa au aflat că, lângă blocul lor, se va ridica o construcție cu două sau trei nivele. Locatarii au început să facă plângeri și memorii la toate instituțiile abilitate.„Nu știu cum a primit acest teren? Până acum doi ani a fost spațiu public. Dar și mai ciudat este cum a primit autorizație de construcție așa de aproape de altă clădire, când legea spune clar că nu poate fi construit la mai puțin de 15 metri, respectiv înălțimea blocului nostru”, afirma, la vremea respectivă, Mircea Felea, locatar al blocului D8. Oamenii erau supărați pentru că, prin ridicarea unei clădiri așa aproape de imobilul în care au locuințe, riscau să li se distrugă apartamentele prin igrasie, să nu mai aibă lumină în casă și, implicit, să le scadă prețul la apartamente.

Pentru a liniști spiritele, primarul Mircia Muntean s-a deplasat la fața locului. Oamenii i-au reproșat că nu se ține de cuvânt, pentru că le- a promis că pe respectiva zonă verde va face un loc de joacă pentru copii. Primarul, strâns cu ușa, le-a spus oamenilor că va găsi el o soluție și îi va da proprietarului un alt teren pe care să construiască. Ceea ce s-a întâmplat,
l-a înfipt cuțitul în piept

Băutura i-a adus în moartea

Brănișca (T.S.) - Polițiștii Postului de Poliție Brănișca au fost solicitați, ieri seară, de către Letiția H., de 55 de ani, din municipiul Deva, și de concubinul acesteia, loan R„ de 61 de ani, din municipiul Arad, pensionar, pentru a-i însoți în satul Brănișca la locuința acestora, întrucât pe perioada cât aceștia au fost plecați în străinătate, sora sa, Lenuța B., de 51 de ani, și fiul său Alin B., de 28 de ani, din Craiova, ambii fără ocupație, au pus stăpânire pe casă în mod abuziv.Ajunși la imobil, între aceștia a izbucnit un conflict în urma căruia Lenuța B. l-a

Lovit de tren
Deva (T.S.) - Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost găsit mort, ieri după-amiază, între liniile ferate la ieșirea din Gara Deva. Bărbatul se numește Lueaciu Alexandru și avea asupra lui o pâine și o sticlă în care se afla băutură. Din primele cercetări se pare că bătrânul era beat și nu a observat locomotiva care se apropia. A fost agățat de aceasta și târât aproximativ 50 de metri. Cadavrul bărbatului a fost ridicat de Medicina Legală în vederea autopsierii.

• LOCATH « FffîȚn OT Ci,

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 
Cuvântul Liber, GRATUIT:
Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara; 
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 

Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 
Hunedoara;
Coffee „Snack Savoya", din Deva;
Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 
b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;
Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune
doara;
CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune
doara,
str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabinetul 10 
din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;
C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune
doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

lovit cu un cuțit, în piept, pe Ioan R., iar acesta a lovit-o cu pumnul în zona feței. „Ambele persoane au fost transportate la Spitalul Județean Deva pentru îngrijiri medicale, Lenuța B. prezentând urmele unor lovituri în zona feței, iar loan prezentând plăgi înjunghiate la nivelul pieptului, necesitând internarea acestuia, fără a le fi pusă însă viața în pericol. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de port ilegal al cuțitului și lovire și alte violențe”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.

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 a- 
bonamentul 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 noastre 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

Lucrările de construcție ale noului imobil au fost sistatedar numai după ce oamenii au făcut sesizări! La ședința Consiliului Local ce a avut loc ieri, aproximativ 10 locatari nemulțumiți, unii dintre ei însoțiți și de copii, au venit și au asistat la dezbateri. La aflarea veștii că în zonă nu se va mai construi niciun bloc, au răsuflat ușurați, iar reprezentantul acestora, Mircea Felea, a spus că singurul lucru pe care îl mai așteaptă
Polițist luat la bătaieHațeg (T.S.) - Două patrule de siguranță publică din cadrul Formațiunii Poliției de Ordine Publică Hațeg au intervenit pentru aplanarea unui scandal provocat de Samoil S., de 30 ani, din comuna Totești, care, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a săvârșit acte și gesturi obscene, tulburând ordinea și liniștea publică. Mai mult, la solicitarea polițiștilor, a- cesta a refuzat să se legitimeze, lovind un agent de poliție, aducând totodată

acum este ca promisiunea Primăriei de a se amenaja im loc de joacă pentru copii să devină realitate. Apoi, au părăsit sala de ședințe, în liniște.Pe culoarul instituției, aștepta Marius Vărgaș, reprezentantul firmei de construcții, care a discutat cu oamenii și i-a întrebat dacă sunt mulțumiți de soluția aleasă de Primărie.

injurii la adresa polițiștilor. „Pentru imobilizarea acestuia s-a folosit spray-ul lacrimogen din dotare, iar după încătușare, fiind condus la sediul poliției, a încercat să se autoacciden- teze, lovindu-se cu capul de pereți. în cauză s-a luat măsura sesizării Parchetului de pe lângă Judecătoria Hațeg cu privire la comiterea infracțiunii de ultraj de către Samoil S.”, a declarat Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.

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 pentru 

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 mal multe detalii vă rugăm să contactați: 
Dana Dobrescu 

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

4nformmedia.ro


cthbimsâmbătă. 14 iulie 2007
.Ziua transmisiontștilor* în România 
Ziua națională a Republicii Franceze
1903 - S-a născut scriitorul american Irving Stone 

(m. 1989).__________________________
1913 - S-a născut Gerald Ford, 
președinte al SUA între 1974- 
1977._______________________________
1916 - La Zurich, Tristan Tzara și 
Marcel lancu au pus bazele 
curentului dadaist._________________

1918 - S-a născut regizorul suedez de film Ingmar 
Bergman (foto).______________________ _
1967 - A încetat din viață poetul, pamfletarul și 

: ziaristul Tudor Arghezi (n. 1880).________________ .
1998 - Legea tichetelor de masă a intrat în vigoare, 
odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial.

• ; '

Prognoza pentru astăziîn general timp însorit. Maxima va fi de26°C, iar minima de 13°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. în general timp însorit. Maxima va fi de 29°C, iar minima de 13°C.
Luni. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 31°C. Minima va fi de 14°C.
Calendar Creștin Ortodox
Sf. Ap. Acvila din cei 70; Cuv. Nicodim aghioritul.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Camil de Lellis, pr.

Calendar Greco-Catolic
S Aquila, ap. dintre cei. 70. S losif. aep.

ÎNTRERUPERI APR, GAZ, CURENT ;

Energie electrică______ _______ _____________________ ___ k
Astăzi, furnizarea- energiei electrice nu va fi între- . 

ruptă.
Luni, 16 iulie, furnizarea energiei electrice va fi între
ruptă în vederea executării de lucrări programate, 
între orele:
8.00-16.00 în Hațeg, bl. P33, str. Râu Mare, str.
Horia; Plopi, zona Unității Militare;
8.00-15.00 în Brad, str. Libertății, bl.5, sc.1, sc.2; 
Șesuri; Costești Deal, Almășel.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, satul Dâlja Mică, str. Cucu
lui; Petrila, cartierul 8 Martie, bl.1, bl.2,, bl.3, bl.5, 
bl.44, bi.47, bl.48;
12.00-15.00 în Vulcan, str. M. Viteazul, bl.D4, D5, 
D6, str. Minei, str. Crividia.

Gaz ■'*'  ,''.■ 7' ■ ■ 7 ■; * Țy;,; I

începând de astăzi și până duminică, inclusiv, 

furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă _______ _ ___________________
Astăzi furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.
Luni, 16 iulie, furnizarea apei potabile se sistează în 
Hunedoara, între orele:
9.00-14.00 pe străzile Cărpiniș și Stejarilor. Sistarea 
face parte din lucrările planificate pentru rezolvarea 
rețelei fisurate în dreptul imobilului din str. Stejarilor, 
nr.70A.

Chec cu cacao
Ingrediente: 2 ouă, 120 g făină, 100 g unt, 100 ml . 
lapte, 100 g zahăr. 15 ml rom, o linguriță cu praf 
de copt, 1 plic zahăr vanilat, o linguriță cacao.
Mod de preparare: Se unge cu margarină solidă for
ma de chec. Albușurile se bat spumă apoi se adaugă 
zahărul tos și romul și se bat în continuare până se 
întăresc din nou. După aceea se pun gălbenușurile, 
untul topit, laptele, se adaugă făina după ce a fost 
amestecată în prealabil cu praful de copt stins și 
zahărul vanilat. Se amestecă prin răsturnare până 
când se încorporează toată făina, apoi se ia 2/3 din 
compoziție și se toarnă în formă. în restul de 1/3 se 

pune pulberea de cacao și se presară peste restul 
compoziției. Se lasă la copt 30-40 min.

Poftă bună1 (Foto arhivă)
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BerbecSunteți hotărât să începeți o viață nouă cu partenerul dumneavoastră. Puteți să intrați în afaceri, pentru că aveți șanse să lucrați pe cont propriu.
TaurDupă-amiază aflați că urmează să primiți o sumă mare de Bani, probabil o moștenire de la o mătușă. Păstrați-vă capul pe umeri și abțineți-vă de la speculații.
GemeniNu este exclus să cumpărați o casă nouă sau să faceți un schimb de locuințe. Ar fi bine să plecați urechea la sfaturile unei persoane mai în vârstă. Acționați calm și nu vă grăbiți!
RacRe plan financiar începe să vă zâmbească norocul. Puteți câștiga o sumă dacă vă hotărâțl să colaborați într-o afacere. Toți cei din jur au încredere în capacitățile dumneavoastră.

Soluția integrantei din numărul precedent: S-C-S-D - NERODITOR - CAPITA
- I - SECA - ARID - TOCI - ANA - FAR - NS - ST - O - ÎNSETA - CU - GURA - 
P - MZ - LAUDA - DEVIAT - OL - ZAT - ACRI - VENIT - AT - R - SLABA - ATEI

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

ÎN 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
te vrea câștigători

50 RON Al CÂȘTIGAT
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Nume......Prenume Adresa ...
.......................Tel........................Localitatea............................................Sunteți abonat la Cuvântul liber?DA □ NU □

LeuDimineață reușiți să faceți rost de banii necesari pentru a începe o afacere nouă. Ar fi bine să vă asociați cu un prieten, de preferință unul care se pricepe. Aveți grijă la speculații!
FecioarăVă gândiți că ați putea și dumneavoastră să începeți o mică afacere. Fiți realist și luați în serios eforturile care vă așteaptă! Vă sfătuim să nu refuzați să mergeți în vizită ia rude.
BalanțăAveți un program foarte încărcat. Sunteți nevoit să faceți o mulțime de drumuri scurte. Urmează să plecați într-o călătorie. Arătați-i partenerului că îi apreciați eforturile.
ScorpionEste o zi foarte importantă pe plan sentimental. Fie vă îndrăgostiți, fie relațiile cu persoana iubită trec într-o nouă etapă. Nu vă faceți griji din cauza banilor!
SăgetătorDimineață sunteți în formă și plin de entuziasm, spre bucuria partenerului de viață. Relațiile cu prietenii sunt excelente. Cei din jur vă apreciază munca pe care o faceți.
CapricornS-ar putea să reîntâlniți un prieten vechi care vă propune să faceți afaceri împreună. Merită să încercați, o să fie avantajos, însă ar fi bine să nu renunțați la prudență.
VărsătorSunteți într-o formă deosebită, de care ar fi bine să profitați. Este o zi bună pentru afaceri și călătorii, dar puteți avea .succes și pe plan sentimental. Aveți ocazia să câștigați bani.

Regulament;
La acest concurs nu pot participa angajați 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. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

I
PeștiIntuiția vă ajută să prindeți o afacere care vă va îmbunătăți situația financiară. Consultați-vă cu partenerul de viață! Ar fi bine să acordați mai multă atenție unei persoane în vârstă.

7:00 Cărarea împărăției
(doc.)

7:30 Pelerin
8:00 Phil din viitor (serial 

comedie, SUA)
8:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
9:20 La Zoo
9:30 Ro-kids.eu

10:30 Călătorie spre centrul 
Pământului (p.2) (a- 
venturi, Spania, 1976)

11:20 Odiseea animalelor 
(doc.)

11:30 în slujba națiunii (r) 

12:00 Cartea europeană.
Club 27

12:35 0 vedetă populată 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
14:20 Totul despre dragoste

13 (partea I) (love story, 
India, 2001)

16:15 Universitatea Carol I 
(doc. M.Ap.N.)

16:30 Parteneri de week-end 
(r)

17:00 Rock'n Roii Club (r) 
18:00 Teleencidopedia 
18:55 Agendă Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

20:15 Surprize la Palatul
ș Regal (comedie amară, 

Franța, 2006). Cu: 
Valerie Lemercier, 
Lambert Wilson, 
Catherine Deneuve, 
Michel Aumont. R.: 
Valerie Lemercier

22:10 Top Super Hit Maga
zin muzical

23:40 Paznic de noapte
< (thriller, Statele Unite 

ale Americii, 1997).
în distribuție: 

Ewan McGregor, 
Nick Nolte, Patricia 
Arquette, Josh Brolin. 
R.: Ole Bornedal

1:30 Cu Dumnezeu în gând 
(doc. Anglia, 2005)

2:20 Jurnalul TVR (r). 
Meteo. Sport

320 Amantul Doamnei 
Chatteriey (film, r)

6:10 Pazvante Chioru (r) 
630 Inteyame difkă inte- 

jare (r)

7:00 Samurai Jack
(desene 
animate)

7:30 Călătoriile lui Sindbad 
(desene 
animate)

8:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

10:00 Mega Clever
(reluare) 

12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine 

(reluare)
17:00 Caravana dansez pen

tru tine
18:00 Xena, Prințesa

El războinică 
(film serial, ep. 7, 
aventuri, Statele Unite 
ale Americii/Noua 
Zeelandă, 1995) 
în distribuție: 
Lucy Lawless, 
Renee O'Connor, 
Hudson Leick, 
Ted Raimi 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Săratul dulce al 

răzbunării (thriller, 
SUA, 1996). Cu: Geena 
Davis, Samuel L. Jack- 
son, Patrick Malahide, 
Craig Bierko, Brian 
Cox. R.: Renny Harlin 

22:30 Cobra (acțiune, SUA, 
131986). Cu: Silvester 

Stallone, Brigitte 
Nielsen, Reni Santon. 
R.: George P. Cos- 
matos

0:15 Săratul dulce al 
răzbunării (film, r) 

2:15 Cobra (film, r) 
4:00 Caravana Dansez 

pentru tine (r)

RedacțiaJurnal w < 
nu Iși asumă răspun- 

- derea pentru even-i 
țoalele modificări 
survenite tn pro
gramele TV. după 
tadiiderea erfițieL

î ■ 'ii fir4 '■*
5:45 Rebecca (dramă, SUA, 

1940). Cu: Laurence 
Olivier, Joan Fontaine. 
R.: Alfred Hitchcock 

8:30 în gura presei, cu 

Mircea Badea
9:30 Casa de piatră 

10:00 Roata de rezervă 
10:30 Comedia animalelor

(s)
11:15 Desene animate: Ani- 

max: Slimer ți vână
torii de fantome; Ka
rate Kid; Căpitanul 
Scarlet

13:00 Știri 
13:15 Felicia 
14:00 Tinerii mușchetari (s).

Cu: Tobias Mehler, 
Karen Cliche, Robert 
Sheehan, Zak Santiago 

16:00 Regăsirea (dramă, 
S SUA, 1999). Cu:

Michelle Pfeiffer, Treat 
Williams, Whoopi 
Goldberg, Jonathan 
Jackson, Alexa Vega. 
R.: Ulu Grosbard

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

20:30 Festivalul Callaris 
2007

23:45 Callaris - Sentința de 
la miezul nopții 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Negura secretelor 

(dramă, SUA, 2001). 
Cu: Luke Perry, 
împotmoliți într-o zonă 

de munte după ce 
mașina lor s-a defec
tat Bob și tinerii 
căsătoriți Leo și Anne 
își dezvăluie sufletele 
în timp ce discută 
detalii intime ale vieții 
lor. Dezvăluind totul, 
începând cu mariajul 
cu probleme dintre Leo 
și Anne, continuând cu 
fanteziile lui Bob și 
până la un secret ciu
dat din timpul călăto
riei lui Bob și a lui Leo 
în Orientul îndepărtat

4:45 Săptămâna financiară 
(reluare)

8:00 Aventurile lui Tsatsiki 
(ep. 1, dramă, Suedia, 1999) 
8:30 Megatehnicus 9:00 Arta 
supraviețuirii (r) 9:30 Natură 
și aventură 10:00 Via sacra 
11:00 Liber pe contrasens 
12:00 EU-RO Case (r) 12:30 
Bugetul meu (r) 13:00 Arena 
leilor (r) 14:00 Miracole (s) 
15:00 D'ale Iu' Mitică (r) 16:00 
Bazar (r) 16:30 Autostrada 
TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 18:35 Verdict: 
crimă! (s) 19:25 Europa altfel 
19:40 Să vorbim despre cine
ma 20:10 în umbra legii (s) 
21:00 Ora de știri 22:10 Mar
torul tăcut (s) 23:10 Triumful 
dragostei (comedie romantică, 
Marea Britanie/ltalia, 2001) 
1:10 Liber pe contrasens (r) 
2:05 Muzica la maxim (r) 3:00 
Verdict: crimă (r)

9:00 Golden Kimono Warrior 
11:00 Aventurile lui Martin 
Misteriosul (serial animație) 
12:00 Agenția de turism 1230 
Fit & Chic 1300 Tibanu’1330 
Pet Zone14:00 Al dumnea
voastră cu ilegalitate (come
die, SUA 1988) 16:00 Despăr
țire (dramă, Germania, 2005) 
18:00 Sărbători de vară 18:30 
Știri Național TV 19:45 Duplex 
Freshmania (live) 20:00 Țara 
Iu' Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Freshmania 22:15 Ne
bunia cumpărăturilor (thriller, 
Anglia-Japonia, 1994)

9:00 The Animatrix (r) 9:30 
Road Runner - cea mai rapidă 
pasăre (r) 10:00 Descoperă 
România 1030 Sâmbătă seara 
râzi la PRO TV (r) 12:30 O vară 
cu Mara (film, r) 14:15 Născut 
DJ (r) 14:45 Ruleta destinului
(r) 15:45 Ca-n familie (s) 16:45 
B.D. în alertă (comedie/acțiu- 
ne) 19:00 Rebel în California
(s) 2000 Entertainment News 
2020 Alias (s) 2130 Născut DJ 
(s) 2200 în ring cu Rocky (s) 
2300 Magnolia (dramă/ psi
hologic, SUA 1999)

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Cântec 
de iubire (s). Cu: Lucero, Fer
nando Colunga, Daniela Romo 
11:15 Un medic în familie (s) 
1230 Al șaptelea cer (s) 1330 
Prizoniera (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 1530 Răzbunarea 
Victoriei (s). Cu: Sanya Smith, 
Gabriel Porras, Sebastian Lig- 
ardi 16:30 Daria, iubirea mea 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 2030 
Numai iubirea (s) 21:45 Clona 
(serial) 24:00 Prizoniera (relu
are) 1:45 Poveștiri adevărate 
(reluare) 2:45 Numai iubirea 
(reluare)

7:30 Desene animate 8:00 
Quizzit - em. interactivă 9:00 
Copiii de la 402 (d. a.) 10:00 
Imobiliare Blitz 11:00 Auto- 
forum 11:40 Tele RON 13:00 
Sport, dietă și o vedetă 1330 
Interviurile Cristinei Jopescu 
1430 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
1530 Schimb de mame (r) 
17:00 Te crezi mai deștept? (r) 
18:00 Focus 19:30 Camera de 
râs 20:00 Cum să devii new- 
york-ez (comedie, SUA, 1999) 
22:30 Amprenta unui asasin 
(polițist, SUA, 2002) 030 
Anchetă pe cont propriu 
(polițist, SUA, 1999) 2:30 Sun
set Beach (s)

8:00 Fabricat în Germania 
(doc., r) 9:15 Top Fan X (r) 
10:00 Vis de vacanță 1030 La 
limită. Autoshow 11:00 Lu
mea Poveștilor Nemuritoare 
11:30 Documentar 12:00 Be
retele albe. Magazin de infor
mații culturale și de divertis
ment 13:00 Fan X1400 Desti
nații la cheie. Călătorii în 
străinătate cu Theea 1430 
Pasul Fortunei (r) 16:00 Esen- 
tze 17:00 High Life (r) 1800 
Briefing. Știrile săptămânii 
19:00 Moromeții (dramă, 
România, 1988) 2200 Bere
tele abe (r) 2300 Interzis. Cu 
Laura Andreșan

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

1035 în junglă (animație, 
SUA, 2006). 11:55 Miracolul 
Crăciunului (aventuri, Canada, 
2005). 13:20 Marile speranțe 
(romantic, SUA, 1998). 15:10 
Stealth - Pericol invizibil (ac
țiune, SUA, 2005). 17:10 V 
Festival 2006 (Concert) 1820 
Duma (dramă, SUA, 2005). 
20:00 Păzea la minge! (come

die, SUA 2004). 2135 In vino 
veritas (dramă, SUA, 2004). 
23:40 Casa de ceară (horror, 
SUA, 2005). 1:35 Dragoste 
mare - înmormântarea Rober

ta! (Ep. 6, dramă, SUA)

11:20 Jurnal de bord 13:10 
Money Express 15:00 Reali
tatea de la 15:00 1520 Fa
brica 16:00 Realitatea de la 
16:00 1630 3 x 3 17:00 Rea
litatea de la 17:00 1705 3 x 
3 18:45 Jurnal sport 19:15 E- 
diție specială 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:10 Eurosceptici 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:30 Tănase și Dinescu (r) 
22:45 Descoperă România 
23:00 Realitatea de la 23:00 
2320 Jurnal de mare audiență 
24:00 Realitatea de la 24:00

11:00 în viteza a cincea 1130
X-Testers 12:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 13:00
Dependenți de cascadorii 
14:00 Cascadorii ca-n filme 
15:00 Vânătorii de mituri
16:00 Brainiac 17:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 18XX) 
Revoluția iPod-ului 19:00 
Automobile americane recon
diționate 20:00 Aripi scufun
date 21 OO Dr. G, medic legist 
22.00 Adevăratul loc al crimei:
Secrete de familie 2300 FDR: 
Secrete medicale 2400 La un 
pas de moarte: Sânge ta apă 
100 Zece metode de provo
ca sfârșitul kată



sâmbătă, 14 iulie 2007
www.officegames.ro
Deva (D.l.) - Acesta este un site de vacanță sau 
măcar de relaxare. Sute de jocuri online pentru cei 
care vor să se relaxeze cu un joc bun la serviciu,

i acasă sau într-o ședință! Jocuri în Flash și în Shock- 

I wave: Shooters, Sexy etc.

Românul, prieten cu țigara

Cm VALUTAR BNR ■ 18.07.2007

1 euro_________________________ _ _ 3,1348 lei
1 dolar american_________________________ 2,2743 lei

1 gram de aur 48,8028 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de 

14.07.2007:
■ Dl 687: Bârcea Mică - Crlstur - Hunedoara - Hășdat;

- DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști;
- Deva: B-dul Decebal. Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

Amplasarea aparatelor radar în data de 
15.07.2007: ___ ____
- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Vețel -Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timișoara;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mlhal Eminescu.

FARMACII DE SERV1CID

HUNEDOARA

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©—* 748080.
DEVA........... T
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. I 

5. ©— 231515,
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-*211616,  224488.

TRANZACȚII BURSIERE

Variație 
tcț) (%) 

+2,94

Societatea

SIF2

Preț 
închidere (lei/< 

3,8500
SIF5 4,4400 +1,83
BRD 26,6000 0,00
TLV 0,8800 0,00
RRC 0,1060 +0,95
SIF3 2,8000 0,00
SIF1 4,1500 +2,47
SNP 0,5650 0,00

SIF4 2,8600 +1,78
Rublică realizata de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

SUDOKU

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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» Potrivit statisticilor, 
numărul fumătorilor 
este într-o continuă 
creștere.Deva (C.B.) ■ Potrivit unui studiu, realizat de ISRA Center Marketing Research, ce a avut ca scop efectuarea unei evidențe privind incidența fumatului la nivelul populației din România, dar și pentru a vedea care sunt obiceiurile și atitudinea față de fumat a românilor, reiese că aproape jumătate dintre românii de peste 18 ani, adică 46,6 la sută, fumează cel puțin o țigară pe zi, cei mai aprigi consumatori fiind bărbații, cu 59,2 la sută din totalul populației de sex masculin. Studiul făcut pe un eșantion de 3.326 de persoane de peste 18 ani, reprezentativ pentru po

pulația României, mai arată că bărbații sunt cei care fumează într-o proporție semnificativ mai mare comparativ cu femeile. Astfel, din totalul populației masculine, 59,2 la sută fumează cel puțin o țigară pe zi, în timp ce In cazul femeilor, incidența este mai redusă, adică 34,5 la sută. Dintre tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani, 39,6 la sută au răspuns că nu s-au gândit să renunțe la fumat, comparativ cu 25,3 la sută dintre fumătorii cu vârste de peste 60 de ani. în ceea ce privește atitudinea față de fumat, 43,9 la sută dintre cei chestionați au spus că s-au gândit să renunțe la fumat.
Cerc viciosDan Magheru, directorul Autorității de Sănătate Publică, afirmă că „fumatul nu

Hunedorean extrădat în 
Olanda pentru violAlba Iulia (MF) - Un tânăr hunedorean a fost condus, ieri, sub escortă de polițiștii din Alba, pe Aeroportul „Henri Coandă” din București și extrădat în Olanda, unde urmează să fie judecat pentru viol și mai multe infracțiuni grave.Biroul de Presă al Inspectoratului Județean de Poliție Alba a informat că Sergiu C., de 25 de ani, din județul Hunedoara, este acuzat de comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și viol, fapte penale comise în regiunea Ha

arlem din Olanda, în perioada 1 iulie 2004 - 1 septembrie 2004. Pe numele tânărului a fost emis, în luna mai a acestui an, mandat european de arestare. Tânărul a fost judecat la începutul lunii iulie de Curtea de Apel Alba Iulia, magistrații dând curs solicitării de extrădare a acestuia pentru a fi judecat în Olanda.Polițiștii din Alba Iulia l-au escortat pe hunedorean pe aeroportul din București, unde a fost predat unei escorte a poliției olandeze, în vederea extrădării.

Jumătate din tinerii sub 18 ani fumează (Foto: cdomoară direct, dar este factorul determinant pentru o serie de boli, iar cea mai des Întâlnită este cancerul. Din păcate, fumatul este ca un cerc vicios pentru că an de an numărul celor care se lasă de

fumat este mult mai mic comparativ cu numărul celor care se apucă de acest viciu și asta se observă din numărul suficient de mare de bolnavi cu diferite maladii la baza cărora stă consumul de tutun”.
Bacalaureat fără diplome

Deva (S.B.) - Liceele din județ nu pot elibera diplomele pentru că acestea nu au imprimate pe ele timbrul sec, care validează actul. Acesta se aplică la Inspectoratul Școlar al Județului (IȘJ) Hunedoara, procedura fiind pusă din nou în practică abia atunci când un nou aparat de imprimare a timbrului va a- junge în județ. Acesta se execută la Monetăria Statului Arad. Până atunci, toate liceele din județ vor elibera elevilor, care se grăbesc la înscrierea la fa

cultate, o adeverință de studii în care se va specifica faptul că au absolvit Bacalaureatul. „Pe baza adeverinței se pot înscrie. Noua ștampilă probabil va ajunge în județ la mijlocul săptămânii viitoare”, a precizat consilierul de imagine al IȘJ Hunedoara, prof. Dumitru Rus. Surse din cârdul IȘJ Hunedoara susțin că aparatul cu ștampilă era foarte vechi și că i-a fost schimbată doar matrița ștampilei odată cu titulatura Ministerului Educației.
Iulie este luna lui „Cuptor"
M Ziua de 14 iulie este 
a 195-a zi a calendaru
lui gregorian și a 196-a 
zi în anii bisecți.Deva (H.A.) - Iulie este a șaptea lună în Calendarul Gregorian și una din cele șapte luni gregoriene cu o durată de 32 de zile. Numele lunii iulie l-a dat împăratul roman Iulius Caesar, născut în ziua de 13 a acestei luni. O veche legendă spune că lunile iulie și august au, amândouă, câte 31 de zile pentru că Caesar a vrut ca și luna lui să aibă același număr de zile cu cea a lui Augustus, care își revendicase deja cea

de-a opta lună a anului. Astfel, anul are șapte luni cu 31 de zile și nu șase, iulie și august fiind singurele luni consecutive cu 31 de zile, din an. înainte de a se numi „Iulie”, această lună, în calendarul roman, se numea „Quintilis”, fiind cea de-a cincea lună a anului, anul începând în martie. Iulie începe în aceeași zi ca Aprilie, în fiecare an, iar în anii bisecți în aceeași zi ca Ianuarie.
Zile și zileîn ziua de 13 iulie a anului 100, înainte de Hristos, se năștea Caius Iulius Caesar, generalul care a dus Imperiul

Roman pe cele mai înalte culmi, totodată scriitor și orator (a murit în anul 44 înainte de Hristos). în aceeași dată, de 13 iulie, în anul 1977, o pană de curent de 25 de ore a cauzat panică și haos în New York.în data de 14 iulie este lună nouă. în 14 iulie 1582 a apărut „Palia de la Orăștie”, prima traducere a vechilor cărți biblice „Geneza” și „Exodul”, tipărită la Orăștie de meșterul - tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi, și diaconul Marian. Este un prețios document lingvistic, mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii, prin evitarea regionalismelor. Traducerea,

Culesul grâului, o sărbătoare î 
iuliechiar parțială a Bibliei, demonstra posibilitățile de expresie ale limbii române și capacitatea ei de a fi limbă de cultură. Ziua de 14 iulie este, din 1789, odată cu căderea Bastiliei, Sărbătoarea Națională a Franței. în România, în 14 iulie se sărbătorește „Ziua transmisioniștilor militari”.

Dispută pentru CertejDeva (D.L) - Articolul „O nouă Roșia Montană?!”, referitor Ia redeschiderea exploatării aurifere de la Certej (articol apărut în „Cuvântul liber” și pe www.huon.ro), a stârnit numeroase reacții online. Reacțiile sunt atât pro, cât și contra proiectului.
★

* *- Dragi deveni, certejeni și hunedoreni, nu lăsați să se întâmple așa ceva ptr. că și așa județul și în special Deva, Hunedoara și Certej sunt foarte poluate (...) Asta mai lipsește, să fie o a 2-a Roșie Montană lângă noi. Nu se poate să se facă jaf la aurul nostru din Metaliferi (Apuseni) și să se distrugă totul în jur cu cianură. Nu știu cine citește mesajul, unde va

aceeași idee ca a mea și ca a mii de hunedoreni (...) Când s-a oprit acum 100-200 de ani exploatarea de la Săcărâmb și Certej s-a știut de ce s-a oprit, pentru că nu mai era aur! Iar voi acum, hop. ați dat de aur! Nu spun că ar trebui să se producă un dezastru ecologic, dar măcar să nu ne facem o imagine chiar atât de proastă despre orașul nostru, (prof. Cornelius Serghie, 12.07.2007, ora 23:06)
*

* *Vedere din alt unghi. De ce privim doar din punctul de vedere al distrugerii? Să nu uităm că județul nostru, mai ales zona Certej, nu dispune de locuri de muncă. Aceasta este o oportunitate, asta înseamnă locuri de muncă.

Muzeul mineritului în Certej (Foto: CL)dintre membri la muncă „pe dincolo”, bani mai mulți la bugetul local, (anonim, 13.07. 2007, ora 12:04)
ponibilizați li se termină salariile compensatorii. Dar să se țină cont și de mediul înconjurător că până acum nu prea s-a ținut cont. Să se facă totul la norme și să se

http://www.officegames.ro
http://www.huon.ro
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0 meserie făcută cu inima
• Modificare. Toți angajații serviciilor publice care deservesc cetățenii vor trebui să poarte un ecuson cu propriul nume, iar ghișeele pentru pașapoarte, caziere, permise și înmatriculări auto vor fi reamena- jate pentru ca solicitantul să nu mai stea aplecat, când discută cu-funcționarul. (C.P.)
• Raport. Dreptul muncii trebuie mai degrabă să asigure siguranța locului de muncă pe tot parcursul vieții, decât să protejeze locurile de muncă din sectorul particular, indică un raport dezbătut de deputății Parlamentului European. (C.P.)

Victime
București (MF) - Numărul persoanelor traficate pentru exploatare prin muncă este în creștere, motiv pentru care Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane a lansat o campanie de sensibilizare a celor care caută locuri de muncă „perfecte”, în străinătate. „Sunt tot mai mulți tineri absolvenți de liceu care iau în calcul posibilitatea plecării în străinătate. Nu este rău, dar este riscant modul în care tratează partea de contractare și trec ușor peste elemente importante, legate de condițiile de muncă”, a explicat președintele Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, Dumitru Licsan- dru. „ Avem circa 600 de victime traficate. Spania și Italia tind să devină destinații tradiționale ale traficanților de persoane”, a afirmat Dumitru Licsandru.

Fermierii, mulțu
miți de slujba lor

Ce vor de 
la slujbă 
Stockholm (MF) - 
Suedezii preferă mai 
degrabă un șef 
înțelegător decât un 
salariu mare. Studiul 
realizat de Indexul 
de Calitate din Sue
dia a relevat faptul 
că, după doi ani în 
care nivelul de satis
facție al locului de 

muncă a stagnat, 
angajații sunt mult 
mai optimiști. 
Suedezii care 
lucrează în agricul
tură. în domeniul 
forestier și în pisci
cultura au fost cei 
mai mulțumiți de 
slujbele lor, în timp 
ce muncitorii din 
domeniile sănătății și 
comunicării au fost 
cel mai puțin 
satisfăcuți de locurile 
lor de muncă.

■ Un număr de 159 de 
deveni sunt asistenți 
personali ai per
soanelor cu handicap.

Clara Râs
clara.pas@infcrmmedia.ro

Deva - Asistent personal... o meserie la care acum 17 ani nimeni nu se gândea că ar fi posibil să o practice. Astăzi însă sunt sute de oameni care au ales acest drum. La Deva, Consiliul Local a decis că în acest an poate susține financiar 250 de posturi de asistent personal. Până acum s-au ocupat 63,6% dintre locurile de muncă puse la dispoziție de CL. „Asistenții personali își desfășoară activitatea la domiciliul persoanelor cu handicap, timp de opt ore pe zi. Salariul de încadrare este, începând din luna aprilie, de439 de lei, la care se adaugă sporul de vechime. Un asis
Lansează-ti cariera!

o

■ Participarea la cur
suri de specializare 
poate să te ajute să 
avansezi în carieră.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Ai vrea să obții un post mai bun, dar fie facultatea pe care ai absolvit-o nu îți oferă mari perspective, fie nu ai absolvit o facultate. Soluția o reprezintă cursurile de specializare și trainingu- rile. Dacă vrei să obții încă de la început o slujbă mai bună, te poți înscrie tu însuți, ceea ce implică și faptul că vei suporta costurile. Dacă deja lucrezi și vrei să promovezi în cadrul aceleiași organizații, îi poți cere managerului să te trimită la un ast

Asistenții personali trebuie să trateze cu respect persoanele cu 
handicap tent personal beneficiază de concediu legal de odihnă și de plata contribuțiilor către asi
fel de curs, explicându-i necesitatea acumulării unui plus de cunoștințe și felul în care se vor reflecta acestea asupra activității firmei.Există companii care au făcut o tradiție din organizarea unor seminarii și train- inguri pe probleme de comunicare interpersonală și de imagine, menite să îmbunătățească atât rezultatele economice cât și relațiile dintre angajați și manageri. Lucrând într-o astfel de companie, poate nu vei avea de la bun început un salariu peste medie, dar îți va îmbogăți semnificativ capitolul „Educație” din CV.De asemenea, recomandată este și obținerea unor certificate de limbă pentru limbile străine pe care le .cunoști. Acestea te pot ajuta să aplici

Cursurile de specializare sunt valoroase în ochii angajatoruluipentru diverse poziții în cadrul unor companii multinaționale.
Fă carieră din hobbyîn general, nu lăsa hobby- urile să rămână doar hobby- uri. Dacă îți place să croiești, fă un curs de croitorie și design. Dacă îți place să rea- menajezi mobila în casă, 

gurările sociale de stat. De menționat că persoanele cu handicap care au asistenți personali pot primi o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului, pe perioada în care acesta este plecat în concediu de odihnă”, a declarat Elena Ivan, șef Serviciu Public Local de Asistență Socială.Din cele 159 de persoane angajate până acum în municipiul Deva ca asistenți personali, 104 au Gontracte de muncă pe o perioadă nedeterminată și 55 pe perioade determinate.în decursul acestui an. nouă contracte de muncă au încetat din diverse motive, in vreme ce alte două contracte de muncă au fost suspendate- pentru că asistenții personali au solicitat acordarea concediului maternal.

înscrie-te la un curs de design interior, dacă te relaxează 4 pictura' și ai cunoștințe de > operare PC, fă un curs de grafică. Valorifică orice talent. orice pasiune și nu numai că vel avea un salariu mai bun și o gamă mai variată de oferte, dar vei fi mai mulțumit de propria persoană.

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

SX. CU SEDIUL 
in MINTIA

ANGAJEAZA:
• VOPSITOR;

experiență minimă;
■ OPERATOR 

INJECȚII MASE 
PLASTICE, 

Informații supli
mentare la telefax: 

6254/236322 
Mobil: 6751/666.657

î
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Al. lacob a semnat cu Steaua

• Revine Poczo. Pugilistul hunedorean Radu Poczo, fratele multiplului campion luliu Poczo, va reveni în ring, după un an și jumătate de pauză, la Centura Păltiniș, care se va desfășura în week-end. La turneul de la Sibiu mai participă alți nouă pugiliști de la Constructorul Hunedoara, antrenați de Hie Captari, (C.M.)
Așii fotbalului rural

Deva (C.M.) Cupa Primăriilor, singura competiție din țară rezervată echipelor din mediul rural, își va desemna, duminică, semifinalistele, echipe care vor intra în careul de ași ai fotbalului rural hunedorean. în lupta pentru un loc între laureatele acestei întreceri au mai rămas opt echipe care se vor întâlni în cadrul sferturilor de finală pe stadioanele din Simeria și Certej. La Simeria, de la ora 9.30, față în față se vor afla Sargeția Bretea Română și AS Brânișca, iar de la ora 11.00 șe vor duela echipele Voința Ilia și Șoimul Băița, respectiv Petito Băcia și Poiana Ruscă Ghelari (de la ora 11.00). Meciurile se dispută în sistem eliminatoriu, iar în caz de egalitate departa jarea se va face prin executarea loviturilor de la 11 metri.

■ Internaționalul de la 
Corvînul, transferat la 
cea mai galonată 
echipă a României.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.niaririut@infcirrnmedia.ro

Hunedoara - Cel mai curtat jucător de la FC Corvinul 2005, internaționalul de juniori Alexandru lacob care are 18 ani a făcut un pas uriaș spre fotbalul mare. Alex, fiul fostului președinte al clubului hunedorean, Valeriu lacob, a acceptat oferta celei mai galonate echipe de club din România, Steaua București, și a semnat, ieri, cu formația patronată de Gigi Becali. Detaliile financiare ale transferului nu au fost dezvăluite,
Jiul în turneu în Austria

Echipa "Voința" Ilia, una dintre favoritele com
petiției (Foto: T. Mânu)

■ Antrenorul Gh. Poe- 
naru are la dispoziție 
un lot format din 22 
de seniori și 5 juniori.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informniedia.ro

Petroșani - Jiul Petroșani va pleca, duminică, într-un stagiu de pregătire în Austria, pentru o perioadă de 11 zile, interval în care va disputa și cinci jocuri amicale de verificare. Antrenorul Gheorghe Poenaru a definitivat lotul înaintea plecării în cantonament, în Austria urmând să fie prezenți 28 de jucători, dintre care 22 de seniori și cinci juniori.Juniorii din lotul Jiului - Matei, Roiu, Abuzătoaie, Dră- gulici, Vădaru - au vârste

Titi Alexoi

Corvînul începe amicalele 
) Hunedoara (C.M.) - Fotbaliștii de la Cor- vinul 2005 Hunedoara trec de azi într-o altă fază a pregătirii pentru noul sezon. După etapa acumulărilor fizice, jucătorii antrenați de Titi Alexoi au acum liber la minge și vor demara pregătirea tactică ce va fi „șlefuită” în cadrul jocurilor amicale de verificare. Primul test al hune- dorenilor se va desfășura, azi, de la ora 10.30, pe stadionul „Michael Klein”, în compania echipei Inter Blaj din Liga a III-a. „Am schițat deja o posibilă formulă de echipă și vreau să văd cum le iese jocul. Lucrurile sunt doar provizorii, așa că pe parcursul amicalului cu Inter voi folosi toți jucătorii din lot, pentru a mă lămuri asupra potențialului lor”, afirma tehnicianul hunedorenilor. FC Corvînul va continua seria jocurilor amicale de verificare după următorul program: 18 iulie cu CFR Timișoara acasă; 21 iulie cu Unirea Alba Iulia acasă; 25 iulie cu Poli II Timișoara în deplasare; 28 iulie cu Unirea Alba Iulia în deplasare; 1 august cu Poli II Timișoara acasă; 4 august cu Jiul (pe un teren nedesemnat încă).
Pas înapoi pentru Pintiliî

Petroșani (C.M.) - Internaționalul de tineret Mihai Pintilii care a fost în pregătire cu Steaua în această vară, dar pe care antrenorul Gică Hagi nu l-a reținut în lot și l-a cedat înapoi Jiului, consideră că revenirea la Petroșani este un pas înapoi în cariera sa. „Nici nu știu ce să spun dacă simt sau nu dezamăgit, cert este că am făcut un pas înapoi. Una este să joci în prima ligă și alta este să joci in liga secundă. Oricum, a fost o experiență frumoasă pentru mine faptul că m-am pregătit cu Steaua și l-am avut 
antrenor pe Gică Hagi. Este un antrenor meseriaș, dar mai multe nu pot să spun ciin/Krirt foarfa

Portari: lonuț Curcă, Anton llie. 
Andrei Tonca.
Fundași: Alexandru Bădoiu, Cipri- <
an Dinu, Fabian Teușan, Mihai ș
Petrescu, Sergiu Andrițoiu (CSM i
Vulcan), Valentin Stancu (Minerul 
Uricani), Bogdan Roiu (TIM Giroc i

Timișoara), lonuț Neagu (Auxerre 
Lugoj), lonuț Burca (Dunărea Ș
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 I 

Boboc (FC Willy Bacău). Marian l 
Pâcleșan, Eduard Tismănaru | 

(Oțelul Galați), Adrian Abuzițoaiei ' 
(Rulmentul Bîrlad), Cătălin Flori- 
cel, Bogdan Drăgulici; 
Atacanți: Sergiu Spânoche, Ma
rius Rusen, Silviu Afrem, Adrian 
Câmpeanu, Marius Matei.

Alexandru lacob a făcut un 
pas uriaș spre fotbalul mare

(Foto: T. Mânu)oficialii grupării hunedorene fiind de negăsit. Surse neoficiale susțin că echipa FC 
între 16 și 18 ani și sunt veniți de la echipe din București, Moldova și Timișoara. „îmi pare rău că l-am pierdut pe Teușan chiar înainte de plecarea în stagiul din Austria. Echipa îi va simți lipsa, dar sunt convins că va face treabă bună la Poli Timișoara. Lungan este singurul jucător de care ne vom despărți, în rest lotul s-a definitivat și nimeni nu va «mai pleca de la echipă. Cu lotul cu care voi merge în Austria voi începe campionatul în liga secundă”, a spus Poenaru. Jiul va disputa cinci jocuri de verificare după următorul program: 18 iulie: Jiul - Lech Poznan (Polonia), 20 iulie: Jiul Jablonec (Cehia), 22 iulie: Jiul - TSV 1860 Rosenheim (Germania), 24 iulie: Jiul - Maccabi Hertzy- ilia (Israel), 26 iulie Jiul- Swin- 

' L O, 01 In [<■>,« JJKVJ I
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber p1 
și participă la concurs cu coo^a PjeJ • 
redacției din Deva str 22 Dese"ce - 

mii!

Corvinul va încasa 200-250 de mii de euro și 15-20 la sută diptr-un eventual transfer al jucătorului la o altă echipă.
A plecat în Olanda„La ora 10.50 am semnat contractul, iar la 14.20 Alex era în avion cu destinația Amsterdam, pentru a se alătura lotului condus de Gică Hagi în cantonamentul din Olanda. Am mai avut o ofertă tentantă de la echipa de tineret Primavera a clubului Inter Milano, dar am decis să semneze cu Steaua, din cauza problemelor pe care le-a avut Chivu cu Inter. Alex e nerăbdător să intre în pregătirile echipei. Visează deja să joace în Liga Campionilor și după cum îl știu eu de serios și ambițios sunt sigur că va 

Jiul și-a luat adio de la Liga Națională după un meci cu Steauadon Town (Anglia). Atacantul Gabriel Apetri va continua să joace la Petroșani în liga a doua, chiar dacă obiectivul impus de conducere nu este promovarea în prima ligă. „Eu sunt convins în proporție de 90 la sută că Jiul va promova și când spun lucrul acesta mă gândesc la faptul că Pintilii a revenit la echipă și este un 

f
V ’ ir if H

fructifica această rampă de lansare în fotbalul de performanță pe care o reprezintă statutul de jucător la Steaua”, afirma Valeriu lacob, tatăl fotbalistului hunedorean.• FC Steaua a confirmat, ieri, pe site-ul său oficial, transferul jucătorului în vârstă de 18 ani, de la FC Corvinul 2005 Hunedoara. lacob, care în iarnă a efectuat un stagiu de pregătire la campioana Italiei, Internazionale Milano, a debutat la echipa de seniori a Cor- vinului la 16 ani, a jucat în 56 de meciuri și a marcat un gol. Alexandru lacob poate juca atât la mijloc, la închidere, cât și în apărare în centrul defensivei. El a evoluat în total în 92 de partide la loturile de juniori, fiind căpitanul Naționalei Under 19.

câștig pentru noi. Au rămas Mircea Gheorghe, Dinu, Spânoche. Nu vreau să mă mai gândesc la alte echipe decât la Jiul. Nu îmi pare rău că am fost în pregătire cu Poli Timișoara și nu m-au oprit acolo, acum nu am în cap decât să revin în prima ligă împreună cu actuala mea echipă”, a spus Apetri.

Becali criticat de 
suporteri

București (C.M.) - Suporterii formației Steaua consideră că decizia finanțatorului Gigi Becali de a nu permite punerea în vânzare a abonamentelor la peluze, pentru sezonul 2007/2008, s-ar iputea răsfrânge asupra rezul- ’țațelor echipei, deoarece fanii ;vor continua protestele la adresa patronului. „Gestul nu >este o surpriză totală. Minei- tnosul și lăudărosul Gigi ,Becali, cel care face transfe- Iruri de 30 de milioane de 'euro, cel care cumpără avion sau face stadion de 45.000 de locuri, - ei bine, acest om este foarte parolist când vine 1
vorba de propriile-i războaie. i
Ne-a promis că nu va scoate 
abonamente la peluze și deo-

o» tino rlo nivânî- J
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Oliver Kahn se face scriitor• Cal dopat. Calul Air Jordan, al sportivului german Daniel Deusser, clasat pe locul doi în proba de sărituri peste obstacole a finalei Cupei Mondiale de la Las Vegas, a fost depistat dopat cu rezer- pină, dar nu a fost suspendat, din cauza unui viciu de procedură, deși ambele probe, A și B, au fost pozitive.
■ Portarul german va 
publica o carte în care 
va explica mecanismele 
succesului său.

Satisfacție
București (MF) - Președintele FC Barcelona, Joan Laporta, și-a exprimat satisfacția fată de transferul fundașului argentinian de la Real Zaragoza, Gabriel Mili- to, despre care a spus că îi plăcea mai mult decât jucătorul echipei AS Roma, Cristian Chivu.

Miracol
București (MF) - Impresarul Ioan Becali a declarat că trebuie să se întâmple un miracol pentru ca fundașul echipei AS Roma, Cristian Chivu, să ajungă la formația Inter Milano.

(Foto: EPA) 

La Șahtior Livomo (MF) - Atacantul echipei Livorno, Cristiano Lucarelli, a semnat, joi noapte, un contract pe trei sezoane cu formația ucraineană Șahtior Donețk, antrenată de Mircea Lucescu și la care evoluează Răzvan Raț și Ciprian Marica.Potrivit presei germane, venirea lui Lucarelli la Șahtior Donețk ar putea permite clubului ucrainean să-l cedeze pe Ciprian Marica la campioana Germaniei, VfB Stuttgart.

Donaueschingen (MF) - Emblematicul portar al echipei Bayem Munchen, Oliver Kahn, a declarat pentru cotidianul Die Welt că scrie în prezent o carte în care explică „mecanismele succesului” său și povestește despre cariera sa, ce este prevăzută să se încheie în iunie 2008.„Redactarea acestei cărți a început în urmă cu mai multe luni: la început, mi-au trebuit peste cinci ore ca să scriu prima pagină, însă acum merge mult mai ușor. Cred că oricine vrea să devină un portar de nivel înalt va profita prin citirea acestei cărți. Vorbesc aici despre condițiile necesare pentru a ajunge la acel nivel”, a explicat căpitanul formației Bayern Munchen.„Scriu despre mecanismele succesului meu, despre ce mi-a permis să ajung unde sunt
5,..............................................

La început scriam o pagină & 
peste cinci ore

Oliver Kahn

\ //
r I
Cristi Chivu (Foto: epa)

..............................................................acum, ceea ce îmi va permite și să revin asupra unor episoade din cariera mea”, a
Torres, zgârcitul

București (MF) - Fotbalistul Fernando Torres, transferat în această vară de la Atletico Madrid la Liverpool și care are un salariu săptămânal de 90.000 de lire sterline (132.000 de euro), s-a deplasat împreună cu prietena sa în Anglia cu avionul unei companii low-cost, informează ziarul The Sun.Torres, care a fost transferat la Liverpool în schimbul sumei de 21 de milioane de lire sterline, i-a uimit prin prezenta sa pe pasagerii zborului de la Madrid spre Liverpool, la care un bilet costă 88 de lire sterline.„Nu ne așteptam să vedem o astfel de vedetă deplasându-se cu easyJet. Și-a petrecut majoritatea timpului discutând cu prietena sa”, a declarat unul din pasageri.

împrumut. Clubul Chelsea Londra l-a împrumutat la FC Sevilla pe fun

A cumpărat trei
București (MF) - Patronul clubului Chelsea, Roman A- bramovici, a cumpărat trei minisubmarine în valoare de 80.000 de lire sterline (118.000 euro) fiecare, pe care le va folosi pentru a scăpa în cazul unor atacuri teroriste în timp ce se află pe unul din iahturile sale, informează Daily Mirror.

Un milion, jucătoriiechipei naționale de fotbal a Braziliei vor primi o primă totală de un milion dedolari dacă vor câștiga Copa America, a anunțat, vineri, agenția Calciomerca- to. în cazul unei victorii, fiecare fotbalist brazilian va încasa în medie suma de 30.000 de dolari. Echipa Braziliei va întâlni în finala Copei America, într-un meci derby, reprezentativa Argentinei, duminică, la Maracaibo - Venezuela. (Foto: epa)

Clijsters s-a măritat ieri
Bruxelles (MF) - Fosta jucătoare belgiană de tenis Kim Clijsters s-a căsătorit civil, vineri dimineață, într-o ceremonie discretă, cu baschetbalistul american Brian Lynch.„Kim Clijsters și Brian Lynch au fost căsătoriți de primarul Jack Gabriels în cea mai strictă intimitate, doar în prezența celor două familii și

dașul olandez Khalid Boulahrouz, pentru un sezon. Boulahrouz, In vârstă de 25 de ani, a venit la Chelsea în sezonul trecut, fiind transferat de la SV Hamburg. Khalid Boulahrouz nu a reușit să se impună la Chelsea și a avut relații tensionate cu antrenorul Jose Mourinho. (Foto: EPA) Dup* ce a fost curtat îndelung, Ruben Pulido, în dreapta imaginii, 
are acum o sinaur* variant* de transfer Almeria (Foto: epa)

Neamțul și-a găsit o nouă vocație, lucrarea sa urmând să fie lansată în cursul anului 2008 (Foto: emadăugat portarul în vârstă de 38 de ani, care a pierdut statutul de titular în naționala Germaniei în favoarea lui Jens Lehmann, cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2000.Germanul a precizat că ar putea da numele „Principiile pe care olui Kahn” cărții
citate, mi-Potrivit sursei liardarul rus a luat și lecții pentru a ști cum să manevreze submarinele ce au o capacitate de două locuri și pot ajunge la o adâncime de 30 de metri.De asemenea, Roman Abramovici a angajat un fost polițist în calitate de consilier, pentru a-și întări securitatea. David Douglas, în vârstă de 

a mea, ofițer de stare civilă. A fost putină lume, dar părinții tinerilor au fost prezenti”, a declarat Lidia Seerra.Căsătoria civilă a fost prevăzută initial joi, însă primarul din Bree, care se temea de faptul că va veni un număr mare de fani și curioși, a anunțat, cu câteva ore înainte de ceremonie, că a- ceasta a fost amânată, fără a

inscrie. Oliver Kahn a mai scris și publicat o autobiografie 2004 - „Numărul 1”.
Nu renunță la fotbalKahn, care evolueazăBayern Munchen din 1994, nu a exclus varianta de a-și continua cariera după expirarea contractului cu gruparea ba-

la

49 de ani, este cel care a condus investigația în cazuTmof- tii prințesei Diana și s-a retras din Scotland Yard pentru a accepta postul la Abramo- vici, plătit anual cu 150.000 de lire sterline.Abramovici se teme pentru siguranța sa, dar și că cei cinci copii ai săi ar putea fi răpiți.

preciza când va avea loc.Căsătoria religioasă și o mare petrecere sunt prevăzute pentru astăzi, la Brive, orașul natal al fostei jucătoare, care s-a retras din activitate în luna mai.Clijsters, în vârstă de 24 de ani, care a anunțat că este însărcinată, are o relație de doi ani cu Lynch, jucător de la clubul de baschet din Bree.
I se închid ușile

București (MF) - Jucătorul Ruben Pulido a refuzat mai multe oferte de la grupări din campionatul Spaniei, pentru a veni la Steaua București, însă transferul a căzut și fotbalistul este din nou in căutarea unei echipe, dar în a- cest moment nu mai este interesată de el decât Almeria.„După ce a ajuns la un

I vareză. 1„în fotbal, nu trebuie nicio- i dată să spui niciodată: în a- dâncul sufletului știu că acesta este ultimul meu sezon laa Bayern, însă ce se va întâm" pla - și nu este ceva ce îmi doresc - dacă Michael Reusing s-ar accidenta la finalul Rezonului?”, a precizat portarul

II

Miliardarul rus Roman Abranio- 
vici se teme de posibilele atacbri 
teroriste (Foto: epa)

<
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Ex-tenlsmana Kim Clijsters ți-a’ 
oficializat relația cu baschet
balistul american Brian Lynch

(Foto: EPA)

acord verbal cu Pulido pentru ca jucătorul să meargă la Steaua București pentru trei sezoane, clubul român a dat Înapoi și contractul nu s-a mai realizat. De fapt, directorul tehnic de la Steaua, fost jucător al Valenciei, Adrian Hie, nici măcar nu îi răspunde la telefon”, notează AS.
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Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, Orașul Nou, posibilități privatizare, 
preț negociabil. Tel. 0722/504012, 
0721/305630. (4/13.07)

• Oiățtie, str Mureșului (cartier Micro 2), 
bL 10, sc. H, ap. 40, etaj 1, îmbunătățiri, 
centrală termică, gresie, faianță, preț nego
ciabil. Tel. 0742/998142. (5/1047)

• parter, canalizare separată, parchet, 
marmură, faianță, contorizări, 2 holuri, în spatele 
coaforului din Bălcescu, preț 80.000 lei, nego
ciabil. Tel. 221279. (T)
• parter, imbunătățiri, parchet, termopan, 
gresie, în Hunedoara, zona Ștrandului, preț 
45.000 lei. Tel. 0721/990509,0788/346268. (T)

• etaj 2 din 4, bloc din cărămidă, 45 mp, 
balcon, centrală termică, curat, mobilat, 
utilat, ocupabil imediat, ultracentral, Deva, 
preț 46.000 euro, negociabil, exclus inter
mediari. Tel. 0745/888619. (11/12.07)

• semidecomandate, Al. Moților, bl. P5, etaj 3, 
renovat recent, lavabil, gresie, ușă metalică, 
centrală termică, instalații sanitare și electrice 
noi, parchet laminat, preț 120.000 lei, negociabil. 
Tel. 0722/666470. (T)
• urgent, semidecomandate, zona 1 Decembrie, 
centrală termică, etaj intermediar, foarte bine 
întreținut, preț 46.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619. (T)

• zona Micro 15, decomandate, centrală
1 ‘termică, termopan, instalații sanitare noi, 
I informații la telefonul 0721/780322. 
I (7/13472007)

• ocazie, Zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă, 
semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 ron, neg., în funcție de ofertă, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă, parchet, 
gresie, faianță, baie amenajată, preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• Deva, et 1, parchet, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron, tel. 215212. (Al)
• dea, st 60 mp, et 1, zona Gării, preț 46500 euro, 
tel. 0740/210780. (Al)
• dea, balcon, parchet, gresie + faianță, st 55 
mp, et. 3/4, zona I. Maniu, preț 150.000 ron, tel. 
0742/019418. (Al)
• in circuit, zonă bună, liniștită, et 2/4, bloc de 
cărămidă, balcon, contorizări complete, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dea, contorizări, 2 balcoane, et. 1, zona Gării, 
preț 46.500 euro, tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Alj

• Dada, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg, tel. 
221712,0724/305661. (A2)

Vinde, închiriază,

din stoc sau import Ia ordin, folosite și revizuite sau în stare nouă

LA CELE MAI BUNE PRETURI DE PE PIAȚĂ:
-EXCAVATOARE ȘI BULDOEXCAVATOARE
-SCHELE PENTRU CONSTRUCȚII ȘI POPI METALICI 
-UTILAJE DE MARCAT STRĂZI, COMPRESQARE,

MAȘINI DE TĂIAT ASFALT
-UTILAJE SI MATERIALE PENTRU DIVERSE ACTIVITĂȚI
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Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Calea Lugojului, bifurcați® aeroport, telefon: 0256-289892,287316

PENTRU 
CASA TA

l4R

Deva
Bd. 22 Decembrie nr. 37A 
(CEPROMIN), parter cam. 11/5 
tel.fax. 0254/231.800
tel.0254/212.141
0740/178.252 0723/619.177
e-mail: elittelmob@j'ahoo.com 
wvfrw.elitteimob.lx.ro

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA ■ INVEST
LIDER IMOBILIAR

A TESTA T Șl LICENȚIA T

Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 
Telffax 0254/215212 

sau 0722-544004.
www.prima-invest.ro

ICOSOT)

AGENflE IMOBILIARĂ
CU SEDIUL ÎN BRAD, STR. CUZA VODĂ, BL ÎS, PARTER

Oferă servicii de vânzări, închirieri, cumpărări de 
apartamente, garsoniere, case. 

Experiența acumulată, a consultanților noștri imobi
liari stă la baza colaborării noastre de succes, 

în cazul unei posibile colaborări cu AGENȚIA NOASTRĂ, 
vă rugăm să ne contactați 
la sediul nostru din BRAD.

VĂ AȘTEPTĂM.
TELEFON: 0254/S133SS
MOBIL B7SB/MB4N §

LILIACUL MULTICOM

fiR tli - Str. <"I f t \'()D X LI io . purt.-r. 
( 1 ti-tCM-'Oi
î MORII . trw O-Bî.-t**»
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jjPh Garant Consulting
11 ani de experiență

www.gafMtcDhsuftmg.ife

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp!

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

ahoo.com
wvfrw.elitteimob.lx.ro
http://www.prima-invest.ro
http://www.gafMtcDhsuftmg.ife


15 Mfo 2N7 reprezintă pentru BAHICA COMER**
OALA CARPATICA aniversarea a 8 ani «ie la lansareaprimelor produse și servicii oferite eliea|ilor. Activitatea băncii pe piața financiară din România a cunoscut o evoluție semnificativă, punând la dispoziția diențiloi săi un portofoliu bogat și original de produse și servicii moderne, adaptat cerințelor pieței, ajungând acum să opereze prin intermediul a 226 unități teritoriale șl 192 ATM-uri în județul Hunedoara, pe lângă Sucursala de la 
Deva banca comercialOarpatica este cu succes reprezentată în orașele Slmeria și HuntOHH

(103504)

Societate comercială cu sediul în Deva
ANGAJEAZĂ 

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

• șură grădină 2 ha teren, Hertești, preț
atractiv, tel.0254/613366, 078EV040.490,
0788/158483. (A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• In Rom, Dealul Tantui, Brad, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț . atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 5 camera + dependințe, com.Ri bița, str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• zona KigăHcearas stare bmă termopan. ușă 
metalică gresie, faianță contorizări, reparti
toare, bloc nou de cărămidă ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negodabiL tet 
0788/165702,232808 074Q/535095. (A4)

Cumpâr garsoniere (20)
• urgent, garsonisrit în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80«00 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și suprafață, tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
Cumpăr casă (14)

SALARIU MINIM 250 EURO
• casă cu grădină, Deva sau Simerla, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

o Intravilan In Mintia la DN7, 2000 mp, 
deschidere la DN7 163 m. Tel. 221929, 
0722/288113.(T)

Vând case la țară (17)

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

HUNEDOARA - DEVA
ANUNȚĂîn conformitate cu prevederile HG nr, 841/1995 modificată și completată cu HG nr. 966/1998 privind procedurile de transmitere fără plată și valorificare a bunurilor instituțiilor publice, vă informăm că avem disponibil un autoturism DACIA NOVA 524T casat. Instituțiile publice interesate de transmiterea fără plată a acestui autoturism ne pot informa în scris în termen de 30 de zile de la data anunțului, pentru a putea demara procedura de transfer. Informații suplimentare se pot obține la telefoanele: 219280, 219283.

(103444)

CV-urile se depun la adresa firmei: 
str.George Barițiu, nr.13, sau la fax: 0254/219300.

• Mineralul, 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. lullu 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, circuit, 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)
e zona Decebaț 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)
• wgent, 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)
• legeni, 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. lullu Maniu, 
cu balcon, centrală termică, termopan, ușă 
metalică, vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808. 
(A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg, 0740/317.314, (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, fa
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăștl, 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, ST mp, centru, lăngă 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,«254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.490, 
>788/158.483. (AID)

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 pănă la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj șl suprafață, tel. 
0730/474275,0740/535095,232808. (A4)
• urgent, dec, etaj Intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamflrescu, tel. 
0740/317.314 (A91 •

Vând ap. 3 camere (05)
• Orăștle, 2 băl, 2 balcoane, centrală termică, 
instalații sanitare noi. Informații tel. 0254/241476, 
0723/189442. (T)
• dec, et 2, zona Lie. Auto, sup. 98 mp, preț 
75.000 euro, tel, 0740/210780. (Al)

ÎMPREUNA in afaceri

• dec, CT, 2 băi, balcon, parchet, gresie + 
faianță, st 90 mp, zona Bălcescu, et. 1, preț 62.000 
euro, neg., tel. 0742/019418. (Al)
• drcult, M. Koqălniceanu, et. 3/4, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 164.000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• CirpațL dac, garaj, boxă, CT. 2 băl, preț: 90.000 
euro, teii 0745/367893. (A2)
• Progresul, st 1, dec., neamenajat, 2 băl, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, al 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită, uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom., baie, bucătărie, balcon, 
amenalat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893.(A2)
• Dorobanți, at 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
«745/367893. (A2)
• zona Dorobanți, etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală- termică, frumos 
amenajat șl modificat, zonă liniștită, preț 82.000 
euro negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702, 
232808. (A4)
• zona MârâștL decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).
••te) 1, bid. Decebal ■ Opera, cu 2 băl, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță, 
vedere in 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• decomandata, 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 băl, parchet, vedere In 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808 (A4)
• dac, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tei. 231300. (A9)
• dac, baie cu gresie, faianță, CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dac, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300, (A9)
• lenMac, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel, 231.800. (A9)
• dec, 2 băl, contorizări Integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I, Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală, îmbunătățiri, preț
atractiv, tel,«254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băl, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, 
tel.:0254/613,366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, atr. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
.788/040 «0,0788/1SA4®. (Aim

Cumpăr ap. 3 camere (06)

Vând case, vile (13)
• casă absolut deosebită în Slmeria, zonă 
rezidențială, amenajări șl finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băl, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• Dava, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren în 
total 1600 mp, canalizare, apă gaz, ocupabilă 
imediat, preț 100,000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, garaj, teren 1300 
mp, complet mobilată și utilată în Batlz, preț 
210.000 ron, neg, tel. 0740/210780. (Al)
e urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, bale cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
e casă .lemn, ST - 1 ha, preț 15.000 RON, 
tel.«254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
e Musara, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
e 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, 0788/158483. 
(A10) .
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lăngă 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. București, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
078&/158.483. (A10)

• casă cu grădină șl anexe în satul Siblșei. 
Informații la tel. 0740/241387,0740/231451. (T)
'• vilă deosebită în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• urgent, casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st ■ 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună sau ia 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702.0254/232808 (A4)

■ partale MO ■ 800 - 1000 mp în cea mal 
bună zonă din Zăvoi; toate utilitățile, 
poziție excelentă Tel. 074V543Z38, 
0721/467222.(9/10.07)

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tei. 211587, 
0745/253662. (A0)
• balcon, parchet, contorizări, ST 33 mp, et 1, 
preț 98.000 RON, neg., tel. 0742/019418. (Al)
• contorizări, parchet laminat, gresie, faianță, 
balcon, mobilată, et. 3, zona Bejan, preț 66.000 
lei, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, contorizări, P+G+F, ST 43 mp, zona 
Astoria, preț 125.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• urgent, zona Mărăști,etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Bejan, etaj Intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent, zona Miorița, etaj intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Dacia, etaj Intermediar, 2 camere 
dec., modernizări, gresie, faianță parchet, geam 
termopan, preț 83.000 RON, tel. 215151, 215800. 
(A2)
• zona Dorobanți, confort 1, oecomandată 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)

e vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
CD
• in Băda, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
e bi Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel.211587,0745/253662. (A0)
• Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, 600 mp 
parcela, FS 20 mp, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren ki Deva, zona Emlnescu - Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la 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, 
0788/165702,0254/232808 (A4)
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776, (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de ia
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sănhdialm 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. 0748/511.778 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, B 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.778 (A9) qț
• parcele Intra 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.:0254/613366, 0788/040.490, 078^158483. 
(A10)
• 03 ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-Ploieștl, 
preț atractiv, tel.«254/6B366, 0788/D40.490, 
0788/158483. (A10)
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• uroent, apartament 3 camere tn zonele: bid. 
Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se oferă 
de la 160.000 lei, pănă la 230.000 lei în funcție de 
amenajări, etaj șl 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)

• Deva, M. Emlnescu, bl. CI, bloc de cărămidă, 
centrală termică, contorizări, preț negociabil. 
Tel. 225376. (2/13.07)
• sau schimb cu apartament 2 camere, plus 
diferență lăngă piață etal 3, cărămidă, țiglă 
repartitoare, gresie, faianță 90 mp. Tel. 235153.' 
(T)
• dec, zona ImDăratul Traian, et. 2. hol. 16 mo, 
parchet, CT, 2 balcoane, 2 băi, st 110 mp, garaj și 
boxă sub bloc, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi. 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări ia bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702. 0745/302200.232808. (A4)
• decomandata, etaj 1, zona Carpațl, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tei. 
0723/251498 0788/165703, 0254/232808. (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpațl, Deva, pre ț neg, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

rCEĂMAI BUNĂ OFERTĂ
• urgent în zona Goidu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (AQ)

iHcwutm At/roruitisMie

închirieri auto 
începând | 
de la prețul de~

68 de lei
Fără TVA

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

R - locuri lubvențlonate pentru rromi
M - locuri subvenționată pentru tinerii din Republica Moldova

Domenii de 
licență Specializări

Număr de locuri
Rondailriv.de zi IO 

taxă
Criterii de selecție

Subv 'axă

Istorie
Istorie

50+ 
1M

90
30

Media anilor de studiu de liceu 
Mede la bacalaureat

eo%
40%

Arheologie
Muzeologie

Limbi șl literaturi

Limba șl literatura română - 
Limba șl literatura franceză

17 30 60
Media anilor de liceu la b. și fit română
Media anilor de liceu la b și lit franceză 
Media la bacalaureat

30%
30%
40%

Limba șl literatura română - 
Limba șl literatura engleză

15+ 
1R

50 •

Media anilor de liceu la b și lit română
Media anilor de liceu la Ib și lit engleză
Media la bacalaureat

30%
30%
40%

Limba șl literatura franceză - 
Limba șl literatura engleză

17 30 -

Media anilor de ficeu la Ib. și lit franceză
Media anilor de liceu la Ib. și lit engleză 

Media la bacalaureat

30%
30%
40%

Administrarea 
afacerilor

Economia comerțului, 
turismului șl serviciilor

40+ 
1M

135 250

Media anilor de studiu de liceu 
Media la bacalaureat

60%
40%

Administrarea afacerilor

Finanțe Finanțe șl Bănci
25+
1M

60 •

Contabilitate
Contabilitate șl informatică de 
gestiune

39+ 
1R

75 130

Marketing Marketing 25 40
Informatică Informatică 50 75

Geodezie Măsurători terestre șl cadastru 50 75
Media anilor de liceu la Matematică 
Media la bacalaureat

60%
40%

Drept Drept 20 150

Media anilor de studiu de liceu 
Media la bacalaureat

60%
40%

Sociologie Sociologie 25 25

Asistență socială Asistență socială
24+ 
1R

75 120

Științe 
administrative

Administrație publică 39+ 
1R+ 
1M

90 -Asistență managerială șl 
secretariat

Științe ale 
educației

Pedagogie ■ învățământ primar 

șl preșcolar
24+ 
IR

35 -

Media anilor de studiu de liceu 
Media la bacalaureat - 

JMțădeagțiăjdini

40%
30%
30%

Teologie

Teologie pastorală 25 60

•

Media anilor de studiu de fceu 
Media la bacalaureat
Interviu

50%
30%
20%

Teologie didactică 12 20

Teologie socială 13 20

CALENDARUL ADMITERII Sesiunea Iulie - august 2007:

a) La domeniile șl specializările fără probe;
■ 16 Iulie - 27 Iulie'. înscrierea candidaților;
« 29 Iulie • 30 Iulie: ierarhizarea

candidaților;
• 31 Iulie comunicarea rezultatelor;
■ 31 Iulie - 6 august: înmatriculare admiși

b) La domeniile șl specializările cu probe 
(Teologie și Științele educației):

• 16 Iulie ■ 21 Iulie: înscrierea candidaților;
■ 28 Iulie: desfășurarea probelor:
■ 29 iulie • 30 Iulie: ierarhizarea 

candidaților;
* 31 Iulie comunicarea rezultatelor,
■ 31 iulie ■ 8 august. înmatriculare admiși

Alte informații privind admiterea pot fi găsite pe pagina de web a Universității la adresa www.uab.ro si la 
telefoanele admiterii: 0258/806013; 0258/806018; 0268/806045.

RECLAME

mailto:stamprod@rdslink.ro
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http://www.uab.ro
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• vând Opei Corsa. af 2002, adusă recent, 
extrase full, totul original, creț 4950 euro, nego
ciabil. Tel. 0744/125690. (T)

• UOO mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/156483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva. 1800 mp. preț atractiv, 
te«254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Tebea, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490. 0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, 
tel -0254/613.366. 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 04 ha + pădure, pentru construcție casă
vacanță la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)

• vând tractor Steyer, stare perfectă de 
funcționare, nerulat în România și plug, 
preț 5800 euro. Tel. 0722/663724. (4/11.07)

• 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)

Cumpăr teren (22)

• societate comercială închiriază 
următoarele utilaje; autogreder, buldoex- 
cavator, voii excavator pe șenile cupa 1 
mc, excavator Bob Cat si autobasculantă 
tip Irac 16 tone. Relații la tel. 0723/154204, 
0254,234448.(2/10.07)

Comemorări (76)

Cu aceeași durere în suflet familia Șchiopoaie Mihai anunță împlinirea a 40 de zile de la încetarea din viață 
jy a celui care a fost frate,

col. r. ȘCHIOPOAIE DUMITRUComemorarea va avea loc luni, 16 iulie, la Sibiu. Te vom păstra mereu în sufletele noastre.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

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

Vând locuri de veci (23)
• vând loc de veci în cimitirul de pe str. M. 
Eminescu, pentru 2 locuri, telefon 0721/819189. 
(T)

Vând spații comerciale (25)

• 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)
---------------------------- -------------- -----------------------1

■ vând tractoare U650, combină Clas, 
presă de făcut baloți pe ață pluguri, grape, 
semănători pentru grâu și porumb, tel. 
0742/349357 sau 0254/246369. (nr. 06/07/07)

(3/12.07)

• Deva, 70 mp, parter, amenajat, ieșire stradă, 
50.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală, In Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
.eren 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)

• vând tractor U 445, remorcă monoax, plug cu 2 
brăzdare, grapă, container pentru tiranti; placaj 
marmură Ruschița mașină de cusut Ileana. Tel: 
0254/241397,0722/502995. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând piese VW Passat variantă an 
fabricație 85, multe dintre piese sunt noi, 
tel 0720/948386, (nr. 5/06.072007)

Garaje (43)

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

JS în vârstă de 56 de ani, din Deva. Corpul neînsuflețit 
J 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)

Soția Elena reamintește tuturor celor care l-au cunoscut că se împlinesc 2 ani de la decesul celui care a fost
OPREAN ALEXANDRUdin Simeria. 

Nu te voi uita niciodată.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Cumpărâri spatii comerciali 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• In 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)
• garsonieră Deva, complet mobilată preț 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• ap. 2 camere, Deva, mobilat, preț 150 I 
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)
• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriază - urgent - casă în Deva, zona 
Horia, construcție nouă P+E, 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. 231,800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp. zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317314. (A9)

Imobile schimb (30)
■ schimb apartament 2 camere decomandate, 
etaj 3, balcon închis, centrală termică Eminescu, 
cu apartament 2 ■ 3 camere. împăratul Traian, 
Cuza Vodă, zona gării, plus diferență. Tel. 
0354/103335. (T)

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

Auto străine (37)
• 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 Datwoo Matlz nou, neridicat. Tel. 
0723/721455. (T)
• vând Hat Regata 1985. benzină stare bună de 
funcțienare. preț 1000 euro. Tel. 0749/028505, 
226934 Deva. (T)

LEGENDA AGENȚII

IMOBILIARE:
AO - Evrilta

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 Elitte
A1O Liliacul Multicom

• vând garaj, zona pieței centrale, Deva.
Tel. 0722/701557. (4^0.07)

Mobilier și interioare (47)
• vând dulap lemn tei cu furnir de nuc și mașină 
de cusut electrică, stare nouă din import. Tel. 
235153. (T)
• vând urgent ușă intrare din lemn masiv 1,5/2 
m si ușă pentru terasă preturi avantajoase. Tel. 
0744/497183. (T)

Televizoare (48)
• vând tv color Panasonic. Diagonala72cm-Tel. 
235153. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă, mărimea 42 - 44, 
made în Germania, 200 lei; rochii de seară, 
diferite modele și compleuri, fiecare cu acce
sorii. Tel. 218084,0722/586808. (T)
• vând rochie de mireasă model deosebit, 
mărimea44 - 46, cu crinolină și toate accesoriile, 
preț bun. Tel. 0744/497183,0722/308248. (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)
• vând frigider Arctic mare, în stare foarte bună, 
preț 240 lei, negociabil. Tel. 213355. (T)

Instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, corzi încrucișate, clape fildeș, preț nego
ciabil. Tel. 221431. (T)
■ vând pianină Geaikovski, stare foarte bună, 
preț negociabil. Tel. 0751/224104 0354/105708, 
Deva. (T)

Altele (61)
• cumpăr deșeuri de plastic, plata pe loc. Tel. 
0723/301857. CT)

• Ofer cu titlu gratuit circa 1000 mc sol 
vegetal de cea mai bună calitate, Str. 
Depozitelor, Deva, spre Sântuhalm, 
Informații la telefonul 0729/009777. (nr. 
8/03,072007)

• vând copertină exterior, Ideală pentru spațiu 
comercial, L 4,5 m, și bar pentru terasă din pal 
melaminat prevăzut pentru dozator de bere, 
avantajos. Tel. 0744/497184. (T)
• vând mașină de cusut foarte veche cu pedală, 
marca Kayser, preț negociabil. Tel. 221431. (T)

• vând ferme metalice pentru hale, grajd, 
fânaț, deschiderea 123 m, înălțimea 9 m, 
lățimea 70, informații la telefonul 
0722/876251. (nr. 3/04072007)

• vând mașină de cusut Kayser. Tel. 
0720/684725. <T)
• vând seturi de 2, 3 sau 4 lacăte cu aceeași 
cheie. Tel. 0723/227569. (T)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

Pierderi (62)

■ Pierdut chei mașină GM cu telecomandă 
in zona terasei Joii din Deva, ofer recom
pensă găsitorului, Inf. la tel. 0720/868075 
sau 031/2009222. (7/06.07.07)

Prestări servicii (72)

■ mamă a doi copii, femeie serioasă, mă ofer să 
fac menaj și alte munci gospodărești, numai la 
fam.lii serioase: ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439. fT)

Suntem alături de familia Lukacsel la greaua durere survenită neașteptat prin trecerea dincolo de viață a celui care a fost
LUKACSEL IOSIF IOANîi vom păstra veșnică amintirea.

Dumnezeu să-l odihnească. Sincere condoleanțe. 
Colegii de la SC Simeria Lemn SRL Simeria

• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel in fiecare zi de miercuri în; 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• reparații generale acordaje orice tip de 
acordeon, tel. 0723/93320. (T)

• Organizări evenimente: nunti, botezuri, 
aniversări Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații la tel 
0721/747411 sau 0721/614425. (nr. 
4/05.072007)

• transport mobilier, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc volum; asigur 
demontare, încărcare la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează tricoteri pentru 
mașini de tricotat, tel. 0745/231867; tricoteri 
manuali, tel. 0744/514225; confecționeri textili, 
tel. 0746/031026 și manipulanți mărfuri, tel. 
0720/400978.(2/12.07)
• 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)
• administrator, Hunedoara. 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• administrator, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
■ administrator, lila, 1 post, data limită30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent cumpărări, Deva, 2 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de curățenie clădiri, Deva, 4 posturi, 
data limită 26.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
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• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 7 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 11 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 14 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, în incinte, Deva, 9 posturi, data 
limită 4.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent turism, Deva, 1 post, data limită 10.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.07, garanție 3000. Tel, 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Călan, 6 posturi, data 
limită 21.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Deva, 4 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 13 posturi, 
data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Hunedoara, 47 posturi, 
data limită 30.09, perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• angajăm director supermarket, in Deva, ev
urile se transmit la e-mail sovaialas@yahoo.com 
până la data de 1.09.2007. (1/13.07)
• animator sodo-educativ, Hunedoara, 2 
posturi, data limită30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent iarmadst, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent farmacist, Orăștle, 1 post, data limită 
31.07. Tei. 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 oost, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tei. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical fizioterapie. Hunedoara. 1 
post data limită 31.08. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.

• asistent medical generalist, Deva, 1 post data 
limită 28.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medcaJ generalist, Hunedoara, 1 
post data limită 2.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medcal generalist. Hunedoara 13 
posturi, data limiH31.0& Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medal generalist Hunedoara 4 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• silitei it medal generalist Hunedoara 5 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată 
TeL 213244, orele 9-16
• astelent medal generalist Orăștie, 1 post 
data limită 3107. Tei. 213244, orele 9 ■ 16
• asistent medal generalist Orăștie, 2 posturi, 
data limită 3107. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• asistent personal al persoanei cu handicap,
Orăștie, 1 post, data limită 20.07. Tel. 213244, 
orele9-16. - -
• asistent social, Hunedoara 1 post data limită 
31.08., concurs in 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• rman, Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 12.08. TeL 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 25.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 28.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Vulan, 4 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16
• betonlst, Deva, 10 posturi, data limită 12.08., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• betonlst Deva, 8 posturi, data limită 20.07., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
e biblic Hunedoara, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• brancardier, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad. 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara. 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.07.
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Lupani, 4 posturi, data limită 1.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 26.07. Tel.
213244, orele 9-16. 1

(5/13.07)

• bucătar, Deva, 4 posturi, data limită 11.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 1 post data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar. Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-16
• bucătar, Vulcan, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9 -16
• răHtonum lenjerie, Brad. 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16
• cameristă hotel Deva, 1 post data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• cameristă hotel Hunedoara, 1 post data 
limita 21.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cameristă hotel Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9-16
• cameristă hotel. Orăștie, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
■ dontontorrtranșator carne, Călan, 4 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Brad, 1 post data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor. Deva, 2 posturi, data limită 5.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 19.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confecționer-asambl». articole din textile, 
Brad, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• contecțloner-asambl articole din textile,
Călan, 4 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționei'asamblor articole din textile, 
Călan, 5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16. .
• contecțloner-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16
• confocțkmar-asambtor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confscționcr-asambtor articole din textile,
Hunedoara. 19 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confscțfonnr-aiamblor articole din textile,
Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

romimo.ro
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cuvâhm Al. lacob a semnat cu Steaua
SPORT

• Revine Poczo. PugilistuI hunedorean Radu Poczo, fratele multiplului campion i luliu Poczo, va reveni în ring, după un an i și jumătate de pauză, la Centura Păltiniș, care se va desfășura în week-end. La turneul de la Sibiu mai participă alți nouă pugiliști de la Constructorul Hunedoara, antrenați de Hie Captari. (C.M.)
Asii fotbalului rural

A

Deva (C.M.) - Cupa Primăriilor, singura competiție din țară rezervată echipelor din mediul rural, își va desemna, duminică, semifinalistele, echipe care vor intra în careul de ași ai fotbalului rural hunedorean. în lupta pentru un loc între laureatele acestei întreceri au mai rămas opt echipe care se vor întâlni în cadrul sferturilor de finală pe stadioanele din Simeria și Certej. La Simeria; de la ora 9.30, față în față se vor afla Sargeția Bretea Română și AS Brănișca, iar de la ora 11.00 se vor duela echipele Voința Ilia și Șoimul Băița, respectiv Petito Băcia și Poiana Ruscă Ghelari (de la ora 11.00). Meciurile se dispută în sistem eliminatoriu, iar în caz de egalitate departajarea se va face prin executarea loviturilor de la 11 metri.

■ Internaționalul de la 
Corvinul, transferat la 
cea mai galonată 
echipă a României.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - Cel mai curtat jucător de la FC Corvinul 2005, internaționalul de juniori Alexandru lacob care are 18 ani a făcut un pas uriaș spre fotbalul mare. Alex, fiul fostului președinte al clubului hunedorean, Valeriu lacob, a acceptat oferta celei mai galonate echipe de club din România, Steaua București, și a semnat, ieri, cu formația patronată de Gigi Becali. Detaliile financiare ale transferului nu au fost dezvăluite,

Alexandru lacob a făcut un 
pas uriaș spre fotbalul mare

(Foto: T. Mânu)oficialii grupării hunedorene fiind de negăsit. Surse neoficiale susțin că echipa FC

Corvinul va încasa 200-250 de mii de euro și 15-20 la sută dintr-un eventual transfer al jucătorului la o altă echipă.
A plecat în Olanda„La ora 10.50 am semnat contractul, iar la 14.20 Alex era în avion cu destinația Amsterdam, pentru a se alătura lotului condus de Gică Hagi în cantonamentul din Olanda. Am mai avut o ofertă tentantă de la echipa de tineret Primavera a clubului Inter Milano, dar am decis să semneze cu Steaua, din cauza problemelor pe care le-a avut Chivu cu Inter. Alex e nerăbdător să intre în pregătirile echipei. Visează deja să joace în Liga Campionilor și după cum îl știu eu de serios și ambițios sunt sigur că va

fructifica această rampă de lansare în fotbalul de performanță pe care o reprezintă statutul de jucător la Steaua”, afirma Valeriu lacob, tatăl fotbalistului hunedorean.• FC Steaua a confirmat, ieri, pe site-ul său oficial, transferul jucătorului in vârstă de 18 ani, de la FC Corvinul 2005 Hunedoara. lacob, care în iarnă a efectuat un stagiu de pregătire la campioana Italiei, Internazionale Milano, a debutat la echipa de seniori a Cor- vinului la 16 ani, a jucat în 56 de meciuri și a marcat un gol. Alexandru lacob poate juca atât la mijloc, la închidere, cât și în apărare în centrul defensivei. El a evoluat în total în 92 de partide la loturile de juniori, fiind căpitanul Naționalei Under 19.
Jiul în turneu în Austria

"■ -

Echipa "Voința" Ilia, una dintre favoritele com
petiției (Foto: T. Mânu)

■ Antrenorul Gh. Poe- 
naru are la dispoziție 
un lot format din 22 
de seniori și 5 juniori. *

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informniedia.ro

Petroșani - Jiul Petroșani va pleca, duminică, într-un stagiu de pregătire în Austria, pentru o perioadă de 11 zile, interval în care va disputa și cinci jocuri amicale de verificare. Antrenorul Gheorghe Poenaru a definitivat lotul înaintea plecării în cantonament, în Austria urmând să fie prezenți 28 de jucători, dintre care 22 de seniori și cinci juniori.Juniorii din lotul Jiului - Matei, Roiu, Abuzătoaie, Dră- gulici, Vădaru - au vârste

între 16 și 18 ani și sunt veniți de la echipe din București, Moldova și Timișoara. „îmi pare rău că l-am pierdut pe Teușan chiar înainte de plecarea în stagiul din Austria. Echipa îi va simți lipsa, dar sunt convins că va face treabă bună la Poli Timișoara. Lungan este singurul jucător de care ne vom despărți, în rest lotul s-a definitivat și nimeni nu va «mai pleca de la echipă. Cu lotul cu care voi merge în Austria voi începe campionatul in liga secundă”, a spus Poenaru. Jiul va disputa cinci jocuri de verificare după următorul program: 18 iulie: Jiul - Lech Poznan (Polonia), 20 iulie: Jiul - Jablonec (Cehia), 22 iulie: Jiul - TSV 1860 Rosenheim (Germania), 24 iulie: Jiul - Maccabi Hertzy- ilia (Israel), 26 iulie Jiul- Swin-

Jiul și-a luat adio de la Liga Națională după un meci cu Steauadon Town (Anglia). Atacantul Gabriel Apetri va continua să joace la Petroșani în liga a doua, chiar dacă obiectivul impus de conducere nu este promovarea în prima ligă. „Eu sunt convins în proporție de 90 la sută că Jiul va promova și când spun lucrul acesta mă gândesc la faptul că Pintilii a revenit la echipă și este un

câștig pentru noi. Au rămas Mircea Gheorghe, Dinu, Spânoche. Nu vreau să mă mai gândesc la alte echipe decât la Jiul. Nu îmi pare rău că am fost în pregătire cu Poli Timișoara și nu m-au oprit acolo, acum nu am în cap decât să revin în prima ligă împreună cu actuala mea echipă”, a spus Apetri.

Corvinul începe amicalele
) Hunedoara (C.M.) - Fotbaliștii de la Corvinul 2005 Hunedoara trec de azi într-o altăfază a pregătirii pentru noul sezon. După

Titi Alexoi

etapa acumulărilor fizice, jucătorii antrenați de Titi Alexoi au acum liber la minge și vor demara pregătirea tactică ce va fi „șlefuită” în cadrul jocurilor amicale de verifi care. Primul test al hune- dorenilor se va desfășura, azi, de la ora 10.30, pe stadionul „Michael Klein”, în compania echipei Inter Blaj din Liga a IlI-a. „Am schițat dejao posibilă formulă de echipă și vreau să vădcum le iese jocul. Lucrurile sunt doar provi zorii, așa că pe parcursul amicalului cu Inter voi folosi toți jucătorii din lot, pentru a mă lămuri asupra potențialului lor”, afirma tehnicianul hunedorenilor. FC Corvinul

Portari: lonuț Curcă, Anton llie. 
Andrei Tonca.
Fundași: Alexandru Bădoiu, Cipri- 
an Dinu, Fabian Teușan, Mihai 
Petrescu, Sergiu Andrițoiu (CSM 
Vulcan), Valentin Stancu (Minerul 
Uricani), Bogdan Roiu (TIM Giroc 
Timișoara), lonuț Neagu (Auxerre 
Lugoj), lonuț Burca (Dunărea 
Calafat), Alexandru Stratulat (FC 
Onești), Daniel Văd^ariu (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, Ma
rius Rusen, Silviu Afrem, Adrian 
Câmpeanu, Marius Matei.

va continua seria jocurilor amicale de verificare după următorul program: 18 iulie cu CFR Timișoara acasă; 21 iulie cu Unirea Alba Iulia acasă; 25 iulie cu Poli II Timișoara în deplasare; 28 iulie cu Unirea Alba Iulia în deplasare; 1 august cu Poli II Timișoara acasă; 4 august cu Jiul (pe un teren nedesemnat încă).
Pas înapoi pentru Pintilii

Petroșani (C.M.) - Internaționalul de tineret Mihai Pintilii care a fost în pregătire cu Steaua în această vară, dar pe care antrenorul Gică Hagi nu l-a reținut în lot și l-a cedat înapoi Jiului, consideră că revenirea la Petroșani este un pas înapoi în cariera sa. „Nici nu știu ce să spun dacă sunt sau nu dezamăgit, cert este că am făcut un pas inapoi. Una este să joci în prima ligă și alta este să joci în liga secundă. Oricum, a fost o experiență frumoasă pentru mine faptul că m-am pregătit cu Steaua și l-am avut antrenor pe Gică Hagi. Este un antrenor meseriaș, dar mai multe nu pot să spun despre el pentru că nu l-am cunoscut foarte bine”, a spus fundașul care acum face parte !din lotul Jiului.

Becali criticat de 
suporteri

București (C.M.) - Suporterii formației Steaua consideră că decizia finanțatorului Gigi Becali de a nu permite punerea în vânzare a abonamentelor la peluze, pentru sezonul 2007/2008, s-ar putea răsfrânge asupra rezultatelor echipei, deoarece fanii vor continua protestele la adresa patronului. „Gestul nu este o surpriză totală. Mincinosul și lăudărosul Gigi Becali, cel care face transferuri de 30 de milioane de euro, cel care cumpără avion sau face stadion de 45.000 de locuri, - ei bine, acest om este foarte parolist când vine vorba de propriile-i războaie. Ne-a promis că nu va scoate abonamente la peluze și deocamdată se ține de cuvânt”, se scrie pe site-ul suporterilor fcsteaua.ro.
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Ai visat să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Te-ai săturat să aștepți după mijloacele 
de transport în comun? CL îți rezolvă aceste probleme Câștigă în 24 iulie:
> mii? os imi’13 sau»n.țfA osrvmj,ori hi«:iA, <u i «vris> wui^A
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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