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Cresc pensiile
Deva (D.L) - Aproape 40.000 de pensionari hu- nedoreni au primit sau urmează să primească, zilele acestea, noile decizii de modificare a pensiilor, pe baza OUG 19/ 2007. Până acum, în condițiile în care în carnetele de muncă nu au fost înregistrate drepturile salariale pentru diferite perioade, ele au fost luate în calcul la nivelul salariului minim pe țară corespunzător acelei perioade. De la 1 iulie, calfe^ cuiul se face pentru sala- 

\W riul mediu, /p.5

ScandalDeva (V.N.) - Cu cât „Cupa Primăriilor” la Fotbal se apropie de final, apar tot mai des u- nele încălcări ale regulamentului de desfășurare. Cele mai recente au fost 1 cele înregistrate în partida dintre Petito Băcia și Poiana Ruscă Ghelari, partidă contând pentru optimile de finală ale competiției, /p. 7

Simion Molnar

Scade 
numărul 
elevilor
Deva (M.S.) - Nu
mărul copiilor care 
vor fi cuprinși în sis
temul de învățământ 
va fi din ce în ce mai 
mic în următorii ani 
ca urmare a scăderii 
natalității și a aban
donului școlar, a de
clarat inspectorul 
școlar adjunct Simion 
Molnar. Potrivit aces
tuia, vârful acestui 
fenomen va fi înre
gistrat în anul 2015, 
potrivit unui studiu 
efectuat în cadrul 
planului regional de 
acțiune în învăță
mânt.. /p.3

Ne îngroapă gunoaiele?!
Deva (D.I.) - Până în 2015 vor fi închise toate gropile de gunoi existente în județ. Până acum există doar în intenție construireaunui deponeu la Petrila. dar în partea centrală și nordică a județului nu s-a găsit o locație adecvată. Peste opt luni fiecare localitate va trebui să aibă un operator autorizat pentru salubritate, lucru greu de făcut în condițiile dezinteresului autorităților locale pentru aceasta ./p.5
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Caniculă si haos pe DN7
■ O lucrare de asfaltare 
a 50 de metri din DN 7 
a declanșat cozi de kilo
metri.

Simeria (T.S.) - începută la orele de trafic maxim, lucrarea de asfaltare a unei porțiuni de 50 de metri din DN 7,

undeva în dreptul localității Simeria, a creat haos pe distanțe de kilometri. Practic, la ora 11:30 se circula, alternativ, pe un singur sens, cozile de mașini fiind de cinci kilometri r de o parte și de alta a lucrării.Și cu toate că în zonă erau trei echipaje de poliție, traficul se desfășura cu viteza melcului.

Șoferii erau de-a dreptul revoltați, iar canicula le amplifica starea de nervozitate. „Este o nebunie ce se întâmplă. Am parcurs trei kilometri în 40 de minute”, spune un șofer. în zonă circulau și TIR-uri care căutau un loc unde să oprească deoarece depășiseră cu 30 de minute perioada de inter

dicție de a mai circula pe un drum național până la lăsarea serii. Și toate astea după ce, în urmă cu câteva zile, șeful poliției hunedorene, Alexandru Roșioru, atrăgea atenția autorităților despre greutatea cu care se circulă în acea zonă și cerea eliminarea semaforului de la Simeria. /p.3

începând de ieri, la Brad și pentru întreaga zonă funcționează un nou modul SMURD. La inaugurarea acestuia, recentul echipaj format a prezentat un exercițiu de prim ajutor, în prezența dr. Valentina Filimon - coordonator SMURD pe județul Hunedoara, /p.6WWW.huon.ro (Foto: T.Manu)
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Cere demisia șefului de cabinet
■ Primarul din Simeria a 
cerut ca șeful de cabinet 
al prefectului județului 
Hunedoara să fie demis.

Simeria (M.S.) - Primarul orașului Simeria a cerut ieri demisia șefului de cabinet al prefectului județului Hunedoara, apreciind că funcționarul și-ar fi încălcat atribuțiile

prevăzute de lege în ceea ce privește participarea la două ședințe ale Consiliului Local Simeria. în opinia primarului Petru Păun Jura, șeful de cabinet Florian Toma ar fi „încălcat brutal legea”, prin faptul că acesta a intervenit in dezbaterile de la două proiecte de hotărâri și că votul consilierilor locali ar fi fost, astfel, influențat.

în replică, Florian Toma a afirmat că el a participat la cele două ședințe ale CL Simeria în calitate de cetățean al o- rașului, deoarece proiectele erau importante. „Nu am participat în calitate oficială. Legea îmi permite să expun un punct de vedere. în ce privește proiectul autogării, i-am atenționat pe consilieri că terenul nu este al primăriei”.
Proiect donat urbei

Deva (C.P.) - Consiliul Local al orașului Deva a primit cu titlu de donație proiectul pentru noua clădire ce va adăposti piața agroallmentară a localității. Până acum municipalitatea a dorit ca acest o- biectiv de investiții să fie realizat printr-un parteneriat pu-

blic-privat, însă această inițiativă a eșuat, motiv pentru care edilii locali au decis sp construiască spațiul din fonduri ale bugetului local, după cum declară viceprimarul Devei, Florin Oancea. Valoarea investiției se ridică la aproximativ șase milioane de euro.
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• Arestare. Liderul al-Qaida în Irak, con
siderat intermediar între liderii străini ai 
rețelei și Osama ben Laden, a fost are
stat, au anunțat forțele americane, trans
mite AFP.

Analiiză

Răspuns
Moscova (MF) - Moscova va da un răspuns punctual și adecvat Marii Britanii după decizia de luni a Londrei, de a expulza patru diplomați ruși, a declarat, marți, viceministrul rus al Afacerilor Externe. Oficialul a spus că poziția Moscovei va ține cont de interesele cetățenilor simpli, ale turiștilor, mediilor culturale, științifice și de afaceri.

(Foto: EPA)

(Foto: EPA)

Masacru
Islamabad (MF) -15 
persoane au fost uci
se la Islamabad, iar 
alte 43 au fost răni
te, într-un atentat 
sinucigaș cu bombă, 
au anunțat autorită
țile pakistaneze, cita
te de Reuters. Atacul 
a avut loc în centrul 
orașului, cu puțin 
timp înainte de un 
miting la care urma 
să participe fostul 
președinte al Curții 
Supreme de Justiție, 
Iftikhar Mohammed 
Chaudhry.

Inventivitate. Dorind o dezbatereprelungită, în legătură cu retragerea trupelor din Irak, congresmanii democrați americani au întins paturi în Senatul SUa. (Foto: EPA)

................................................................................

Năstase revine
București (MF) Fostul premier Adrian Năstase s-a decis ca după doi ani și jumătate în care a stat pe banca de rezervă a partidului, să revină în structura de conducere a PSD. Năstase spune că nu își dorește scaunul lui Mircea Geoană. dar îl critică pe acesta pentru modul în care gestionează situațiile criză prin care trece partidul. „Nu pot după 17 ani să mă uit cum partidul ăsta se face pulbere din cauza unororgolii și ambiții și din cauza incapacității de a forma o echipă”, a susținut Adrian Năstase, deputat PSD.Liderul PSD Mircea Geoană nu a comentat până la această oră declarațiile fostului premier.
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■ Adrian Cioroianu a 
solicitat CSAT să ana
lizeze consecințele 
retragerii Rusiei din CFE.

București (MF) - MAE a solicitat includerea pe ordinea pe zi a reuniunii Consiliului Suprem de Apărare a Țării de astăzi a unei analize care evaluează consecințele anunțului Rusiei privitor la suspendarea participării Moscovei la Tratatul Forțelor Convențio
nale din Europa. Ministrul de Externe și-a anunțat totodată disponibilitatea de a se prezenta la Parlament, în fața comisiilor de apărare și politică externă, „pentru a participa la discuții nu doar pe marginea subiectului CFE, ci și a oricărei alte teme de interes”. PSD declarase, luni, prin intermediul purtătorului de

Monitorizare
Bruxelles (MF) - Guvernele de la Kiev și cel de la Varșovia nu au cerut, până în acest moment, ajutorul Uniunii Europene pentru gestionarea situației de criză provocate de accidentul chimic din Ucraina, a declarat Barbara Helfe- rich, purtătorul de cuvânt al comisarului european pentru Mediu, Stavros Dimas. Unitatea de monitorizare a Bruxellesului este însă în legătură permanentă cu unitățile de protecție civilă din toate țările membre ale Uniunii Europene, a asigurat purtătoarea de cuvânt. Ea a calificat accidentul petrecut în Ucraina drept o catastrofă ecologică. Helferich a opinat că evacuarea imediată a zonei afectate de norul toxic este o prioritate

in CSAT

(Foto: EPA)cuvânt Cristian Diaconescu, că intenționează să 11 convoace pe ministrul Cioroianu la o audiere In Parlament.Oficialii MAE sunt de părere că suspendarea partici
pării Rusiei la CFE nu a fost „un element surpriză nici pentru România, nici pentru aiiați”, având în vedere situația din ultimele luni, „când poziția Federației Ruse a

devenit tot mai evident contrară spiritului Tratatului CFE", o situație care a fost urmărită de minister și de celelalte instituții abilitate ale statului.
Vasile Dâncu a demisionat
■ Ca să-și păstreze liber
tatea de gândire, Dâncu 
demisionează din funcția 
de vicepreședinte PSD.

București (MF) - Pacea în PSD nu a durat decât trei zile: Vasile Dâncu a demisionat, marți, din funcția de vicepreședinte. Și-a motivat gestul prin faptul că liderul partidului, Mircea Geoană, îi îngrădește dreptul la liberă exprimare. Vasile Dâncu i-a înaintat lui Mircea Geoană o scrisoare în care susține că nu poate accepta să-și piardă libertatea de gândire, după ce liderul PSD i-a interzis să mai dea interviuri în presă despre activitatea partidului. Totodată Dâncu este nemulțumit de ultimele decizii luate în partid: „în ultimele luni, partidul pune în practică o strategie și o serie de tactici pe care le consider a deteriora imaginea publică și credibili-
Soluția Berezovski
■ Omul de afaceri rus 
găsește soluția rezolvării 
crizei diplomatice dintre 
Rusia și Marea Britanie.

Marea Britanie”, a declarat Berezovski, inculpat în Rusia pentru tentativă de lovitură de stat. Opozant al regimului lui Putin, miliardarul rus, care a acuzat din nou Mosco-

Dâncu nu e adeptul disciplinei de partidtatea PSD ca partid de opoziție. în plus, hotărârea dumneavoastră de a-mi interzice să dau interviuri presei, pe teme strategice, mă pune în imposibilitatea de a răspunde sarcinilor pe care le am ca vicepreședinte/...) Ca intelectual de stânga, nu pot accepta pierderea libertății de gândire”. Demisia lui Vasile Dâncu vine la numai trei zile după ce organizațiile război-

(Foto: EPA)nice ale PSD, Bucureștiul șjf* Clujul, încheiaseră un armis--*- tițiu. La sfârșitul întâlnirii PSD de vineri, Vasile Dâncu și Marian Vanghelie și-au dat mâna spre deliciul colegilor de partid, și chiar au imortalizat momentul. Președintele PSD Mircea Geoană a declarat agenției de presă Newsln că speră ca Vasile Dâncu să revină asupra deciziei, „după., ce va trece canicula”. C?
Iși menține acuzațiile

Moscova (MF) - Omul rus de afaceri, Boris Berezovski, exilat în Marea Britanie, a găsit soluția pentru criza diplomatică dintre Rusia și Marea Britanie. Acesta a propus ca atât el, cât și Andrei Lugovoi - principalul suspect în asasinarea fostului spion rus - Alexandr Litvinenko, să fie judecați într-o țară terță. „Sunt gata să mă predau unei țări terțe și să mă supun unui proces corect, dacă lui Lugovoi îi este teamă să vină în

va că ar fi ordonat asasinarea lui Litvenienko, nu a spus în ce țară ar putea avea Ioc procesul.Propunerea a fost făcută în contextul în care un adevărat război diplomatic s-a declanșat între Marea Britanie și Rusia, după ce Moscova a refuzat să îl extrădeze pe Andrei Lugovoi, principalul suspect în asasinarea fostului spion rus. în replică, Londra a anunțat, luni, expulzarea a patru diplomați ruși.

Berezovski vrea un proces intr-o țară neutră (Foto: epa)

■ Chiar interpelat de 
o serie de europarla- 
mentari, Dick Marty își 
menține acuzațiile.

București (MF) - Raportorul Consiliului Europei Dick Marty a fost criticat de o serie de europarlamen- tari, pentru că a folosit surse anonime în raportul despre existența centrelor secrete de detenție CIA pe teritoriul Europei. Potrivit Associated Press, documentul dezbătut ieri de Comisia pentru Libertăți Civile și Justiție a Parlamentului European, acuză în special România și Polonia că ar fi găzduit astfel de centre în perioada 2003- 2005. Raportul lui Dick Marty se bazează pe declarațiile a 30 de angajați sau foști angajați ai mai multor servicii secrete din Europa și Statele Unite. Țările vizate, printre care România și Polonia, au respins însă acuzațiile și au afirmat că raportorul european n-a prezentat nici o dovadă clară despre existența centre-

Dick Marty (Foto: epa)lor secrete de detenție ale CIA în Europa, iar sursele sunt anomine. în replică, Dick Marty a declarat că a încercat astfel să-i protejeze pe cei care au făcut declarații. Raportorul a respins acuzația eurodeputaților români, care au afirmat că Marty a refuzat dialogul cu autoritățile de la București și nu a făcut nici o vizită în România; „în ceea ce privește România și Polonia, pentru că atenția se concentrează asupra lor, nu e vorba de o condamnare a celor două țări. E vorba de constatări, care nu se limitează la ele două ci și la Italia, Germania, Bosnia și Suedia”, a declarat Dick Marty.
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• Vernisaj. Lucrările realizate de partici- panții la secțiunea Artă plastică din cadrul ediției a Xl-a a Universității Internaționale de Vară „Castelul Corvineștilor" - Petroșani 2007 vor fi prezentate la vernisajul ce va avea loc, sâmbătă, 21 iulie, ora 17.00, la Universitatea din Petroșani (Corpul C). (S.B.)

Restricții, nervi și amenzi

Rămâne 
directorDeya (H.A) - Nicodim Ungureanu rămâne director la Teatrul din Deva. Asta a hotărât Comisia de Evaluare, din Cadrul Consiliului Local Deva. Decizia a fost luată cu patru voturi pentru și o abținere din partea consilierului local Fran- cisk Kovacs. Liderul sindicatului din cadrul teatrului devean, Torino Bocăniciu, spune că va ataca hotărârea CL în instanță. „Hotărârea e inadmisibilă și o vom ataca în instanță. Nu putem accepta ca un actor de la Constanța, pentru că Ungureanu este acolo angajat, să fie plătit de contribuabilul devean cu 25 de milioane”, declară Bocăniciu.

Victima 
caniculei
Călan (M.S.) - Un 
bărbat din-orașul Lu- 
peni a murit, cel mai 
probabil din cauza 
căldurii, în timp ce se 
afla în trenul perso
nal care îl ducea spre 
casă. Victima a fost 
descoperită în com
partimentul de tren 
în momentul în care 
acesta se afla în sta
ția CFR Călan, a a- 
nunțat Inspectoratul 
de Poliție al Județului 
Hunedoara. Bărbatul 
se deplasa de la Ti
mișoara spre Valea 
Jiului, împreună cu 
soția lui. I s-a făcut 
rău și a murit înainte 
ca medicii anunțați 
prin 112 să ajungă la 
tren. Cadavrul bărba
tului a fost transpor
tat la morga Spitalu
lui Județean din Deva 
pentru necropsie. 
„Bărbatul suferea de 
boli cronice care au 
fost agravate de căl
dură. A decedat din 
cauza insuficienței 
respiratorii agravate 
de căldură", a expli
cat medicul legist 
Claudiu Oegar de la 
Serviciul Județean de 
Medicină Legală 
Hunedoara.

■ Sute de oameni au 
fost nevoiți să îndure 
canicula, în parcările de 
pe marginea șoselei.

Mihaela Tămaș_________________
mihaela.tamas@lnfommedla.roZam - Din cauza temperaturilor ridicate, între orele 11:00 și 20:00, autovehiculele cu o masă mai mare de 7,5 tone au interdicție de a circula pe DN 7. în cazul în care șoferul vreunui TIR se încumetă să plece la drum în această perioadă riscă să primească o amendă destul de usturătoare între 3.000 și 4.000 de lei, cu posibilitatea de a plăti jumătate din sumă în maxim 48 de ore, adică 1.500 de lei. Și nu va plăti firma, ci, direct, șoferul. Și după cum era de așteptat, nu au lipsit nici în județul nostru asemenea cazuri. Șapte șoferi au fost amendați pentru că s-au opus interdicției și au circulat în acest interval orar.Sunt exceptate de la această restricție vehiculele care transportă animale vii și pro

Nicodim Ungureanu

Praf în ochii arheologilor
■ Arheologii suspen
dați pentru că și-au 
făcut meseria primesc 
răspuns la memoriu.

Hannelore Acârnulesei

Turism dirijat în Retezat
Deva (S.B.) - Anul acesta, pentru vizitarea Retezatului nu se percep tarife de vizitare. Administrația Parcului Natural Retezat (APNR) face aprecierea că în această vară, în Retezat, va fi un aflux crescut de vizitatori. Anii trecuți au fost în jur 12.000, iar acum vor fi 20.000 de turiști. Vizitarea parcului se va face liber, fără bilete de intrare, singura condiție fiind respectarea regulamentului Parcului. Singurul loc din Retezat pentru care se cere aprobarea scrisă de la Academia Română - Comisia Monumentelor Naturii este Rezervația Științifică Gemenele - Tău Negru. Pentru ca turiștii să fie bine informați, APNR a conceput și amplasat șase mici puncte de informare, formate din câte cinci panouri, în zonele Pietrele, Stănuleți, Stâna de Râu, Râușor, Câmpușel și Gura Zlata. Informațiile sunt afișate în română și engleză. Alte șapte panouri, mai simple, au fost montate la: Pietrele, Gențiana, Poiana Pelegii, Brâdățel. Ostrovel, Râu Mare și Baleia. Pe toate panourile, se găsește o hartă turistică cu traseele turistice și semnele de marcaj aferente, locurile de cazare și cam- pare, reguli de respectat într-un parc național, punctele de permanență Salvamont și o listă de contacte utile. în drum spre Pietrele se poate face o vizită la Centrul de vizitare Nucșoara.

Deva - Cei doi arheologi, suspendați din funcție pentru că au salvat vestigii istorice, au primit răspuns la memoriul înaintat către Comisia Națională de Arheologie. Comisia și-a recunoscut vina. Arheologii trebuiau ascultați înainte de a se lua o decizie. Motiv pentru care ei vor avea un loc „rezervat” Ia următoarea întâlnire a comisiei. în luna... septembrie. Adică, tot atunci când suspendarea (care a fost dată pentru o perioadă de trei luni de zile) expiră. Iată cum arată praful aruncat în ochii arheologilor de către Comisia Națională de Arheologie. „Comisia Națio
Numărul elevilor scade
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Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara;

Farmacia veterinară S.C Mira Vet Impex S.R.L., din 

Hunedoara;

Coffee „Snack Savoya", din Deva;

Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter;

Cabinet medical „Șonei Raimond”, din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune

doara;

CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune

doara,

str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și .cabinetul 10 

din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24,

‘ X/lad Crictina din Hlinp-

■ Până în 2025 numă
rul elevilor va scădea 
cu aproape 80.000, din 
cauza natalității reduse.

Deva (M,S.) - Numărul copiilor care vor fi cuprinși în sistemul de învățământ va fi din ce în ce mai mic în următorii ani ca urmare a scăderii natalității și a abandonului școlar, a declarat inspectorul școlar adjunct Simion Molnar. Dincolo de această constatare statistică, profesorul Molnar este de părere că învățământul trebuie să fie restructurat din punct de vedere al conținutului manualelor. „Marea problemă a învățământului românesc este că manualele

Așa se circula, ieri, pe DN7 la intrarea în Simeriaduse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile pentru distribuirea de carburanți, transporturile de mărfuri sub temperatură controlată, vehiculele funerare, cele poștale, cele de echipamente de prim ajutor, transporturile pentru tractări vehicule avariate, pentru distribuirea de apă și hrană în 
nală de Arheologie a analizat scrisoarea dvs. în ședința plenară din data de 22.06.2007. Comisia Națională de Arheologie a considerat ca fiind necesară o discuție cu dvs., care va avea loc la următoarea întâlnire a comisiei, care va avea loc în data de 21 septembrie 2007. în cazul în care Comisia Națională de Arheologie se va întruni între timp, secretarul Comisiei Naționale de Arheologie vă va anunța data și locul desfășurării acesteia”, este răspunsul semnat de același Mircea Angelescu, cel care a respins cererea pentru autorizația de săpătură arheologică preventivă și care semna și sancțiunea prin care arheologii erau suspendați.
Răspunsul, un câștigIosif Ferencz, unul dintre arheologii suspendați, crede că răspunsul primit este, 
sunt foarte încărcate. Ele nu s-au degajat de balastul de informație. Se poate spune că elevul român este cel mai „încărcat” muncitor din țară. El stă 5-6 ore la școală și apoi mai trebuie să citească alte șase ore acasă pentru a fi performant”, a spus Simion Molnar.în opinia sa, se impune apariția unui sistem de învățământ de genul „școală după școală”, în care elevii să poată rămâne după cursuri în instituțiile de învățământ și să studieze sub îndrumarea unui cadru didactic. în acest fel unele posturi desființate ca urmare a reducerii naturale a numărului de elevi s-ar putea transfera în acest sistem. 

zonele calamitate, transporturile cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării. „Suntem în Europa, plătim taxe europene, trebuie să avem și condiții, înțeleg că nu se poate circula și e normal să nu se circule pe temperatura asta, dar trebuie să ni se asigure niște locuri de parcare civilizate. Nu avem unde să mergem la baie, nu avem unde să ne

Arheologii au primit răspuns la memoriu (Foto: t Mânu)totuși, un câștig. „Răspunsul vine târziu. Faptul că se acceptă că trebuie să fim audiați este un câștig. Dar faptul că suntem audiați în septembrie, când se termină suspendarea noastră, e tardiv. Probabil nu au citit raportul înainte de a lua o decizie”, crede Iosif Ferencz.Iosif Ferencz și Cătălin Rișcuța, ambii arheologi la Muzeul Civilizației Dacice și 

departajați atât pe 
sub 
:lec- 

cât și prin

în perioada 3 iulie— 
2 august, iar în 27 

vă alegeți 
leii 

Câștigătorii vor fi

intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber”, 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 

asta!

răcorim. Asta în condițiile în care în cabină sunt 45 de grade Celsius. în țările civilizate nu am văzut așa bătaie de joc. Și acolo se mai oprește circulația, însă dacă sunt temperaturi ce depășesc o anumită limită, nu te ține nimeni ca pe câine să mori de cald. Am aflat că nu de mult un șofer de TIR a murit de cald”, spune Constantin Săpunaru, conducătorul unui TIR care transporta utilaje spre Spania.Restricția va fi ridicată imediat ce temperaturile vor intra în normal. Polițiștii Serviciului Poliției Rutiere Hunedoara împreună cu reprezentanți ai Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale vor efectua acțiuni tematice și controale în trafic pentru a asigura respectarea prevederilor legale în vigoare, în absența unor locuri speciale de parcare, cu excepția celor private - care nu sunt suficiente - există riscul producerii unor blocaje semnificative în trafic deoarece începând cu ora 20.00, toate TIR-urile își reiau traseul.

Romane, din Deva, au fost suspendați din activitate, în 29 mai, pentru o perioadă de trei luni, pe motiv că și-au depășit atribuțiile în cazul unei supravegheri arheologice la construcția unei case de vacanță în zona Târsa, din Munții Orăștiei. Arheologii au fost acuzați că .au transformat o supraveghere arheologică în săpătură arheologică preventivă.

acum este momen
tul! Vă facem 
vedete și vă 
răsplătim pentru 
asta! 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- 
ciuaiinformmedia.ro

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

IHIlL'MȚ CUVÂNTUL î

mailto:mihaela.tamas@lnfommedla.ro
iuaiinformmedia.ro
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1896 - S-a născut romancierul britanic A.J. Cronin 
(«Citadela»),_________________________________________________ __

1898 - S-a născut Herbert Marcuse, filosof șl soci
olog german (m. 1979).___________

1946 - S-a născut tenismanul

llie Năstase, câștigător al 

Turneului Campionilor din SUA, 

declarat jucătorul numărul unu 

al anului 1972.______________________

1947 - S-a născut Brian May

(foto), chitaristul formației 

Queen.________________________________

1954- S-a născut actrița Kathleen Turner («Giu- 

vaerul Nilului»),__________________________________ ______

1957 - A fost lansată prima rachetă cu cap nuclear, 

în Yucca Flat, Nevada._______________________________________

1961 - Prima proiecție de film în cursul unui zbor de 

pasageri, într-un avion aparținând companiei ameri

cane TWA.

23°minim
Prognoza pentru astăziCerul însorit. Caniculă. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 23°C și maxime de 38/C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer însorit. Foarte cald. Temperatura minimă va fi de 23°C, iar maxima de 37 C.
Sâmbătă. Senin. Vreme caniculară. Minima termică va fi de aproximativ 22°C, iar maxima de 36°C.
Calendar Creștin Ortodox
Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die;

Cuv. Serafim de Sarov.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Arsenie, pustnic.

Calendar Greco-Catolic__ ____ __
S Macrina, sora S Vasile cel Mare, c (+ 379). S Die, c 

(+ 431).

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 

între orele:

8.00 - 14.00 în localitățile Vălari, Goleș, Mladin,

Dăbâca și Hășdău.

Gaz
Âstăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Prăjitura cu nucă
Ingrediente: 500 g făină, 250 g unt, 150 g zahăr, 

50 g smântână, 3 ouă, bicarbonat, 1 pliculeț vanilie. 

Umplutura: 100 g nuci ^măcinate, 100 g gem. Glazu

ra: 50 g unt, 120 g zahăr, 35 g cacao, 3 linguri apă. 

Mod de preparare: Se amestecă făina cu untul, se 

adaugă 2 gălbenușuri și 1 ou întreg, zahărul, smân

tână, un vârf de cuțit de bicarbonat și vanilie după 

gust. Se face o cocă bine frământată și se împarte în 

3 foi care se întind cu sucitorul. Foaia trebuie să 

acopere tava, apoi se unge cu gem și se pune a 

doua foaie. Aceasta se unge cu gem peste care se 

presară nucile măcinate. Apoi se pune a treia foaie 

și se dă la cuptor. Ingredientele pentru glazură se 

amestecă pe foc mic, în fierbere, și după ce este 

gata se toarnă și se întinde peste prăjitura coaptă!

HOROSCOP

47

Soluția integramei din numărul precedent: C - PUI - O - NAȘI - NORA - SOȚI - VAL
- DATINA - TB - DECENȚI - PE - IL - REN - PF - EMU - U - MIEL - ISON - ALAI
- ORT - ST - CUNUNA - RU - TA - AS - BARCA - A - AL - CURAT - MIRI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 4 - 20 Iulie, CL te provoacă la un 

nou joc de cuvinte. Dezleagă corect toate inte
grantele apărute în acest interval, realizează 
o colecție ;i trimite-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva. str. 22 
Decembrie, nr. 37A sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, 
până în 30 iulie.

ÎN 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

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

W
(juC

&
Sunteți abonat la Cuvântul liber? |

DA □ NU □

ÂfO E23 I
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 31 iulie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, irit. 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 Poporu' zice! (r) 
11:30 Deliciile bucătăriei

(doc.)
12:00 Replay (r) 
12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Hannah Montana (s, 

B comedie, SUA, 2006).
Cu: Miley Cyrus 

13:30 Desene animate. Club

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană 

17:00 Isabel, în căutarea
B iubirii (s, dramă,

Venezuela, 2004). Cu: 

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

O Cu: David James Elliott 
18:45 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Clipe de teatru,
clipe de viată 

20:35 Teatru: Balul, de Radu

Alexandru Nica și
Mihaela Michailov. Cu: 

Diana Fufezan,
Gabriela Neagu, Ofelia 
Popii, Florentina Tilea 

22:30 Sibiu 2007 
22:45 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
23:20 Telecinemateca: Emi-

O grantul (comedie/love 

story, Franța, 1973).
Cu: Adriano Celentano, 
Claudia Mori, Jose Cal

vo. R.: Pasquale Festa 
Campanile

120 Justiție militară (r) 

2535 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo
3:10 Harold și Kunar merg 

la White Caste (film, r) 
4:45 Reflector (r)
5:10 Isabel ti căutarea
Baiwi M

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

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

10: Marea cursă (partea a 

ll-a) (film, r) 

11:45 țaca Paca (r) 
12Ș Emmetdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 

Marea Britanie). Cu: 

Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock 

13:00 Știrile ProTv 

ITfi Poirot (mister, Marea 

Britanie, 1989). Cu: 

David Suchet 

16:0 Tânăr și neliniștit (s).
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 

reen Bell, Doug David

son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 

Thomas Scott
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

If S Britannic (partea I) 
(dramă, Marea Bri- 

tanie/SUA, 2000).
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv

20:30 Mega Clever
Prezintă Cristina Rus 
și Smiley 

22:30 Știrile ProTv. Sport 

23:15 Academia de poliție 
0(s). Cu: Matt Bor- 

lenghi, Rod Crawford, 

Toby Proctor
.-Vremea
- Vreau să fiu mare

0:15 Plăcinta americană
IS (comedie, SUA, 1999). 

în distribuție: 

Jason Briggs, 
Chris Klein, 
Thomas Ian Nicholas, 

Shannon Elizabeth, 
Eddie Kaye Thomas. 

Regia: 
Chris Weitz

225 Omul care aduce 
cartea (r)

230 Știrile ProTv
330 Mega Clever (r)
530 La Btoc (r)
630 Emmerdate - Afaceri

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 (r) 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Vocea inimii (serial).

Bîn distribuție: loan 

Isaiu, Toma Dănilă, 

Olga Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 

Alexandru Repan 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 

13:45 Marea încurcătură 

(comedie, Franța, 

1991). Cu: Remy 
Girard, Francois Perier, 
Patrick Chesnais, 
Clement Thomas. R.: 

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

fad

19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 

Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Neveste de fotbaliști 
(divertisment) 

21:45 Bahmuțeanu și 

Prigoană - Povestea 
continuă (reality-show) 

23:00 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 

Sport. Meteo
24:00 Portret-robot (thriller, 

SUA, 1994). Cu: Sean 
Young, William R. 
Moses, Joe Guzaldo. 

R.: Rob Fresco, 
într-o mică localitate 

din Minnesota au loc o 
serie de molestări și 

crime ale căror victime 

sunt copiii.
Descoperirea făptașului 
este dificilă și, pentru a 
i se realiza un portret 
robot cât mai fidel, 

autoritățile apelează la 
Gwen, o desenatoare 
specializată în astfel

Berbec_________________ ______________________________________

Se pare că nu aveți nici un moment de relaxare, dar ima
ginația și ingeniozitatea vă ajută să duceți totul la bun 
sfârșit. Astăzi puteți avea mari realizări pe plan financiar și 
personal.
Taur__ ___ _______________________________________________________

Aveți șanse de reușită în tot ce faceți azi. Este un moment 
excelent pentru a susține examene, lucrări artistice și 
proiecte. Relațiile pe plan sentimental sunt foarte bune.
Gemeni___________________________ _______________________ ____

Sunteți hotărât să începeți o afacere. Dacă vă puneți la 
lucru Imaginația, puteți face rost de suma necesară. 
După-amiază s-ar putea să suferlți o deziluzie pe plan sen
timental.
Rac................. ...... ........... .....................................................

Zi favorabilă pentru planuri de viitor și pentru demararea 
unor noi activități în domeniul social și profesional. Relațiile 
cu prietenii și cu partenerul sunt excelente. Nu vă pripiți!
Leu ___ _ ________ >___________________ .

în prima parte a zilei sunteți cam visător și aveți tendința 
să neglijați probleme le importante pe care le aveți de rezol
vat. Nu este momentul să începeți noi activități profesio
nale.

Fecioară

Talentul dumneavoastră creativ este apreciat în societate. 
Ar fi bine să îl folosiți pentru rezolvarea problemelor pro
fesionale. Sfaturile unei rude vă ajută să evitați o problemă 
financiară.

Balanță

Nu sunteți comunicativ și ar fi bine să amânați întâlnirile 
de afaceri. Vă sfătuim să amânați deciziile în domeniul 
financiar. Dedicați-vă unor activități relaxante!

Scorpion

Aveți succes în activitățile legate de cămin, precum și în 
societate. Puteți să vă faceți mari planuri de viitor. Ideile 
dumneavoastră sunt apreciate foarte mult de partenerul 
de viață.

Săgetător

Puterea creativă de care dispuneți vă îndeamnă să începeți 
o activitate nouă. Aveți toate șansele de reușită pe plan 
sentimental.

Capricorn
în prima parte a zilei, sunteți mai sensibil, iar relațiile cu 
anturajul ar putea fi ușor tensionate. Fiți prudent și nu faceți 
promisiuni pe care nu sunteți sigur că le veți putea respec
ta!

Vărsător
în viața dumneavoastră au loc schimbări care vă oferă multe 
satisfacții. Activitatea intelectuală și puterea creativă de 
care dispuneți contribuie la succesul dumneavoastră.

Pești
începeți ziua plin de optimism și cu o imaginație debor
dantă. Aveți șanse să vă faceți remarcat prin talentul artis
tic. Faceți cunoștință cu o persoană mai în vârstă

9:30 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:40 Orășelul 
nostru drag (s) 10:10 Plaja lui 
Măruță 12:00 Doctor Who (s) 
13:00 Spellbinder: Tărâmul 
Dragonului (s) 13:30 ABC... de 

ce? 14:30 Jobbing 15:00 
împreună în Europa! 16:00 

Jurnalul TVR (r) 16:20 Desco
peră românii 16:30 Autostra
da TVR. Magazin regional 

18:00 Jurnal regional 18:30 
Replay. Legendele fotbalului 

românesc 19:00 Arta 
supraviețuirii 19:30 Ulița spre 
Europa 20:00 Arena leilor 
21:00 Ora de știri 22:10 
Noaptea lupului (aventuri, 

SUA, 2002) 23:50 American 
Gothic (s). Cu: Gary Cole, 
Sarah Paulson 0:45 Orășelul 
nostru drag (r) 1:15 Călătorie 
spre începutul lumii (film, r)

8:00 Great Scientists 8:30 
Great Artists 9:00 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 11:00 Wiid 

Indonesia 12:20 Look who is 

winning 14:30 Cuscrele (s). 

Cu: Tamara Buciuceanu, Dra
ga Olteanu Matei 15:30 Pitici 
de vară 16:30 Acapulco Heat 
(s). Cu: Catherine Oxenberg, 
Brendan Kelly, Alison Armi
tage, Spencer Rochfort 17:30 
Bere de la gheață 18:30 Știri 
Național TV 19:45 Viață de la 
gheață 22:00 Cronici para
normale (s) 23:00 Traffik (s) 
24:00 Club Addicted

11:00 Walker, polițist texan (r) 

12:00 Teo (r) 13:15 Călători
ile lui Sinbad (s) 13:45 Road 

Runner - cea mai rapidă 
pasăre (s) 14:15 Noi toți (s) 
15:15 Născut DJ (r) 15:45 
Jocurile iubirii (partea I) 
(dramă romantică, SUA 2001) 

18:00 Walker, polițist texan (s) 
19:00 Ruleta destinului (s) 

20:00 Entertainment News 
2020 Ruleta destinului (s) 

2130 Născut DJ (si 2200 De 
cealaltă parte a bancadet

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Căp- 
șune cu zahăr (s. Portugalia, 
2003) 10:15 Gitanas(s) 12:30 

Inocență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 15:30 Răzbunarea 
Victoriei (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Salome (ep. 
2, Mexic, 2001). Cu: Edith 
Gonzalez, Guy Ecker 19:30 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
20:30 Numai iubirea (s) 21:45 
Zorro (s) 22:45 Poveștiri de 
noapte (div.) 23:15 Clona (s) 
0:15 Prizoniera (r) 2:00 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Numai iubirea (r) 3:45 Poveștiri 
de noapte (r)

825 Casa noastră (r) 9:45 Al 
7-lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit- emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Zborul alba
trosului (dramă, Germania, 
1995). Cu: Jack Thompson, 
Taungaroa Emile. R.: Werner 
Meyer 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 

18:00 Focus 19:30 Camera de 
râs 20:00 S.O.S. Salvați-mi 

casa 21:00 0 vreau pe mama 
înapoi! - NOU! 22:00Trăsniți 
în N.A.T.O. - cele mai bune 

momente 22:30 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s)

7:00 Matinal 710 10:00 Euro- 
maxx 10:30 Oamenii și poli
tica 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale 12:00 
Știri 13:05 Emisiune-concurs 
14:35 Lumea cărților 15:40 
Euroblitz: Jurnal european (r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Tată de dumini
că (dramă, România, 1974). 
Cu: Amza Pellea, Radu Beli- 

gan, Gina Patrichi 22:00 Na
șul. Talk-show cu Radu 
Moraru 24:00 Interzis. Cu Lau
ra Andreșan 030 Emtsiune-

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

10:30 Ora Americii (romantic 

India, 2004). 12:10 Dragoste 

adevărată (comedie, SUA

2005) . 13:45 Graffiti Bridge 
(muzical, Marea Britanie 

1990). 15:15 Incident la Lock 
Ness (aventuri, Marea Britane 
2004). 16:50 Vraciul dmjir^fi 

(aventuri, SUA 1992). 183S 
în junglă (animație, SUA

2006) . 20:00 Confesiune <bb 
mirese (comedie, SUA 2005 

21:30 Renăscut din cenup 
(dramă, SUA 2005).2355 Ste- 

dio60 (Ep. 12) 0:40 Slute) S) 
(Ep. 13)

10:00 Realitatea de la TtOO 
11:00 Deschide lumea 13:15 
EU, România 14:50 Reaitatea 
bursieră 15:00 Realitatea de la 

15:00 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
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wwwxlubafaceri.ro Soluții contra gropii de gunoi
Deva (D.l.) - Acesta este un portal de afaceri Busi
ness to Business. Cuprinde un catalog complex de firme 
din toate domeniile de activitate, anunțuri de afaceri, 
oportunități de afaceri, consultanță online în diverse 
domenii, cooperări.

Amplasarea radarelor în data de 19.07.2007:
■ DN 7: Zam - lila - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Crlstur - Hunedoara 
Hâșdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, străzile 
Horea si Mlhal Eminescu.

■ în lipsa gropilor de 
gunoi ecologice, vom 
„exporta" deșeuri în 
alte județe.

Deva (D.l.) - Deja două gropi de gunoi (cele de la Brad și Hunedoara) au fost închise și, până în 2015, toate vor avea aceeași soartă. Chiar dacă 2015 pâre un termen suficient de îndepărtat, nu este așa, pentru că din momentul verificării amplasamentului potențialului depo- neu și până la golirea primei mașini de gunoi acolo trebuie parcurse etape lungi.Acum un an Agenția Județeană de Mediu a fost solicitată să verifice mai multe amplasamente pentru viitorul deponeu de deșeuri din Petri- la, dar nici acum nu s-a depus documentația necesară autorizărilor. „Chiar dacă mâine ar veni cu dosarul la noi, prima lopată la viitorul șantier ar putea fi făcută doar peste un an”, spune Elena Bădescu,
Calculul se face altfel

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

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

ZIM 3,2000 -13,51
VNC 0,1800 +0,56
VAC 1,3200 +0,76
UZT 20,0000 0,00
UCM 0,5000 -1,96
UAM 1,4100 +8,46
TLV 0,8700 -0,57
TEL 46,3000 +0,65
TBM 0,7700 -1,91

Deva (D.L) - în această lună se pune în aplicare OUG nr. 19/2007 care presupune recalcularea pensiilor unor anumite categorii de pensionari. 40.000 sunt numai din județul nostru. Pentru că nu au avut înscrise în cărțile de muncă și drepturile salariale aferente diverselor perioade de contribuție, pentru o parte dintre aceștia la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul minim pe tară, în vigoare în perioada respectivă. Acum, pentru aceleași perioade, se ia în calcul salariul mediu, fapt ce conduce la creșteri de pensie de la 1 leu, până la 175 lei.
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Fonduri pentru 
fermeDeva (C.P.) - Țăranii care dețin ferme mici, de subzistență, vor primi bani de la Uniunea Europeană, dacă vor dori să se dezvolte și să-și transforme gospodăria în fermă agricolă comercială, a declarat Emil Gavrilă, director în cadrul DADR Hune doara. Suma care le va fi acordată este în cuantum de 1500 de euro pe an, vreme de trei până la cinci ani. Pentru aceasta producătorii agricoli vor trebui să întocmească un plan de dezvoltare a fermei de subzistență, deoarece fără un astfel de proiect producătorul nu va putea beneficia de bani. Deoarece nu toți producătorii dețin cunoștințele necesare pentru întocmirea planului, la nivelul județului Hunedoara vor fi acreditate trei firme de consultanță. Rolul acestora va fi de a face proiecte de dezvoltare destinate exclusiv fermelor de subzistență, a mai precizat Emil Gavrilă. Conform normelor UE, prin fermă de subzistență se înțelege gospodăria constituită din animale și 2-3 hectare de teren agricol, cu ajutorul cărora țăranul produce pentru el și familia sa.
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Elena Bădescu Sergiu Țențdirectorul APM Hunedoara. „S-a stabilit ca să existe două gropi de gunoi, una care să acopere necesarul Văii Jiului, iar alta, pentru partea centrală și de nord. Dacă în Vale lucrurile au fost oarecum demarate, cea din zona centrală nu există nici măcar în faza de intenție, pentru că nu s-a reușit să se stabilească o locație potrivită”, declară Ser
Pensionarii nu trebuie să mai depună alte actâ la Casa Județeană de Pensii. Ei vor primi acasă noile decizii și, odată cu pensia aferentă lunii iulie, și banii. O singură pensie din județ va crește cu 175 lei. Cele mai multe (aproape 29.000) au în plus între 1' și 25 lei, dar sunt și 33 de pensii care cresc cu peste 150 de lei. Cuantumurile diferă în funcție de fiecare persoană care are acest drept în parte.La nivelul județului Hunedoara există aproximativ 150.000 de pensionari dintre care peste 30 la sută simt pensionari care au lucrat în agricultură. 

Cum să îți acorzi 
o mărire de salariu?

Descoperă cel mai simplu mod de a obține un câștig 
suplimentar semnificativ!

sfltaferent cu ce te ocupi sau cât timp liber ai la dispoziție, pnn noi. e foarte simplu să devii 
agent de pensii și să realizezi un venit suplimentar pe măsura eforturilor tale.

1. Contactează-ne! Sună gratuit la 0800 030 OOO. trimite SMS Cu numele tău la 1834 
(tarif normal) sau intră pe agentpensii.ro

2. Noi îți spunem exact ce trebuie să faci pentru a obține rapid licența de agent de marketing.
3. Ridica ți banii din cont.

Pentru fiecare participant în sistemul de pensii adus de tine, vei primi câte 70 de RON.

mercury360• partener AVIVA

giu Țent, director al Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunitare (ANRSC).Funcționează sau sunt în faze avansate de construcție gropi ecologice în județele limitrofe. Am putea spune că oricum nu vom rămâne cu gunoiul în curte, dar costurile în aceste condiții vor fi tot mai ridicate pentru benefi
Pâinea vine acasă

Hunedoara (D.l.) - în perioada caniculei Primăria municipiului Hunedoara vine în ajutorul persoanelor aflate în dificultate, care nu-și pot părăsi locuințele în această perioadă, prin asigurarea cumpărăturilor de strictă necesitate și a apei minerale. Hunedo- renii care nu pot să-și procure alimentele necesare se pot înscrie telefonic la Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei, la numerele 0800800334 (telefon gratuit) și 712079. Ali

ciarul final: noi. De aceea este important ca, cel puțin la nivel de autorități locale (dacă o hotărâre comună e greu de luat la nivel județean) să se găsească soluții rapide. Mai ales că nici una din cele șapte gropi în care se mai adună acum gunoaiele nu îndeplinește nici măcar condiții minimale de protectie a mediului.
mentele se achită, dar oamenii practic nu mai ies din casă, prin căldură, pentru ele.Pentru cei care totuși s- au aventurat să iasă din casă, dar au fost doborâți de căldură, există amenajate trei puncte de prim ajutor, în zonele cele mai intens circulate: în incinta supermarketului din Piața Obor, în Parcul Central al municipiului (Str. 22 Decembrie) și la complexul a- limentar de la Piața Dunărea.

wwwxlubafaceri.ro
agentpensii.ro
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• Amenzi. Jandarmii hunedoreni au aplicat zece sancțiuni contravenționale în valoare de 1850 lei pentru diferite fapte care aduc atingere ordinii și liniștii pu- |blice. (M.S.) j ;

Proiect nou pentru piață
Pensiile - luptă 
de orgolii

Deva (M.S.) - Pensionarii au căzut la mijloc într-o luptă de orgolii în cazul legii de majorare a pensiilor, nepromulgată încă de președintele Traian Băsescu, este de părere deputatul hune- dorean Ionica Popescu (PC). „Conservatorii sunt total nemulțumiți de tergiversarea promulgării legii majorării pensiilor. Guvernul a transmis președintelui că sunt bani la buget, președintele s-a făcut că nu înțelege. Sunt afectați milioane de oameni. Președintele dorește o strategie pe termen lung, dar îi amintim că pe vremea când era ministru al transporturilor a pornit lucrările la DN 66A Uri- cani-Herculane fără să aibă toate avizele”, a a- firmat deputatul conservator.

Zilele Uri- 
caniului
Uricani (M.S.) - înce
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întreruperi
Deva (MF) - Ministe
rul Transporturilor va 

întrerupe toate lucră
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■ Noua piață agroali- 
mentară din Deva va fi 
dată în folosință în 
luna decembrie.

Clara Păs_____________________
clara.pas@in1ormmedia.ro

Deva - Pentru acest obiectiv de investiții au fost aprobate studiul de fezabilitate și PUD- ul, în prezent fiind în desfășurare procedura de licitație deschisă pentru execuție. Dacă totul va decurge normal, la sfârșitul lunii viitoare, se va semna contractul cu firma ce va fi declarată câștigătoare a licitației, a precizat vicepri- marul Florin Oancea. Noua construcție se
Caastrnc/ia va 
avea 3 hate, te- 
gats între ele, cu 
suprafețe de 
1800 și 18&1 mp

Florin Oancea,
viceprimar......................................actualul spațiu ocupat de piața agroalimentară din Deva. Pe durata desfășurării lucrărilor de construcție, comercianții vor fi mutați în zona aflată în imediata vecinătate a pieței. Noua clădire vp avea regimul

In urma acțiunilor și controalelor efec- | tuate în trasee de către polițiștii serviciului rutier s-au aplicat 143 amenzi la legea circulației, din care 12 la regimul de viteză. S-au ridicat în vederea suspendării șapte permise de conducere, I din care unul pentru consum de alcool.
(Foto: T. Mânu) 

V _______________________________________

PNL cere demiterea prefectului
Deva (M.S.) - Conducerea filialei PNL Hunedoara a solicitat ieri demiterea prefectului județului. Cristian Vladu, pe care îlacuză de „imixtiune” în problemele administrative ale primăriilor conduse de liberali. Președintele PNL Hunedoara, Mircia Muntean, a declarat că. în zilele următoare, va face demersuri la

M. Muntean Corpul de Control al Guvernului pentru verificarea activității desfășurate de prefect și a legitimității sesizărilor pe care acesta le-ar fi înaintat la DNA. „De trei ori pe săptămână sunt convo- cați la DNA Alba directori și funcționari ai Primăriei Deva. Am tăcut destul. Nu se mai poate lucra. în ultimul an, toate obiectivele de investiții ale primarilor liberali au fost verificate”, a declarat Muntean.în replică, prefectul Cristian Vladu a precizat că sesizările pe care le-a făcut au vizat doar aspectele care încălcau legea. ..Nu mai comentez nimic. Am mai spus-o: nu-mi pierd timpul cu Mircia Muntean. Eu am sarcini mai importante primite de la Guvern pentru acest județ. Toate sesizările au vizat aspecte ilegale”, a conchis prefectul.

găzdui piața agroalimentară din DevaProiectul viitoarei clădiri care vade înălțime parter și etaj, sistemul constructiv ales fiind alcătuit din profile metalice cu închideri perimetrale din panouri de tâmplărie de aluminiu. în noua construcție se va urmări zonarea spațiilor pentru desfacerea mărfurilor nealimentare și alimentare, respectiv separarea zonelor pentru desfacerea produselor lactate, brânzeturilor; cărnii, mezelurilor, peștelui, legumelor și fructelor. Astfel, la parter vor fi spații comerciale și mese pentru producătorii agricoli, în vreme ee la etaj vor fi numai spații comerciale, în aceste locuri își vor desfășura activitatea. în viitor, toți comercianții care au acum spații închiriate în pia

ță. în centrul halei, .conform proiectului va fi amplasată o fântână arteziană.Pentru buna desfășurare a activității comercianților și producătorilor agricoli, nouă construcție va avea luminatoare, ventilația spațiilor se va

realiza prin ochiurile mobile prevăzute la toate ferestrele, iar încălzirea se va face prin racordarea clădirii la punctul termic din vecinătate. în exteriorul construcției este prevăzută amenajarea de locuri de parcare.
- suprafața construită 4875,29 mp

- suprafața desfășurată 7374,40 mp

- include 3 hale de 1400, 1600 și 1800 mp

- suprafața unui spațiu comercial 21,4 mp '

- include spații comerciale și mese tip tarabe

- circulația carosabilă se realizează inelar

- zona parcajelor este perimetrală

- utilități: încălzire în sistem centralizat, luminatoare, ventilatoare, apă

- valoarea investiției 5.972 976 euro

- data începerii lucrărilor: finele lunii august 2007

- data finalizării construcției, finele lunii decembrie 2007

Un nou modul SMURD
la Brad
■ Modulul SMURD 
inaugurat, ieri, la Brad, 
face parte din proiectul 
SALVITAL al județului.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@infornimedia.ro

Brad - Derulat de aproape un an în județul Hunedoara, proiectul SALVITAL a demarat cu înființarea, la 9 martie 2005, a Asociației SALVITAL Hunedoara - SMURD, care are în componență 17 consilii locale. Consiliul local Brad este unul dintre fondatorii săi. în cursul anului 2006 au aderat și Consiliile locale ale comunelor Baia de Criș, Buceș, Crișcior, Luncoiu de Jos, Ribița și Vălișoara. „Prețul ambulanței este de aproximativ 105.000 de euro și a fost achiziționată prin efortul financiar al Consiliului

local Brad (CL) căruia i s-au alăturat consiliile locale din zonă, membre Salvital. în cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență. CL Brad a angajat șapte para- medici, ce provin din zona Bradului. Modulul SMURD de la Brad va funcționa în toată Țara Zarandului, până la limita de județ cu Alba și cu Arad - până la Dealul Mare”, a precizat primarul municipiului Brad, Florin Cazacu. Mașinile beneficiază de conectare online cu Unitățile de Primire a Urgențelor (UPU) din spitale, pentru transmiterea informațiilor către un medic care poate prelua coordonarea activității medicale. Hunedoara este al optulea județ al țării in care funcționează un serviciu de urgență și descarcerare de tip SMURD. Acest serviciu va deveni al doilea ca mărime

Exercițiu demonstrativ al SMURD, la Braddin țară, după cel din Mureș. Colonelul Petru Stăncoane. comandant ISU, a specificat, ieri, că „in ultiinui an acțiunile de prim ajutor au crescut considerabil, prin activitatea celor 7 module SMURD din județ, ajungând ia 1172 intervenții. ceea ce înseamnă a- proape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut”. La inaugurarea modulului SMURD de la Brad, autoritățile județene au fost reprezentate de vicepreședintele

Consiliului Județean, .Petru Mărginean. „Serviciul nostru este complementar cu cel al Ambulanței și al UPU și este coordonat de către ISU. Mașinile, foarte bine utilate din punct de vedere al primu-, lui ajutor, vor fi, în curând, deservite de personal specializat în descarcerare și dacă va fi și un medic pe mașină va fi excelent”, a specificat, ieri, dr. Valentina Filimon, coordonatorul SMURD pe județ.
Neafectați de norul de fosfor
■ Prefectura Hunedoara 
dă asigurări că poluarea 
din Ucraina nu afectează 
județul nostru.

Deva (M.S.) - Norul de fosfor degajat în atmosferă in urma accidentului produs în

Ucraina nu-i afectează pe locuitorii județului Hunedoara, se arată intr-un comunicat al Instituției Prefectului Hunedoara. Prin urmare, prefectul face „un apel la calin” către toți locuitorii județului Hunedoara, „întrucât nu există în acest moment nici un

în caz de pericol autoritățile sunt pregătite să intervină

risc major ca norul de fosfor să pătrundă pe teritoriul României, cu atât mai mult să afecteze județul Hunedoara”.De altfel, situația este monitorizată in permanență și, dacă va fi cazul, se vor propune măsuri de avertizare a populației, cu toate că acum nu există niciun motiv de îngrijorare, dacă se ține cont și de distanța la care s-a produs explozia vagoanelor în-. cărcate cu fosfor - la aproximativ 250 de kilometri de granița Ucrainei cu România.După cum am mai informat, în noaptea de 16 - 17 iulie 2007, un marfar care transporta fosfor galben, substanță extrem de toxică, a deraiat și a explodat în apropiere de orașul Lvov - situat în vestul Ucrainei.Măsurile de prevenție care se pot lua. in condițiile in care norul de fosfor pătrunde

Cristian Vladupe teritoriul țării noastre, se referă la: limitarea expunerii în aer liber, în mod special a persoanelor cu risc (copii, vârstnici, bolnavi cronici), limitarea consumului de produse posibil' contaminate, consumul de apă potabilă controlată și evitarea scăldatului în ape din spații deschise.

mailto:clara.pas@in1ormmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@infornimedia.ro


• Liga 'a IV-a. La 1 august, începând cu ora 10, la localul Dolce Vita din Deva va ' avea loc analiza ediției 2006-2007 a Ligiia IV-a la fotbal. Cu acest prilej vor avea ' loc și tragerea la sorți a turului campionatului precum si aprobarea regulamen- i tului ediției 2007-2008 al ligii. (V.N.)
Lăudat de Hagi

Deva (V.N.) - Antrenorul Stelei, Gică Hagi, și-a felicitat jucătorii după egalul obținut cu AEK Atena. Printre cei amintiți de Hagi că au făcut o partidă foarte bună s- a numărat și fostul jucător al Jiului, Eric Bicfalvi. Cu atât mai merituos acest lucru cu cât fostul jiulist nu a avut o sarcină ușoară. După cum se cunoaște el a trebuit să-i facă marcaj celui mai bun om la grecilor, Rivaldo. Tânărul fotbalist a făcut un meci foarte bun, reușind să-și stopeze adversarul direct în majoritatea fazelor, confirmând încrederea pe care i-a acordat-o Gheorghe Hagi. De remarcat apoi faptul că Bicfalvi a fost menținut în lotul Stelei după cantonamentul din Austria, deși inițial trebuia să fie împrumutat la Gloria Buzău. El a fost unul dintre jucătorii care s-au remarcat la Jiul mai ales în returul campionatului, iar în ciuda rezultatelor negative1 obținute de echipă, mulți au fost aceia care au spus că Bicfalvi va pleca de la formația petroșăneană.

■ Deși au folosit jucă
tori legitimați, 2 echipe 
au fost iertate de 
comisia de disciplină.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Spuneam într-un număr trecut al ziarului nostru că, cu cât „Cupa Primă-. riilor” la Fotbal se apropie de final, apar tot mai des unele încălcări ale regulamentului de desfășurare. Iar cele mai recente au fost cele înregistrate în partida dintre Petito Băcia și Poiana Ruscă Ghețari, partidă contând pentru optimile de finală ale competiției. La sfârșitul meciului scorul a fost de 5-1 în favoarea celor din Băcia, dar
Micile gimnaste și-au 
reluat pregătirile

Bicfalvi poate avea un viitor la Steaua

■ Deși pentru majori
tatea copiilor e vacan
ță, vicecampioanele 
naționale sunt la sală.

Deva (V.N.) - De puțină vreme, la sala de sport a Colegiului National Sportiv „Cetate” Deva, grupa de junioare categoria a IlI-a (11-12 ani) și-a reluat antrenamentele. Sub atenta supraveghere a profesorilor Lenuța Slabu și Cristian Enoiu se pregătesc acum Mihaela Tipa, Diana Rus, Ro- dica Masnita, Delia Neag, Andra Lăcătușu, Beatrice Mărgărit și, de ieri, și Iasmi- na Halas.în prezent, cu excepția Mihalei Tipa - mai mare cu un

ambele echipe au făcut contestație la Comisia de disciplină a Asociației Județene de Fotbal. De ce? Fiecare echipă reclama faptul că adversarii 

an decât colegele ei și campioană cu echipa de junioare II - toate celelalte sportive simt rvicecampioane naționale cu echipa de junioare mici.De puțină vreme profesorul Enoiu a declarat că sportivele sunt talentate și dispun de potențial pentru a face gimnastică de performanță, iar dacă vor fi ferite de accidentări, cele mai bune vor fi selecționate începând din 2008 și vor forma nucleul de bază al lotului național de junioare, „în perspectivă au toate șansele să reprezinte România la Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra, și chiar la Olimpiada din 2016”, a declarat profesorul Cristian Enoiu. Totuși, tehnicianul Cristian Enoiu are

au folosit jucători legitimați, ceea ce contravine regulamentului.în urma acestor contestații, Comisia de disciplină a pur

Pentru performanțe este nevoie de mult efort (Foto, cl)un of. Este neîncrezător în ceea ce privește viitorul unora dintre elevele sale. El spune că, dacă nu vor primi sprijin 

ces la verificarea rapoartelor de arbitraj și a fișelor jucătorilor de la Agrocompa- ny Băcia și Goanță Ghelari folosiți în ultimele două ediții ale Campionatului Județean. Rezultatul a fost surprinzător: ambele echipe au folosit jucători legitimați! Cei din Băcia trei fotbaliști și doi tineri care nu împliniseră 16 ani, iar cei din Ghelari, tot trei. Cu toate acestea, întrucât în Regulamentul de organizare a competiției nu au fost stabilite măsuri de sancționare a unor asemenea cazuri, Comisia de disciplină a omologat jocul cu 5-1 pentru Petito Băcia. Așadar, cei din Băcia vor putea juca semifinala, dar desigur, de această dată doar folosind jucători amatori.

financiar, ^mătatefWțntre sportive vor fi nevoite să renunțe la sportul de performanță.

Consultanții noștri de vânzări, la dispoziția 
ta! Mihaela Stroia 0720 - 400 438Anca Bobora 0721- 513 871

în Cuvântul

Rejiinfe ruj snclud TVA.Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

apeluri în afara rețelei la tarife de rețea 
apeluri în rețea la tarife de grup 

în primele 21 luni

cu noile abonamente pentru internet 
oferta se prelungește la 25 de luni

Nc*»a 
gratuit

Sanistny C3U0
25 EUR

Sony fencsSon K320i
39 EUR

caid de date 
7TEMF330 

gratuit

LG KE2W
69 EUR

modem USB 
Option ICON fl 

gratuit

caro de dale 
Navalei F>pressCard34 * 

gratuit

Ofertă valabilă f entru abonamentele noi ale firmei încheiate până la 2 
septembrie, în București și județul Ilfov și fe județele Arad, Argeș, Brașov, 
Brăila, Buzău, Caraș Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, 
Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, 
Teleorman, Timiș, Vâlcea și Vrancea.
Detalii la 411 (gratuit de pe telefonul Orange), 021 203 77 33 sau pe

NokaEW
139 EUR

Business 
Services

(1
00

12
1)

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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. ,4 > J I «I J J » M < • • I >M *« « « «S«l «ti iii*• Calificate Tenismanul Răzvan Sabău, cap de serie numărul 5, s-a calificat în turul doi âl turneului challenger de la Cuenca (Ecuador), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de euro, Sabău l-a învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-1, 6-4, pe americanul Carlton Fiorentino, beneficiar al unui wild-card, și va juca, în faza următoare a competiției, cu belgianul Nils Desein, care a trecut, cu scorul de 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/3), de italianul Luigi D'Agord.

IERARHIA MONDIALA

(Foto: EPA)
„Tricolorii" se țin foarte bine, devansând reprezentative precum cele ale Greciei, Serbiei, Ucrainei, 
Uruguay-ului sau Suediei

H Selecționata de fotbal 
a României a coborât o 
singură poziție în clasa
mentul FIFA Coca Cola.

Aur și argint

Joan Laporta
(Foto: EPA)

București (MF) - Echipa națională a României a coborât o poziție și ocupă locul 13, cu 1.068 de puncte, în clasamentul FIFA Coca Cola pe luna iunie, dat publicității mier curi, informează site-ul oficial al forului mondial
București (MF) - Sportiva Andreea Pârlea acâștigat medalia de aur la junioare, iar Mariana Ignat pe cea de argint la senioare la Campionatele Balcanice de tria-tlon de la Gallipoli (Turcia) . ..

Au bătut
palma

Manchester (MF) - Mijlocașul brazilian Geo- vamii. liber de contract, a semnat pentru un sezon cu Manchester City.Geovanni, în vârstă de 26 de ani, a evoluat două sezoane la FC Barcelona.

Spune nu
Madrid (MF) - Preșe
dintele FC Barcelona, 
Joan Laporta, a re
afirmat că atacantul 
camerunez Samuel 
Eto'o nu este de 
vânzare.
„Eto'o este un jucă
tor de referință și nu 
este de vânzare. 
Conducerea este 
convinsă că în acest 
sezon suporterii vor 
vedea o echipă foar
te mare, cu Henry, 
Ronaldinho, Eto'o și 
Messi", a declarat 
Joan Laporta.

Primele 20 de locuri în această ie
rarhie sunt ocupate de următoa

rele formații:

1 Brazilia 1.500 puncte

2. Argentina 1.476
3. Italia 1.368

4. Franța 1.357

5. Germania 1.311
6. Olanda 1.195

7 Croația 1.192

8 Portugalia 1.146

9. Spania 1.144

10 Mexic 1.142

11. Cehia 1.117 ,

12. Anglia 1.097

13. România 1.068
14. SUA 1.036

15. Camerun 979
16. Grecia 978

17. Serbia 973

18 Ucraina 973

19. Uruguay 949
20 Suedia 918.

Geovanni (Foto: epa)

Merită peste 70 de milioane

Arbitră însărcinată
București (MF) - Arbitrul asistent Petruța Iugulescu nu a putut susține, alături de ceilalți arbitri din lotul A, testele fizice, desfășurate, miercuri, pe stadionul Iolanda Balaș-Soter, deoarece este însărcinată.Iugulescu. în vârsă de 28 de ani, nu s-a ‘ prezentat la testele de miercuri dimineață, ea fiind însărcinată în luna a opta.Nu au mai putut susține testele fizice Sevastian Colțescu, Eduard Dumitrescu, Dragoș Iliescu, Teodor Crăciunescu, care sunt delegați la meciul din primul tur preliminar al Cupei UEFA, dintre Vardar Skopje (Macedonia) și Anorthosis Famagusta (Cipru), și Alexandru Deaconu, Nicolae Ma- rodin Sebastian Gheorghe, Mugurel Drăgănescu, trimiși la partida Omonia Nicosia (Cipru) - FK Rudar (Muntenegru), tot din Cupa UEFA.

Timișoara (MF) - Mijlocașul echipei Poli Timișoara, Mi- hăiță Pleșan, a declarat, miercuri, că jucătorul formației italiene Fiorentina, Adrian Mutu, valorează mai mult de 70 de milioane de euro, la cât este evaluat atacantul român de către clubul toscan.„Fiorentina este o echipă foarte bună, iar Mutu a devenit liderul unei echipe foar-

NOUl CSpitSn. Argentinianul Maxi Rodriguez este noul căpitan al formației Atletico Madrid, după plecarea lui Fer

Clubul West Ham a blocat transferul argentinianului Carlos Tevez 
la Manchester United (Foto: epa)

A plecat la Zaragoza
Madrid (MF) ■ Fundașul central al echipei Real Madrid, Francisco Pavon, în vârstă de 27 de ani, a semnat un contract pe patru sezoane cu Real Zaragoza„Real Zaragoza a ajuns la un acord cu impresarul lui Pavon, Inaki Ibanez, iar jucătorul a optat să vină la e- chipa noastră, semnând un contract până în iunie 2011”,

nando Torres la Liverpool. Atletico Madrid este adversara formației Gloria Bistrița, în turul trei al Cupei UEFA- Intertoto. Gloria va juca prima manșă cu Atletico pe teren propriu, sâmbătă, și returul o săptămână mai târziu, în Spania. (Foto: EPA) Olandezul Arjen Robben este foarte aproape să îmbrace tricoul 
echipei Real Madrid (Foto: epa)

Reprezentativa de fotbal a României a fost întrecută de selecționata Mexicului, care a cucerit medaliile de bronz la Copa America.Adversarele României în preliminariile Campionatului European din 2008 ocupă următoarele poziții: Olanda (locul 6, 1.195 de puncte), Bul- 
te mari. Am auzit și eu că a dat foarte multe goluri, dar o să vorbesc cu el să o lase mai moale cu noi. Am jucat împotriva lui doar la antrenamentele naționalei și cred că merită mai mult 70 de milioane de euro, cât l-a evaluat Fiorentina, pentru că este cel mai bun fotbalist român. Nu cred că se pune j* problema să vină 

se arată într-un comunicat pe site-ul oficial al clubului Real Zaragoza.Pavon a debutat la 21 de ani la Real Madrid, echipă alături de care a câștigat Liga Campionilor, două titluri de campion al Spaniei, Cupa Intercontinentală și Supercupa Europei.Contractul său cu Real Madrid a expirat la 30 iunie.

$?••• ........... .................... ..
România este pe poziția 13

Site-ul FIFA..........................  Vgaria (locul 30, 832 de puncte) Albania (locul 67, 454 de puncte), Belarus (locul 71, 443 
vreodată ia Dinamo”) a spus Pleșan.Atacantul Gigei Bucur speră să joace și în meciurile oficiale împotriva Florentinei. „Mutu este cel mai Valoros jucător român și este o onoare să jucăm împotriva lui. Sper din suflet ca în viitorul apropiat să jucăm meciuri oficiale cu Fiorentina”, a completat Bucur.
Tevez, blocat

Londra (MF) - Clubul West Ham United nu i-a permis atacantului argentinian Carlos Tevez să efectueze vizita medicală în vederea transferului la Manchester United, clubul londonez anunțând că mai întâi trebuie să se ajungă la un acord în acest sens.Argentinianul, în vârstă de 23 de ani, este în centrul unei dispute între cele două cluburi, între impresarul său și Premier League. Agentul Kia Joorabchian este cel care deține drepturile asupra jucătorului. însă West Ham, susținut de Premier League, a-

Francisco Pavon, în alb, nu a rezistat concurenței ce există între 
fundașii centrali ai grupării madrilene (Foto: epa)

Ofertă tentantă
Londra (MF) - Real Madrid încearcă să-l convingă pe jucătorul echipei Chelsea, Arjen Robben, să semneze un contract pe șase ani cu un salariu net de șase milioane de euro pe sezon.
Pentru Robben, Real Ma

drid oferă 24 milioane de 
euro. Componentul echipei 
reprezentative a Olandei ar 
câștiga 140.000 de euro net pe 

de puncte), Slovenia (locul 88, 366 de puncte) și Luxemburg (locul 174, 41 de puncte).Formația Braziliei a revenit pe primul loc în clasament după ce a reușit să câștige Copa America, devansând e- chipele Argentinei, finalista întrecerii sud-americane, și. Italiei. J 

Fotbaliștii Politehnicii se întrec 
în a-il aduce elogii lui Adi Mutu, 
jucătorul Florentinei (Foto: epa)

preciază că drepturile de ce**i dare îi revin în totalitate. ’ JRegulamentele din fotbalul englez dispun că un jucător trebuie să fie proprietatea unui club. Manchester și impresarul s-au pus de acord pentru un transfer și au și acordul jucătorului în acest sens, sosit la Manchester.Justiția braziliană a emis, săptămâna trecută, pe numele lui Joorabchian un mandat de arestare, omul de afaceri fiind suspectat de spălare de bani în gestionarea grupării Corinthians, controlată de societatea sa, MSI.

săptămână, asta datorită impozitului pe venit din Spania de numai 24 la sută față de 40 la sută în Anglia.Pe lângă atacantul olandez, Real Madrid încearcă să-l convingă și pe un alt component al echipei Chelsea Londra, Frank Lampard. Acest 
interes a apărut după ce ma
drilenii au fost refuzați de 
Cesc Fabregas, de la Arsenal
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Vând ap. 2 camere (03)

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

■ ocazie! urgent, Deva, zona Octavian 
Goga, semidecomandate, parter, mobilat, 
centrală termică, contorizări, prețul pieței. 
Tel. 0721/055037. (3/17.07)

EJEVA: ■
IfcU nusHiîstsne.
tîl 4 psrwr

SiMERlA.
P ța Unirii nr 1 
(Gări)

Cele m»l bune prețuri doar le noii 
Comanda ea poala fana gl prin telefon!
Le numerale: O?a.SW.B»â(Slmerta), 0740.t4«.M7(Deve) (98617)

• Deva, zona Liliacului, bl. 17, etaj 4, ap. 10, 
îmbunătățiri, termopan, parchet, balcon 7 
m, preț negociabil. Tel. 0730/766662, 
0729/982063. (2/18.07)

• zona Micro 15, decomandate, centrală 
termică termopan, instalații sanitara noi, 
informații la telefonul 0721/780322. 
(7/13872007)

• 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)

• 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)

REGULAMENT

_a acest concurs nu pot participa angașatii Inform Madia SRL ți nici rwtei 
acestora de gradate i șl 11 Rșlițri suplimentare ia fol, 07KM00455

Penfru că vrem sâ-ți răsplătim fidelitatea H(; 
ți sa te înarmăm cu premii. Iți propunem 
un nou concurs. în perioada 5 iunie -26 ON 

ruiie. intră www.huon.ro.completed
‘ormularui asociat Imaginii de promo și câștigă în 27 iuite 
un MP3.PLAY.ER. un WEBCAM sau o pereche de 
CĂȘTI CU MICROFON SUCCES!!!

• zona Mcro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț '48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160, (A0)
• zona Gojdu, et 1, bloc de cărămidă parchet 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
o Deva, ot 1, parchet balcon, contorizări, preț 
110.000 ron, tel. 215212. (Al)
• dec, st 60 mp, etl, zona Gării, preț 46500 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)
o in 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 Hulii, 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)

• urgen ircuft, icătărie. baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
■ dec, bucătărie, baie, faianță gresie. 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal. preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara (A2)
• str. Zamfirescu, bloc de cărămidă etaj 1. cu 
balcon închis, parchet gresie, faianță reparti
toare, zonă liniștită ocupabil imediat, preț 135 
000 lei, neg, tel. 0745 302200.0723 2514940254/ 
232808. (A4)
• toarte ieșeni, decomandate, zona Romsilva 
bloc de cărămidă etaj 1, bine întreținut toate 
contorizările, zonă liniștită preț 140 000 lei, tel. 
0730 474275,232 808,078 165703. (A4)
• zona Gojdu - central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135 000 lei nego
ciabil, tel. 0740 535095,0788 165702,232 808. (A4)

• zona Decebal - „Auto Moto", 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50 000 euro. negociabil, tel. 0745 302200.232 808, 
0788 165703. (A4)
a urgent zona Astoria, etaj bun, cu balcon, 
centrală termică termopan. uși schimbate, totul 
nou, renovat recent ocupabil imediat, preț 108 
000 lei, negociabil, tel. 0730 474275,0723 251498, 
232 808. (A4)

a semideo, 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, camera cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 

•129.000 Ron neg., tel. 231800. (A9)

• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 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)
• urgent In Deva exclus Dacia și Micro 15, ofer 
150.000 lei. Tel. 0724/941393. (T)
• ap. 2 camere, urgent Deva plata imediat, tel. 
215212. (Al)
• urgent In Deva, zonele: Progresului, bid. 
Decebal, Gojdu, Dorobanți, Bălcescu, se oferă de 
la 120 000 lei până la 165 000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0730 474275, 
0723 251498.232808. (A4)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva zona Dorobanți. 80 mp. 2 băi, 
centrală termică geamuri termopan, dotări 
bune, complet mobilat. Relații la tel. 
0720/005452. (6/17.07)

• 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)
• Carpatt 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 
10745/367893. (A2)
• etaj L bid. Decebal - Opera, cu 2 băi. 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62 500 euro,negociabil, tel. 
0723 251498,0788 165702,232 808 (A4)
• decomandate, cu 2 băi, etaj 2, str. Ion Creangă 
amenajat centrală termică termopan, parchet 
gresie, faianță poziție deosebită preț 70 000 
euro. neg, tel. 0730 474275.0788 165703. 232 808. 
(A4)
• zona M. Viteazul - piață cu 2 balcoane, 
termopan, parchet gresie, faianță preț 66 000 
euro, negociabil, tel. 0745 302200,0788 165703, 
232808 (A4)
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Acum ol Respiro, primul cord da cumpOrâfuri cu 
utilitare exdusiv In farmacii. Cu Respira, bd 
cumpdrtturi de 150 sau 300 de RON, pe tare le 
plfitejti în 2 sau 3 luni, In rate egale, cu 0% 
dobândă. Cu Respiro, Iți iei orice, exact atunci 
ctadni nevoie.
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SC ATLASSIB SRL 
angajează AGENȚI TURISM
experiența in activitatea de birou sau absolvent promoția 2006 
(specializarea turism-servicii constituie avantaj), domiciliul în 
Hunedoara, cunoștințe obligatorii de limbă străină, cunoștințe 
operare calculator, permis conducere, telefon.
Relații la telefonul 0254/748784 sau la sediul Agenției Atlassib 
dm Hunedoara.
E-mail: director.banat@atlassib.ro. (103600)
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zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
. termică, parchet, bine întreținut, mici
■ ~cc -5-ari. preț 50 000 euro, negociabil, tel. 0788 

26FT3. 0723 251498,232 808. (A4)
- • zână ultracentrală, etaj intermediar, deco- 
" -a-cate. 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 

modificată, mobilat și utilat, preț 61 
’ XC e-.-c. negociabil, tel. 0730 474275, 0788 

1=^3.232808. (A4)
• dec, 2 băi. 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
2C. De-, a. preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță, CT, etaj 1, zona 

‘ Vi-isr.. Deva, tel. 0740/317.314. (A9)

I • dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
^a-tâ. sooturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel.

: 33L.-CC. A:
. • semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva,
' tret&OOO Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi. contorizări integrale, etaj 1, garaj 
suc c ac zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
*9
• Brad, zonă centrală, îmbunătățiri, preț

. £*act-,. tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
158.483. (A10)

• Irad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
' ■'"C'-'S. oreț atractiv, tel.:0254/613.366,

TTB D40.490.0788/158.483. (A10)
' • Irad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 

arat atractiv, tel.:0254/613.366f 0788/040.490, 
H36 158.483. (A10)
• Irad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, 

, SL-0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483.'.a?:-;
• kad, str. Cuza Vodă, posibilitate de privați-

• za-e. preț atractiv, tel.:O254/613.366,
■ 'T&-040.490.0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

1 • dec. sau semidec., etaj intermediar, zona Lili-
> ac.iui. Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
I .AS

Vând ap. 4 camere (07)

Tipografia

angajează 
lucrător 

comercial 
(persoană 
dinamică, 

cunoștințe PC, 
disponibilitate 

program, abilități 
in comunicare etc.) 
Informații și CV la 

sediul firmei: 
B-dul Decebal, bl.5 - 
parter, tel.220.171.

(104013)

i

i.

Tul
ilr

sgw

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

• dec, zona împăratul Traian, et. 2, hol, 16 mp, 
parchet, CT, 2 balcoane, 2 băi, st 110 mp, garaj și 
bpxă sub bloc, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băl, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63 000 euro, nego
ciabil, tel. 0788 165 703,0745 302200,232808. (A4)

• etaj 1, zona Carpați, contorizări, parchet, fără 
modificări, 2 băi, vedere la stradă, liber, preț 195 
000 ron, negociabil, tel. 0723 251498,0788 165702, 
0254/232 808. (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Caroati, Deva, preț neg,, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

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

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, bucătărie, teren în 
total 1600 mp, canalizare, apă, gaz, ocupabilă 
imediat, preț 100.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 3 carnete, bucătărie, baie, garai, teren 1300 
mp, complet mobilată și utilată, în Batiz, preț 
210.000 ron, neg., tei. 0740/210780. (Al)

• urgent, zona Bejan, cu 3 camere, bale, 
bucătărie, curte, grădină, sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună, sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență, 
preț 140 000 ron, neg, tel. 0723 251498, 0788 
165702,0254/232 808. (A4)
• urgent, zona Bejan, cu 2 camere, bucătărie de 
vară, hol, cămară, curte, grădină, st 7000 mp, 
fântână, preț 70 000 lei, neg, tel. 0788 165702,0740 
535095,232 808. (A4)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală, Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• casă lemn, ST - 1 ha, preț 15.000 RON, 
tel.10254/613.366, 0788/040.490. 0788/158.483. 
(A10)

• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366. 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Ma-e, 
Vălișoara, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)
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CV-urile se depun la adresa firmei: 
str. George Barițiu, nr.13, sau la i 
tel / tex: 0254/219300.

• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zena Săvești, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• șl teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Irad, 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, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• In Rom, Dealul Tantui, Brad, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040:490, 0788/158.483. 
(A10)
• 5 camere+dependințe, com.R i bița, str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, In Deva, zonele:-Gojdu, Progresului, 
bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 lei 
până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață, tel. 0723 25149& 0730 474275,232 808 
(A4)

• dec, zona Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
• Deva, lângă depozitul Petrom, 4200 mp, fs 40 
m, apă, gaz, curent, limită calea ferată, preț 10 
euro mp. Tel. 0730/189668. (T)
• Intravilan, la 18 km de Deva, asfalt, zonă 
nepoluată, 3500 mp, fs 35 m, curent electric la 
limită teren. Tel. 0730/189668,0720/462263. (T)

• parcele 600 ■ 800 ■ 1000 mp In Deva, cea 
mal bună zonă din Zăvoi; toate utilitățile, 
poziție excelentă. Tel. 0744/543238, 
0721/467222.(9/10.07)

Cumpăr casă (14)
• cast 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, în satul Bretea Mureșană, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)

• casă și anexe, grădină 20 ari, în satul 
Săcel, comuna Sântămărie Orlea. Tel. 
0254/772278,0722/812139.

• vilă deosebită, în Șoimuș, construcție nouă, 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră, termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută. Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (AO)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Miorița, bl. Ml, ao. 7, etaj 1,33 
mp, parchet, contorizări, preț 
negOCiabil.Tel. 0766/333361. (8/16.07)

• garsonieră situată in Hațeg, str. N. Titulescu, 
nr. 14. Relații latei. 0724/257131. (T)

• zona Dada, 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 hotel Deva, Cu balcon, finisaje,
contorizări, ocupabilă foarte repede, stare bună, 
preț 75.000 lei, negociabil, tel. 0788-165702, 
232808,0723-251498. (A4) ,

• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune- 
dcara, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)
• In Bâcla, 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)
• Intravilan in localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 m, acte Ta zi, 
ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740 535095,0788 165703.232 808. (A4)
• In Deva, zona Vulcan, 5-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zonaSântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, 5-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcele între 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 03 ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158,483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Tebea, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, 
tel.10254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 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)

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CI 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

FACI ETATEA DE SUIN I E ECONOMICE, SOCIALE Șl POLITICE
Programul de studii 

l<pectalizareai
Nunârife 

focuri
Durata

Tițkil obținui la absolvire
Tâxa asmfi de 

studii I tei)

Afaceri internaționale 75 3 cffl!
Licențiat in Economie si 
aaccn nitmuiitmale

i.wi)

.Management 75 3 ani Licențiat în Management 1.6®

Marketing -75 3 ani. Licențiat în Marketing . 1.600

Finanțe și Bănci 75 3 ani Licențiat în Finanțe - 1.6®

Informatică economică 50 3 ani
Licăriial in Cibernetică, statistică 

jiiitfotraalică economică-
1.600

Economie AgroalimenIară și a 
mediului

75 3 am Liceniiai în Economie 1.600

Economia Comerțului, 
Turismului, Serviciilor și 
.Managementul Calității

75 3 ani
' Licențiat in Admiiiisiwca 

afucaite
1.600.

Asistență socială 75 3 ain Licențiat in Asistență sociaîâ . 1.500

Psihologie 75 3 ani Licențiat in psihologie l.SOO

Inginerie și .Management in
Alimentația Publică și
Agroturism

7 s 4 ani
Licențiat in Inginerie <i 

Management
I.SOO

FACULTATEA DE ȘTIINȚE J IRIDICE ȘI ADMINISTRATIVE
PK-gr»ldesludii

(specializaieai
N-nârdc
A’in

Droaia 
.studiilor Titlul obținut la absolvire

laxa
^udiiita»

Drept 75 4 am Licențiat in Drept l<®

Administrație publică 75 3 ani Licențiat in Știinie Aîlniinisirdijvc ,
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Universitatea „Alma Mater" din Sibiu, str. Someșului, nr. 5’.
Tei fax: 0269 25 00 0X 0728 l3.7h.50:0'22 88.39.11:0740O’.On.’S:
Centrul de înscrieri HUNEDOARA, str. A, Vlahuță, nr. Ibis
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Cumpăr teren (22)

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

• urgent, intravilan și extravilan, în Deva sau 
împrejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
investiție, sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723 251498,0788 165702,232 808. 
(A4)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)

• in Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 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) j

• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală in Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

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

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

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

• spațiu comercial, Deva, zona piață, 50 mp, CT, 
termopane, bun pentru birou, cabinet, sau firmă, 
preț 500 euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)

• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)

• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunță
CONCURS DE ADMITERE 
în anul universitar 2007 * 2008pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 

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

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

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

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

înscrieri:Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007Etapa II: 4 august -12 septembrie 2007
Luni - Vineri 08°° -15°°; Sâmbătă - Duminică Iff” -1200Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8°° - 1500 la sediul

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

(IESZ)

RECLAME

mailto:director.banat@atlassib.ro
http://www;iiamsrbiu.ro
rectoriffiiiamsibiu.ro
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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.

«T {•03636)

S.C. FARES DRINKS
S.R.L. ORĂȘTIE

Angajează

ASISTENT MANAGER 
BĂUTURI

SC APA PROD SA DEVA
Operator licențiat in captarea, tratarea și distribuția apei 

Adresa: Deva, Calea Zarandului, nr.43 

ORGANIZEAZĂ
CONCURS pentru ocuparea unui 

post de SUDOR
CERINȚE:
- școala profesională în meserie
- temeinice cunoștințe practice de sudură oxiacetilenică și electrică
- experiență în meserie minim 5 ani
- cazier judiciar
Concursul constă în: administrarea unei probe practice de sudură 

rețele.
Cererile se depun la sediul SC APA PROD SA DEVA, Dep. Resurse 

Umane, până la data de 26.07.2007, iar concursul va avea loc în data de 
30.07.2007.

Informații suplimentare la Dep. Resurse Umane, tel. 222.345 int. 19. 
(104025)

Comemorări (76)

Cerințe:
- studii superioare
- cunoștințe operare PC
- capacitate de comunicare
- constituie avantaj cunoștințele de limba engleză și italiană
- domiciliul stabil în Orăștie sau în localitățile învecinate

Se oferă:
■ pachet salariat motivant
- posibilitatea dezvoltării carierei
Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de 
27.07.2007 prin fax la numărul: 241942, e-mail: fares@frs.ro 
sau la SECRETARIATUL societății din Orăștie, Str. Plantelor, nr. 
50.

1134O2C;

--------------------------------------------X
S.C. FARES TRADING
S.R.L. ORĂȘTIE

Angajează
ECONOMIȘTI Șl INGINERI

CERINȚE: 
■ studii sup

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Șl PROTECȚIA COPILULUI HUNEDOARA 

cu sediul în Deva, b-dul luliu Maniu, nr.18, 
telefon 0254/233341, fax 0254/234384 

ANUNȚ
Conform Legii nr. 448/2006, art.21, persoanele cu handicap grav și accentuat 

beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de 
transport în comun de suprafață.

Beneficiază de prevederile art.21 și următoarele persoane:

- însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;

- însoțitorii copiilor cu handicap accentuat în prezența acestora; 

-însoțitorii adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența aces

tora;
- asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

- asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav șl accentuat.

Pentru a beneficia de prevederile art.21, persoanele Interesate se pot 
adresa Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara sau 
Primăriei de domiciliu, pentru a intra în posesia legitimației șl depune prin regis
tratură următoarele documente:

Persoana cu handicap:

- cerere
- 2 fotografii tip act de identitate (20/30 mm)

Asistent personal:

- cerere
- 2 fotografii tip act de identitate (20/30 mm)

- copie act de identitate

- copie contract de muncă sau adeverință eliberată de primărie că este asistent 
personal.

, Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Drepturi—Facilități Persoane cu 
Handicap, Aleea Romanilor, nr 7, telefon 0254/219451.

(104040)

ft
II

în 24 iulie se împlinește un an de la plecarea dintre noi a iubitei și neprețuitei noastre, model de soție și exemplu de mamă, ardeleancă din Orăștie,
DAN MARIA LOLIAmintirea ei vie și chipul său blând, drag, curat și fermecător va dăinui la infinit și mereu în inimile noastre și ale celor care au cunoscut-o, i-au fost alături și au prețuit-o. Dumnezeu s-o odihnească, să-i aibă în grijă și pază sufletul ei nobil, prietenos și generos. Recunoștință celor care și-o vor aminti o clipă. Comemorarea sâmbătă 21 iulie, ora 11, la Catedrala Ortodoxă Română „Sfântul Nicolae” din Deva. Familia: Dan sot, Dana fiică, rudele și finii

(5/18.07)

■ eunoșt/nțe de operare PC
■ abilități Fn domeniul administrare acte - contabilitate
■ domiciliul stabil in Orățtle sau in localitățile învecinate

SE OFERĂ:
* pachet salariat motivant
■ posibilitatea dasvottirll profesionale Intr-o echipă dinamică
• angajament pe termen lung
Persoanele interesate pot trimite CV-urile pănă la data de 
27.07.2007 prin fon la numărul: 241042, e-mail: faresafrs.ro 

societății din Orăftle, Str. Plantelor,

(1040231

Altele (61)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în
Spini, inf.la tel. 0745/511.776. (A9)

• vând Opel Kadet, af 1990, jante aluminiu, CD- 
player, taxe la zi, înmatriculat, stare 
excepțională, preț 2100 euro, negociabil. Tel. 
0721/261439,0727/364876. (T)

Familia Gherman anunță cu tristețe trecerea în neființă la numai 67 de ani a celui care a fost soț, tată și bunic
Auto românești (36)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

GHERMAN PETRU

• vând Aro 243, af 1989. motor Brașov, 4x4. stare 
‘oarte bună, preț 3500 lei. Tel. 260279, 
0745/149644. (T)
• vând Dacia 1310 oreak, af 1989, preț nego
ciabil. Informații la tel. 0254/217445. (T)

Auto străine (37)

• societate comercială închiriază 
următoarele utilaje: togreder, buldoex- 
cavator, volă, excavator pe șenile cupa 1 
mc, excavator Bob Cat și autobasculantă 
tip Irac 16 tone. Relații la tel. 0723/154204, 
0254/234448. (2.10.07)

înmormântarea va avea loc vineri 20 iulie 2007, ora14, în satul Trestia, comuna Băița, nr. 163.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia Gherman: soția Ana, fiica Felicia, fiul Petru și nepoata Rebeca

bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
ucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
reț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2) 

hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
irouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
îl. 231.800,0740/317.314. (A9)
spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 

entrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
ompartimenta, 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)

• apartament 3 camere dec., mobilat și uti'at stil 

occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 

stradă), zona Bălcescu. Deva, oreț 350 euro/lună, 

neg., tel. 212.141,511.776. (A9)

• vând Audi A4, af 2003, persoană fizică toate 
taxele la zi, preț 12.500 euro. Tel. 0751/861056. (T)
• vând Citroen C5, 2003. HDi, 110 CP, D. clima- 
tronic. închidere cen t-al izată. radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS. ESP, 6 airbag, faruri 
ceată. 6,5 1/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)
• vând Golf IV, af 2001, Euro 4. extrase full, 
-ecent adus in tară, preț 8200 euro. Tel. 
0723/270348. (T)

• vând tractoare 0660, combină Clas, presă 
de făcut baloți pe ață, pluguri, grape, 
semănători pentru grâu și porumb, teL 
0742/349357 sau 0254/246369. (nr. 06/07/07)

Mobilier și interioare (47)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI
Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 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;
5. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Slntuhahn - SC Mureș Aliment

Simeria ■ Librăria situată în 
P-ța Unirii

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

§

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, modeme. TeL 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/24.05)

• vând avantajos imprimantă matriceală 
Epson LX300, aproape nouă, în garanție și 
fax/tel. Olivetti, aproape nou. Deva. Tel. 
0752/206785. (4/18.07)

Materiale de construcții (53)
• vând fereastră nouă, în 2 canate, dimensiuni 
130/1,28 m, scânduri, deșeuri de scânduri, piatră 
de. construcție, vană din tablă zioncată, țevi de 
fier. Tel. 0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)
• vând aragaz, centrală termică Termoteka, 
chiuvetă de fontă, ușă intrare 2 canate, de stejar. 
Tel. 0723/515985,226839, după ora 18. CD

Plante și animale, agroali 
mentare (57)

• vând porcușor de Guineea tricolor, cu acvariu, 
mâncare și taiaj, preț 50 lei. Tel. 0726/715670. (T)

Altele (61)
• ofer 3 geamuri cu rolete de lemn, în 3 canate,
1.90/1,35, preț onorific. Tel. 223889. (T)

Prestări servicii (72)
• mamă a doi copii, femeie serioasă, mă ofer să 
fac menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase; ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439. (D
• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia. Anglia, Belgia, Olanda. 
Franța. Germania. Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

• transport mobilier, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1.2 tone și 14 mc volum; asigur 
demontare. încărcare la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm șoferi categoriile D, Dl ș( categoria 
C, cu experiență minim 5 ani. Relații la tel. 
0254/231394, între orele 8 -16. (6/17.07)

• SC Real Ambient SRL Deva angajează casier, 
salariu motivant. Tel/fax 0254/224360. (4/17.07)

(3/18.07Î ■

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

• Consiliul Local Deva ■ SPIGM angajează 
personal cu studii medii pentru activitatea de 
gestionare materiale, piese de schimb etc. Expe
riență minim 3 ani. Relații la tel. 0254/233588, 
între orele 8,00 și 15,00. (1/18.07)

• Consiliul Local Deva - SPIGM angajează șef 
transport auto, reparații utilaje, cu atestat ARR, 
cu studii medii, vechime minim 3 ani. Relații ia 
tel. 0254/233588, între orele 8,00 și 15,00. (1/1807)

• societate comercială angajează asistent 
manager cunoscător limba turcă și limba 
engleză, solide cunoștințe tehnice și de calcu
lator. Tel. 0766/579236,0724/044896. (7/18.07)

• societate comercială din Deva angajează 
contabil și secretară. CV-urile se vor trimite la 
adresa de e-mail eusebiu.nedelcu@magyi.ro. 
informații la tel. 0724/285438. (6/1&07)

OFERTA!""
htf- I» fk0254/211.27

Te așteptăm la sediul Cuvântul Liber 
din Deva, B-dul 22 Decembrie, 
nr. 37A, clădire Cepromin, parter cu

." . .. . j. ... .. ... ”  ■ S:--j-ÎS'-ij ’

Diverse?,

mailto:fares@frs.ro
faresafrs.ro
mailto:eusebiu.nedelcu@magyi.ro


Norul toxic ocolește România
! «Inventar. Peste 160.000 de obiecte de artă au dispărut din muzeele din Rusia în ultimii 80 de ani, potrivit rezultatelor unui inventar comandat de președintele Vladimir Putin, au anunțat reprezentanții guvernului.

POȘtâ Regală Britanică a pus în vânzare, marți, în Marea Britahie, seria de .timbre Harry Potter, cu patru zile înainte de lansarea ultimului volum din seria de cărți. (Foto: epa)

■ Medicii ucraineni au 
început să examineze 
locuitorii din zona conta
minată cu fosfor galben.

Lviv (MF) - Ieri, ministrul român al Mediului, Korodi Attila, a anunțat că România este în afara oricărui pericol, simulările arătând că vântul împinge substanța poluantă în direcția opusă țâță de granița ron îân o-ucra ineană.Medicii ucraineni au început, marți, examinarea celor 11.000 de locuitori din regiunea orașului Liov, afectată de deversările de fosfor galben. Serhii Petruk, directorul centrului medical militar din Regiunea de Vest, a declarat că până în prezent 14 persoane au fost spitalizate, una dintre victime fiind în stare critică iar trei in staregravă. incendii din cauza caniculei.
Incidente ia centrala nucleară

Orașul modeiNew York (MF) - New York a primit titlul de cel mai influent oraș al modei din lume, pentru al patrulea an consecutiv, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Global Language Monitor, serviciul de monitorizare a mass media de pe glob. Organizația non-profit Global Language Monitor monitorizează cuvinte sau fraze cheie apărute în presa scrisă și audiovizuală din lume, pe internet sau în blogosferă și pe baza acestora compilează anual un top al celor mai influente orașe ale modei din lume.
La aniversarea 
Camillei

Londra (MF) ■ Prințul William va fi însoțit de Kate Middleton la petrecerea de aniversare a Camillei, soția prințului Charles, alimentând din nou speculațiile făcute de presa britanică în ultima vreme potrivit cărora cei doi tineri, care s-au despărțit în aprilie, și-au reluat relația.

Clive Owen
(Foto: FAN)

Tokyo (MF) - Compania niponă Tokyo Electric Power (TEPCO) nu a raportat volumul real de radiații din canti- ' tatea de apă contaminată care s-a deversat în apele mării din centrala de la Kashiwazaki- Kaniwa în urma cutremurului de luni, a relatat, ieri, agenția Kyodo.

Cuplu de 
escroci

Oficiali TEPCO dau explicații
(Foto: EPA)

Los Angeles (MF) - 
Actorul american 
George Clooney și 
britanicul Clive Owen 
vor juca pentru pri
ma dată împreună 
pe marele ecran în 
„Con Art", un film 
despre doi escroci 
care au ținut primele 
pagini ale ziarelor în 
anii '90. Cei doi vor 
interpreta rolurile lui 
John Drewe și John 
Myatt, doi escroci 
care, timp de șapte 
ani, au dus de nas 
mai multi experți și 
colecționari de artă 
cu opere celebre 
contrafăcute.

Gibon Un exemplar rar de gibon alb s-a născut în urmă cu șapte săptămâni la grădina zoologică din Perth, Australia. (Goto: EPA)

Tragedie aviatică în Brazilia
■ în urma prăbușirii 
avionului Airbus A320 în 
Sao Paolo, au murit cir
ca 200 de persoane.

Sao Paolo (MF) - Echipele de salvare din Brazilia au recuperat 62 de cadavre, până ieri dimineață, dintre rămășițele avionului Airbus A320 prăbușit pe aeroportul din Sao Paolo și din clădirea lovită de aparatul de zbor, care a provocat moartea a circa 200 de persoane. dintre care 186 de pasageri, relatează Reuters.Trei persoane din clădire au fost găsite în viață, dar au murit la spital, ridicând astfel bilanțul oficial al morților la 65, a anunțat secretariatul pentru securitate publică. Forțele

Au scăpat de la moarte
Tripoli (MF) - Consiliului Superior al Instanțelor Judiciare din Libia a decis comutarea sentințelor de condamnare la moarte în cazul celor cinci infirmiere bulgare și a medicului palestinian în închisoare ■ pe viață. Cei șase au fost condamnați la moarte de justiția libiană, fiind găsiți vino- vați de infectarea în mod deliberat cu virusul HIV a mai multor sute de copii libi- eni de la un spital din Benghazi. Peste 50 dintre copiii infectați au decedat deja. Parchetul general din Sofia a anunțat că va formula o cerere de extrădare a cadrelor medicale. Bulgaria va cere și extrădarea medicului palestinian Achraf Joumaa Hajouj care a primit cetățeania bulgară in iunie 2007.

Jagger la București (Foto epa)

Șase dintre vagoane au luat foc
(Foto: EPA)Norul toxic rezultat în urma incendiului declanșat după deraierea trenului s-a extins pe o arie de 86 de kilometri pătrați, afectând 14 localități. Comunicatul subliniază că nu există nici un risc la adresa populației în afara acestei zone contaminate. Echipele ucrainene de intervenție au acoperit suprafețele contaminate cu fosfor galben cu un amestec de nisip și carbonat de sodiu pentru a înlătura riscul unor noi

Acest fapt ar fi fost cauzat de o eroare de calcul, dar Kyodo a precizat că volumul real al radiațiilor nu depășea limita de siguranță. TEPCO a anunțat că aproximativ 1.200 de litri de apă contaminată radioactiv a fost deversată în apele mării din centrala nucleară.Un total de 50 de incidente au fost înregistrate de fapt la centrala nucleară. Agenția guvernamentală pentru Siguranța industriei și domeniului nuclear a anunțat că va trimite o echipă pentru a verifica și a confirma aceste cazuri, iar Ministerul Industriilor a ordonat suspendarea operațiunilor companiei.

Pompierii, încearcând să stingă incendiul (Foto: EPA)de salvare au găsit cutia neagră a avionului printre rămășițe. Principala companie
Show magnific cu Rolling Stones

București (MF) - Trupa .Rolling Stones a prezentat mai mult decât „A Bigger Bang” în concertul de marți seara, de pe Stadionul Lia Manoliu. A fost un show pe care unii nu credeau că-1 vor vedea vreodată, mai ales la București.După cele două recitaluri susținute de Iris și The Charlatans în deschidere, publicul de aproximativ 60.000 de persoane i-a primit pe cei de la

născută înIoanazodia Rac, îi plac călătoriile, dansul și muzica.

aeriană a Braziliei, TAM Lin- has Aereas, a dat publicității lista pasagerilor, în cursul
The Rolling Stones la ora 21.25. Jagger & Co. au dat drumul show-ului cu piesa „Start Me Up”. ..Bună seara București. Salut România”, s-a adresat Mick Jagger miilor de spectatori. „Mă bucur să fiu aici pentru prima dată. Mulțumesc pentru această călduroasă primire”, a spus Jagger în limba română. Răsplătiți cu o mare de aplauze, cei de la Rolling Stones au făcut stadionul să freamăte. 

nopții de marți spre miercuri. Pilotul avionului, care decolase din Porto Alegre și efectua o cursă în sudul Braziliei, a pierdut controlul la aterizarea pe aeroportul Congonhas din Sao Paolo, cunoscut pentru pistele alunecoase și devenit simbol al sistemului de transport haotic al țării. Martorii oculari au afirmat că avionul a lovit o benzinărie. Congonhas a reparat recent una dintre piste, după ce oficialii au încercat să interzică avioanele de mari dimensiuni pe aeroport, de teamă că acestea ar putea derapa pe pistele scurte de aterizare. Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a decretat trei zile de doliu și a ordonai demararea unei investigații.

Decor Un contrabas, lung de 22 de metri, și un enorm pantof dedans au fost instalate în fața catedralei din Szeged, ca parte din decorul operetei Contesa Marita de Emmerich Kalman, ce va fi jucată în aer liber. (Foto: epa,


