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Dimineața La prânz Seara

Finanțări nerambursabîle
Deva (M.S.) - România va beneficia de 

fonduri nerambursabile în valoare de 3,7 
miliarde euro, pentru perioada 2007-2013, în 
cadrul Programului Operațional Regional, a 
declarat vicepreședintele Consiliului Jude

țean Hunedoara, Petru Mărgi
nean. Destinat dezvoltării 
celor opt regiuni ale Ro
mâniei, programul este apre
ciat ca fiind foarte important 
pentru un județ sărac cum 

este Hunedoara. Primele 
proiecte pot apărea în 
noiembrie, urmând să 
fie operaționale din 
2008. /p.6

Lupte
Deva (V.N.) - La Cam

pionatele Naționale de 
Lupte Libere seniori, 
care s-au desfășurat la 
Reșița, școala de luptă
tori de la CSȘ Deva a 
confirmat din nou. Au 
fost prezenți peste 200 de 
sportivi de la 32 de clu
buri din țară, iar antre
norii deveni au apreciat 
că a fost cea mai dificilă 
competiție din ultimii 10 
ani. Alina. Pogăcean, la 
categoria 51 de kg, a 
obținut medalia de ar
gint, iar la categoria 59 
de kg, Alexandra Leucă 
a câștigat locul doi. /p.7

Vor soldați!
Deva (M.S.) - Centrul 

Militar Județean Hune
doara a început o cam
panie de recrutare a 
tinerilor. La nivel națio
nal sunt disponibile 130 
de locuri de ofițeri pe 
diverse specializări. Can- 
didații trebuie să; aibă 
studii superioare, /p.6

Devenii 
fac 
fitness
Deva (C.B.) - Pentru a 
evita zilele caniculare 
din luna iulie, devenii 
amatori de mișcare 
își găsesc refugiul în 
sălile de fitness. Unii 
patroni ai unor astfel 
de unități afirmă că, 
zilele acestea, se con
fruntă cu un aflux de 
clienți care, din 
dorința de a scăpa 
de razele puternice 
ale soarelui de vară, 
iau cu asalt sălile 
dotate cu aparatură 
specifică pentru 
sport. în unele locuri 
numărul de amatori 
de sport a crescut cu 
până lă 25%, după 
spusele patronilor. 
Clienții afirmă și ei că 
sala de fitness este 
cea mai bună alegere 
pe această vreme 
încinsă și că prețul 
pentru abonamentul 
lunar nu este deloc 
mare, /p.3
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Europenizarea alimentației

Nepregatiți de caniculă
■ Deși a fost anunțată 
de meteorologi, canicula 
a luat autoritățile prin 
surprindere.

Deva (D.I.) - Cu mai puțin 
de 24 de ore înainte ca valul 
de căldură anunțat de toate 
prognozele meteo să ajungă și

la noi, Comitetul județean 
pentru situații de urgență nu 
știa unde vor fi instalate 
punctele de prim ajutor și în 
ce va consta dotarea acestora, 
în condițiile în care la 
sfârșitul săptămânii trecute 
prefectul Cristian Vladu a dis
pus desființarea corturilor în 
care, în celelalte perioade

toride, oamenilor li se oferea 
o mână de ajutor. Luni la 
prânz nu se știa decât teore
tic cu ce vor fi înlocuite cor
turile: cu încăperi dotate cu 
aparate de aer condiționat în 
care să existe apă potabilă și 
să poată fi oferită asistență 
medicală. Locația lor exactă 
însă n-o cunoștea nimeni,

pentru că nimeni nu a fost 
făcut direct responsabil de 
această acțiune și, deci, 
nimeni nu și-a asumat-o în 
mod direct. După câteva ore 
ieșiseră la socoteală pentru 
tot județul 44 de puncte de 
prim ajutor și 55 în care se va 
distribui apă potabilă. Care 
„vor fi” amenajate! /p.5
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Un grav accident de circulație 
a avut loc aseară la ieșirea din 
localitatea Vălîșoara. Un 
bărbat din localitatea Peștera a 
intrat cu mașina într-un cap de 
pod și a murit pe loc. /p.3

(Foto: Traian Mânu)

Directorul teatrului, la evaluare
■ Nicodim Ungureanu, 
directorul teatrului din 
Deva, a fost evaluat ca 
manager.

Deva (H.A.) - Comisia de 
evaluare a activității direc
torului Teatrului din Deva s- 
a întrunit, ieri, pentru a 
cântări dacă Nicodim Ungu
reanu și-a îndeplinit sarcinile 
de director. Deși nu s-a dat un 
verdict, unul dintre membrii 
comisiei, consilierul democrat 
Francisk Kovacs, consideră 
activitatea lui Ungureanu 
drept nesatisfăcătoare. Cu atât

mai mult cu cât Consiliul 
Local Deva este bun de plată, 
în urma amenzilor pe care le- 
a încasat directorul Ungu
reanu săptămâna trecută. Mai 
mult, consilierul local l-a luat 
la întrebări pe Ungureanu cu 
privire la absențele nemoti
vate de la serviciu. Ungureanu 
a găsit scuze pentru toate 
acuzele aduse de membrul 
comisiei de evaluare, evocând, 
în mod special, organigrama 
pe care vrea să o pună în 
funcție cât mai rapid. Vicepri- 
marul Florin Oancea a acor
dat mai mult credit direc
torului Ungureanu, spunând

că „n-am venit aici să ne 
certăm și nici să-l tragem pe 
domnul Ungureanu la răspun
dere”. La finalul ședinței 
Comisiei de evaluare i s-a dat 
cuvântul și liderului Sindica
tului „Thalia”, din cadrul 
Teatrului de Artă Dramatică 
Deva, Torino Bocăniciu. Aces
ta îl acuză pe Nicodim Un
gureanu atât pentru neres- 
pectarea unor legi în vigoare, 
cât și a regulamentului intern 
al teatrului.

Fără apă caldă
Deva (C.P.) - Locuințele 

din Deva, racordate la 
sistemul centralizat de 
distribuție a agentului 
termic, vor rămâne fără 
apă caldă timp de câteva 
zile, la mijlocul lunii au
gust, a declarat loan 
Cristea, directorul Calor 
Deva. Perioada progra
mată pentru sistarea apei 
calde este cuprinsă între 
13 și 16 august. în acest 
interval, Termocentrala 
Mintia va efectua lucră
rile de revizie anuală a 
instalațiilor.

Raid anti-speculanți
Deva (T.S.) - în încercarea 

de a stopa fenomenul de 
speculă existent în Piața Cen
trală din Deva, polițiștii hune- 
doreni au organizat o acțiune 
de verificare a producătorilor 
particulari. Raidul polițiștilor 
a fost unul surpriză, nici 
măcar Administrația Pieței

nefiind înștiințată. Cu această 
ocazie, au fost verificate 
actele a peste 90 de pro
ducători particulari, fiind 
aplicate 11 sancțiuni contra
venționale, în valoare totală 
de 1.622 lei. De asemenea, au 
fost ridicate 20 de certificate 
de producător, /p.3
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• Uciși în Irak. Armata americană a 
anunțat că doi soldați americani au fost 
uciși de insurgenți în Irak, în ultimele 48 
de ore. Unul dintre soldați a murit ieri în 
luptele cu rebelii din provincia nordică 
Ninive, iar cel de-al doilea a fost ucis 
într-o explozie, care a avut loc lângă 
vehiculul în care se afla.

PNL îl somează pe președinte
■ Liberalii îl somează 
pe președintele Traian 
Băsescu să promulge mal 
repede legea pensiilor

Explozie
Santiago (MF) - O ex

plozie s-a produs, ieri 
dimineață, în Chile, la 
ambasadele Marii Bri
tanii și Israelului. Pos
tul american de televi
ziune CNN a anunțat că 
o bombă ar fi explodat 
într-o clădire care adă
postește cele două amba
sade din Santiago. Ulte
rior, canalul de televi
ziune a revenit, preci
zând că explozia - de mi
că putere - a fost provo
cată de un pachet plasat 
în apropierea clădirii. 
Nu s-au înregistrat vic
time sau pagube mate
riale majore.

(Foto: EPA)

(Foto: EPA)

Atentate
Londra (MF) - Secre
tarul britanic de stat 
însărcinat cu securi
tatea, Alan West, a 
declarat, astăzi, că 
30 de celule teroriste 
pregătesc atentate în 
Marea Britanie, rela
tează AFP. „Serviciile 
de securitate și poliția 
supraveghează, în 
prezent, peste 200 
de grupări sau rețele 
care ne amenință 
securitatea, într-o 
măsură mai mare 
sau mai mică", a afir
mat oficialul într-un 
interviu acordat pos
tului de radio BBC.

Nouă înregistrare 
cu Osama ben-Laden

Bagdad (MF) ■ O înregistrare video, 
necunoscută până acum, cu șeful al-Qaida, 
Osama ben-Laden, a apărut pe site-urile 
jihadiste de pe Internet. înregistrarea 
durează circa un minut și face parte 
dintr-im film-de propagandă intitulat: „Par
fumul Raiului”. Ben-Laden.

Ceva mai încărunțit decât în alte înre
gistrări, el vorbește - referindu-se la profe
tul Mahomed - despre martiriu și despre 
fericirea de a muri în luptă, în numele lui 
Allah. Filmul este realizat de As-Sahab, 
divizia de propagandă multimedia din al- 
Qaida. Experții americani care monito
rizează site-urile folosite de radicalii isla- 
miști nu au putut estima data la care a fost 
făcută înregistrarea, însă cred că aceasta' 
este destul de veche. Restul filmului 
conține elogii ale martiriului exprimate de 
discipoli al-Qaida din mai multe țări isla
mice.

Sărbătoare. Armata Populară
Chineză a sărbătorit, ieri, cea de-a 80-a 
aniversare. (Foto: epa)

tIBFff
- 3’iT 3? 5 J •*? —

22 2>ece~~er<e 37 A

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit a-1 Tvajelor.

București (MF) - Vicepreșe
dintele PNL, Ludovic Orban a 
declarat, luni, că Biroul Poli
tic Central a decis să-l someze 
pe șeful statului să grăbească 
procedura de promulgare a 
legii pensiilor, menționând că 
fundamentarea creșterii pen
siilor a fost întocmită de mi-
??•••”•................... .
. Suntem pregătiți și de sesiune par

lamentară extraordinară

Ludovic Orban, vicepreședinte PNL 
....................................................M 
nistrul Economiei și Finanțe
lor și de cel al Muncii.

„Referitor la legea pensi
ilor, îl somăm pe președintele 
Traian Băsescu să grăbească 
procedura de promulgare a 
legii. îl avertizăm că este mai 
bine să semneze proiectul de

lege în forma în care este as
tăzi, pentru că, în cazul în 
care îl va transmite spre reex
aminare Parlamentului, depu
tății și senatorii PNL sunt 
pregătiți să participe la sesiu
nea extraordinară”, a declarat 
Orban. în ceea ce privește 
fundamentarea creșterii pen
siilor, liberalul a susținut că 
aceasta este realizată, dar nu 
știe dacă a ajuns la „chiriașul 
de la Cotroceni”. „îi transmi
tem să nu mai fie atât de 
îngrijorat de resursele finan
ciare, pentru că România a 
cunoscut un proces de creș
tere economică în perioada 
Guvernului Tăriceanu”, a 
conchis vicepreședintele PNL. 
Legea pensiilor, inițiată de 
PSD, a fost adoptată în 28 iu
nie, ultima zi a sesiunii par
lamentare, și a fost depusă 
pentru promulgare, în 6 iulie. 
Pensia medie va urca cu 40% 
la începutul anului viitor, 
după ce punctul de pensie va 
crește de la 31% la 37,5% din 
valoarea salariului mediu

Ludovic Orban sare la gâtul președintelui Băsescu

brut. Legea pensiilor stabileș
te o nouă majorare a punctu
lui de pensie începând cu 1 
ianuarie 2009, de la 37,5% la 
45% din salariul mediu brut.

(Foto: EPA)

Conform Constituției, șeful 
statului are la dispoziție 20 de 
zile, în care poate promulga 
legea sau o poate retrimite 
Parlamentului.

Shimon Peres, pregătit pentru 
un mandat de 7 ani (Foto: epa)

Si-a început mandatul
■ Shimon Peres, noul 
președinte al statului 
Israel, a depus jurămân
tul de investitură.

Tel-Aviv (MF) - Peres devi
ne astfel cel de-al nouălea șef 
al statului israelian, dar pri
mul care preia mandatul în 
condiții deosebite. Mai precis, 
predecesorul său Moshe Kat

sav a fost nevoit să demisio
neze în urma unui scandal 
sexual. Shimon Peres își în
cepe astfel în mod oficial 
mandatul de 7 ani ca preșe
dinte al Israelului. Noul șef al 
statului israelian are în spate 
o carieră politică de peste 60 
de ani. Născut în Polonia, 
Shimon Peres a emigrat în 
Palestina, înainte de înființa
rea statului Israel. A deținut

numeroase portofolii-cheie: 
Apărare, Finanțe, Informații, 
Transporturi și Integrare și a 
fost de două ori prim-minis- 
tru al Israelului. în 1993, po
liticianul a primit premiul 
Nobel pentru pace, alături de 
Yitzhak Rabin și Yasser Ara
fat, pentru acordul de la Oslo, 
prin care palestinienii au că
pătat drept de autodetermi
nare.

Data alegerilor europene
* Democrații îi solicită 
premierului să stabileas
că data alegerilor pentru 
Parlamentul European.

București (MF) - Președin
tele PD, Emil Boc, a declarat, 
ieri, că democrații îi solicită 
premierului Călin Popescu 
Tăriceanu să stabilească data 
alegerilor pentru Parlamentul 
European și să nu mai amâne 
acest moment crezând că da
tele sondajelor se vor schimba.

„E inacceptabil ca, în con
dițiile în care avem mai puțin 
de 6 luni până la expirarea 
termenului-limită de organi
zare a acestor alegeri, pre
mierul și PSD să se joace de- 
a data alegerilor, în funcție de 
modul în care se situează în 
sondaje”, a precizat Emil Boc.

Liderul democrat a spus că 
președintele PNL, alături de 
PSD, amână data europarla- 
mentarelor doar din consi
derente strict electorale, cre
zând că vor urca în sondaje.

Emil Boc îi forțează mâna lui Tăriceanu (Foto: EPA)

El le-a transmis, însă, libe
ralilor și social-democraților, 
că „ceea ce trebuia să se în
tâmple se va întâmpla”, pen
tru că nici legile statisticii, 
nici legile lui Murphy nu pot 
fi infirmate.

Potrivit lui Boc, stabilirea 
unei date certe pentru euro- 
parlamentare reprezintă o 
„chestiune de respect față de 
UE”, astfel încât România să 
arate că este un partener care 
își onorează promisiunile.

Săptămână 
tensionată

București (MF) - Săptă
mâna care începe se a- 
nunță tensionată din 
punct de vedere politic. 
Social democrații au pro
mis că dacă vor primi un 
refuz de la Cotroceni, vor 
cere sesiune parlamen
tară extraordinară. Des
pre pensii, dar și despre 
medicamente se va dis
cuta și la PNL. Liberalii 
ar putea să-i trimită un 
răspuns șefului statului 
despre sursa de finanțare 
a creșterii pensiilor, dar 
și a compensării în pro
porție de 90% a medica
mentelor pentru pensiofi*  
nari. Nici educația nu va 
fi uitată - în această săp
tămână liderul PSD va „ 
demara discuții cu restul 
președinților de partid 
pentru semnarea unui 
pact național pentru edu
cație.

Carlos Șacalul despre al-Qaida: Niște amatori!
8 Conform spuselor lui 
Carlos, cei din al-Qaida 
sunt niște amatori, care 
nu știu să facă bombe.

Clairvaux (MF) - Aceasta 
este părerea celui mai cunos
cut terorist din lume, Carlos 
Șacalul, despre al-Qaida și 
campania jihadistă purtată de 
terorismul islamist împotriva 
occidentului. Celebrul terorist 
a acordat primul său interviu 
de când a fost capturat și 
închis de francezi, acum 13 
ani. Până ca Osama ben-La

den să-i „fure coroana” cu 
atentatele din septembrie 
2001, Vladimir Ilici Ramirez 
Sanchez, zis și Carlos Șacalul, 
deținea nefastul titlu de cel 
mai periculos terorist din 
lume. Din 1994, când a fost 
capturat în Sudan de servici
ile secrete franceze, Carlos a 
fost condamnat la închisoare 
pe viață pentru mai multe 
asasinate comise în anii 70 în 
Franța.

Diabetic și obez, el își is
pășește pedeapsa în închisoa
rea din Clairvaux. Carlos s-a 
declarat, în interviu. întristat

de atacurile teroriste asupra 
Marii Britanii, țară în care a 
locuit mai mulți ani. Cât des
pre celulele teroriste ale al- 
Qaida, „revoluționarul profe
sionist” - cum și-a intitulat el 
activitatea de terorist, afirmă: 
„Nu sunt profesioniști. Nu 
sunt organizați. Nici măcar 
nu au habar cum se fabrică 
explozibilii sau detonatoare 
de calitate”. Fost prieten cu 
Ceaușescu, Saddam Hussein 
sau Gadhafi, Carlos Șacalul 
mărturisește că nu regretă 
nimic din acțiunile sale și 
consideră că „moștenirea sa”

este dusă mai departe nu 
numai de către comuniști, ci 
și de jihadiști. El a spus că nu 
își mai amintește câți oameni 
a ucis, dar că sigur numărul 
lor este sub 100. Cea mai 
mare dezamăgire a sa este 
chiar porecla de „Șacalul”, 
inventată chiar de ziarul bri
tanic pe care obșinuia să-l 
citească, „The Guardian”. A- 
ceasta, a explicat el, deoarece 
Șacalul era porecla unui ina
mic personal, un șef al poli
ției venezuelene. Nu l-a de
ranjat, în schimb, niciodată 
să fie numit „terorist”.
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Rută ocolitoare. Datorită lucrărilor de 
amenajare a podului de peste râul Mureș 
din Ilia, polițiștii recomandă participanților 
la trafic, pentru evitarea evenimentelor 
rutiere nedorite și a blocajelor, 
următoarea rută ocolitoare: Ilia - Brănișca 
- Șoimuș - Hărău - Rapolt - Geoagiu - 
Gelmar cu ieșire în DN 7. (T.S.)

Raid inopinat în Piața Devei

A copiat la 
sport

Deva (S.B.) - Prima zi 
a examenului de titu
larizare al profesorilor a 
fost nefastă pentru doi 
dascăli care au fost 
prinși copiind de pe fi
țuici. „Unul dintre cei 
doi a fost prins copiind 
la educație fizică și sport 
(scris), iar celălalt dădea 
examen la limba și lite
ratura română și meto
dica predării limbii și 
literaturii române pen
tru un post de educator”, 
a declarat inspectorul 
general adjunct, Simion 
Molnar - Inspectoratul 
școlar al Județului Hu
nedoara. Cei doi candi
dați au fost eliminați 
pentru fraudă. La exa
menul de titularizare din 
județul nostru s-au în
scris 1.135 candidați, dar 
la prima probă scrisă, de 
ieri, s-au prezentat doar 
808. Dintre aceștia, 
aproape 200 au dat exa
men la limba și literatu
ra română.

Lucian Heiuș

Simion Molnar

Bilanțul 
contabil
Deva (C.P.) - Agenții 
economici hune- 
doreni au obligația 
depunerii, până la 
data de 15 august, a 
bilanțului contabil pe 
primele șase luni ale 
anului. Persoanele 
juridice care nu au 
desfășurat activitate 
de la data înființării 
până la 30 iunie 
2007 depun o 
declarație pe propria 
răspundere la 
unitățile fiscale. O 
declarație similară vor 
depune și firmele 
care se află în curs 
de lichidare, declară 
Lucian heiuș, direc
torul DGFP Hune
doara. Programul 
informatic de asis
tență este pus la dis
poziția operatorilor 
economici, gratuit, 
de unitățile fiscale 
sau poate fi 
descărcat de pe 
Internet de la adresa 
www.mfinante.ro.

■ Aproximativ 100 de 
producători particulari 
au fost verificați de 
polițiștii hunedoreni.

Tiberiu Stroia_________________
tiheriu.stroia@in1ormmedia.ro

Deva - în încercarea de a 
stopa fenomenul de speculă 
existent în Piața Centrală din 
Deva, polițiștii hunedoreni au 
efectuat, sâmbătă, o acțiune 
de verificare a producătorilor 
particulari. Cu această ocazie, 
au fost verificate actele a 
peste 90 de producători par
ticulari, fiind aplicate 11 
sancțiuni contravenționale, în 
valoare totală de 1.622 lei. De 
asemenea, au fost ridicate 20 
de certificate de producător, 
în vederea verificării veridi
cității datelor înscrise în 
respectivele documente.Urmează alte controale

„Acțiunea constituie o etapă 
dih obiectivul urmărit de 
polițiștii deveni, respectiv 
păstrarea climatului de lega
litate a activităților economice 
derulate în piața centrală a 
Devei. Acțiunea polițiștilor va 
fi urmată de alte activități,

Polițiștii au "ridicat" 20 de certificate de producător pentru verificări (Foto: t. Mânu)

incluzând verificări amănun
țite vizând legalitatea și veri
dicitatea documentelor prezen
tate de producătorii particu
lari și comercianți”, declară 
Alexandru Roșioru, șeful IPJ 
Hunedoara. Acesta a mai ară
tat că, la această dată, piața 
agroalimentară din Deva be
neficiază de un număr de 400

de locuri la tarabe, din care în 
mod curent sunt ocupate cir
ca 60-70 la sută, producătorii 
particulari având posibilitatea 
de a-și comercializa în condiții 
normale produsele.

în privința eventualelor 
situații de speculă cu produse 
agroalimentare, polițiștii mu
nicipiului Deva așteaptă atât

sesizările cetățenilor cât și ale 
comercianților privind modul 
în care se desfășoară acti
vitățile economice în piețele 
din Deva.

Cei care pot oferi exemple 
concrete de încălcare a 
legalității în această zonă sunt 
rugați să apeleze numărul 
unic de urgență 112.

Dau jogging-ul pe sala de fitness

Pieton rănit grav
Deva (T.S.) - O pensionară în vârstă de 72 

de ani, din Deva, a fost grav accidentată, 
ieri dimineață, în timp ce traversa strada 
prin loc nepermis. „Viorelia B., de 72 de 
ani, din localitate, pensionară, s-a angajat 
în traversarea străzii Nicolae Bălcescu din 
Deva, prin loc nemarcat și fără să se asi
gure, fiind surprinsă și accidentată grav de 
autoturismul marca Dacia 1300, condus de 
Ovidiu G., de 19 ani, din Deva. în cauză s-a 
întocmit dosar penal”, declară Bogdan Nițu, 
purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.

■ Pentru mulți deveni, 
sala de fitness este un 
loc de refugiu din calea 
caniculei.
CĂLIN BlCĂZAN

calin.bica2an@in1ormmedia.ro

Deva - Zilele călduroase din 
acest an le-a cam tăiat deve- 
nilor pofta de jogging. Pentru 
a evita razele nocive ale soare
lui, mulți deveni aleg să 
meargă la sălile de fitness pen
tru a face mișcare sau pentru 
a-și modela trupul. Chiar dacă 
pare puțin ciudat, numărul 
clienților amatori de sport a 
crescut în această vară la 
unele săli de fitness, compa
rativ cu perioada de iarnă 
când frigul îi împiedica pe 
sportivi să facă mișcare în aer 
liber. Unii patroni de săli de 
sport afirmă că la unitățile pe 
care le conduc se înregistrează

o creștere a numărului de 
clienți cu până la 25% față de 
perioada timpului rece. „în 
ultima perioadă la sala noas
tră s-a înregistrat un aflux de 
clienți dornici să facă mișcare. 
Acuma nu pot spune că e o 
creștere foarte mare, dar com
parativ cu perioada de iarnă, 
acum se vede clar că vin mai 
mulți. Cam 50% din cei care 
vin sunt clienți fideli ai clubu
lui nostru, 25% sunt sportivi 
de performanță, iar alți 25% 
sunt cei care vin ocazional”, 
specifică Gheorghe Lazăr, 
administratorul sălii Gim- 
strong din Deva.Fug de căldură

Devenii confirmă că „luna 
lui cuptor” este parcă mai 
încinsă ca niciodată și din 
acest motiv preferă să meargă 
la sală unde condițiile pentru 
desfășurarea activităților spor
tive sunt pe placul tuturor.

Sala de fitness, tot mai căutată (Foto: t. Mânu)

„Pe căldurile astea îmi e 
aproape imposibil să fac 
mișcare sub razele soarelui. 
Eu prefer să merg la sală 
atunci când simt nevoia să fac 
sport. După părerea mea, așa 
ar trebui să facă toată lumea 
în perioada asta pentru că alt
fel riști să faci insolație sau să

te alegi cu diferite boli de 
piele”, consideră Ovidiu S. 
„Eu sunt abonat de trei ani 
la o sală de fitness și fie că-i 
vară, fie că-i iarnă eu prefer 
să fac mișcare la sală. Pentru 
30 de lei pe lună eu zic că se 
merită să eviți căldurile din 
zilele astea”, afirmă Marian B.

Zid pe banii primăriei
Deva (C.P.) - Primăria mu

nicipiului Deva va cheltui 
peste 306.000 euro pentru a 
ridica un zid de sprijin în ve
derea stabilizării terenului de 
pe strada Crângului. Zidul se 
va întinde de la imobilul cu 
numărul 30 până la cel cu 
numărul 40.

Costul lucrărilor va fi 
suportat din bugetul local al 
municipalității pentru că pro
prietarii caselor au dat în 
judecată Primăria și au

câștigat procesul. La ultima 
ședință a Consiliului Local 
Deva au fost consilieri locali 
care au susținut însă ideea că 
alunecarea terenului a fost 
provocată și de faptul că s-au 
dat autorizații de construcție 
într-o zonă unde structura 
geologică nu ar fi permis acest 
lucru. Aceștia au mai adăugat 
că un impact negativ l-ar fi 
avut și traficul autove
hiculelor grele, încărcate cu 
materiale de construcție.

Cuplul verii 2007
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dragostea din tine!
Vara asta, aprinde

Dacă formați un 
cuplu și aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este momen- 
tull Vă facem 
vedete și vă 
răsplătim pentru 
astal Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa „Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, 
sau în format elec
tronic la adresa de 
mail: sanda.bocani-

în perioada 3 iulie— 
2 august, iar în 27 
august vă alegeți . 
cu 200 lei! 
Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 
forma votului elec
tronic, cât și prin 
intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber", 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara astal

. rvztie »vi n HiMtise arai m zibi, >1 pe purta*.  La acest concurs ■ 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora in*o"nați ’ suDli- H 
mentare la tel 0254/ 211 275, Int 8834

cuvw
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1934 - S-a născut

1841 - Apare primul număr al revistei satirice brita
nice «Punch». ____________________________________

actorul canadian Donald Suther- 
land ___________
1945 - A avut loc Conferința de 
la Potsdam între Roosevelt, Stalin 
;i Churchill, consacrată regle
mentării situației postbelice în 
Europa.________ ________ _
1952 - S-a născut actorul ameri-

can David Hasse hoff («Knight Rider») (foto)_________ _
1955 - Se deschide primul parc Disneyland în

. Orange County, SUA._________________________________
1959 - A murit, la 44 de ani, Billie Holiday, 
cântăreață americană de blues._______________________
1962 - Robert White stabilește cu un avion X-15 
altitudinea record de 108 km. _________________
1968 - La Londra are loc premiera filmului de ani- 
mație al formației Beatles «Yellow Submarine».______
1975 - Navele spațiale Apollo 18 și Soyuz 19 fac 
prima joncțiune în spațiu.

32°
maxim

Prognoza pentru astăzi
Timp însorit. Maxima va fi de 32°C, iar 

minima de 16°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Timp însorit. Maxima va fi de 

33°C, iar minima de 16°C.
Joi. Timp însorit. Temperatura maximă 

va fi de 34°C. Minima va fi de 16°C.

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Mare Mc. Marina din Cilicia.

Calendar Romano-Catolic
Ss. Alexie, Marina.

Calendar Greco<atolic
S Marina, m.

Energie electric*
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00-15.00 în Brad, str. Libertății, bl.6, sc.1, sc.2; 
Șesuri, Costești Deal, Almășel.
8.30-15.00 - Fornădie.
8.00-16.00 în Hunedoara, străzile Carpați, Cloșca, 
Dragoș Vodă, Crișan, 22 Decembrie, Doinei, Spicu
lui, bl.L 4, 5, 6; Lunca Cernii, Negoi, Gura Bordului, 

I Poiana Răchițelii, Meria, Vadu Dobrii, Ruda (inclusiv
Releu TV și Pompe Ruda), Poienița Voinii, Fântâna, 
Valea Babii, Bunila, Florese, Alun; Hațeg, str. Horia; 
Bobaia.
9.00-15.00 - Muncelu Mare.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, satul Dâlja Mică, str. Cucu
lui, str. Saturn, bl.2, bl.4, bl.5, bl.6, bl.7, bl.9, bl.8, 
bl. 10, bl. 12; Petrila, str. Dobrești, str. T. Vuia; 
12.00-15.00 în Vulcan, str. M. Viteazul, bl.D4, D5, 
D6.

Gaz .________ ________________________________
Astăzi turnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

I Apă ______________________________________________
I Astăzi furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Fasole verde
Ingrediente: 800 g fasole verde proaspătă, 1 ardei 
capia roșu, 1 ardei verde, 1 ceapă, 1 roșie, 3 căței 
de usturoi, pătrunjel, piper, sare.
Mod de preparare: Fasolea se curăță, se spală și se 
pune la fiert în apă clocotită. Se pune la călit ceapa 
tăiată solzișori, ardeii curățați și tăiați julien, cu sare 
până se înmoaie puțin, se adaugă roșia tăiată în 
cuburi mai măricele, usturoiul tăiat mărunt și se pun 
în oala cu fasole. La sfârșit se adaugă pătrunjelul 
tocat mărunt, se piperează după gust și se servește 
caldă!
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Berbec

Se pare că astăzi aveți multe probleme de rezolvat Reușiți 
să faceți în casă schimbări ce contribuie la îmbunătățirea 
atmosferei. După-amiază sunteți tentat să cumpărați un 
obiect.

Soluția integrantei din numărul precedent: S - F - FII - BOTINE - AC - ȘIRETURI - 
DOGARIE - Z - NAVA - DAM - FIR - SS - CE - U - IM - TOC - SO - IMINEI - PAROL 
- PM - PITIC - UTA - NU - ATLAS - IC - NS - ULEI - ETERN - EROI

INTEGRAMA Al DEZLEGATr 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
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 și trimite-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, 
până în 30 iulie.

ÎN 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

lined

Regulament;
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

Taur

Nu vă mal preocupă opiniile rivalilor dumneavoastră. Aveți 
tin moral de invidiat și simțiți că aveți putere să mlșcațl și 
munții din loc. Atenție, să nu exagerați!

Gemeni
Bă așteaptă o zl agitată in care veți întâmpina unele difi
cultăți din partea aproplaților, Prietenii nu sunt chiar atât 
de loiali, dar veți învinge grație tactului de care dațl dovadă.

Rac

Nu vă bazați exclusiv pe abilitățile dumneavoastră In a rezol
va o problemăl Există șl persoane care vă pot ajuta, iar 
dacă gândesc mal multe capete, sigur rezultatele vor fi mai 
bune.

Leu

Nu amânați absolut nimic din ceea ce ați putea termina 
azi, ca să nu mai resimțiți stresul multor treburi mărunte 
în următoarele zile în care veți avea mai mult de lucru.

Fecioară

Sunteți agitați și neliniștiți din cauză că așteptați o veste 
care întârzie. Nu veți primi, oricum, nici o veste importantă, 
așa că starea dumneavoastră nu este prea bună.

Balanță

Veți găsi astăzi momentul potrivit pentru a lua o hotărâre 
în plan sentimental. Nu vă gândiți neapărat la o despărțire, 
dar o reformă în cuplu vi se pare mai mult decât nece
sară.

Scorpion

Influența mal puțin benefică a lunii face ca în această 
perioadă să fiți mai irascibili decât de obicei. Nu este de 
mirare că vă enervați din nimicuri și aveți tendința de a vă 
certa cu toți.

Săgetător
O activitate de grup vă va aduce nebănuite satisfacții finan
ciare. Veți fi ajutați de câteva persoane cărora II se par in
teresante proiectele de viitor propuse de dumneavoastră.

Capricorn
Astăzi veți fi nevoiți să faceți față unei mari dileme de ordin 
moral, căci vă simțiți vinovați că între doi membri ai fa
miliei dumneavoastră relațiile nu sunt atât de cordiale.

Vărsător

Astăzi și în următoarele câteva zile astrele vă sfătuiesc insis
tent să nu încercați să discutați cu nimeni o mare problemă 
care vă dă insomnii. Și asta pentru că sunteți supași ttădării.

Pești
Relațiile cu persoana iubită sunt tensionate, din cauză că 
ați decis să nu mai mergeți în vizită la o rudă. De aseme
nea, s-ar putea sâ fiți irascibil ca urmare a unui insucces.

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.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal 
10:00 Ne vedem la... TVR!

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

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

Bkomedie, SUA, 2006). 
Cu: Miley Cyrus, Emily 
Osment

13:30 Desene animate. Club 
Disney

14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

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

limba maghiară 
17:00 Isabel, în căutarea

S iubirii (s, dramă, 
Venezuela, 2004). Cu: 
Ligia Petit 

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

HCu: David James 
Elliott, Catherine Bell 

19:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

20:20 Dolmen
0(s, Franța, 2005). Cu: 

Ingrid Chauvin, Bruno 
Madinier, Yves Renier. 
R.: Didier Albert

2120 Linia Verde 
21:50 Anatomia lui Grey (ep.

028, dramă, SUA, 
2005). Cu: Ellen Pom- 
peo, Sandra Oh 

22:45 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

23:20 Dear Wendy (dramă,
’ Danemarca/Franța/Ger- 
mania/Anglia, 2005). 
Cu: Jamie Bell, Bill 
Pullman

1:15 Justiție militară (r) 
2:05 Jurnal TVR (r). Sport 

Meteo
3:10 0 vedetă populară (r)
430 Sănătate pentru toți

(r)
5D0 Filler Sibiu 
5EJ Isabel, în căutarea 

iubirii (r)
&00 DefcSe bucătăriei (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Om sărac, om bogat

(r)
11:00 Caravana Dansez pen

tru tine (r)
11:45 La Bloc (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 
0 de familie (s, dramă, 

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock

13:00 Știrile ProTv
13:45 Hibematus (comedie, 

Franța/ltalia, 1969). 
Cu: Louis de Funes

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

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

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

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

Vremea

20:30 Intrarea dragonului 
(acțiune, SUA, 1973). 
Cu: Bruce Lee, John 
Saxon, Jim Kelly, Shin 
Kien, Bob Wall, Tony 
Liu. R.: Robert Clouse

2230 Știrile ProTv. Sport 
23:15 CSI: New York -

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

0:15 Intrarea dragonului
Is (film, r)

1:5. Omul care aduce 
cartea (r)

2:00 Știrile ProTv 
3:00 CSI: New York - 

0Criminaliștii (r) 
4:00 Pro Motor

(reluare)
5:15 La Bloc

(reluare)
630 Emmerdale - Afaceri 
0de familie

(reluare)

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

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

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

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (serial) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Misiunea Casa (r) 
14:15 Călărețul singuratic

H (western, Statele Unite 
ale Americii, 1959). 
în distribuție: 
Randolph Scott, Karen 
Steele, Pemell Roberts, 
James Best. R.: Budd 
Boetticher

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

20:30 Tablou de nuntă 
(divertisment) 

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

24:00 întoarcerea în Paradis
EUdramă, SUA, 1998). 

Cu: Vince Vaughn, 
Anne Heche, Joaquin 
Phoenix, Jada Pinkett 
Smith. R.: Joseph 
Ruben.
Să renunțe la trei ani 
din viața lor sau să-și 
sacrifice un prieten? 
Au opt zile să se 
hotărască.
Trei prieteni pleacă în 
Malaezia. Distracție cât 
cuprinde, băutură, fe
mei și hașiș. La 
sfârșitul vacanței se 
despart și pleacă să-și 
îndeplinească visele.

200 Conaas interactiv
300 9595 (r)

.MU
10:15 Gitanas (s). Cu: Ana de 
la Reguera, Manolo Cardona, 
Dolores Heredia 12:30 Ino
centă furată (s). Cu: Camila 
Sodi, Valentino Lanus, Helena 
Rojo, Carolina Tejera 1330 Pri-

830 Spellbinder (r) 9D0 Lecția 
de... știință. La plimbare prin 
Asia (doc.) 930 Jurnalul Eu
ronews pentru România 9.40 
Orășelul nostru drag (s) 10:10 
Plaja lui Măruță 12:00 Doctor 
Who (s) 13D0 Spellbinder (s) zoniera (s) 1530 Răzbunarea 
1330 ABC... de ce? 1430 Jo- ; Victoriei (s) 17:30 Poveștiri 
bbing 15:00 împreună în Eu- adevărate 18:30 Betty cea 
ropa. Em. în limba germană ■ urâtă (s) 19:30 Tequila cu 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:20 suflet de femeie (s) 20:30 
Descoperă românii 1630 Au- Numai iubirea (s) 21:45 Zorro 
tostrada TVR. Magazin regio- (s) 22:45 Poveștiri de noapte 
nai 18D0 Jurnal regional 1830 , (divertisment) 23:15 Clona (s) 
Replay 1900 Omul între soft și 0:15 Prizoniera (r) 2:00 Po- 
moft 1930 Ulița spre Europa 
20D0 Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 21:00 Ora 
de știri 22:10 Taina evreului 
(dramă, Italia. 1986) 24:00 
American Gothic (ep. 1, thriller, 
SUA 1995) IDO Orășelul nos
tru drag (r)

veștiri adevărate (r) 2:45 
Numai iubirea (r) 3:45 Poveștiri 
de noapte (r)

7:30 Inspectorul Fowler (d.a.) 
8:00 Great Scientists 8:30 
Great Artists 9:00 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 11:00 Wild 
Indonesia 12:20 Look who is 
winning 14:30 Cuscrele (s). 
Cu: Tamara Buciuceanu, Dra
ga Olteanu Matei, Rodica 
Popescu Bitanescu, Valentin 
Uritescu, Stela Popescu 15:30 
Pitici de vară 16:30 Acapulco 
Heat (s) 1730 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV 
20:00 Film artistic 22:00 
Cronici paranormale (s) 23:00 
Ultraviolet (s)

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

11:20 Gașca de la IT (Ep. 3) 
11:50 Gașca de la IT (Ep. 4) 
1220 Ziua nunții (comedie, 
Franța, 2005). 13:45 Ce-ai 
făcut?! (comedie, SUA, 2006), 
15:15 Micul inventatoi 
(acțiune, Japonia, 2004) 1720 
Crăciunul cu familia Krank 
(comedie, SUA, 2004). 19:00 
Dl și dna Smith (romantic, 
sua, 2005). 21:00 Dragoste 
mare: Evacuarea (Ep. 7, 
dramă, SUA, 2006). 22:00 
Deadwood (Ep. 19, dramă, 
SUA, 2005). 22:55 Adâncul 
albastru (acțiune, SUA. 2005)

sîfâ
900 Realitatea de la 9:00 910 

, 100% cu Robert Turcescu (r) 
; 14:50 Realitatea bursieră

15:15 Fabrica 16:00 Realitatea 
de la 16:00 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii

7:30 Dragoste și putere (r) 
8D0 Sport cu Florentina 825 
Flavours - 3 bucătari (r) 945 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 1225 Quizzit-emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Taine ale tre
cutului (dramă, SUA/Canada, ] 
2005) 16:25 Al 7-lea cer (s) ’ u<= m lu|iuhi

JrăsniJl*T  N-a-T 0- W f Realității 18:00 Realitatea de 18.-00 Focus 19:30 Camera de - *---------
râs 20:00 Evadarea (acțiune) 
22D0 Trăsniți în N.A.T.O. ■ cele 
mai bune momente 22:30 
Focus Plus 2330 Totul despre 
sex (s) 24D0 CSI - Investigații 
(s) 1:00 Focus (s) 2D0 Sunset 
Beach (s)

la 18:0018:50 Realitatea zilei.
* Cu Răzvan Dumitrescu 20:00

Realitatea de la 20:00 20:05
Realitatea zilei 21:50 Ziarul
Realității 22:00 100% cu 
Robert Turcescu 23:00 Ultima 
oră 24:00 Realitatea de la

12:00 Teo (r) 13:15 Călători
ile lui Sinbad (s) 13:45 Road 
Runner - cea mai rapidă pa
săre (s) 14:15 Lumea Pro Cin
ema (r) 14:45 ProMotor (r) 
15:15 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 16:15 Entertainment 
News (r) 16:30 Noi toți (s) 
1730 Născut DJ (r) 18:00 
Walker, polițist texan (s) 19XX) 
Terapie intensivă (s) 20:00 
Entertainment News 20:20 
Jurații (s) 2130 Născut DJ (s) 
22:00 Joc sângeros (acțiune) 
24D0 Point Pleasant (s)

10:00 Arte (r) 1030 Euromaxx 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 13:05 Un 
nou început (reluare) (docu
mentar) 13:35 Emisiune reli
gioasă (reluare) 1435 Lumea 
cărților. Cu George Mihalcea 
15:40 La limită (reluare) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 18:00 6! Vine presa! 
Cu Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
20:00 Irina By Monica Colum- 
beanu 22:00 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 24:00 In
terzis. Cu Laura Andreșan 030 
Emisiune-concurs 2:00 6! Vine 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Vânătorii 
de mituri 11 DO Corvette C4 
12:00 Superdigul din Olanda 
13D0 Mega-războaie cu fiare 
vechi 14:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 Automobile americane 
recondiționate 18D0 Motoci
clete americane 1900 Vână
torii de mituri 20:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 21110 
Hoții trupurilor noastre 22D0 
Crime care au zguduit lunea 
23D0 în viteza a dncea 24D0 
Cum se fabrică efiverse lumii? 
IDO Catastrofe marine 2D0 
Cuse
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flam (D.I.) - Acesta este sfte-ul societății județene 
de dramuri și poduri. Aid puteți afla drumurile 
județene pe care se fac lucrări de întreținere șl 
reparați, drept pentru care pe acestea se circulă cu 
restricții.

'Amplasarea radarelor în data de 17.07.2007:
- 0J W7: Bârcea Mică — Cristur - Hunedoara - 
Hâșdat;
- DN 7: Zam - Ilia - .limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, străzile 
Horea și Mihai Eminescu.

rumen de sebvicid
HUNEDOARA
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.®-*  748080.
DEVA
Farmacia „Bella Farm", non step, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

Canicula care ne surprinde

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

SIF2________________________3,9500___________+2,60
SIF5________________________4,6600___________+4,95
S1F3  2,8600___________ +2,14
TBM_______________________ 0,8050__________ +8,78
SIF4 2,9500 +3,15

+3,86

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

-0,57
4,3100
0,8750 

27,0000
4,1500

+1,50 
+4 27

Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva,' b-dul

Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Reguli:

în fiecare
,. bloc sunt 

câteva cifre 
?1;,între 1 și 9, 

'stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o

. singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

.. fa 9 trebuie 
' să figureze 

o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

8 4 9 5
5 4 9 8

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

9 3 8 4 1
3 5 1 7

5 1 3 8
AVANSAȚI

8 5
9 4 1 2
1 3 5 4

6

3
7 2
9

4 5
9 6

9 4
1 2 5

4 5 1 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
3 9 4 8 7 5 6 2 1
186932574
725641389
967314258
531289467 
842567193
4 7 9 1 2 6 8 3 5
213758946
658493712

începători

91238467 5
836759142
574621398
64329851 7
728165934 
195473286 
281 946753!
35 78 1 246 9
4 6 9 5 3 82 1

Avansați

■ Cu 24 de ore înainte 
de declanșarea valului 
de căldură, autoritățile 
încă se organizează.

Hunedoara (D.I.) - în Hune
doara, primarul Nicolae 
Schiau a decis să mențină 
cortul de prim ajutor din fața 
Casei de Cultură, pentru că el 
consideră că și-a dovedit util
itatea. „în rest, putem oferi 
orice spațiu pe care cei în 
drept îl consideră necesar 
pentru amenajarea acestor 
puncte. Nu pare însă o 
măsură eficientă, în condițiile 
în care școlile, grădinițele, 
chiar instituțiile din oraș nu 
sunt în zone aglomerate, unde 
chiar ar putea fi nevoie de 
ajutor”. In Deva, în toată 
zona centrală, luni era ame
najat un singur punct de aju
tor: la sediul CJAS unde, în 
fața instituției, fusese scos un 
dozator de apă, iar cei care ar 
fi fost afectați de căldură 
puteau să se refugieze în inte
riorul clădirii, unde există 
aer condiționat. Nici acest 
punct însă nu era semnalizat 
în vreun fel. Ideea a fost pre-

Victor Leu, 
director CJAS

Nu vă jucați cu 
focul

Deva (C.P.) - Pompierii 
recomandă populației ca în 
această perioadă, date fiind 
temperaturile foarte ridicate, 
să evite să dea foc miriștilor 
sau să lase nesupravegheate 
sursele de foc. în acest mod se 
elimină posibilitatea de pro
ducere a incendiilor. De ase
menea, turiștii sunt sfătuiți să 
nu aprindă focul în pădure, în 
vreme ce în zonele de cam- 
pare este obligatoriu să uti
lizeze locurile special amena
jate în acest sens. Persoanele 
care nu respectă aceste regle
mentări riscă amenzi drastice.

Control la locul 
de muncă

Deva (D.I.) - Controalele fă
cute până acum de către In
spectoratul Teritorial de Mun
că nu au condus la aplicarea 
nici unei sancțiuni pe baza 
Legii 90 privind temperaturile 
extreme. Angajatorii respectă 
prevederile legale și asigură 
angajaților apă rece, echipa
ment de protecție, reducerea 
programului de lucru și chiar 
dușuri. „La temperaturi mai 
mari de 37” C se poate împărți 
programul de lucru, astfel 
încât să se evite orele de ca
niculă de la prânz”, spune 
Horea Iacob Rațiu, inspector- 
șef al ITM Hunedoara.

Horea Iacob Rațiu,

Nici măcar fântâna din centrul Devei, lângă care oamenii găseau un pic de răcoare, nu funcționa 
luni, la prânz

luată repede și de ceilalți 
membri ai Comitetului jude
țean de situații de urgență, 
dar doar pentru că nu aveau 
pregătită alta, la îndemână. 
Luni, la prânz, existau doar 
propuneri firave de ampla
sare a viitoarelor puncte de 

Nicolae Schiau, primar 
Hunedoara

Noi vrem să-ți dăm:

rmIIIIMhi is a oâștiga iM. pM la 2 euro| lună, lucrând Intr-un domeniu 

în plină dezvoltare

- un program flexibil, pe care țM poți organiza cum vrei tu 

pregătire profesională și suport logistic integral

asistență permanentă prin numărul nostru Se; îelVerde 0800.0800.10 :

- o carieră în cel mai dinamic sector al vânzărilor

Vom ști că ești persoana potrivită pentru noi. dacă:
- ai un cerc larg de cunoscuți și ai întotdeauna inițiativă în grupul tău de prieteni

- vrei §1 câștigi mțilți bani:Intrâș perioadă scurtă de timp

- ești o persoană dinamică

ești o persoană empatică si convingătoaie

Dacă te-am convins și crezi că ești omul de care avem nevoie, contactează-ne gratis la 

sări ia adresa de e-mail cariere@omniaslgpensil.ro.‘IVfei riep^rte ne ocupăm 

noi. Tu tiebuie doar sâ-te gândestl’câț' bani vrei să câștigi.

Omniasig Pensii S.A. completează gama de servicii financiare pe care le oferă Omniasig pe 

piața românească. Omniasig Pensii face parte din grupul internațional Vienna Insurance 
Group, liderul austriac al pieței asigurărilor din Europa Centrală și de Est. în România, 

Vienna insurance Group este prezent prin intermediul a patru societăți și este lider pe piața 
asigurărilor.

Omniasig Pensii beneficiază de experiența îndelungată a Vienna Insurance Group în 

domeniul pensiilor private. Compania din Bulgaria, din cadrul grupului, este lider în domeniu, 

cu o cotă de piață de peste 35%.

PENSII

OMNIASIG 
www.omniasigpensii.ro Vienna Insurance Group

(7
54

11
)

ajutor. Până la ora 16,00 s-au 
identificat locațiile, dar pre
sei s-a transmis doar numărul 
acestora, pe localități, nu și 
localizarea exactă. Oricum, 
acest lucru va fi aflat, proba
bil, zilele următoare, după ce 
vor fi amenajate aceste punc
te. Pentru a-și spăla obrazul, 
însă, autoritățile vor trebui să 
se grăbească, altfel riscă să 
termine de organizat acțiunea 
tocmai bine când se termină 
perioada de avertizare mete
orologică. Este insă mai sigur 
ca, pentru zilele caniculare 
care urmează, fiecare să-și ia 
propriile precauții.
Prognoza meteorologică

în intervalul 17 - 22 iulie, 
vremea va deveni excesiv de 
caldă în toate zonele. Marți, 
17 iulie, și miercuri, 18 iulie, 
în Banat, Crișana, Oltenia, 
Muntenia și în sudul și estul 
Moldovei temperatura aerului 
va urca până la valori de 36

- 38 de grade. în zilele de 19, 
20, 21 și 22 iulie vremea fi ca
niculară în majoritatea regi
unilor, cu temperaturi ce vor 
depăși frecvent 35 - 36 de gra
de. în intervalul atenționat, 
indicele de confort termic 
temperatură-umezeală va a- 
tinge și depăși pragul critic 
de 80. Și pentru prima decadă 
a lunii august sunt anunțate 
temperaturi la fel de ridicate.
Medicii recomandă

în această perioadă evitați, 
pe cât posibil, expunerea pre
lungită la soare între orele 11
- 18. Beți zilnic între 1,5 - 2 
litri de lichide, fără a aștepta 
să apară senzația de sete. în 
perioadele de caniculă se 
recomandă consumul unui 
pahar de apă (sau echivalen
tul acestuia) la fiecare 15 - 
20 de minute. Evitați acti
vitățile în exterior care nece
sită un consum mare de 
energie.

http://www.omniasigpensii.ro
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• Stolojan. Liderul Partidului Liberal 
Democrat. Theodor Stolojan, va participa 
vineri și sâmbătă, la ședința Delegației 
Permanente a PLD care este programată 
să aibă loc la Hunedoara. (M.S.)

Restricții în 
circulație

Deva (M.S.) - Circula
ția autovehiculelor gre
le, cu greutatea mai ma
re de șapte tone, va fi 
interzisă pe toate dru
murile naționale, între 
orele 10 și 20, din cauza 
caniculei, începând de 
astăzi. Interdicția se 
menține până la ridi
carea codului portocaliu 
sau a celui galben, aver
tizare emisă de Admi
nistrația Națională de 
Meteorologie. De aseme
nea, în zilele următoare 
vor fi impuse restricții 
cu privire la viteza de 
circulație a trenurilor, 
din rațiuni de securitate 
a traficului feroviar, a 
anunțat premierul Călin 
Popescu Tăriceanu. în 
aceste condiții vor exis
ta întârzieri ale trenu
rilor. Codul portocaliu a 
fost emis pentru nouă 
județe, unde în perioada 
19-22 iulie, se vor atinge 
40 de grade Celsius. Pen
tru perioada 17-22, s-a e- 
mis cod galben pentru a- 
proape toată țara. Jude
țul Hunedoara este cu
prins în ambele averti
zări.

Incendiu
Aninoasa (M.S.) - Un 
incendiu a izbucnit, 

în noaptea de 

duminică spre luni, 

la groapa de gunoi 

din orașul Aninoasa, 

pompierii reușind să 

stingă focul după 

mai mult de cinci 

ore. Intervenția aces

tora a fost îngre

unată din cauza 

terenului accidentat 

și a pericolului ca 

focarul să se extindă. 

Potrivit viceprimaru- 

iui orașului Aninoasa, 

Olivia David, circa 

0.5 hectare din 

suprafața gropii de 

gunoi a fost afectată 

de incendiu. Groapa 

de gunoi din oraș 

este cunoscută de 

către localnici ca 

locul unde se 

depozitează gunoiul 

menajer și deșeuri 

textile, respectiv 

haine second-hand 

aruncate de anumite 

societăți care comer

cializează astfel de 

produse. „Primele 

verificări de la fața 

locului indică o posi

bilă aprindere a tex

tilelor, iar focul lăsat 

nesupravegheat s-a 

extins cu repeziciu

ne", a declarat șeful 

Detașamentului de 

Pompieri Petroșani, 

Adrian Avram.

Se caută ofițeri în armata română

Posturi libere în armată
Deva (M.S.) - Centrul Militar Județean 

Hunedoara a început o campanie de 
recrutare a tinerilor care sunt interesați de 
cariera de militar profesionist și doresc să 
ajungă ofițeri, subofițeri, soldați sau gradați 
voluntari. Astfel, la nivel național sunt 
disponibile 130 de locuri de ofițeri, pe 
diverse specialități. Pentru aceste posturi 
pot candida tinerii care au absolvit o facul
tate, cu diplomă de licență, cei care au grad 
de sublocotenent sau locotenent în rezervă 
sau cei care sunt militari activi cu grad de 
maistru militar, subofițer sau soldat-gradat 
voluntar, cu vârsta maximă de 30 de ani. 
..Candidații trebuie să fie absolvenți de 
învățământ superior, cu diplomă de licență. 
Dosarele se întocmesc la CMJ Hunedoara 
până la data de 27 iulie, după care urmează 
o etapă de selecție și un concurs de 
admitere. Cei care promovează acest exa
men vor efectua module de pregătire mili
tară. iar din ianuarie sunt repartizați pe 
posturi”, a explicat lt.col. Nicolae Dincă, de 
la CMJ Hunedoara. Unii tineri au aflat de 
posturile libere. „Mi-am dorit foarte mult să 
lucrez în armată. Am absolvit electro
mecanica, dar cred că în armată îți poți 
dezvolta o carieră și poți oferi ceva”, 
spunea Ionel O., un inginer de 25 de ani 
din Hunedoara. La rândul său, Cristian 
Haiduc, de 26 de ani, este absolvent de 
informatică și acum lucrează ca soldat vol
untar la o unitate militară. „Când m-am 
angajat nu erau posturi de ofițeri. Armata 
oferă alte orizonturi, spirit de echipă, pres
tigiu. dar și o siguranță a locului de 
muncă". spunea Cristian.

Pensionar înșelat de slovaci
5

■ Doi cetățeni din Slo
vacia au înșelat un 
pensionar care le-a dat 
650 de lei pe nimic.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@inforrnniedia.ro

Hunedoara - Polițiștii Biro
ului de Investigații Criminale 
Hunedoara îi cercetează în 
stare de libertate pe Julius K.. 
de 50 de ani, și Terezia K., de 
45 de ani, ambii cetățeni slo
vaci cu domiciliul în Slova
cia, care au reușit să înșele 
un pensionar hunedorean 
printr-o metodă... copilăreas
că. Practic, slovacii l-au acos
tat pe Constantin S., de 71 de 
ani, din Hunedoara, pensio
nar, prezentându-se ca turiști 
străini, susținând că au avut 
un accident și au nevoie să 
schimbe valută în monedă

Terezia K.

românească, pentru a achita 
reparația autoturismului.Borseta cu șervețele

Pentru a fi mai convin
gători, „turiștii” i-au arătat 
părții vătămate o borsetă în-

Finanțări nerambursabile
■ Hunedoara poate 
beneficia de fonduri UE 
importante pentru dez
voltare până în 2013.

Deva (M.S.) - România va 
beneficia de fonduri neram
bursabile în valoare de 3,7 
miliarde euro, pentru perioa
da 2007-2013, în cadrul Pro
gramului Operațional Regio
nal (POR). Destinat dezvol
tării .celor opt regiuni ale 
României, programul este a- 
preciat ca fiind foarte impor
tant pentru un județ sărac

Petru Mărginean

cum este Hunedoara. Primele 
proiecte pot apărea în noiem
brie, urmând să fie operațio
nale din 2008, a declarat pre
ședintele Consiliului Jude
țean Hunedoara, Petru Măr
ginean. „Acest program ne 
interesează foarte mult. Vom 
lua legătura și cu Camera de 
Comerț și Industrie pentru 
diseminarea informației și în 
mediul de afaceri. Sper ca 
proiectele din Hunedoara să 
fie selectate corect, pentru că 
județul nostru a fost oaia nea
gră a Regiunii Vest. Trebuie 
să facem cât mai multe pro
iecte și să atragem finanțări. 
Este primul program care 
sprijină România, după ade
rare. și care trece de la vorbe 
la fapte”, a afirmat vicepre
ședintele CJ Hunedoara.

POR oferă finanțări pentru 
sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile (143,85 milioane eu
ro), îmbunătățirea infrastruc
turii de transport regionale și 
locale (90,65 mii. euro), îmbu
nătățirea infrastructurii so- 
ciale-sănătate, servicii sociale, 
echipamente pentru situații 
de urgență, educație (67,99 
mii. euro), sprijinirea mediu
lui de afaceri (82,27 mii. euro), 
dezvoltarea turismului (74,01 
mii. euro). Proiectele sunt fi
nanțate după metoda „primul 
venit-primul servit” și trebuie 
depuse in funcție de compo
nentele anunțate la finanțare.

Julius K.

cuiată cu un lacăt de mici 
dimensiuni, în care susțineau 
că este valută. Partea vătă
mată le-a dat suma de 650 lei, 
primind în schimb borseta, 
constatând ulterior că în in
teriorul acesteia erau șer

vețele. După aceasta, autorii 
s-au deplasat în localitatea 
Silvașu de Jos, unde, folosind 
același mod de operare, au-1 
încercat să-l înșele pe*  
Dumitru P., de 66 de ani, din 
localitate, care însă n-a fost 
atât de ușor de păcălit și a 
sesizat organele de poliție. 
Cei doi slovaci sunt cercetați 
pentru comiterea infracțiunii 
de înșelăciune, prejudiciul 
fiind recuperat.

„Polițiștii hunedoreni atrag 
atenția cetățenilor cu privire 
la acest mod de operare ori
ginal. Cei care testează vi
gilența trecătorilor, însce
nând diferite situații limită 
cu scopul obținerii de foloase 
materiale, sunt cel mai ade
sea persoane aparent onora
bile care pot fi foarte con
vingătoare”, declară Bogdan 
Nițu, purtător de cuvânt în 
cadrul IPJ Hunedoara.

Holograf, din nou, 
la Deva!

Deva (S.B.) - Concertul 
trupei Holograf, ce s-a deru
lat aseară pe scenă des
chisă în Piața Tricolorului 
din Deva, face parte dintr- 
un nou turneu ce a cuprins 
11 orașe din țară. Albumul 
„Taina”, prezentat de mem
brii trupei, a fost lansat în 
10 octombrie 2006. După 
două săptămâni de la lan
sarea albumului „Taina”, 
Holograf a primit Discul de 
Aur, ceea ce demonstrează 
incă o dată că rămâne cea 
mai iubită trupă din Româ

nia. La numai două săptă
mâni de la lansare au fost 
vândute peste 10.000 de uni
tăți din albumul „Taina”, |~ 
performanță pentru care 
Holograf primește, din 
partea casei de discuri Ro
ton, Discul de aur. „Taina” 
vine după o pauză de 3 ani 
și conține 10 piese ce sunt 
foarte diferite ca tempo și 
orchestrație, iar mesajul 
noului material este legat 
de taina ce ne face să f '*■  
căutăm întreaga viață dru- ’ 
mul și trăirile, dragostea.

I

Holograf a concertat aseară la Deva

A murit la doi kilometri de propria casă
■ Un localnic din satul 
Peștera a murit într-un 
accident la doi kilo
metri de casă.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infornimedia.ro

Deva - Un cumplit accident 
de circulație a avut loc, ieri 
seară, la ieșirea din locali
tatea Vălișoara. Un bărbat

din satul Peștera, în. vârstă de 
48 de ani, a intrat cu mașina 
într-un cap de pod și a murit 
pe loc. „Bărbatul a suferit 
multiple traumatisme și nu s- 
a mai putut face nimic pen
tru a-i salva viața. Asta deși 
noi am încercat mai bine de 
o jumătate de oră să-l resus
cităm”, a declarat medicul 
SMURD. După ce medicii au 
constatat decesul bărbatului 
rudele acestuia sosite la fața

Cei cinci au scăpat ca prin urechile acului

Bărbatul a murit pe loc

locului au început să-l jeleas
că. Practic, bărbatul mai avea 
mai puțin de doi kilometri 
până la poarta casei.Nu au văzut semnalul

La mai puțin de o oră de 
la accidentul mortal de la 
Vălișoara. o familie formată 
din cinci persoane a văzut 
moartea cu ochii. Aceștia se 
îndreptau cu o Dacie Break 
spre Brănișca și au fost loviți 
lateral de un tren în stația de

la Mintia. Cei cinci erau in 
stare de șoc. Cu toate acestea 
nici unul nu era grav rănit. 
Doar câteva dintre găinile pe 
care aceștia le transportau au 
murit iar mașina a fost grav 
avariată. Șoferul susține că. 
din cauza luminii, nu a văzut 
că semaforul arăta culoarea 
roșie. Drept pentru care „s-a 
aventurat” peste linia ferată. 
Iar rezultatul putea să fie un 
adevărat camagiu.

mailto:tiberiu.stroia@inforrnniedia.ro
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CUVÂ^ Argint pentru luptătoare
SPORT

• Pericol! După ce și George Neagu a 
fost transferat la Progresul București, 
antrenorul Marin Tudorache spune ca 
Minerul Lupeni va lupta pentru a se 
menține în eșalonul secund al fotbalului 
românesc, deoarece jumătate din jucătorii

i • echipei au părăsit formația din Valea Jiu
lui. (V.N.)

• Medalii. La recentele Campionate
Naționale de înot, copii 11-13 ani, CSS 
Hunedoara a obținut două medalii de 
argint prin Alexandru Ancuța, 13 ani, la 
100 m spate, și Bogdan Cadar, 11 ani, 
tot la proba 100 m spate. (V.N.) .

Bătaie pentru internațional
Deva (V.N.) - Se pare că transferul por

tarului Marius Rus de la Minerul Lupeni la 
Jiul va aduce pagube ambelor formații. 
Cauza este clară: Rus se afla în proprietatea 
clubului din Pîncota. Pentru că Minerul nu 
a cerut acceptul clubului din Pîncota pentru 
a-1 transfera pe Rus la Jiul, cele două 
cluburi ar putea fi trimise în judecată de 
clubul arădean care consideră tranzacția ile
gală. Șefii clubului din Arad au fost sur
prinși de declarația președintelui Minerului 
Lupeni, Cornel Resmeriță, și de faptul că 
nu li s-a cerut acordul pentru a-1 transfera 
pe Rus. Trebuie precizat faptul că jucătorul 
era împrumutat doar la Minerul. 
Internațional de juniori, Marius Rus se afla 
pe lista de achiziții a campioanei Dinamo, 
dar și a Universității Craiova și Politehnica 
Timișoara.

■ După ce au învins 
sportive de la cele mai 
puternice cluburi, au 
ajuns vicecampioane.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Scriam în această 
pagină, de puțină vreme, că 
la Jocurile Mării Negre, la 
lupte libere Mihaela Feur- 
dean, de la CSȘ Deva, a 
câștigat medalia de argint la 
feminin cădeți, categoria 40 
de kg. Iată că, după aproxi
mativ o săptămână, la Cam
pionatele Naționale de Lupte 
Libere seniori, care s-au 
desfășurat la Reșița, școala de 
luptători de la același club a 
confirmat din nou. La Reșița 
au fost prezenți peste 200 de 
sportivi de la 32 de cluburi

Jiul se „întărește" cu 
foștii jucători plecați
■ După Pintilii care nu 
a fost dorit de Hagi la 
Steaua, Apetri revine 
de la Craiova.

Valentin Neagu
valentin.neagu@inforrrimedia.ro

Petroșani - Gabriel Apetri, 
atacantul echipei Jiul Pe
troșani, a declarat că va 
rămâne la Petroșani să joace 
în liga a doua, chiar dacă 
obiectivul impus de condu
cere nu este promovarea în 
prima ligă. „Sunt convins că 
Jiul va promova și când spun 
lucrul acesta mă gândesc la 
faptul că Pintilii a revenit la 
echipă. Este un mare câștig 
pentru noi. Au rămas Mircea 
Gheorghe, Dinu. Spânoche.

Au mai rămas doar trei
Hunedoara (V.N.) - Nu mai este nici un 

secret, din Corvinul 2005 al sezonului trecut 
nu a mai rămas aproape nimic. Dintre cei 
care au încheiat campionatul trecut pe locul 
10 în Liga II, doar portarul Pascal, stoperul 
Irina și mijlocașul Vișan se mai regăsesc în 
echipa pregătită de Titi Alexoi.

Sunt în schimb foarte mulți juniori și 
jucători necunoscuți, pe care conducătorii 
Corvinului i-au adus din toată țara la Hune
doara. Din acest punct de vedere, trebuie să 
spunem că pentru Alexoi nu va fi deloc 
ușor în acest sezon, deși a recunoscut că 
este obișnuit să o ia de la capăt.

Pregătirea tinerilor fotbaliști de la Cor
vinul va continua după următorul program: 
miercuri, 18 iulie, pe teren propriu, va pri
mi vizita echipei CFR Timișoara; pe 21 
iulie, vor juca tot acasă cu Unirea Alba- 
Iulia. Pe 25 iulie, se vor deplasa la 
Timișoara pentru o partidă cu echipa 
secundă a lui Poli, iar pe 28 iulie va avea 
loc returul cu Unirea Alba-Iulia. în august,' 
hunedorenii mai au programate alte două 
meciuri-test: pe 1 august, la Hunedoara, cu 
Poli II Timișoara, și pe 4 august, cu Jiul, pe 
un teren nedesemnat încă.

Record în materie 
de jucători 
în Liga I

Deva (V.N.) - Ediția 2006- 
2007 a Ligii I la fotbal a sta
bilit un nou record în materie 
de jucători, devenind campi
onatul cu cei mai mulți 
jucători folosiți pe parcursul 
unui sezon competițional, 
cele 18 formații utilizând nu 
mai puțin de 584 de jucători. 
Vechiul record data din ediția 
1996-1997 a campionatului, 
care reunea la start tot 18 for
mații, în care au fost utilizați 
584 de jucători. Cu 47 de 
jucători folosiți în sezonul 
2006-2007, formația Ceahlăul 
Piatra Neamț ocupă prima 
poziție într-un clasament al 
echipelor cu cei mai mulți 
jucători utilizați, urmată de 
FC Argeș (41) și FCU 
Politehnica Timișoara, cu 40 
de jucători folosiți. La polul 
opus se situează Oțelul Galați 
(29), Farul Constanța (28) și 
Steaua (27).

De menționat că ocupantele 
primelor două locuri ale 
clasamentului au retrogradat 
la finalul sezonului, Ceahlăul 
Piatra Neamț reușind să 
evolueze în Liga I și în 
sezonul 2007-2008 doar 
datorită faptului că echipa 
Delta Tulcea nu a primit 
licența, deși obținuse pro
movarea. Celelalte două 
echipe care au retrogradat, 
FC Național și Jiul Petroșani, 
au folosit 35, respectiv 38 de 
fotbaliști. Sezonul 2006-2007 a 
mai consemnat și alte recor
duri, cum ar fi numărul debu- 
tanților: 196. față de 164 cât 
s-au înregistrat in ediția 1996- 
1997.

Alina Pogăcean, Alexandra Leucă și antrenorii lor (Foto: T. M.)

din țară, iar antrenorii 
deveni au apreciat că a fost 
cea mai dificilă competiție

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 
mă gândesc decât să revin în 
prima ligă împreună cu actu
ala mea echipă”.

Jucătorul a spus că nu mai 
contează faptul că cei din con
ducere nu au fixat obiectiv 
promovarea. „Important este 
că noi, jucătorii, vrem acest 
lucru și eu cred că depinde 
numai de noi să și reușim”. 
Apetri a declarat că nici nu 
mai intră în discuție să plece 
la Universitatea Craiova și a 
precizat că înțelegerea cu 
oltenii a căzut definitiv. „Gata, 
ce a fost cu Craiova a fost. Mi
au oferit un contract slab, nu 
am fost mulțumit și am 

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

» 180+180 de minute în weekend în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni
» 360 de minute în rețea oricând pentru a doua opțiune de voce 

activată, valabile 6 luni

în plus:

• 360 de minute naționale valabile 6 luni
» 5MB incluși + 5MB cadou cu 1,5 euro/lună, 6 luni
■ mesaje scrise și multimedia naționale la jumătate de preț, 3 luni 
» 25 de minute naționale lunar, pe viață
a abonament gratuit, 3 luni

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă
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din ultimii 10 ani. Cu atât 
mai mult trebuie apreciat 
succesul Alinei Pogăcean care

La Jiul revin foștii jucători

renunțat”, a afirmat jucătorul. 
Atât cei din conducerea clubu
lui, cât și duhovnicul echipei, 
Gabriel Bulf, au afirmat că 
Apetri este un jucător mult 

la categoria 51 de kg a obținut 
medalia de argint. Antrenorul 
Cosmin Văcărașu a ținut să 
precizeze că Alina a pierdut 
în finală doar la un punct 
diferență după ce a învins 
sportive din București, 
Timișoara și Onești. Și la ca
tegoria 59 de kg, Alexandra 
Leucă a avut de înfruntat 
adversari puternici. Cu toate 
acestea, a reușit să treacă de 
luptătoare de la CS Tehnofrig 
Cluj - Napoca, Steaua Bucu
rești etc. „La nivelul la care 
s-a desfășurat concursul, con
sider că sunt rezultate foarte 
bune” - a declarat ieri antre
norul Alexandrei, Suraj Mo- 
ravan. Cele două sportive au 
fost cooptate în lotul național 
de senioare al României și 
invitate la Turneul inter
național de lupte libere de la 
Brașov.

(Foto: CL)

schimbat în bing prin ati
tudinea arătată iri' teren și că 
va fi unul dintre oamenii de 
bază din gruparea coordonată 
de Gheorghe Poenar.

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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PE SCURT li merge bine lui Sergiu Radu• Fără ofertă. Președintele grupării Poli 
Timișoara, Marian lancu, a declarat, luni, 
că Dinamo ny a făcut nicio ofertă de 
transfer pentru atacantul senegalez Gueye 
Mansour. în ceea ce privește transferul 
fundașului Silviu Izvoranu, lancu confirmă 
faptul că Poli Timișoara și Dinamo s-au 
înțeles în privința tranzacției: „Cluburile 
s-au înțeles asupra transferului lui Izvora
nu. Dacă jucătorul se înțelege cu Dinamo, 
el va deveni jucătorul bucureștenilor".

Ironizat
București (MF) - Fanii 

dinamoviști au ironizat 
pe site-ul www.dinamo- 
mania.net declarațiile 
directorului general al 
grupării din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, Cristi 
Borcea, conform cărora 
intenționează să-i trans
fere pe internaționalii 
Cristian Chivu și Adri
an Mutu.

Nu se lasă
București (MF) - Te- 

nismanul Andrei Pavel 
a coborât o poziție în 
clasamentul îndesit ATP 
2007 Race, dat publici
tății luni și în care ocu
pă locul 90, cu 31 de 
puncte.

Victor Hănescu a co
borât cinci poziții în cla
sament, în prezent aflân- 
du-se pe locul 180, cu 5 
puncte.

Edina Gallovits
(Foto: EPA) 

I Staționare 
București (MF) - Jucă- 

i toarea de tenis Edlna 
Gallovits se află în 
staționare pe locul 
72, cu 392 puncte, 
în clasamentul WTA 
dat publicității luni. 
Raluca Ioana Olaru a 

j coborât opt poziții și 
se află pe locul 86, 
cu 361 de puncte, 
iar Sorana Cârstea a 
coborât două poziții 
și ocupă locul 163, 
cu 198 de puncte. 
Prima poziție este 
ocupată în conti
nuare de sportiva 
belgiană Justine 
Henin,, urmată de 
Maria Șarapova 
(Rusia) și Jeiena 
Jankovid (Serbia).

■ Românul a reușit 6 
goluri sub culorile for
mației VfL Wolfsburg, în 
meciurile de pregătire.

București (MF) ■ Atacantul 
echipei VfL Wolfsburg, Sergiu 
Radu, transferat în această 
vară de la Energie Cottbus, a 
declarat că este mulțumit de 
evoluția sa în meciurile de 
pregătire în care a înscris 
șase goluri, fiind cel mai bun 
marcator al formației sale, in
formează presa germană.

„Fiecare gol este foarte bun 
pentru moralul meu. Până 
acum sunt foarte mulțumit de 
evoluția mea”, a declarat Ser
giu Radu, care, potrivit 
Braunschweiger Zeitung, și-ar

Swt foarte mulțumit th ewluția 
mea

Sergiu Radu 
...................................................?? 
fi asigurat, prin evoluția sa în 
meciurile de pregătire, un loc 
de titular în echipa antrenată 
de tehnicianul Felix Magath.

De altfel, antrenorul ger
man a precizat că în meciuri
le de pregătire de până acum 
a testat toți jucătorii pe care 
i-a avut în lot, urmând ca în

Andrei Pavel (Foto: epa)

Sergiu Radu a marcat golul

Bucuria lui Baptista este justificată: a marcat și a deschis calea 
Braziliei spre cucerirea Copei America (Foto: epa)Misiune facilă

București (MF) • Cotidianul Fotomac 
notează, luni, că adversara formației Trab- 
zonspor în turul trei al Cupei UEFA Interto
to, Oțelul Galați, este o echipă ușor de tre
cut și menționează că cea mai importantă 
performanță a gălățenilor este disputarea 
unei finale a Cupei României, în 2004.

„Este suficient să nu o subapreciezi”, 
scrie un alt jurnal, Milliyet, iar Fanatik 
precizează că jucătorii echipei Trabzonspor 
sunt optimiști în vedere dublei manșe cu 
românii, după ce în turul doi au trecut de 
Vllaznia, marcând în ambele manșe zece 
goluri. „Echipa Trabzonspor mai are un sin
gur obiectiv... Să treacă de reprezentanta 
României, Oțelul Galați, și să ajungă în 
Cupa notează Fanatik.

A ajuns la cârma Australiei
Bangkok (MF) ■ Olandezul 

Dick Advocaat îi va succede 
lui Graham Arnold, la finalul 
acestui an, în funcția de se
lecționer al Australiei, a no
tat, luni, presa australiană, ci
tată de AFP.

Advocaat este în prezent 
tehnicianul echipei Zenit Sankt 
Petersburg, cu care are con
tract până la 11 noiembrie.

Aceste informații din presă

OțelttTWjuca prima manșă cu Trabzon
spor sâmbătă, pe teren propriu.

Primul. Tenismanul francez Fabrice 
Santoro a câștigat turneul de la New
port după ce l-a învins, cu 6-4, 6-4, pe 
compatriotul său Nicolas Mahut.

(Foto: EPA)

Francezul Ludovic Giuly va pă
răsi Barcelona optând pentru 
AS Roma (Foto: EPA)

Echipa lui Dracula
București (MF) - Cotidianul 

AS scrie, în ediția de luni, că 
adversara formației Atletico 
Madrid în turul trei al Cupei 
UEFA Intertoto, Gloria Bistri
ța, este „echipa lui Dracula” 
și jucătorii antrenați de loan 
Ovidiu Sabău sunt „vampirii 
albaștri”.

„Atletico trebuie să își facă 
bagajele și să plece în Tran
silvania pentru a trece de 
obstacolul Intertoto. Echipa 
pe care o va întâlni este Glo
ria Bistrița, care îi depășește 
pe spanioli în privința perioa
dei de pregătire. Vampirii al
baștri au avut până acum

Sergiu Radu se dovedește a fi un jucător de clasă. Este golgeterul grupării din Wolfsburg și o 
adevărată spaimă pentru fundașii adverși (Foto: epa)

continuare să se axeze pe for
marea unei echipe. în atac, se 
pare că tehnicianul se va baza 
pe Sergiu Radu, alături de ca
re va juca Edin Dzeko sau 
Isaac Boakye.
Pe fază 

vin ca urmare a debutului de
zamăgitor al Australiei la Cu
pa Asiei pe Națiuni, unde 
australienii au remizat cu 
Oman (1-1) și au fost învinși 
de Iran, cu scorul de 3-1.

Advocaat, în vârstă de 59 
de ani, a mai fost contactat în 
2005 de federația australiană, 
pentru a antrena prima re
prezentativă a acestei țări în 
vederea Cupei Mondiale din

Giuly, plecare iminentă
București (MF) ■ Gruparea 

FC Barcelona ar putea a- 
nunța, în următoarele ore, 
plecarea fotbalistului francez 
Ludovic Giuly la clubul AS 
Roma, la care este legitimat 
Cristian Chivu, informează 
cotidianul Sport.

„Situația francezului Ludo
vic Giuly pare să fie prima 
care se va rezolva. Deși în 
cele din urmă Barca nu a pu

peste o lună de antrenamente 
și patru meciuri oficiale, în 
timp ce echipa alb-roșie (Atle
tico) s-a pregătit doar o săp
tămână”, notează AS.

în plus, Gloria Bistrița s-a 
întărit cu nouă achiziții în 
vederea noului sezon. Gloria 
Bistrița va juca prima manșă 
cu Atletico pe teren propriu, 
sâmbătă, și returul o săp
tămână mai târziu, în Spania.

în cazul în care va trece de 
Atletico Madrid, Gloria Bis
trița va juca în turul doi pre
liminar al Cupei UEFA, unde 
România va mai fi reprezen
tată de CFR Cluj. 

victoriei formației sale, scor 
1-0, în fața grupării Eintracht 
Braunschweig (liga regională 
din Germania), în finala tur
neului amical disputat la Ha- 
novra și dotat cu Cupa Spar- 
kassen. Radu a profitat de o 
greșeală a fundașului Sebas
tian Gundelach. „Am speculat

Brazilia, campioană
Maracaibo (MF) - Reprezen- partidei au fost înscrise de

tativa Braziliei a câștigat Co- 
pa America, învingând în fi
nala competiției, cu scorul de 
3-0 (2-0), naționala Argentinei.

Brazilia a obținut astfel 
pentru a opta oară trofeul 
Copa America, după ce s-a 
impus în această competiție 
și în 1919, 1922, 1949, 1989, 
1997, 1999 și 2004. Golurile

2006, însă în cele din urmă în 
funcția de selecționer a fost 
numit atunci Guus Hiddink.

în ultimii ani, Dick Advo
caat a antrenat naționalele 
din Coreea de Sud și Emira
tele Arabe Unite. Presa aus
traliană i-a mai menționat ca 
posibili succesori ai lui Ar
nold pe Gerard Houllier, Jur
gen Klinsmann, Louis van 
Gaal și Leo Beenhakker.

tut concretiza transferul fun
dașului central al Romei, Cris
tian Chivu, relațiile dintre 
cele două cluburi sunt mai 
mult decât cordiale și italienii 
s-au arătat foarte interesați de 
achiziționarea fotbalistului 
francez”, scrie sursa citată.

Sport menționează că AS 
Roma este dispusă să plă
tească Barcelonei până la trei 
milioane de euro pentru fran

Fotbaliștii duhului prezidat de Jean Pădureanu sunt numiți .vam
piri albaștri* în presa spaniolă (Foto: fani

puțin situația. M-am gândit 
că el va trimite mingea spre 
portar și astfel am intercep
tat-o”, a explicat atacantul ro
mân, lăudat de antrenorul lui 
care a recunoscut, după meci: 
„Eintracht a fost echipa mai 
bună, dar noi l-am avut pe 
Sergiu Radu”.

Julio Baptista '4, Ayala '39 
(autogol) și Daniel Alves '69.

Brazilia, antrenată de Dun
ga, a evoluat în următoarea 
formulă: Doni - Maicon, Alex, 
Juan, Gilberto - Elano (Daniel 
Alves '34), Mineiro, Josue - 
Julio Baptista - Robinho (Die
go '90+1), Vagner Love (Fer
nando '90).

Olandezul Dick Advocaat va 
antrena echipa începând din lu
na noiembrie (Foto: epa)

cez, care ar fi încântat de ideea 
de a juca în capitala Italiei.

Potrivit cotidianului AS, 
FC Barcelona cere cinci mi
lioane de euro pentru Giuly, 
în timp ce AS Roma oferă 
doar trei milioane de euro. 
Jurnalul precizează că în cele 
din urmă s-au putea ajunge la 
o sumă care ar mulțumi am
bele părți: patru milioane de 
euro.

http://www.dinamo-mania.net
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\ 2nd ap. 2 camere (03)

• kațOraște Nou. posibilități privatizare, 
preț negocarxL Tel. 0722/504012, 
0721305630. Î41107)

• fecaauadtae, Deva, zona luliu Maniu, preț 
145000 lei Tel. 0726/095029. (T)
• i saoa te, Îmbunătățiri. zona Progresul, 
Deva, preț negociabil. Tel. 0720/511195. (T)
• Deva, i*acsdiaL  preț 140.000 lei, fără inter
mediari. Tel. 0724/848493,219764. (Ț)

• Dw», i*orta. a. ML a& 7, eta, L 33
mc. parmet coreortzan. preț -ejocaoL

• 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)

• iști str. Mimsulul (cartier Micro 2), 
bl 10, sc, H, ap. 40, etaj 1, îmbunătățiri, 
centrală termică, gresie, faianță, preț nego- 
ctabiL Tel. 0742/998141 (6/1037)

• zona Micro 15, decor«indate, centrala 
termică, termopa instalații sanitare noi, 
informații la telefonul 0721/780321 
(7/11072007)

• 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, 
cpptprizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• iona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• Deva, el 1, parchet, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron, tel. 215212. (Al)
• dec, st 60 mp, et 1, zona Gării, preț 46.500 euro, 
tel. 0740/210780. (Al)
• dec, balcon, parchet, gresie + faianță, st 55 
mp, et. 3/4, zona I. Maniu, preț 150.000 ron, tel. 
0742/019418. (Al)
• în circuit, zonă bună liniștită et 2/4, bloc de 
cărămidă balcon, contorizări complete, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, contorizări, 2 balcoane, et 1, zona Gării, 
preț 46.500 euro, tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• Dada, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului et 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. luliu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent 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. Bâlcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• zona Decebal etaj intermediar, decomandate, 
cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet gresie, 
*aianță 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. 
;78&'1S7O3,232808,0745/302200. (A4)
• agent 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)

cs vrem sa-ți răsplătim fidehutea
v ule înarmăm cu premii. iți propunem
.**  “C-m concurs în perioada 5 iunie - 26 ON

«rs-tra www.hu0n.ro .
asociat imaginti rîe promo câștiga io 27

- PLAYER, un WEBCAM s-au o pereche -de
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• irgent apartament 2 camere bid. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808. 
(A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317.314. (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 Mărăști. preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• ap. 2 camere, urgent, Deva, plata imediat, tel. 
215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere în zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, se 
oferă de la 120.000 lei până la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață tel. 
0730/474275,0740/535095.232808.  (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• dec, et 2, zona Lie. Auto, sup. 98 mp, preț 
75.000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• dec, CT, 2 băi, balcon, parchet, gresie + 
faianță st 90 mp, zona Bălcescu, et. 1, preț 62.000 
euro, neg., tel. 0742/019418. (Al)
• circuit M. Kogălniceanu, et. 3/4, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 164.000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• Carpați dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom., baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
:0745/367893. (A2)
• zona Dorobanți, etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică frumos 
amenajat și modificat, zonă liniștită preț 82.000 
euro negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702, 
232808. (A4)
• zona Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275,' 0788/165703. 
232808. (A4).
• etaj 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62500 euro negociabil, tel. 
0723/251498.0788/165702,232808.  (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703. 0740 '535095.232808. (A4)
• zonă tatracentraiă etaj intermediar, deco
mandate. 2 băi. parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275. 
0788/165703,232808 (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva tel. 0740/317314. (A9)

• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva tel. 
231.800, (A9)

• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală, îmbunătățiri, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490 ’

0788/158.483. (A10)

• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi. etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv. tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad, str, Cuza Vodă preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040,490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, zona Progresul, etaj 1, contorizări. 
Informații la Cimitirul Reformat (POLI). 
(1/16.07)

• sau schimb cu apartament 2 camere, plus 
diferență lângă piață, etaj 3, cărămidă, țiglă 
repartitoare, gresie, faianță, 90 mp. Tel. 235153. 
(T)
• dec, zona împăratul Traian, et. 2, hol, 16 mp, 
parchet, CT, 2 balcoane, 2 băi, st 110 mp, garaj și 
boxă sub bloc, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702, 0745/302200,232808. (A4)
• decomandate, etaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703, 0254/232808. (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0713/660160. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• cu garaR scară interioară, 150 mp, Deva, CT, 
termopane, stil occidental, preț 110.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă in Deva, sau schimb cu apartament, 3 
camere, etaj 1, poziție centrală, în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare. 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătăTie, teren în 
total 1600 mp, canalizare, apă gaz, ocupabilă 
imediat, preț 100.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, garaj, teren 1300 
mp, complet mobilată și utilată în Batiz, preț 
210.000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• urgent in Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• casă lemn, ST - 1 ha. preț 15.000 RON. 
tei.:02S4/611366. 0788.W0.490. 0788.158483 
(A10)
• Musaru, 2 camere. oeoerefiree. preț atractiv. 
tel.3254,'613366. 0788 040.490. 0788158.483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălisoara. preț atractiv. tel.3254/613366, 
0788/040.490.0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• și teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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

• șură grădină 2 ha teren, Hertești, preț
atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• curte, garai încălzire, canalizare, posibilitate
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• în 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 camere + dependințe, com.Ribița, str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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

Case de vacanță (15)
• cabană de lemn și 2000 mp teren, în Deva, pe 
str. Roci (Prelungirea Vulcan), preț atractiv. Tel. 
0720/400439. (T)

Vând case la țară (17)
• casă cu grădină și anexe în satul Sibișel. 
Informații la tel. 0740/241387,0740/231451. (T)

• casă In satul Bretea Mureșană, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. CD
• viii 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)

• agent casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st • 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)

Vând garsoniere (19)

• zona Dadă parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 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. decomandată, 38 
mp, termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță, modificări, se dă mobilată utilată preț 
122.000 lei negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702,232808. (A4)
• zona Kogâlni i, stare bună termopan, ușă 
metalică gresie, faianță contorizări, reparti
toare, bloc nou de cărămidă ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808,0740/535095. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent garsonierâ în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și Suprafață tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• parcele 600 • 800 ■ 1000 mp în Devă cea 
mai bună zonă din Zăvoi; toate utilitățile, 
poziție excelentă TeL 0744/543*38  
0721/467222(9/1037)

• proprietar, vând mai multe terenuri aflate în 
zone de interes în Sântuhalm, ideale pentru 
construcții. Tel. 210900,0744/611145. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)
• In Bădă ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• in Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 600 mp 
parcela, FS 20 mp. utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren ta Deva, zona Eminescu- Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp. preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la 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. 
0788/165701 0254/732808. (A4)
• ta Deva, zona Vulcan. S-80C mp. utilități in 
zonă preț 60 euro/mo. tel. 212141. 231.800. 
0745/511776. (A9)
• zana Bejan, Deva, parcele de 525 mp. preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231800.0745/511.776. (A9)

• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele 
părți, diferite suprafețe și preturi, tel. 
0745/511.776. (A9)
• intravilan in Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)

• urgent intravilan Deva 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcele intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
tel.:0254/613.3B6, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 03 ha, DN1, la 5 km distantă de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel.:0254/613.366. 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1 hă lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv. 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

DEVA:
Str, Stf Dncambrln. SIBERIA:
t>l 4. parter p-ța Unirii
jlangS Hanca transilvania; ,‘Gara;

Ofertă specială pentru ocâzii speciale

(98617)

bătăuapentw

• 03 ha + pădure, pentru construcție casă 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490; 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 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)
• Devă 70 mp, parter, amenajat, ieșire stradă 
50.000 euro. tel. 0722/564004. (Al)
• hală în Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent ală 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)

ROBBIE RIVERA 
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• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vata, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

imobile chirii (29)
• ganontară Deva, complet mobilată, preț 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)

• ap. 2 camere, Deva, mobilat, preț 150 
euro/lună, tel. 215212. (Al)

• spațiu comercial, Deva, zona piață, 50 mp, CT, 
termopane, bun pentru birou, cabinet, sau firmă 
preț 500 euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)
• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• M. Emlneecu, 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 șl utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776, (A9)

• 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)

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

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

organizator abonamente 
pentru Hunedoara

Condiții:

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

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

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

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

tel. 0724/388681
E-mail: andrea.szancsali@informmedia.ro (4264b

CEA MAI BUNĂ OFERTĂ DIN JUDEȚ III
!• închirieri auto

• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate șl 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314, (A9)

Auto românești (36)
• vând Ara 243, af 1989, motor Brașov, 4x4, stare 
foarte bună, preț 3500 lei. Tel. 260279, 
0745/149644. (T)
• vând Dada Papuc, an fabricație 1997, stare 
perfectă de funcționare. Preț negociabil, la 
vedere. Tel. 0726/661441 șl 0254-770209. (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, CD

• vând Audi A4, af 2003, persoană fizică, toate 
taxele la zi, preț 12.500 euro. Tel. 0751/861056. CD
• vând Citroen C5,2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tronic, închidere centralizată radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 alrbag, faruri 
ceață, 6,51/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683.(T)
• vând Golf IV, af 2001, Euro 4, extrase full, 
recent adus în țară preț 8200 euro. Tel. 
0723/270348. (T)

• vând Opd Corsa, af 2002, adusă recent, 
extrase full, totul original, preț 4950 euro, nege- 
Ciahll, Tel. 0744/125690. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

■ sodotaU ccmerctală închiriază 
următoarele utilaje: autogreder, buldoex- 
cavator, velă, excavator pe șenile cupa 1 
mc, excavator Bob Cat șl autobasculantă 
tip Irac 16 tone. Relații la tel. 0723/154204, 
0254/234448. (2/10,07)

începând | 
de la prețul de

68 de iei
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ANGAJEAZĂ
CONDUCĂTORI AUTO categ.B, C j

pentru distribuție produse alimentare.
SALARIU MINIM 250 EURO

CV-urile se ( 
str.George

fepunlaadre
3arițiu, nr.13,

satai: 
sau la fax: 0

IS
254/219300.

• vând tractoare U6M, combină Ctațpreeă 
d*  făcut baloțl pt stă, pluguri, grape, 
semănători pentru grâu șl ponimb, tel. 
0742/149357 uu O25V24630. (nr. 06/07/07)

• mamă a doi copil, femele serioasă mă ofer să 
fac menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase; ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439.(T)
• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în flecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• transport mobilier, eiectrocasnlce, cu auto 
acoperit de 1,2 tone șl 14 mc volum; asigur 
demontare, încărcare la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701.(T)

Oferte locuri de muncă (74)
• angalăm director supermarket, în Deva, ev
urile se transmit la e-mall sovaialas®yahoo.com 
până la data de 1.09.2007. (1/13.07)

• angajez 5 zidari, 5 zugravi, 3 electricieni de 
înalta tensiune, 3 lăcătuși, un maistru mecanic șl 
un inginer mecanic. Tel. 0730/083273. (15/16.07)

• caut urgent personal tânăr pentru servirea 
micului dejun, orele 6,30 ■ 11, Deva, cunoscător 
de limba engleză, minim nivel mediu, bună 
recompensă. Tel. 0721/661572. (13/16.07)
• societate financiară caută urgent pentru 
angajare consilier credit, venit 250 euro + comi
sion. Informații la tel. 0721/070011,0724/260708. 
(9/16.07)
• confectioner cablaje auto, Brad, 24 posturi, 
data limiâ 314)7. Tel. 213244, orele 9-16.

• designer Mistrial Hațeg, 1 post, data limită 
30.07., seriozitate. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• director economic, Orăștie, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• director general societate comercială 
Petroșani, 1 post, data limită 1.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• director Instituție publică și asimilați, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• dulgher, Câlan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 1 post, data limită 22.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 4.08., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electrician de întreținere și reparații, Călan, 2 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electrician de întreținere și reparații, Deva, 2 
posturi, data limită 20.07., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
■ electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08,, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.

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

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea, vană de fontă în stare 
foarte bună, boiler Junkers pentru apă 
caldă preț negociabil. Tel. 212337. (6/16.07)

• vând dulap lemn tei cu furnir de nuc și mașină 
de cusut electrică, stare nouă, din import. Tel. 
235153. (T)

Televizoare (48)
• vând tv color Panasonic, diagonala 72 cm. Tel. 
235153. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând componente de calculator: Ram 512 MB, 
DDR 400, placă video Ati Radeon EAX1300, 256 
MB, PCI Express, HDD 80 GB, Sata, Maxtor. Tel. 
0745/676200. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând lereubâ nouă în 2 canate, dimensiuni 
L30/128 m, scânduri, deșeuri de scânduri, piatră 
de construcție, vană din tablă zioncată țevi de 
fier. Tel. 0254/2> 4795. (D

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pul Ciobănesc carpatin, vaccinați și 
deosebit de frumoși. Tel. 210900,0744/611145. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând U fiole Zeel pentru diverse afecțiuni 
reumatice. Tel. 0254/740191. (T)

Altele (61)
• închiriez tem pentru reclame publicitare, în
Spini, inf. latei. 0745/511.776. (A9)

• vând ferme metalice pentru hale, grajd, 
fânaț, detchlderea 1X5 m, înălțimea 9 m, 
lățimea 70, Informații la telefonul 
0722/876251. (nr. 3/044)72007)

• vând Jet Demljet, integrare mădulare căști 
motocicletă. Tel. 0726/661441 și 0254/770209. (T)

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele, 
GîlIță Catinca. Se declară nul. (4/16.07)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mariș Sofia Elena. Se declară nul. (10/16.07)

• pierdut certificat de înregistrare al SC Mega 
Med SRL, CUI 13306045, J 20/29/2000. Se declară 
nul. (12/16.07)

• Pierdui chel mașină GM cu telecomandă 
In zona terasei Joii din Deva, oier recom
pensă găsitorului,' Ini. la teL 0720/868075 
aau 031/2009222. (7/064)74)7)

Bauen sie sich ihr 
Internationales 

Geschâft aufl Moderne 
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LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane: Italia, 90 aura; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dlmatlute, modeme. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0766/4558» (7/2405)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunți
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008

pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 

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

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

200Comerț Administrarea afacerilor

Management Management

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

Luni - Vineri 08" -15"; Sâmbâtâ - Duminici IO" -12" 
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 15“ la sediul 

Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr3, telefon 0254-235466.

(IO
V)

Hunedoara, organizează concurs, în data de
21D8.2W, ora W.Gft proba scrisă, și în data de 24.08.2007, 
ora 1B.CH, interviul, pentru ocuparea postului contractual de

grad profesloiil debutant
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei 
Romos, până la data de 20.08.2^01, ora 14.00.
Bibliografia șl informații suplimentare se obțin de la secretarul 
comunei Romos, tel. 0254/245620.

■ 1103604)

Societate Comerciala
ȘOFER CATEG. C + E

pentru camion DAF și camion MAN echipat 
cu abroll-keeper, depozit Deva. 

Informații la telefonul 0254/232715,
între orele 8-16.

• electrician echipament*  electrice, Deva, 1 
post, data limită 22.07. Tel. 213244, orele 9 -16,
• electrictan echipament*  electrice, Lupeni, 3 
posturi, data limită 1.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• (Mrldan protecția relee, automatizări, 
Hunedoara, 1 post data limită 4.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electronii! depanator utilaje calcul, Deva, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• falanțar, Deva, 3 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• heonator pradim ceramice, Deva, 10 posturi, 
data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• femei*  do serviciu, Orăștie, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• femei*  do serviciu, Vulcan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• ttarar-botonlit Deva, 1 post data limită 22.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fleranbetontal, Deva, 15 posturi, data limită 
12.08., perioadă determinată Tei. 213244, orele 9 
■ 16.
• Itarir-betonlit, Deva, 4 posturi, data limită 
20.07., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• flerar-betonlat, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• firmă do curierat (plicuri) angajează curieri 
pedeștri pentru județul Hunedoara. Relații latei. 
0728/818495.(6/12.07)
• floricultor, Ortștto, 3 posturi, data limită 20.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• MgotohnM, Dova. 1 post data limită 26.09. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• MgotohrM, Hunedoara, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• frizer, Brad, 1 post data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• funcționar admlnletratlv, Orăștie, 1 post data 
limită 20.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• galeriei la tăiat bușteni, Brad, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Orăștie, 1 post data limită 
31,07. Tel. 213244, orele 9-16,
• grădinar, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Infirmieră Hunedoara, 6 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

A.P.M. Hunedoara și Asociația Patrimoniu Orăștie, titular al proiec
tului, anunță depunerea documentației tehnice In vederea obținerii 
acordului de mediu pentru obiectivul Muzeul Satului Transilvănean 
situat ta Intravilanul comunei Turdaș, DN 7, f.n.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului 
propus pot fl consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din municipiul 
Deva, str. A. Wcu, nr.25, zilnic, între orele 08-16. >

Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, ta 
termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului.

(103631)

înscrieri:

(103636)

• Infirmieră Orăștie, 3 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer confecții piele șl înlocuitori,.Hune
doara. 1 post data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9’16. nn/1.
• Inginer construcții civile, industriale ștagri- 
cole, Brad, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inginer constnicHI civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post data limită 31.07., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer Industria alimentară Deva, 2 posturi, 
data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
20.07, limbile engleză franceză Tel. 213244, orele 
9-16.
• Inginer mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
20.07., limba engleză PC. Tel. 213244, orele 9 -16.'

• Inginer mecanic, Deva, 3 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer mecanic. Hunedoara, 1 post data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector resurse umane, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Instalator încălzire centrală și gaze. Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Instalator încălzire centrală și gaze, Deva, 1 
post data limită 264B. Tel. 213244, orele 9-16. y
• hetotator MHre centrală și gaze, Hune?" 

doara, 1 post data limită 30.07. Tel. 213144, orele 
9-16.
• Instalator Instalații tehnico-sanltare, Hune
doara, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• tncărcâtor-descârcător, Petrila, 2 posturi, data 
limită 20.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tngrljttoare ta unități de ocrotire socială Hune
doara, 13 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• inirtHoare ta unități de ocrotire socială Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• îngrijitoare ta unități de ocrotire socială
Orăștie, 1 post, data limită 31.07. Tel 132 . _ 
orele 9-16. *
• îngrijitor clădiri, Deva, 4 posturi, data limită*'  

26.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• îngrijitor clădiri, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

mailto:andrea.szancsali@informmedia.ro
sovaialas%25c2%25aeyahoo.com
http://www.teampartner-well.biz
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ANUNȚ
5.C. Societatea de întreținere și Reparații 

Ora mrî Timișoara 5.A., cu sediul social în Sântan- 
drei, Calea Aradului km 13, jud. Timiș, având ca obiect 
principal de activitate construcții de autostrăzi, drumuri, 
aejodroame și baze sportive - cod CAEN 4523, solicită 

\ obținerea Autorizației de Mediu pentru punctul de lucru 

f situat în localitatea Peștișu Mare, nr. 21 A, DJ687, jud. 
Hunedoara, pentru următoarele coduri CAEN: Fabricarea 
altor produse minerale nemetalice (fabricarea mixturilor 
asfaltice) cod CAEN 2682; operațiuni de mecanică 
generală, cod CAEN 2852; întreținerea și repararea 
autovehiculelor, cod 5020; comerț cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor 
derivate, cod CAEN 5151 și depozitări cod CAEN 6312.

(103617)

Comemorări (76)

Un gând, un dor, o duioasă amintire împreună cu □ 
sfântă rugăciune pentru sufletul cinstit al dragului 
nostru

• bvfitorcttiM, Vulcan. 2 posturi, data limită 
3L07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• laborant detonnlnârl fizico-mecanlce, Deva. 2 
posturi, data limită 12.08., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• laborant determinări fizico-mecanlce, Deva, 2 
posturi, data limită 20.07., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• Ifcfauș construcții metalice și navale, Hune
doara, 3 posturi, data limită 25,07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Deva, 1 post, data limită 
1208rTel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
2BjO7. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
2007., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
•16

• mașinist la mașini pentru terasamente. Hune
doara. 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
o mecanic auto. Hațeg, 2 posturi, data limită 
23.07. Tel. 213244, orele 9-16.

o mecanic auto, Hunedoara. 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• mecanic auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• medic stomatolog, Orăștie, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• medfc veterinar. Hațeg, 1 post, data limită 1.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• montator aparate aer condiționat, Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

>

I

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

Oferim:

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

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8813.
Persoană de contact: Radu Mureșan,

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

(32135)

• montator subansambluri. Hunedoara, 47 
posturi, data limită 30.09., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subansambluri. Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.07., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• multiplicator șabloane croitorie, Orăștie, 3 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în agricultură, Orăștie, 3 
posturi, data limită 20.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat in agricultură. Petrila. 7 
posturi, data limită 1.08., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Aninoasa, 1 post, data limită 20.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat in industria confecțiilor, 
Brad, 7 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necaliflcat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Orăștie, 29 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necallficat in silvicultură, Hațeg, 1 
post, data limită 20.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat in silvicultură. Hune
doara. 10 posturi, data limită 31.07.. perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaliflcat ia ambalarea produselor 
solide și semisolide; Călan. 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30,07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Brad, 8 posturi, data limită 20.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 10 posturi, data limită 27.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieseIorr Călan, 9 posturi,- data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necafificat la asamblarea, montarea 
pieselor. Hunedoara. 15 oosturi, data limită 
31.07. Tel. 213244. oreie 9 -16.
• muncitor necafifcat ia asamoli-ea. montarea 
pieselor Hunedoara 9 oosturi. data limitâ 9.08. 
Tei. 213244. oreie 9 -16

• muncitor nt rate ut ia asamoiarea montarea 
pieselor, Orăștie, 11 posturi, data limită 20.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necafificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Aninoasa 1 post data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Brad, 3 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244. orele 9-16.
• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 5 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 6 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!

Fiecare sâmbătă iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon șl apoi 
depune-1 intr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Ua ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Stntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de tnlriA publici
tate cont gratuite pentru 
peruanele fizice. £s

• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 8 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara. 1 post, data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.
■ muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 25.07. Tel. 213244, orele 9-16,
■ muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 29.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Lupeni, 3 posturi, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16,
• muncitor necaliflcat ia demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Petroșani, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
■ muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Călan, 1 post, data limită 20.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Deva, 4 posturi, data limită 22.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
25.07. Tel, 213244, orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Lupeni, 4 posturi, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Orăștie, 3 posturi, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Orăștie, 3 posturi, data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la spargerea șl tăierea 
materialelor, Petrila, 3 posturi, data limită30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muzeograf, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Brad, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator calculator electronic și rețele,
Lupeni, 1 post, data limită30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator confecții îmbrăcăminte din piele, 
Brad, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9
• 16. .
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, Hunedoara, 13 posturi, data limită 20.08. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• operator contecțfi industriale, îmbrăcăminte, 
țesături. Hunedoara, 2 posturi, data limită 3L07. 
Tel. 213244. orele 9-16
• operator rnrdorți industriale, îmbrăcăminte, ; 
țesături, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31D8. i 
Tel. 213244, orele 9 -16.
o operator fabricarea mezelurilor. Hunedoara, 1 
post data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• operator mașH-unelte semiautomate șl auto
mate, Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator prelucrare mase plastice, Hune- 
aoara, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 25.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva. 2 posturi, data limită 28.07. Tel. 
213244, orele 9-'16.

• ospătar, Deva, 3 posturi, data limită 26.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 3 posturi, data limită Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 7 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Orăștie. 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Petroșani, 3 posturi, data limită 15.08.
Tei. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Vulcan, 5 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Orăștie, 1 post, data limită 30.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• paznic, Orăștie. 1 post, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16.

• pedichiurii!, Brad, 1 post, data limită 31.08.. tel. 
213244, între orele 9-16.

• portar, Călan. 4 posturi, data limită 30.07., tel. 
213244, între orele 9-16.

• pregătitor do semifabricate șl preparate, 
Deva, 2 posturi, data limită 12.08., tel. 213244, 
între orele 9-16.

• pregătitor pleu încălțăminte, Brad, 6 posturi, 
data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16,

e pregătitor piesa încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, oata limită 15.07., tel. 213244, între oreie 
9-16.

• primltor-dlstrlbultor materiale șl scule, Deva, 3 
posturi, data limită 12.08., tel. 213244, între orele 
9-16.

• primltor-dlstrlbuttor materiale șl scule, Hațeg,
2 posturi, data limită 30.07., tel. 213244, între 
orele 9-16.

• proiectant Inginer construcții, Orăștie, 2 
posturi, data limită 20.07., tel. 213244, între orele 
9-16.

• recepționat de hotel, Hațeg, 1 post, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.

o recopțlonlst, Hunedoara. 1 post, data limită 
30.07.. tel. 213244, între orele 9-16.

• referent do pensii, asigurări sociale, Hune
doara, 11 posturi, data limită 30.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.

a referent de pensii, asigurări sociale, Orăștie, 1 
post, data limită 15.07., tel. 213244, între orele fi
le.

a referent de specialitate flnanclar-contabil, 
Orăștie. 1 post, data limită 20.07., tel. 213244, 
între orele 9-16

• regtotrator maficai, "Hunedoara. 1 post, data 
limită 3L08. tel. 213244, între orele 9-16
a rotoșfer ceribcțfi. Hunedoara. 1 post data 
imită 12JM. tel 213244. între orele 9-16

ing. MITESCU CONSTANTIN MIRCEA 
de la a cărui dureroasă despărțire s-au scurs 7 ani. 
Recunoștință pentru cei care și-l amintesc.

Dumnezeu să-l odihnească în pace, 
liniște, lumină.

Familia

Decese (75)

(5/16.07)

Cu adâncă durere în suflet fiica Mihaela și ginerele 
Traian anunțăm încetarea din viață a mamei noastre

POPA MARIA
în vârstă de 87 de ani. înmormântarea are loc astăzi 17 
iulie, ora 13, de la domiciliul din Deva, Str. 
Pescărușului, nr. 36. O vom păstra toată viața noastră 
în inimă și suflet.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

(14/16.07)

Cu durere în suflet familia Aoanei Rahovean 
Constantin și Ana, din Italia, anunță trecerea în 
neființă după o grea suferință a celui care ne-a fost 
drag tuturor frate și cumnat

AOANEI MITICĂ
în vârstă de 69 de ani. înmormântarea va avea loc 
miercuri 18 iulie, ora 12, la Cimitirul „Apostol” din 
Hunedoara.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul!

(11/16.07)

I

Membrii organizației județene „Sarmizegetusa” a 
cadrelor militare în rezervă aduc un ultim onor 
ostășesc celui care a fost

colonel RUSAN IONEL
Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Nu te vom 
uita niciodată, drag camarad!

Colonel Moldovan Dănilâ

• secretar administrativ, Deva. 1 post, data 
limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• secretar școală, Deva, 1 post, data limită 
29.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• secretară, Deva, 1 post, data limită 30.07., tel. 
213244, între orele 9-16.

• ipăUtoraaaâ lanțarit, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.07, Tel. 213244, orele 9-16.

• itaflaUdan medical, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• itkultoriit, Deva, 1 post, data limită 20.07., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• ștrengar la strung paralei șl de detalonat, 
Călan, 6 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• ștrengar la strung paralel șl de detalonat, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

• aublnglner Induatfe alimentară. Deva, 2 
posturi, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• wder, Hunedoara, 10 posturi, data limită 29.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor, Hmodoora, 12 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16
• sudor mimri cu arc electric Deva. 1 post, 
data limitâ 3007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• sudor morari cu arc electric Deva, 2 posturi, 
data limită 2007 . Tel 213244, ore*  9-16
• radar aarari cu arc etox. Deva. 6 posturi, [ 

data limrtâ 2007. Tei. 213244. orele 9-16
• audar ao^to cu are electric fenedoara. 10 
posturi dara fimtt3LC7.Tei 213244. orele 9 ■ 16
• audar aurari cu are etearic Hunedoara. 3 
txstiri dara Imtt 2557. Tol 213244. ore*  9 • 16

(2/16.07)

• sudor manual cu flacără de gaze, Hunedoara, 
3 posturi, data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 • 
16.
• audor manual cu flacără de gaze, Hunedoara, 
5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 
16,
• supraveghetor locuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9-16

• șei birou instituție publică, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07., tel. 213244, intre orele 9-16.

•K birou instituție publică, Vulcan, 1 post, 
data limită 16.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• șei depozit, Orăștie, 1 post, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• șef ralon/adjunct șef de mărfuri, Brad, 5 
posturi, data limită 31.07,, tel. 213244, între orele 
9-16.
• șei serviciu instituție publică, Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9- 
16
• șofer autobuz, Brad, 2 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• tăietor cu flacără (autogen), Hunedoara, 6 
posturi, data limită 31.06, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar manual, artizanal, Deva, 3 posturi, 
data limită 22.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tapltor, Deva, 4 posturi, data limită 25.07. Tei. 
213244, orele 9-16.
• tehnician electromecanic, Brad, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician electromecanic, Deva, 1 post, data 
limită 2609. Tel. 213244, orele 9 -16
• tolridM etodromacanic Hunedoara. 1 post, 
data Imtâ 3007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• tafaddra ral electrician, Brad, 1 
post «afini toaTel213244.orele9-16
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•Verificată. Starul muzicii pop Madonna 
și soțul său, regizorul Guy Ritchie, vor fi 
vizitați, la sfârșitul lunii iulie, de un 
inspector de la Serviciile sociale din 
Malawi, care va decide dacă cei doi 
formează o familie potrivită pentru a-l 
adopta pe micul David Banda.

Este noua imagine Chanel

Trupa australiană de teatru „Strânge 
Fruit” a prezentat duminică spectacolul 
în aer liber „The Field”, în Parcul

■ Actrița Keira Knight
ley este noua imagine a 
brandului Chanel, înlo- 
cuind-o pe Kate Moss.

Londra (MF) - Keira Kni
ghtley, care a putut fi văzută 
pe ecrane recent în „Pirații 
din Caraibe: La capătul lu
mii”, a semnat un contract în 
valoare de 500.000 de lire ster
line pentru a reprezenta 
cunoscutul brand franțuzesc 
Chanel. „Parfumul Coco de la 
Chanel este primul cu care 
m-am dat vreodată”, a 
mărturisit actrița în vârstă de 
22 de ani, care a fost criticată 
în trecut că este prea slabă.

Printre alte celebrități care 
au reprezentat brandul se 
numără Nicole Kidman, 
Catherine Deneuve și Vanes
sa Paradis. „Credem că Keira 
este perfectă pentru că este

Tineretului din București. (Foto: epa)
Omagiu adus lui Versace

Ce mananca 
Bush

Nisa (MF) - Felul de 
mâncare preferat de pre
ședintele SUA, George W. 
Bush, este o combinație 
dintre cheeseburger și 
pizza, potrivit bucătaru
lui acestuia care a par
ticipat la o adunare a ma
eștrilor artei culinare 
care lucrează pentru ma
rii oameni de stat și 
familiile regale din lume. 
Potrivit maestrului bucă
tar Cristeta Comerford, 
Bush se dă în vânt după 
pizza asezonată cu carne 
de vită tocată, brânză, 
castraveciori și murături.

Caniculă (Foto: EPA)

Milano - Unul dintre cei mai 
apreciați creatori de modă ai 
anilor ’90, catalogat drept un 
adevarat geniu, Gianni Ver
sace a părăsit lumea modei 
după ce a fost împușcat în fața 
locuinței sale din Miami, pe 15 
iulie 1997. Designerul italian 
nu a fost însă uitat de cei cu 
care a lucrat. De aceea, la

Tempera 
turi- 
record

Donatella Versace cu familia
(Foto: EPA

Album gratuit
Londra (MF) - Melodi

ile de pe cel mai recent 
album al lui Prince, 
„Planet Earth", au apă
rut ieri pe internet după 
ce acesta a fost dis
tribuit gratuit împreună 
cu publicația britanică 
Mail on Sunday, deși 
lansarea comercială ofi
cială este programată 
pentru 24 iulie. Albumul 
nu a fost scos la vânzare 
în magazine din cauza 
faptului că Prince a ales 
să-l distribuie gratuit.

Praga (MR - Temper- 
aturi-record de 35,8 
grade Celsius s-au 
înregistrat duminică, 
la Praga, potrivit ser
viciilor de meteorolo
gie. Temperaturile au 
depășit, duminică, 30 
de grade Celsius pe 
aproape tot teritoriul 
Cehiei. Meteorologii 
anunță că tempera
turile vor urca până 

. la 38 sau chiar 39 de
grade Celsius în 
unele zone. Și
Ungaria va fi afectată 
de un val de căldură 
cu temperaturi 
cuprinse între 32 și 
37 de grade Celsius.

Un pui de leopard, în vârstă de numai 
două luni, a fost găsit în plantațiile de 
ceai Motidhar din India. (Foto: epa)

Sute de răniți după cutremur
■ După un cutremur în 
Japonia, cel puțin 650 de 
persoane au fost rănite și 
cinci au decedat.

Tokyo (MF) - Peste 650 de 
persoane au fost rănite și cel 
puțin cinci au decedat după ce 
un cutremur cu magnitudinea 
de 6,8 grade pe scara Richter, 
urmat de replici puternice, a 
afectat ieri centrul Japoniei, 
potrivit unui nou bilanț rea
lizat de autoritățile din dome
niul sănătății.

Circa 440 de locuitori au fost 
evacuați pentru a fi adăpostiți 
în clădiri învecinate. Per
soanele decedate sunt patru 
femei și un bărbat, toți cu 
vârste de 70, respectiv 80 de 
ani, a precizat poliția.

Azi, concertul Rolling Stones
surând 15x15 metri. Producției

Unde e bine să trăiești
Londra (MF) - România se situează pe 

locul al 20-lea în topul 30 al țărilor europene 
unde este bine să trăiești, potrivit rezul
tatelor unui sondaj realizat de New Econom
ics Foundation. Islanda se află în fruntea top
ului. Specialiștii au măsurat cantitatea de 
emisii de dioxid de carbon eliminată, gradul 
de satisfacție și speranța de viață ale 
populației fiecărei țări participante la studiu, 
pentru a calcula cât de eficient simt conver
tite resursele fiecărui stat în bunăstare.

Specialiștii spun că Europa este mai polu
ată in prezent decât era in 1961. Țările „de 
tranziție”, precum România. Bulgaria. Litua
nia și Letonia, au cel mai scăzut nivel de 
bunăstare, cel mai scăzut nivel de satisfacție 
și cea mai mică speranță de viată din Europa.

■ Scena pentru Rolling 
Stones, cu o greutate de 
300 de tone, a fost gata 
ieri seară.

București (MF) - Lucrările la 
scena Rolling Stones ridicată 
pe stadionul Lia Manoliu pen
tru concertul de astăzi au fost 
finalizate ieri seară, a declarat 
Dale Skjerseth, drectorul de 
producție al trupei. Scena de

Keira Knightley (Foto: EPA)

incredibil de seducătoare”, a 
declarat un purtător de 
cuvânt al companiei. „Ea nu 
ar fi părut nelalocul ei în anii 
1940-1950 și acesta este 
motivul pentru care a fost 
aleasă să reprezinte un chic 
care nu pălește niciodată”.

Scala din Milano a avut loc un 
spectacol de balet, dedicat 
memoriei sale. Intitulat „Mul
țumim, Gianni, cu dragoste”, 
baletul a fost scris de coregra
ful Maurice Bejart, un apropi
at prieten și colaborator al 
designerul ui.

în public au fost prezente 
numai nume mari din showbiz 
precum actorii Liz Hurley și 
Rupert Everett, designerul 
Karl Lagerfeld, supermodele 
Naomi Campbell și Claudia 
Schiffer, dar și sora lui Gian
ni, cea care i-a dus munca mai 
departe, Donatella Versace.

Majoritatea oaspeților au 
purtat creații ale casei de modă 
Versace, majoritatea in stilul 
exuberant, strălucitor, pe care 
l-a impus Gianni Versace.

Case prăbușite în Kashiwazaki

Kashiwazaki este orașul cel 
mai afectat în urma seismului. 
Circa 300 de imobile au fost 
complet distruse și alte 212 

dimensiuni impresionante - 62 
de metri lățime, 30,5 metri 
adâncime și o greutate de 300 
de tone - are și un podium 
secundar care înaintează in 
public, până la mijlocul 
gazonului.

Sistemul de lumini folosit la 
scenă numără 443 de leduri, 
reflectoare, flash-uri, stro- 
bpscoape etc, iar sistemul vi
deo este cel mai mare folosit 
vreodată intr-un turneu, mă-

doar parțial în prefecturile 
Niigata și Nagano. Circa 100 de 
răniți au fost spitalizați numai 
în orașul Kashiwazaki.

show-ului i-a mai fost asortată 
și o legendară limbă Rolling 
Stones gonflabilă, înaltă de 
nouă metri și lată de zece. 
Potrivit lui Skjerseth, trupa nu 
va susține nici o repetiție. 
Organizatorii estimează un 
public de 60.000 de oameni. 
Concertul face parte din tur
neul „A Bigger Bang", început 
în 2005. în deschidere vor cân
ta Iris și The Charlatans.

Cutremurul, care este imul 
dintre cele mai puternice în
registrate în Japonia în ultimii 
ani, a provocat prăbușirea mai 
multor case în prefectura 
Niigata, situată la 250 de kilo*  
metri nora de Tokyo. Posturile 
de televiziune au prezentat 
imagini ale caselor din lemn 
prăbușite, poduri afectate și 
imense crevase create pe sol. 
Cutremurul s-a produs la ora 
locală 10.13 (04.13 ora Româ
niei), la o adâncime de 17 kilo
metri în Marea Japoniei, a 
anunțat Agenția meteorologică 
japoneză. El a provocat valuri 
tsunami de mică intensitate și 
a fost urmat de numeroase 
replici, dintre care cea mai pu
ternică a atins magnitudinea 
de 4,2 grade. Guvernul japonez 
a creat o celulă de criză.

Tradiție De cinci
1 secole, in ziua Sf. Petru 

de Petrovden se ține în 
satul macedonean Galic - 
nik o magnifică cere
monie numită „nunta 
Galicnik”. (Foto epa>


