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Vremea se menține caniculară.Cerul 
va fi mai mult senin.

Dimineața

Doar 53 de contestații
Deva (D.I.) - în urma examenului de titu

larizare pe post, la Inspectoratul Școlar 
Județean au fost depuse 53 de contestații.

„Până luni la prânz au venit 
rezultatele pentru circa 
jumătate dintre ele, dar nici 

unul dintre acestea nu a 
dat câștig de cauză candi-
daților”, declară Anișor 

Pârvu, inspector-șef al 
Inspectoratului 
Școlar Județean 
Hunedoara.

Incendiu
Vulcan (MF) - Un 

incendiu a izbucnit, ieri 
după-amiază, la groapa 
jde gunoi din Vulcan, 
’toată suprafața pe care 
se întinde groapa fiind 
cuprinsă de un foc lăsat 
nesupravegheat. Potrivit 
unui localnic, incendiul 
a izbucnit din cauza unei 
saltele căreia un om fără 
adăpost i-ar fi dat foc. 
„Cred că a vrut să-i 
scoată arcurile să le 
vândă la fier vechi”, 
susține bărbatul, /p.3

Admitere
București (MF) - Mi

nisterul Educației a or
ganizat, ieri, repartizarea 
computerizată în școlile 
de arte și meserii a can- 
didaților care nu au pro
movat Testele Naționale 
și pe locurile rămase 
libere în licee a elevilor 
care au promovat Testele 
Naționale, dar nu au fost 
repartizați în prima 
etapă. Rapoartele finale 
ale admiterii computeri
zate au fost publicate pe 
site-ul admitere.edu.ro.

Avânt în 
construcții 
Dwa (T.S.) - Vremea 
frumoasă din acest 
început de an a 
transformat perioada 
inactivă care caracte
rizează piața con
strucțiilor într-una 
activă. Mai mult, ce
rerea din ce în ce 
mai mare de lucrări a 
făcut ca piața con
strucțiilor să aibă o 
creștere spectaculoa
să. Practic, compara
tiv cu aceeași perioa
dă a anului prece
dent, s-a înregistrat o 
creștere de aproxi
mativ 30 la sută. 
Acest fapt a generat 
o creștere a cererii și 
pe segmentul materi
alelor de construcții.
Fabricile de ciment se 
confruntă cu cea mai 
mare cerere.
Numărul foarte mare 
de proiecte imobiliare 
de anvergură, 
demarate în marile 
orașe din țară, a con
dus către o creștere 
semnificativă a 
vânzărilor de ciment 
și betoane, /p.5
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ANL - de trei ori amânat
■ Darea în folosință a 
blocurilor ANL de la 
Orăștie se prelungește 
cu câteva luni.

Orăștie (C.P.) - Orăștienii 
care urmau să se mute în casă 
nouă la finele lunii iulie, într
una dintre locuințele alocate

în blocurile ANL, mai au de 
așteptat ceva timp pentru că 
termenul de dare în folosință 
a fost din nou amânat. 
Motivul: lucrările de con
strucție nu au fost nici acum 
finalizate. Este cel de-al treilea 
termen anunțat - pentru ter
minarea lucrărilor. „Primul 
imobil ANL, care trebuia să-și

primească locatarii la finele 
acestei luni, se estimează că 
va fi terminat de abia în luna 
septembrie. La cel de-al doilea 
bloc, unde se credea că lu
crările se vor finaliza în 
august, s-a stabilit că nu va 
putea fi dat în folosință decât 
în luna decembrie. în ambele 
imobile ANL sunt proiectate

40 de locuințe noi”, a declarat 
■ Radu Hosu, director tehnic în 
cadrul Primăriei Municipiului 
Orăștie. Pentru blocurile ANL, 
finanțarea lucrărilor este asi
gurată de la bugetul statului, 
în vreme ce Primăria are doar 
obligația asigurării utilităților, 
din fonduri ale bugetului 
local, /p.3

Daria Vișănescu par
ticipă pentru a doua oară 
la turneul devean. Speră 
ca de data aceasta să acu
muleze puncte în compa
nia seniorilor. (Foto: cl)
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Dispărută
■ O tânără de 13 ani a 
fost dată dispărută după 
ce a fugit de acasă la 
sfârșitul săptămânii.

Petroșani (M.T.) - Din veri
ficările efectuate polițiștii au 
stabilit că minora Roxana Flo
rina Văcaru, din Petroșani, 
provine dintr-o familie dezor- 

, ganizată, iar în cursul zilei de 
20.07.2007 a părăsit voluntar

de la domiciliu

Fetița dispărută

locuința, afirmând că este 
corigentă la fizică și îi este

teamă să nu fie certată de 
părinți. Semnalmentele mino
rei sunt: părul șaten, lung, 
până la nivelul umerilor, 
prins la spate, ochi căprui, 
având pe obrazul drept o mică 
cicatrice de 1/2 cm slab vizi
bilă, în momentul dispariției 
era îmbrăcată în pantaloni 
blue-jeans de culoare albastră, 
tricou galben cu alb, având 
însemnul „NIKE”, iar în 
picioare avea șlapi.

Parc sau ghenă?!
Deva (D.I.) - în buricul 

târgului, chiar în spatele 
cinematografului Patria, 
din municipiul reședință 
de județ era amenajat un 
părculeț - singura oază 
de verdeață pentru lo
cuitorii din zonă. Dezin
teresul autorităților și 
chiar al riveranilor l-au 
transformat în ghenă de 
gunoi., /p.6

Potențială stațiune montană
5 3

■ Zona Vadu Dobrii 
este una dintre cele mai 
frumoase așezări din 
munții Poiana Ruscăi.

Hunedoara (D.I.) - Prin 
dezafectarea unității militare 
de aici se încearcă includerea 
ei în circuitul turistic. Con
silierii locali hunedoreni au 
hotărât ca imobilul fostei ca
zărmi militare de la Vadu 
Dobrii, împreună cu terenul 
aferent de peste 26 ha să fie 
scoase la licitație în vederea

concesionării pentru o peri
oadă de 49 de ani, pentru ca 
aici să se desfășoare activități 
de agrement și turism. A fost 
aprobat un preț minim de 
concesionare de 10.800 euro/ 
an dar, deși a trecut jumătate 
din perioada stabilită pentru 
cumpărarea caietelor de sar
cini și depunerea dosarelor 
de participare, încă nimeni 
nu s-a arătat interesat să 
investească aici. Vadu Dobrii 
ar putea fi o alternativă pen
tru iubitorii sporturilor de 
iarnă.

ecologic. Dar 
caii fără șa, 
cu frâie 
improvizate 
abia ținând
marginea dru
mului pot fi 
un real peri
col pentru 
traficul 
aglomerat.

(Foto: Traian 
Mânu)

admitere.edu.ro
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• Operat. Președintele american, George 
W. Bush, va afla în următoarele ore cât 
de periculoși sunt cei cinci polipi 
descoperiți și îndepărtați la testul pentru 
cancer de colon pe care l-a făcut 
sâmbătă. Câtă vreme a fost supus colono- 
scopiei - intervenție pentru care a fost 
sedat - Bush i-a predat prerogativele 
prezidențiale vicepreședintelui Dick 
Cheney.

Pentru un nou Tratat European

Alexandr Litvinenko (foto 
dnapta) (Foto: EPA)

Asasinat 
deFSB

Londra (MF) - Anche
ta britanică privind asa
sinarea la Londra, anul 
trecut, a fostului spion 
rus, Alexandr Litvinen
ko, duce direct la ser
viciile secrete ruse, FSB, 
și la Kremlin, afirmă 
oficialii britanici. Polo
niul folosit in crimă a 
costat 6,5 milioane de 
euro și provine de la 
centrul nuclear de la 
Sarov, din Rusia.

împușcat
Kabul (MF) - Poliția 
afgană a descoperit 
trupul neînsuflețit al 
unuia dintre cei doi

• ostatici germani răpiți 
miercuri de către ta- 
libani. Potrivit unor 
surse de securitate 
citate de Reuters,

- legiștii au stabilit că 
bărbatul a fost uds 
prin împușcare. 
Despre soarta celui 
de-al doilea ostatic
nu se știe nimic.

(Foto: EPA)

■ Ieri au demarat lucră
rile inter-guvernamentale 
pentru elaborarea 
Tratatului European.

Bruxelles (MF) - Ieri a în
ceput, la Bruxelles, conferința 
interguvernamentală pentru 
redactarea noului Tratat Eu
ropean, după acordul încheiat 
luna trecută la summit-ului 
Uniunii Europene. Acest do
cument, deși nu are forța uni
ficatoare a unei Constituții, 
așa cum s-a dorit inițial, va 
permite o mai bună funcțio
nare a forului european. De 
asemenea, conferința inter-gu- 
vernamentală va marca ieși
rea Uniunii Europene din im
pasul creat de respingerea 
tratatului constituțional de 
Franța și Olanda, în 2005.

La prima ședință, vor par
ticipa cei 27 de., miniștri de 
Externe ai țărilor membre, 
împreună cu președintele Co
misiei Europene, Jose Manuel 
Durao Barroso. Șeful diploma
ției portugheze, Jose Amado, 
a cărui țară deține președin
ția Uniunii, le va distribui co
legilor săi primul proiect de 
tratat, care numără aproxi
mativ 200 de pagini. După ce 
va fi analizat de juriști, con
ținutul acestuia va fi discu
tat de miniștrii de externe în 
următoarele două zile. Dis
cuțiile decisive vor avea loc 
însă luna viitoare. Reuniunea 
a început sub semnul îngri
jorărilor legate de o eventua-

Scenariu
■ Autoritățile române 
iau în calcul un posibil 
scenariu pesimist în 
provincia Kosovo.

București (MF) - Ministrul 
Apărării, Teodor Meleșcanu, 
a făcut, duminică seara un a- 
nunț surpriză: autoritățile ro
mâne se pregătesc pentru cel 
mai pesimist scenariu în pro
vincia Kosovo. Astfel, o parte

Parlamentarii europeni vor trebui să încerce un nou proiect constituțional, care să fie acceptat de 
către toate statele membre ale uniunii (Foto: era)

lă ieșire din front a Poloniei, 
care ar putea transforma to
tul într-un fiasco.

Luna trecută, Consiliul U- 
niunii Europene, consacrat 
reluării discuțiilor pe tema 
Constituției europene, a fost 
la un pas de dezastru după ce 
premierul polonez, Iaroslaw 

pesimist în 
dintre soldații a căror dislo
care în misiuni internaționale 
a fost aprobată de CSAT ar 
putea ajunge anul viitor în 
provincia al cărei statut ur
mează să fie decis de comuni
tatea internațională.

„Eu consider că este o si
tuație foarte tensionată. (...) 
Riscul e fie să se adopte o re
zoluție sau o decizie a ONU 
(...) pentru a se recunoaște in
dependența provinciei, care

Kaczinsky, s-a declarat ne
mulțumit de conținutul do
cumentului.

Liderul de la Varșovia s-a 
opus din răsputeri introduce
rii inovațiilor constituționale 
menite să accelereze luarea 
deciziilor în Uniunea Euro
peană lărgită. Kaczynski con

Kosovo
va fi recunoscută de SUA și 
de alte state probabil, și să 
avem o reacție violentă din 
partea comunității sârbe, fie 
ca prin amânarea unei decizii 
privind independența popu
lația albaneză din Kosovo să 
treacă la acțiuni violente. 
Practic este un risc dublu. 
Este un risc iminent. Este un 
risc pe care trebuie să-l luăm 
în calcul”, a declarat minis
trul Apărării.

sidera că noul text ar slăbi’ 
poziția Poloniei în structurile 
Uniunii. Doar după o noapte 
lungă de discuții s-a ajuns la 
un oarecare compromis, pe 23 
iunie, în urma intervenției 
mai multor lideri, între care 
și președintele Franței, Nico
las Sarkozy.

Ministrul Apărării, Teodor Me
leșcanu (Foto: EPA)

•S)

Pace. Președintele sudanez, Omar 
Hassan ak Bashir, aducând pacea In 
regiunea El Fasher, greu încercată de 
războiul civil din ultimii ani. (Foto: epa)

Mustrați la Bruxelles

Război pentru salariile 
diplomaților

București (MF) - Președintele Camerei 
Deputatilor îl asigură pe Adrian Cioroianu 
că legea privind salarizarea personalului 
din Ministerul de Externe va fi votată din
nou de Parlament. Președintele Băsescu a 
refuzat să promulge legea și a retrimis-o 
legislativului, pentru reexaminare, la finalul 
săptămânii trecute. Șeful statului a cerut 
Parlamentului să respingă actul normativ și 
să elaboreze o lege care să privească un sis
tem unitar de salarizare pentru toți 
funcționarii din instituțiile statului. Bogdan 
Olteanu (foto) spune că gestul șefului statu

lui este regretabil, în

■ România ar putea fi 
mustrată de oficialii eu
ropeni pentru inconsec
vență pe tema Kosovo.

Bruxelles (MF) - România 
ar putea fi mustrată la Bruxe
lles pe tema Kosovo. Țara 
noastră se află în pragul unei 
crize diplomatice, din cauza 
incoerenței poziției sale ofi
ciale în privința statutului 
provinciei Kosovo. Consiliul 
Afacerilor Generale și Rela
țiilor Externe al UE este pre
gătit să atenționeze sever Ro
mânia, pentru ca nu a anun
țat oficial schimbarea bruscă 
de poziție față de Planul Ahti

/
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condițiile în care 
mărirea retribuției 
personalului diploma
tic este o necesitate. 
Președintele Camerei 
Deputaților arată, 
intr-un comunicat de 

presă, că salariile 
diplomaților români 
simt cu mult mai 
mici decât ale 
omologilor lor din 
alte țări.

Fostul rege afgan a decedat
Kabul (MF) - Fostul rege af

gan Mohammed Zaher Shah, 
alungat de la putere printr-o 
lovitură de stat în 1973, a mu
rit în această dimineață, la 
vârsta de 92 de ani, au 
anunțat surse guvernamen
tale de la Kabul, citate de a- 
genția France Presse. După 
întoarcerea sa din exil, la 
scurt timp de la alungarea ta- 
libanilor, Mohammed Zaher a 
fost considerat părintele na

saari, care prevede indepen
dența provinciei Kosovo. De 
la instalarea la putere a ac
tualei guvernări, în decem
brie 2004, și până la mijlocul 
acestei luni, România a res
pins ideeâ de independență, 
iar președintele Traian Băses
cu s-a declarat recent împotri
va unor prevederi din Planul 
Ahtisaari.

La mijlocul acestei luni, 
fără să anunțe Bruxelles ul în 
prealabil, premierul a expri
mat o poziție contrară. Pre
mierul Călin Popescu Tăricea
nu a declarat, pe 12 iulie, la 
Roma, că Planul Ahtisaari 
reprezintă o soluție pentru 
Kosovo.

țiunii afgane. Perioada în ca
re Mohammed Zaher Shah a 
fost rege este considerată 
drept una dintre cele mai li
niștite din istoria Afganista
nului.

Realizările sale sunt remar
cabile: a atenuat cenzura, a 
înființat școli și universități, 
a permis crearea unor miș
cări politice și a luat măsuri 
în favoarea emancipării fe
meii.

Rezultate favorabile premierului
■ Partidul Dreptate și 
Dezvoltare, aflat la 
putere, a obținut 46,4 
la sută din voturi.

Ankara (MF) - în cazul în 
care scorul va fi confirmat 
oficial, partidul condus de 
premierul în exercițiu Re
cep Tayyp Erdogan va ob
ține 340 din cele 550 de lo
curi din Parlament, depă
șind sensibil pragul nece
sar pentru a avea majorita
te absolută. La alegerile le
gislative din 2002, AKP a 
obținut 34 la sută din vo
turi, echivalentul a 351 de 
locuri în Parlament. Numă
rul deputaților AKP este 
mai redus în prezent deoa

Recep Tayyp Erdogan
(Foto: EPA)

rece un al treilea partid a 
depășit pragul electoral ca
re i-a permis revenirea în 
Parlament în cadrul căruia 
se regăsesc și deputați „in
dependenți”, în majoritate 
kurzi. Principalul partid de 
opoziție prolaic, Partidul 
Popular Republican (CHP), 
a obținut 20,8 la sută din 
voturi ceea ce echivalează 
cu 112 locuri în Legislativul 
de la Ankara, potrivit agen
ției Anatolia. Partidul Miș
cării Naționaliste (MHP), 
cu o platformă împotriva 
UE, s-a clasat pe locul al 
treilea cu 14,2 la sută din 
voturi, ceea ce-i permite re
venirea în Parlament unde 
va ocupa 71 de locuri.

A TRAS LINIE
J J J- J > J J

Premierul Recep Tayyp Erdo
gan a declarat că a tras linie în 
ceea ce privește trecutul său 
islamist, proclamându-și atașa
mentul față de valorile prooc- 
cidentale și de laicisffi. El rămâ
ne însă un musulman practi
cant, care nu bea alcool. Soția 
lui, Emine, poartă văl islamic, 
asemenea celor două fiice ale 
premierului care studiază în 
Statele Unite.
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• Tăieri ilegale de arbori. Doi tineri din 
comuna Pietroasa, județul Timiș, Petru G. 
și I.G. au fost prinși de polițiștii din 
Lăpugiu de Jos, după ce au tăiat ilegal 
doi arbori din cantonul Valea Seacă, situ
at pe raza localității Baștea. Prejudiciul, în 
valoare de 1.900 lei, a fost recuperat și 
restituit Ocolului Silvic Dobra. (M.T.)

Ce-i lipsea 
președintelui...
Tiberiu Stroia_____________
tttxr1u.strola@lnfornimedia.ro

Dacă am ști cât rău de atmosferă are 
președintele Băsescu, probabil am 
putea înțelege la ce-i trebuie 300 de mi- 

r Iioane de euro să-și cumpere două aero
nave de-alea super-șmechere. Sau, cine 

;«■ știe, poate că-l roade atât de tare invidia că 
prietenul lui George a Iu1 Bush se plimbă 
cu Air Force One încât scotocește prin 
vistierie ca să-și ia și el măcar două. 
Oricum, adevărul e că, după ce-ai făcut 
Guvernul de cacao Și ăi urlat că nu are 
bani să mărească pensiile, să vii și să scoți 
300 de milioane de euroi pentru două 
avioane e... de porc.

De aceea va fi interesant de văzut ce 
discurs va adopta președintele către 
electorat pentru a-și motiva gestul. Iar dacă 

va pierde procente e de rău și pentru pri
etenii lui, elpfanți din PD. Până una-alta, 
dacă Băse își va lua avioanele alea, tot 
poporul va sta cu ochii pe cer așteptând să 

. le pice măcar o bujie în curte. Și să se 
îmbogățească. Și mai e o problemă. Dacă 
avionul e așa de super-sigur, oare ce va 
face marinerul cu parașuta aia blondă?

Dau foc reziduurilor
Vulcan (MF) - Pompierii din Petroșani au 

intervenit să stingă incendiul de la groapa 
de gunoi din Vulcan, cu o singură autospe
cială, care a necesitat o dublă alimentare cu 
apă. De asemenea, au fost aduse zece bascu
lante cu pământ pentru stingerea incendiu- 
lui. Groapa de gunoi de la Vulcan, adminis
trată de către Societatea locală de gospodă
rie Almaserv, se întinde pe circa trei hecta
re, Tot în Valea Jiului, Garda de Mediu Hu
nedoara a sancționat, ieri, cu 60.000 de lei 
administratorul gropii de gunoi de la Ani- 
noasa pentru lipsa autorizației de funcțio
nare, după ce în cursul săptămânii trecute 
un incendiu a izbucnit în această locație 
din cauza unui foc lăsat nesupravegheat.

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;
C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune
doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

■ Polițiștii hunedoreni 
continuă controalele în 
piețele agroalimentare 
din județ.
Tiberiu Stroia____________________
tiberiu. s1rola@lnformniedia.ro

• Petroșani (T.S.) - Efective 
mărite de polițiști din cadrul 
Poliției Municipiului Petro
șani au efectuat o amplă ac
țiune, în week-end, în Piața 
Agroalimentară Petroșani. 
Acțiunea polițiștilor petroșă- 
neni a vizat depistarea per
soanelor care efectuează acte 
de comerț în locuri neau
torizate, fără îndeplinirea 
condițiilor legale, comer
cializarea produselor agroali
mentare de către persoane 
care nu au certificat de pro
ducător eliberat în condițiile 
legii sau de către persoane 
care au certificatul de pro
ducător suspendat, nevizat 
sau cu viza expirată, de alte 
persoane decât titularul cer
tificatului de producător cât 
și comercializarea altor pro
duse decât cele menționate în

Certificatele de producător au fost verificate de către polițiști (Foto: Traian Mânu)

certificatul de producător.
„Cu această ocazie au fost 

verificați 21 de producători 
agricoli, opt societăți comer
ciale și cinci asociații fami
liale, fiind aplicate sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
totală de 1085 lei. De aseme
nea au fost depistați patru

producători agricoli care nu 
au putut prezenta cu ocazia 
controlului, în original, cer
tificatul de producător, ci nu
mai copii xerox, fapt pentru 
care urmează a fi efectuate 
verificări pentru stabilirea 
autenticității certificatelor de 
producător. Acțiunile de acest

gen vor fi continuate de către 
polițiștii hunedoreni, în sco
pul garantării legalității acte
lor de comerț desfășurate în 
piețele agroalimentare de pe 
raza județului Hunedoara”, 
declară Bogdan Nițu, purtător 
de cuvânt în cadrul IPJ Hune
doara.

Iluminatul public va fi 
modernizat la Orăstie
■ Un parteneriat pu- 
blic-privat va rezolva 
problema iluminatului 
public în Orăștie.

Clara Pâs

clara. pas@ inform med ia. ra

Orăștie - Parteneriatul în
cheiat între Primăria munici
piului și o firmă privată pre
vede ca până la finele lunii 
martie a anului 2008 să fie fi
nalizate trei proiecte. Primul 
se referă la modernizarea ilu
minatului public din întreg 
municipiul Orăștie, prin 
înlocuirea corpurilor de ilu
minat existente cu altele noi

Dealu Mic Luncii____
Târgului______ Gării_____
Titulescu_____ zona Șumuștău
Codrului DN7

5
ce au un consum mult mai 
mic. Implementareâ lui va 
duce la reducerea cheltuielor 
cu energia electrică consuma
tă. Circa 70% din lucrările 
programate în cadrul acestui 
prim proiect au fost deja fina
lizate. Al doilea proiect se 
referă la extinderea rețelei de 
iluminat stradal, cu aproxi
mativ nouă kilometri, ,în zone 
unde până acum locuitorii nu 
beneficiau de acest serviciu 
public, declară Horea Cândea, 
șef Serviciu ADP Orăștie. 
Ultimul punct al parteneria- 
tului prevede modernizarea 
centrului localității, respectiv 
a iluminatului public în Piața 
Victoriei și pe străzile Nico
lae Bălcescu și Aurel Vlaicu, 
prin înlocuirea vechilor sis
teme cu altele noi.
Costurile investiției

Pentru realizarea investi
ției, Primăria a concesionat 
serviciul de iluminat public,

liluminatul stradal din centrul orașului va fi modernizat
(Foto: Traian Mânu)

pe o durată de zece ani, unei 
firme private care s-a obligat 
să investească 1,758 milioane 
de lei pentru realizarea celor

trei proiecte menționate. Pri
măria Orăștie va rambursa 
suma cheltuită pe parcursul a 
șase ani.

ASIGURĂRI LA ÎNĂLȚIME!

DFVA^StrL NtaaTw. ta/tac «254/219026,

rca «as tank,
«CA CM tatesraH ptara 12 tai, SecM dtat
• tapam* a tecatota ca • reducere de 50%, preom
« aataați rata* pa 2 tai GRATUITĂ!

«254/244111,

O N

acum este momen
tul! Vă facem 
vedete și vă 
răsplătim pentru 
astal Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa „Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 

Cepromin, parter, 
sau în format elec
tronic la adresa de 
mail: sandâ.bocani- 
duaiinformmedia.ro

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

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. La acest concurs 
nu pot participa angajați! SC Infoțm Media și nici rudele acestora. Informații supli
mentare la tel.0254/ 211 275, int. 8834.

cuvâjum

mailto:tttxr1u.strola@lnfornimedia.ro
mailto:s1rola@lnformniedia.ro
duaiinformmedia.ro
http://www.huon.ro
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Ziua grănicerilor__________________________________
1783 - S-a născut, în Columbia, Simen Bolivar, ge
neral și om politic sud-american, unul dintre condu

cătorii mișcării ae eliberare a 
popoarelor din America Latină 
(1810-1826) de sub. dominația 
spaniolă (m. I §381.
1802 - S-a născut scriitorul 
francez Alexandre Sumas (m. 
1870) (foto,. _____ 
1864 - Domnitorul Alexandru 
loan Cuza înflirfoază «Corpul 

Grănicerilor», care reunea grănicerii nln Moldova șl 
Țara Românească într-o singură Instituție.
1876 - S-a format un nou guvern liBeral pur, în 
frunte cu Ion C. Brâtianu, care a condus România 
până în 1888 (cu excepția perioadei aprilie-lunie 
1881).____________________ __________________ ■
1909 - S-a născut, la Vltăneștl-Ieleatman, fllaseful 
român Constantin Noica (m, 1987)._______________
1980 - A murit, la 54 de ani, actorul britanic Peter 
Sellers («Pantera roz») ____________ _
1991 - A murit, la 87 de ani, scriitorul Isaac Bashe- 
vis Singer, premiul Nobel pentru literatură.
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Prognoza pentru astăzi
Cer senin. Termometrele vor înregistra 

temperaturi minime de 16°C și maxime de 
31°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer senin. Minima termică va 

fi de aproximativ 15°C, iar maxima de 29°C.
Joi. Cer însorit. Temperatura minimă va 

fi de 19°C, iar maxima de 33°C.
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Calendar Creștin-Ortodox_____________________
Sf. Mare Muceniță Hristina; Sf. Mc. Ermoghen.

Calendar Romano-Catolic_____________________
Ss. Sharbel Makhluf, pr.*;  Cristina, fc. m.

Calendar Greco-MjB|E:_______________________
S Cristina, m (+ 220).

Berbec
Zi prielnică pentru ieșiri cu prietenii. Aveți posibilitatea să 
rezolvați ușor probleme familiale. Ii se conturează un plan 
de afaceri la care vă gândiți de multă vreme.

Partenerul de viață vă impresionează cu un cadou la care 
aMKT nu vă așteptați. Spre seară, vă simțiți line împreună, la o 
* ieșire cu prietenii. Ascultați-vă Intuiția, pentru a lua o decizie

corectă.

Geirtoni __ ____ _____ _____ __ _______

Colegii de serviciu și partenerul de viață vâ apreciază pen
tru dorința de schimbare șl înnoire. Organizați-vă cât mai 
riguros și nu pierdeți timpul! Azi aveți spor fa tot ce faceți.

< Intenționați să vă implicați mai mult în treburile casei, iar 

partenerul de viață este încântat. Relațiile cu cei din jur 
sunt foarte bune și puteți încheia contracte sau semna 
documente oficiale.

Dispecerat apă rece 227087.
Dispecerat apă caldă 217808

Leu ' : ....... ■,__ ,____ ■_____

Aveți o capacitate de comunicare fearto tai și rezolvați 
mai ușor toate problemele, Aveți succes ta societate și fa 
toate activitățile legate de cămin, Fiți mai relaxați!

Fecioară
Puteți rezolva o problemă financiară care vă frământă de 
multă vreme. S-ar putea ca dimineață să vi se propună o 
colaborare. Este momentul sâ vă consolidați relațiile de pri
etenie.nr*  -----Este o zi destul de dificilă fa card aveți multe de rezolvat. 
Principala problemă s-ar putea să fie de natură financiară, 
dar vă sfătuim să nu vă faceți prea multe griji. Relaxați-vă!

«Șcerpion

Dimineață sunteți hotărât să faceți câteva schimbări în 
cămin, dar nu sunteți sigur că partenerul de viață va fi de 
acord. Stabiliți-vă clar prioritățile și v-ați asigurat succesul!

Săgetător ......___ _....... . ...... ___ ........

Soluția Integramel din numărul 
precedent: B-A-P-S - PUȘ
CULIȚE - ZA - SARAC - CULT - 
TIR - NĂUCIT - C - MARCA - ABA
- RIALI - AS - SEA - PLACI - E - 
TB - ARSE - SO - NOR - IR - NZ
- FALSI - BOGAT - RUTA - MARAR
- RATE

Dispecerat Electrica________929
Dispecerat gaz 227091__
Informații CFR_________ 212725
Urqawțe____________ 112
Pompieri________________ 981__  i
Jandarmerie_____________956
Poliție  955
O.J.P.C. HD______________ 214971 "
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221 MS

Aveți șanse de reușită în orice domeniu, mai ales la exa- 
mene. Relațiile sentimentale merg Bine, dar vă recomandăm 
să fiți mai atent la problemele partenerului de viață.

Capricorn __ _ ___ ______ _ __

Un prieten vă dă de gândit, sfătuindu-vă să vă temperați 
dorința de a câștiga bani cu orice preț. încercați să vedeți 
șl alte interese decât cele de natură materială!

vărsător

Simțul practic și dorința de schimoare «ă ajută să intrați ta 
afaceri. S-ar putea ca un prieten să vă propună o colabo
rare aparent profitabilă. Nu vă grăbiți să promiteți nimic!

X*  -t.

S-ar putea să începeți o nouă etapă, mai ales ta plan social 
sau sentimental, Nu este exclus să demarați @ afacere. 
Sunteți extrem de comunicativ și puteți avea succes în 
călătorii.

ÎNTRERUPERI APA. GAZ. CURENT

Apă
Furnizarea apei va fl întreruptă între orele: 
7.30-11.00 - în Brad, Str. Libertății, bl.: CX30, CX31, 
CX32, B19, B20, B21, CX33. CX35.

Gaz metan ___ _____ ,
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Energie electrică_ __________ _________________
Energia electrică va fi întreruptă între orele: 
10.00-12.00 - în Deva, str. Dorobanți, bl.: 26, 27, 
30, 29, 18, 15, 28, 19, 24, 19A, 12, 23, 22, 25, 13, 
21.

730 Jurnalul TVR
730 TeleMatinal (prima

Tort de mere
Ingrediente: 1,5 kg mere, 10 linguri de zahăr, 5 ouă 
la temperatura camerei, 5 linguri de făină, 1 plic de 
zahăr vanilat, 10 nuci, boabe de vișine din dulceață. 
Mod de preparare: Se curăță merele și se scoate 
cotorul. Pe fundul unei cratițe se pun 5 linguri de 
zahăr peste care se pun merele. în mijlocul merelor 
se pun nuci și boabe de vișine. Se dau l'a cuptor 
până se coc. Se face aluatul pandișpan. Se despart 
albușurile de gălbenușuri. Se bat albușurile spumă, 
apoi se pune zahărul și se bat iar până se, face 
spuma tare. Se pun gălbenușurile apoi făina și se 
amestecă ușor având grijă să nu iasă aerul din 
albușuri. Dacă ați amestecat prea mult și nu sunteți 
sigur(ă) că va crește puteți 'pune în compoziție o 
jumătate de linguriță de praf de copt stins cu puțin 
oțet sau zeamă de lămâie. Se dă la cuptor cam 30 
de minute, iar când s-a răcit se întoarce pe un

parte)
8:00 Jurnal TVR
8:10 TeleMatinal (partea a

II- a)
9:00 Jurnal TVR
9:10 TeleMatinal (partea a

III- a)
10:00 Ne vedem te... TVRI 

Talk-show (r)
11:00 Reflector (r) 
1130 Deliciile bucătăriei

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

□comedie, SUA, 2006)
13:30 Desene animate. Club 

Disney
14:00 Jurnalul TVR
1530 Teleshopping 
15:30 Planeta 1h jeanși (r) 
16:00 Kronlka. Emisiune în 

limba maghiară
1730 Isabel, în căutarea 

□iubirii (s, dramă,
Venezuela, 2004)

17:50 Integrante după 
integrare (r)

18:00 Justiție militară (s) 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Dolmen
B(s, Franța, 2005). Cu: 

Ingrid Chauvin, Bruno 
Madinier, Yves Rănier 

2130 Linia verde 
21:50 Anatomia lui Grey (ep.

□29, dramă, SUA, 
2005). Cu: Ellen Pom- 
peo, Sandra Oh, 
Katherine Heigl

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2320 Cenușă și nisip
S (dramă, Anglia, 2002). 

Cu: Nick Moran, Lara 
Belmont R.: Bob Blag- 
den

1:15 Justiție militară (r)
235 JumalTVR(r). Sport 

Meteo
3:10 0 vedetă populară (r) 
430 Reflector (r) 
£00 Filler Sibiu 
5:10 Isabel, 1h căutarea 
□Iubirii (r)

630 DeSdile bucătăriei (r) 
690 Unia verde (r)

7:00 Știrile ProTv
9:10 Omul care aduce 

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

10:00 Om sărac, om bogat
(r)

1130 Caravana Dansez pen
tru tine (r)

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

de familie (s, dramă. 
Marea Britanie).

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Marele restaurant

Qfcomedie, Franța, 
1966). Cu: Louis De 
Funes, Berbard Blier, 
Folco Lulli. R.: Jacques 
Besnard

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Mesaje de dincolo (s, 

dramă, SUA, 2005).
0Cu: Jennifer Love 

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

Vremea

20:30 Dușmanul de lângă
Btine (acțiune, 

Rusia/SUA, 2005). Cu: 
Tara Reid, Nick Moran, 
Katrina M. Faessel, 
Lyubov Germanova. R.: 
James D. Deck 

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

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

0:15 Dușmanul de lângă 
tine (film, r) 

1:55 Omul care aduce
cartea (r)

2:00 Știrile ProTv 
330 CSI: New York -

□Criminaliștii (r)
400 Pro Motor (r) 
5:15 La Bloc
B(reluare)

630 Emmerdale - Afaceri 
□de familie

(reluare)

630 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei 

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

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

10:00 Concurs interactiv 
1130V.I.P.

□(film serial) 
s 12:00 Vocea inimii

□(film serial)
j 13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Misiunea Casa (r) 
14:15 Condamnat la moarte 

H (western, SUA 1959).
Cu: Fred MacMurray, 
Margaret Hayes, 
Robert Vaughn. R.: 
Nathan Juran 

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

Iad
1930 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Tablou de nuntă
(divertisment) 

2300 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport Meteo

2430 Frații (comedie, SUA 
02001). Cu: Morris 

Chestnut D.L. Hughey. 
R.: Gary Hardwick 
Patru buni prieteni, pe 
care îi leagă teama de 
a se lăsa prinși în cap
cana unei relații stabile 
și în intimitatea unei 
femei, sunt în pragul 
unei crize când unul 
dintre ei, playboy-ul 
gropului, îi anunță că 
s-a logodit. Vestea pe 
care o primesc îi face 
să-și pună pentru pri
ma oară cu adevărat 

. ‘ întrebarea: ce își 
doresc?

200 Concurs Interactiv 
300 9595 (r)

9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:15 Miracole (s) s 
10:15 Plaja lui Măruță 12:05 j 
Doctor Who (s) 13:00 Speli-1 
binder: Tărâmul Dragonului (s) ! 
13:30 ABC... de ce? 14:30 ? 
Jobbing 15:00 împreună în I 
Europa. Em. în limba germană 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:20 ; 
Descoperă românii 16:30 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 1800 Jurnal regional 
1830 Replay. Legendele fot
balului românesc 19:00 Omul 
între soft și moft 19:30 > 0:15 Prizoniera (r) 2:00 
Orășelul nostru drag (s) 20:00 J Poveștiri adevărate (r) 2:45 I 
Celebritățile timpului tău < Numai iubirea (r) 3:45 Poveștiri < 
20:10 Farmece (s) 2130 Ora i de noapte (r)
de știri D'Artagnan și cei trei . w >.t* ,, . . , )
mușchetari (nartpa I) (aven-mușchetari (partea I) (aven
turi, Franța, 2005) 24:00 
American Gothic (s) 1:00 
Orășelul nostru drag (s, r)

adi-tdl »J.Jh
930 Substituire cu bucluc (co, 
Italia, 1984). Cu: April Clough, 
Nello Pazzafini, C.V. Wood Jr. 
R.: Enzo Barboni Clucher 
1130 Pentru o cauză dreaptă 
(s). 12:20 Look who is win
ning 14:30 Cuscrele (s) 15:30 
Pitici de vară 16:30 Acapulco 
Heat (s) 17:30 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV 
20:00 Nero Wolfe (polițist, 
SUA, 2001) 2230 Cronici pa
ranormale (s) 23:00 Un nou 
început (s) 24:00 Granița în
sângerată (partea a ll-a) 
(dramă de război, 2003)

1130 Walker, polițist texan (r) 
1230 Teo (r) 13:15 Călători
ile lui Sinbad (s) 13:45 Road 
Runner (s) 14:15 Lumea Pro 
Cinema (r) 14:45 ProMotor (r) 
15:15 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 16:15 Entertainment 
News (r) 16:30 Noi toți (s) 
17:30 Născut DJ (r) 18:00 
Walker, polițist texan (s) 1930 
Ruleta destinului (s) 20:00 
Entertainment News 20:20 
Jurații (s) 2130 Născut DJ (s) 
22:00 Iubire furtunoasă 
(dramă romantică, SUA 2002) 

730 Iubiri (r) 8:00 Răzbunarea 
Victoriei (r) 9:00 Căpșune cu 
zahăr (s) 10:15 Gitanas (s) 
1230 Inocență furată (s) 1330 
Prizoniera (s) 1530 Iubiri (ep. 
2) 1630 Răzbunarea Victoriei 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Salome (s) 1930 Tequi
la cu suflet de femeie (s). Cu: . 
Angelica Rivera, Eduardo 
Yanez, Joana Benedek 2030 
Numai iubirea (s) 2145 Zorro 
(s) 22:45 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:15 Clona (s)

7:30 Dragoste și putere (r)
8:00 Sport cu Florentina 825 
Flavours - 3 bucătari (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele
RON 1225 Quizzit-emisiune
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere 14:40 Promisiune și 
datorie (dramă, Canada, 
1997) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1930 Camera de 
râs 20:00 Deținuții (acțiune, 
SUA, 2001) 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. - cele mai bune 
momente 2230 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s) 
1:00 Focus (s)

6:30 Videoclipuri muzicale 
7:00 Matinal 710 10:00 Arte 
(r) 1030 Euromaxx 1130 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Un nou 
început (r) (documentar) 1335 
Emisiune religioasă (r) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:40 La limită (r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 18:00 6I Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Irina By Monica 
Columbeanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 Interzis. Cu Laura 
Andreșan 030 Emisiune-con- 
curs 230 6! Vine presa!

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

12:10 Gașca de la R (Ep. 6) 
12:40 Vednii (comedie, SUA, 
2006). 14:25 Miss Meteo 
(comedie, Canada, 2005). 
15:55 Confesiunile unei mirese 
(comedie, SUA 2005). 17:25 
Vă găsesc fermecători (dramă, 
Franța, 2005). 1935 Palru pri
etene și o pereche de blugi 
(comedie, SUA, 2005) 21:00 
Dragoste mare: Paștele (Ep. 8) 
22:00 Deadwood (Ep. 20) 
22:50 Apă întunecată (horror, 
SUA, 2005). 0:35 Casa de 
ceară (horror, SUA, 2005). 
230 Cinema, dnema, dnema

830 Realitatea de la 8:00 930 
Realitatea de la 9:00 9:10 
100% cu Robert Turcescu (r) 
14:40 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Fabrica 1630 Realitatea 
de la 16:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Ziarul Realității 22:00 100% 
cu Robert Turcescu 2330 1 și 
1 24:00 Realitatea de la 24:00

8:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 9:00 Automobile a- 
mericane recondiționate 1030 
Vânătorii de mituri 1130 Ma
șini pe alese 12:00 Tehnolo
gie extremă 1330 Mega-răz- 
boaie cu fiare vechi 14:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
1630 Curse 1730 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 21:00 Hoții trupurilor 
noastre 2230 Crime care au 
zguduit lumea 2330 în viteza 
a cincea 2430 Cum se fabrică 
diverse lucruri?
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■ Circa 8 miliarde de 
euro alocă UE pentru 
dezvoltarea satelor, 
până în 2013.

Deva (C.P.) - Banii, ce pro
vin din fonduri ale bugetului 
Comunității Europene, vor 
putea fi accesați de cei care 
doresc să dezvolte afaceri In 
mediul rural. Ideea de afaceri 
va trebui însă să se înscrie în 
cele 20 de măsuri ce primesc 
finanțare de la UE, respectiv 
să urmărească investiții în a- 
gricultură, servicii, turism și 
agroturism, a declarat Emil 
Gavrilă, director în cadrul 
DADR Hunedoara. Fondurile 
vor putea fi accesate după ce 
UE va aproba Programul Na
țional de Dezvoltare Rurală 
întocmit și trimis, la finele 
lunii trecute, la Bruxelles, de 
către autoritățile române. 
„Acordul pentru acest pro
gram ar urma să fie primit 
V.................................
Banii pot fi acce 
safi de micul 
producător, con
silii locale și 
întreprinderi 
mici și mijlocii.
Emil GavrilA, 
director In DADR

................................................ w 
până cel târziu la finele anu
lui și se preconizează că într- 
o primă fază vor intra la fi
nanțare opt măsuri. O bună 
parte dintre ele vor fi o conti
nuare a programului Sapard. 
Pentru fiecare măsură va veni 
un ghid în baza căruia poten
țialii beneficiari vor ști cum 
trebuie întocmit proiectul de

HUNEDOARA
Farmacia .Green Line’, non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.®-» 748080.
DEVÂ“
Farmacia .Bella Farm*,  non stop, b dul Decebal, bl. 
5. ®- 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei 
nr. 29. ©-» 211616, 224488.

Societatea Preț Variație
txNdare Oeftcț) (%)

RRC j 0.1060 0.95%
ar 0.6000 1.69%
M <0100 0.75%
SIF1 4.3600 0.69%
IMP 1.3400 0%
B» 0.9050 4.02%

Explozie în domeniul 
construcțiilor

SIF4_____________________ 3.0200____________ 0%
*.ÎȚ ___________________C- 6250 5.93%

ATB 2.1100 0.96%
ftublkă realizau de SVM IFfe FlNWEST SA Deva, faldul 
Decebal, W.R. parter. Telefon 221277.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte.

3
4 1 2

5

5 2 8 4
7 4 2

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

6 2 7 8
6 8 3 4

8
1 2
4

4
1

7 5 6 3
singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI

menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie

6 2 7 4
7 8 3

să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale

5 4
9

4 6)3 5

3 2
6
8

5 1

4
2 6

celor nouă 
blocuri luate 8 1 3
împreună. 4 1 7 2

începători

1 6 2 9 4 7 3 5 8
3 4 9 8 5 1 6 2 7
8 7 5 2 6 3 4 9 1
7 9 8 3 2 6 1 4 5
2 3 4 1 9 5 7 8 6
5 1 6 7 8 4 9 3 2
9 5 3 6 7 8 2 1 4
6 8 1 4 3 2 5 7 9

.4 2 7 5 1 9 8 6 3
Avansați

7 5 4
8 3 6

8 12
5 4 9

3 9 6
2 7 1

2 9 1 7 6 3 8 5 4
4 6 2
5 1 7
9 8 3

3 9 5
4 2 8
6 7 1

1 8 7
6 3 9
5 4 2

3 4 9
1 2 8
6 7 5

1 8 6
9 5 7
2 3 4

7 2 5
4 6 3
9 1 8

■ Comparativ cu ace
eași perioadă a anului 
trecut, piața construc
țiilor a crescut cu 30%.

Tiberiu Stroia____________________
tiberiu.strola@lnformmedja.ro

Deva - Vremea frumoasă 
din acest început de an a 
transformat perioada inactivă 
care caracterizează piața con
strucțiilor într-una activă. 
Mai mult, cererea din ce în ce 
mai mare de lucrări a făcut 
ca piața construcțiilor să aibă 
o creștere spectaculoasă. 
Practic, comparativ cu ace
eași perioadă a anului prece: 
dent, s-a înregistrat o creștere 
de aproximativ 30 la sută. Iar 
acest fapt a generat o creștere 
și pe segmentul materialelor 
de construcții. La nivel națio
nal, pentru acest an se esti
mează o valoare a acestei pie
țe de aproximativ nouă mili
arde de euro. Cu două miliar
de mai mult decât anul tre
cut.
Cresc și prețurile

„O parte din această creș
tere valorică a pieței con
strucțiilor este dată și de 
creșterea continuă a prețu
rilor la materii prime, ceea ce 
presupune implicit și o creș
tere a costurilor de producție. 
Acesta este și motivul pentru

Fact box
Salariile nete ale muncitorilor în 
construcții în țările UE_________
Estonia____________ 190 de euro
Ungaria__________250 de euro
Croația____________500 de euro
Grecia 800-900 de euro
Italia 1.800 de euro

Producătorii agricoli trebuie să studieze piața pentru a vedea dacă există cerere pentru produse

investiții. Până acum am a- 
vut trei runde de întâlniri în 
mediul rural cu cei interesați 
să facă investiții beneficiind 
de fondurile UE”, a adăugat 
Emil Gavrilă.
Măsuri premergătoare

Producătorii agricoli inte
resați trebuie să se gândească 
de pe acum ce vor să facă, să 
studieze piața pentru a vedea 

4. grUn^ntru wxte <teta»oriate

care, deși procentual con
structorii înregistrează cifre 
de afaceri mai mari, compa
rativ cu anul trecut rata pro
fitului rămâne aceeași”, de
clară loan Cristea, adminis
tratorul Unei firme de con
strucții hunedorene.

Prețul pe metrul pătrat 
construit a fost majorat în 
2007 cu 15%-17%, pe fondul 
majorării salariilor cu 23% și 
al creșterii prețului mano
perei. în prezent, prețul pe 
metrul pătrat construit vari
ază între 300 și 2.500 de euro, 
20% din această valoare re
prezentând manopera. Celelal
te costuri sunt influențate de 
cheltuielile legate de capital 
și de soluțiile tehnologice 
alese.
Se cer salarii mari

Un alt aspect al evoluției 
acestei piețe este criza majoră 
de muncitori calificați. Acest 
lucru va determina o creștere 
a salariilor. în prezent, po
trivit datelor ARCO, munci
torii din construcții din țările 
UE, calificați și necalificați, 
beneficiază de salarii nete de 
190 de euro - în Estonia, 250 
euro - în Ungaria, 500 de euro 
- Croația și Slovenia, 800-900 
euro - Grecia și Spania și 
1.800 de euro în Italia. „Cred 
că, până în 2008, un muncitor 
necalificat în construcții va 
câștiga cel puțin 900 de lei. 
Este deja o problemă și pa
tronii vor trebui să pluseze la 
salariu. Cât despre cei califi
cați, aici lucrurile se com
plică. Există un exod de mun
citori spre statele UE care, 
prin diverse mijloace, îl și 
încurajează. Acest lucru a 
dus la crearea unui vid de 
personal calificat. Iar în con- 

dacă există cerere pentru pro
dusul lor, să clarifice situația 
terenului pe care vor ridica 
construcția, să stabilească 
cum vor asigura cofinanțarea 
(adică să știe dacă poate su
porta, personal sau cu ajutorul 
unui partener, inclusiv o 
bancă, între 50 și 70% din va
loarea proiectului), să discute 
cu un proiectant pentru a afla 
valoarea aproximativă a in

Prețul pe metrul pătrat construit a fost majorat in 2007 cu 
15%-17%

dițiile în care îi plătești unui 
faianțor 1.500 de euro lunar 
riști să intri pe pierdere”, 
spune Cristea.
Fabricile nu mai fac față

Pe de altă parte, cererea tot 
mai mare de lucrări de con
strucții a făcut ca furnizorii 
de materii prime să fie sufo
cați de comenzi. Există deja 
semnale cum că producătorii 
de ciment, termopane, vopse
le și învelitori sunt pe cote de 
avarie. Mai mult, criza se 
adâncește de la lună la lună.

Conform unui studiu al 
unei companii, anul trecut 
fabricile de materiale de con
strucții au fost luate prin sur
prindere. Deși au mers cu 
motoarele turate la maxi
mum, cu greu au reușit să-și 
onoreze contractele, cererea 

vestiției, să caute un consul
tant care să întocmească pro
iectul (de preferință unul cu 
experiență în domeniul 
SAPARD și cu bune referințe). 
Trebuie să se informeze la 
Direcția Sanitar Veterinară, 
Autoritatea de Sănătate Pu
blică, Agenția pentru Protecția 
Mediului și Pompieri care 
sunt normele în vigoare. „Toa
te aceste lucruri trebuie știute 
de cei interesați pentru a nu 
avea probleme înainte de în
ceperea proiectului. Cu alte 
cuvinte să nu aibă surprize 
neplăcute, legate de proprie
tatea terenului sau de faptul 
că acest teren se află în mij
locul localității și, spre exem
plu, legea nu permite ampla
sarea unei ferme în centrul co
munei”, susține Emil Gavrilă.

pentru materiale fiind în 
creștere galopantă de la lună 
la lună. Același studiu 
estimează că, în următorii 
trei ani, consumul de materi
ale pentru construcții va 
crește de la 7 miliarde de 
euro la 10 miliarde de euro. 
„Motoarele” acestei creșteri 
uluitoare sunt construcțiile 
de hypermarketuri, mall-urî, 
clădiri de birouri și lucrările 
de infrastructură. Fabricile 
de ciment se confruntă cu cea 
mai mare cerere. Numărul 
foarte mare de proiecte imo
biliare de anvergură, dema
rate în marile orașe din țară, 
a condus către o creștere sem
nificativă a vânzărilor de ci
ment și betoane. în primele 
șase luni ale anului, piața ci
mentului a crescut, în medie, 
cu aproximativ 30 la sută.

mailto:tiberiu.strola@lnformmedja.ro


• Amenzi. Polițiștii hunedoreni au con
statat, în acest week-end, peste 400 de

: încălcări ale diferitelor acte normative.
Amenzile aplicate în aceste situații 
depășesc 59.700 lei. (M.S.)

• Arestat. Un bărbat din Geoagiu a fost 
arestat după ce a încercat să-și omoare 
concubina cu mai multe lovituri de cuțit. 
Agresorul, în vârstă de 35 de ani, este 
învinuit de tentativă de omor. (M.S.)

Diplome 
valabile

București (MF) - Mi
nistrul Educației, Cris
tian Adomniței, a soli
citat universităților, 
printr-o notă, să accepte 
înscrierea candidaților 
în anul întâi și pe baza 
unor acte provizorii ca
re poartă vechea denu
mire a ministerului, în
trucât doar zece județe 
și municipiul București 
au reușit să procure no
ile ștampile cu numele 
actualizat al instituției. 
„Este doar o problemă 
de timp. în fiecare an, 
sute de studenți sunt în
scriși pe baza unor acte 
provizorii. Oricum di- 
plomele de bacalaureat 
care vor fi emise vor 
purta antetul nou al ins
tituției, respectiv Minis
terul Educației, Cerce
tării și Tineretului”, a 
declarat, ieri Cristian A- 
domniței. Ministrul a 
precizat că, întrucât Mo- 
netăria Statului este 
foarte ocupată, doar ze
ce județe, între care și 
Hunedoara, au reușit să- 
și procure noile ștam
pile cu MECT.

Prinși în 
flagrant 
Aninoasa (T.S.) - 
Cinci persoane, prin
tre care și un minor 
au fost prinse în fla
grant în timp ce se 
aflau la furat de fier 
vechi. Gruia C., Ca
melia C., Cristian C., 
cu antecedente pe
nale, Mioara C. și 
I.F., fără antecedente 
penale, toți din ora
șul Aninoasa, fără 
ocupație, au pătruns 
în incinta fostei E.M. 
Aninoasa, de unde 
intenționau să sus
tragă cantitatea de 
270 kg deșeuri me
talice, în valoare de 
123 R.ON. „în loc să 
ajungă la un centru 
de comercializare a 
deșeurilor metalice, 
unde intenționau să 
valorifice „marfa" 
sustrasă, cei cinci 
făptuitori au ajuns la 
sediul unității de 
poliție, unde li s-au 
întocmit dosare 
penale sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii 
de furt calificat’, 
declară Bogdan Nițu, 
purtător de cuvânt al 
IPJ Hunedoara. Dacă 
vor fi găsiți vinovați, 
ei riscă o pedeapsă 
cu închisoarea între 
3 și 15 ani.

Se instituie "codul aalben"
■ Canicula scade în 
intensitate, dar apar 
aversele de ploaie, vân
tul puternic și grindina.

Deva (M.S.) - Prefectura 
județului Hunedoara a primit 
o atenționare „cod galben” de 
la Administrația Națională de 
Meteorologie, în care se arată 
că temperaturile aerului vor 
marca o ușoară scădere pen
tru ziua de astăzi, până la va
lori de 38 grade Celsius.

„în Banat, Crișana, Tran
silvania, Maramureș, nordul 
și centrul Moldovei, valori de 
temperatură de 35 - 38 de gra
de se vor mai înregistra doar 
în după-amiaza zilei de marți, 
24 iulie 2007. în aceste regiuni 
vor fi manifestări de insta
bilitate atmosferică (...) în 
special marți seară și în 
noaptea de marți spre mier
curi, când intensificarea feno
menelor va fi mai mare”, se 
arată într-un comunicat al 
Prefecturii Hunedoara. Insta
bilitatea atmosferică se va 
manifesta local în județul 
Hunedoara în cursul acestei 
seri, când este posibil să cadă 
averse de ploaie, însoțite de

Atac PSD la Băsescu

circulație în zilele sfârșitului de 
^.săptămână. Un număr de 23 permise 
auto au fost reținute, dintre care cinci 
pentru consum de alcool.

■ PSD Hunedoara îl 
acuză pe președintele 
Traian Băsescu de imixti
une în treburile justiției.

Deva (M.S.) - Conducerea 
organizației județene Hune
doara a Partidului Social De
mocrat (PSD) l-a acuzat ieri 
pe președintele României, 
Traian Băsescu, de „imixtiu
ne” în treburile justiției, a- 
preciind că Ion Iliescu și 
Adrian Năstase sunt victime
le unor dosare fabricate. 
„Este evident că Ion Iliescu și 
Adrian Năstase sunt hărțuiți 
de justiție. Față de aceste 
două persoane există o imix
tiune politică în justiție. Am 
elaborat și vom transmite o 
scrisoare deschisă președin
telui și ministrului justiției 
prin care protestăm față de 
acest fapt”, a declarat preșe
dintele PSD Hunedoara, Flo
rin Cazacu.

în scrisoarea deschisă se 
arată, printre altele, că procu
rorii sunt cei mai lăudați de 
președinte pentru că, în opi
nia PSD Hunedoara, aceștia 
„pot fi asmuțiți asupra adver
sarilor politici”. în document, 
liderii PSD Hunedoara susțin 
că nu intenționează să se

(Foto: T. Mânu)

Au inspectat DN66A
Petroșani (MF) - Comisarii Gărzii de 

Mediu Hunedoara au inspectat lucrările de 
conservare la DN 66 A. Lucrările de conser
vare la tronsonul de drum Câmpu lui Neag' 
- Băile Herculane respectă indicatorii sta
biliți de către Comisariatul General de 
Mediu, a declarat comisarul-șef al Gărzii de 
Mediu Hunedoara, Cristian Moldovan, care 
a inspectat, ieri, modul în care construc
torul derulează operațiunile. „Lucrările de 
conservare sunt necesare pentru a menține 
la același stadiu ceea ce s-a făcut până 
acum și pentru a nu periclita traficul prin 
această zonă. Este evident că acestea sunt 
respectate”, a declarat comisarul-șef al 
Gărzii de Mediu Hunedoara, Cristian 
Moldovan. Comisarul-șef este de părere că 
Planul Urbanistic Zonal va reglementa 
situația, avizul pe care trebuie să-l elibereze 
Parcul Național Retezat fiind ultima 
condiție ce trebuie îndeplinită de către ben
eficiar și constructor.

Parcul transformat în ghenă de gunoi
■ Cele 12 spații de joa
că dintre blocurile de- 
vene vor fi reamenajate 
în perioada următoare.

Dana Ioan

dana, io a n@infornimedja.ro

Deva (DI.) - în spatele ci
nematografului Patria se află 
un părculeț. Cândva aici a fost 
montat mobilier urban și 
câteva leagăne pentru copii. 
Era locul ideal de petrecut câ
teva clipe chiar și pentru tre
cătorii ocazionali prin zonă, 
pentru că umbra deasă pro
tejează locul, iar pentru ri
verani - marea lor majoritate 
oameni în vârstă, care se de
plasează greu - era cel mai a- 
propiat loc de recreere. Acum, 
bălăriile sunt crescute de 
jumătate de metru, cei care au 
executat diverse lucrări în 
zonă nu și-au mai astupat

Județul Hunedoara va reveni la avertizarea meteo "cod galben

descărcări electrice și inten
sificări temporare de vânt, ce 
pot lua aspect de vijelie. Pre
fectul Cristian Vladu a cerut 
ieri primarilor din județul 
Hunedoara să adopte măsu
rile impuse de noua aten
ționare meteorologică, pre
cum și pentru atenuarea efec
telor temperaturilor ridicate 
asupra populației.

în paralel, vor continua ve
rificările începute de servici
ile deconcentrate ale statului 
în ceea ce privește protecția 

Florin Cazacu

amestece în treburile justiției. 
Ei cer însă ca justiția să-și 
facă datoria în mod obiectiv.

„Să vrei să-l trimiți la puș
cărie pe Ion Iliescu, președin
tele ales de atâția români în 
toate ocaziile în, care a candi
dat, ca el să sufere la senec
tute acolo, e o rușine, un pă
cat, o crimă. Protestăm și ce
rem oprirea acestei prigoane 
câinești! Dar domnul Băsescu 
nu-și iartă nici adversarul de 
la prezidențiale, fostul nostru 
lider, Adrian Năstase. Tot 
felul de unghiuri de atac, tot 
felul de diversiuni, tot felul 
de fărădelegi - numai și 
numai pentru ca omul, votat 
aproape de același număr de 
cetățeni ca și alesul, să fie 
murdărit și eventual, încar
cerat”, se mai spune în 
scrisoarea deschisă.

gropile, iar PET-uri goale și 
gunoaie sunt împrăștiate pes
te tot. „în ciuda aspectului, 
venim des aici, locuim în zo
nă, și băiețelului meu îi plac 
leagănele. Seara vin vaga
bonzi, fac mizerie și gălăgie, 
și uneori dorm chiar pe băn
cile astea. Câinii comunitari 
se simt acasă în părculeț. Cu 
toți aceștia aici, cu toată mi
zeria asta, locul parcă nici nu 
ne mai aparține”, spune un

Săptămâna 
viitoare vom 
rezolva 
pBhfeffia ’ 
parcului 

Florin Oancea, 
viceprimar

tată care își supraveghează 
copilul din leagănul colorat. 
„Am primit și noi reclamații

persoanelor care își desfă
șoară activitatea în condiții 
de temperaturi atmosferice ri
dicate.
Sistemul de coduri

Cod galben - Fenomenele 
meteorologice prognozate (a- 
verse, descărcări electrice, in
tensificări de vânt, tempera
turi ridicate) sunt obișnuite 
pentru zona respectivă, dar, 
temporar, pot deveni pericu
loase pentru anumite acti
vități. Există risc de creșteri

Susțin votul uninominal
5

Hunedoara (M.S.) - Parti
dul Liberal Democrat (PLD) 
susține un referendum pe 
tema votului uninominal, 
dacă, până la 15 septembrie, 
în Parlament nu va exista 
un proiect de lege propus 
spre dezbatere de către 
Comisia pentru Codul Elec
toral, se arată în rezoluția 
Delegației Permanente a 
PLD, care a avut loc la Hu
nedoara. „Delegația Perma
nentă a PLD consideră ne
cesar ca președintele Româ
niei să recurgă la referen
dumul pentru votul unino
minal, în condițiile în care 
partidele politice nu prezin
tă un proiect de lege în Par
lament până la data de 15 
septembrie”, a declarat pre
ședintele PLD, Theodor Sto- 
lojan. PLD sprijină proiec
tul de lege privind votul u- 
ninominal elaborat cu par
ticiparea „majoră” a Aso
ciației Pro Democrația. 
„Proiectul a fost, deja, dez
bătut public în societatea 
românească și asupra lui s- 
a realizat un acord al prin
cipalelor partide politice. De 
aceea, condamnăm atitu

Parcul este plin de gunoaie

în acest sens, de aceea am de
cis ca cele 12 părculețe de car
tier existente să fie reamena
jate. Se vor mai construi încă 
8 locuri de joacă pentru copii, 
în diverse puncte ale orașului. 
Cel puțin problema parcului 
din Aleea Patriei va fi rezol
vată într-o săptămână”, decla
ră viceprimarul Florin Oan
cea.

„Este însă și vina locata
rilor că asemenea locuri arată 
cum arată. Ar trebui ca și aso- 

(Foto: Traian Mânu)

de debite și niveluri.
Cod portocaliu - Sunt prog

nozate fenomene meteorolo
gice periculoase de intensitate 
mare (vânt, ploi abundente, • 
descărcări electrice, grindină, 
caniculă, ger). Există risc de 
viituri pe râurile mici.

Cod roșu - Sunt prognozate 
fenomene meteorologice pe
riculoase de intensitate foarte 
mare (vânt, ploi abundente, 
descărcări electrice, grindină, 
caniculă, ger). Există risc de 
viituri majore.

dinea PSD și a PNL, care au 
reușit să blocheze lucrările 
comisiei parlamentare 
însărcinată exact cu defini
tivarea proiectului de lege 
pentru introducerea votului 
uninominal”, a afirmat 
Theodor Stolojan.

în rezoluția Delegației 
Permanente a PLD se mai 
arată susținerea partidului 
pentru realizarea unui 
„Pact Național” transpar- 
tinic în ce privește educația 
și cercetarea, bazat pe ra
portul Comisiei preziden
țiale pentru analiza și ela
borarea politicilor în dome
niul educației și cercetării.

Theodor Stolojan

(Foto: Traian Mânu)

ciațiile de proprietari să le 
întrețină”, completează el.

Deva are puține spații verzi, 
puține oaze de umbră, de ace
ea este important ca fiecare 
dintre ele să fie protejat și în
treținut. într-adevăr, fiecare e 
bine să contribuie la întreține
rea lor, dar înălțimea bălării
lor și a ierbii crescute în rigo
lă dovedește că până acum au
toritățile au lăsat respon
sabilitatea lor doar pe seama 
locatarilor.

mailto:n@infornimedja.ro


Când se va stabili sistemul?

• Patru. O situație interesantă în L ja a 
doua de fotbal a este că județul Hune
doara participă la noul sezon 2007-2008 
cu un număr de patru echipe: Jiul 
Petroșani, Corvinul Hunedoara, Minerul 
Lupeni și Mureșul Deva! Așadar, vrând- 
nevrând, cad prieteniile. (V.N.)

• Declarație. „Mulțumesc Măriei pentru 
ce a făcut, pentru mine personal și pentru 
județul Hunedoara". Acestea au fost vor
bele antrenorului Ștefan Beregszaszy la 
dezvelirea bustului Măriei Cioncan de la 
Hunedoara. Reamintim că bistrițeanca a 
fost mulți ani eleva antrenorului hune- 
dorean. (V.N.)

Greu la mondiale

■ Cei de la Hunedoara 
încă nu știu ce se va 
întâmpla cu echipa lor 
de suflet.

Valentin Neagu

Vmvniin. neaaueinTormmeaia.ro

Hunedoara - întrebarea din 
titlu nu este deloc la întâm
plare. Pentru că vorbim de 
ceea ce se întâmplă în prezent 
la Corvinul 2005 Hunedoara. 
La o recentă întâlnire cu gaze
tarii, nici antrenorul Titi 
Alexoi, nici finanțatorul Flo
rin Uscatu nu au putut spune 
cu exactitate ce se va întâm
pla în continuare. „Potențial 
există. Dar trebuie multă 
muncă și seriozitate. Să nu 
uităm că durează mult pentru 
a reconstrui o echipă. Iar o 
echipă care are pretenții tre
buie să dea mult”. Astea sunt 
vorbele lui Alexoi, dar cred că 
el ar vrea să spună mai mult.

București (MF) - România, în grupă cu 
SUA, China și Serbia la turneul final al 
Ligii Mondiale de polo. Organizatorii 
turneului final al Ligii Mondiale, de la 
Berlin (7-12 august) au dat publicității, luni, 
componența grupelor și programul 
competiției, conform cărora naționala 
României, calificată în premieră, la doar doi 
ani de la prima participare, va evolua în 
grupă cu SUA, China și Serbia. Cel mai 
greu meci din grupa A pentru naționala 
antrenată de Vlad Hagiu va fi cel cu Serbia, 
care a câștigat turneul semifinal de la 
Pescara, calificându-se la cel final de pe pri
ma poziție. în grupa B se vor duela echipele 
Canadei, Australiei, Germaniei și Ungariei.

Conform programului competiției, în sfer
turile de finală ale turneului de la Berlin, 
echipele clasate pe primul loc în grupe vor 
juca încrucișat în compania celor de pe 
ultimul loc, iar cele clasate pe locurile doi 
împotriva formațiilor de pe locurile trei. 
Câștigătoarele vor juca semifinalele, iar 
învinsele meciuri de clasament.

Șunda apelează des la preot
■ Tot mai des, echi
pele de fotbal din 
România apelează la 
rugăciuni.

București (MF) - Tehni
cienii Florin Marin și Aurel 
Șunda apelează des la sfa
turile preotului Gabriel Bulf, 
pe care îl cunosc din perioa
da când antrenau echipa Jiul 
Petroșani. „Mă sună des, îmi 
cer sfatul. Este foarte bine să 
constați că oamenii nu te-au 
uitat”, a declarat Gabriel 
Bulf. Preotul a precizat că a 
fost chemat din nou de con
ducerea clubului Jiul să fie 
aproape de jucători. „Mă 
bucur că cei din conducere

La Corvinul încă se mai selectează (Foto: t. Mânu)

Deocamdată nu poate. Nici nu 
vrea să se contrazică cu 
patronul. Adevărul este că 
Alexoi vrea să facă treabă 
bună la Corvinul. Drumul este 
însă lung. „Ne propunem 
chiar o formulă cu trei ata- 
canți. Nu suntem încă siguri, 

nu au renunțat la obiceiul de 
a chema un preot la stadion. 
Am avut deja o primă dis
cuție cu nou-veniții și m-a 
surprins plăcut faptul să con
stat că majoritatea dintre ei 
sunt credincioși. Le-am dat și 
câteva iconițe sfințite să le ia 
cu ei în cantonamentul din 
Austria”, a declarat duhov
nicul jucătorilor. Acesta a 
precizat că jucătorii Jiului și- 
au reluat obiceiul de a veni 
la biserică și de a se ruga: 
„Drida, Mircea Gheorghe, 
Bădoiu vin des la mine la bi
serică, iar Gabriel Apetri s-a 
schimbat mult în bine și mă 
bucur pentru el”.

Gabriel Bulf a adăugat că 
pentru binele echipei și pen- 

dar vom încerca cu două sis
teme: 4-3-3, sau 4-4-2. Vom 
vedea”, a mai spus Alexoi. în 
ceea ce privește seria a Il-a a 
ligii secunde a Campionatului 
Național de Fotbal, Alexoi a 
spus că este cea mai grea. „Va 
fi foarte frumos. Vom aduce

Șunda a pus mult suflet la Jiul (Foto: Traian Mânu)

tru alungarea duhurilor rele 
va sfinți stadionul pe care vor 
evolua jucătorii. „înainte de 
începerea campionatului voi 
sfinți terenul de joc, porțile, 
baloanele pentru liniștea 

spectatori. Sunt convins că 
vom face față”. Deși mult mai 
rezervat decât altă dată, 
finanțatorul Florin Uscatu a 
spus totuși că nu s-au făcut 
intenționat „mișcări financia
re” pentru a se scăpa de unșle 
datorii față de unii fotbaliști.

tuturor. I-am încurajat pe 
tinerii veniți la echipă pentru 
că am vrut să-i cunosc mai 
bine și i-am sfătuit dă e bine 
să se roage și să fie în 
credință.

Seria I

Etapa I, 11 august

Forex Brașov - FC Săcele

Dunărea Giurgiu - FC Național 

Inter Gaz - FC Brașov

Dinamo II București - Sportul Stu

dențesc

Dunărea Galați - FC Botoșani 

CS Otopeni - Petrolul Ploiești 

Concordia Chiajna - FCM Câmpina 

CSM Focșani - Prefab Modelu

Delta Tulcea - FCM Bacău

Etapa a ll-a

FC Săcele - Dunărea Giurgiu

FC Național - Inter Gaz

FC Brașov - Dinamo II București 

Sportul Studențesc - CS Otopeni 

FC Botoșani - Concordia Chiajna 

Petrolul Ploiești - Dunărea Galați 

FCM Câmpina - CSM Focșani 

Prefab Modelu - Delta Tulcea 

FCM Bacău - Forex Brașov

Etapa a if t-a________ _______

Forex Brașov - Prefab Modelu 

Dunărea Giurgiu - FCM Bacău

Inter Gaz - FC Săcele

Dunărea Galați - Sportul Studențesc 

CS Otopeni - Dinamo II București 

Concordia Chiajna - Petrolul Ploiești 

CSM Focșani - FC Botoșani 

Delta Tulcea - FCM Câmpina

FC Național - FC Brașov

Etapa a IV-a

Dinamo II București - Dunărea Galați 

FC Săcele - FC Național

FC Brașov - CS Otopeni

Sportul Studențesc - Concordia Chi

ajna

FC Botoșani - Delta Tulcea 

Petrolul Ploiești - CSM Focșani 

FCM Câmpina - Forex Brașov 

Prefab Modelu - Dunărea Giurgiu 

FCM Bacău - Inter Gaz

Etapa a V-a

Forex Brașov - FC Botoșani 

Dunărea Giurgiu - FCM Câmpina

Inter Gaz - Prefab Modelu

Dunărea Galați - CS Otopeni 

Concordia Chiajna - Dinamo II 

București

CSM Focșani - Sportul Studențesc 

Delta Tulcea - Petrolul Ploiești

FC Săcele - FC Brașov

FC Național - FCM Bacău

Etapa Vl-a

Dinamo II București - CSM Focșani 

CS Otopeni - Concordia Chiajna 

FC Brașov - Dunărea Galați 

Sportul Studențesc - Delta Tulcea 

FC Botoșani - Dunărea Giurgiu 

Petrolul Ploiești - Forex Brașov 

FCM Câmpina - Inter Gaz 

Prefab Modelu - FC Național 

FCM Bacău - FC Săcele

Etapa a Vll-a

Forex Brașov - Sportul Studențesc 

Dunărea Giurgiu - Petrolul Ploiești 

Inter Gaz - FC Botoșani

Concordia Chiajna - Dunărea Galați 

CSM Focșani - CS Otopeni

Delta Tulcea - Dinamo II București 

FC Săcele - Prefab Modelu

FC Național - FCM Câmpina

FCM Bacău - FC Brașov

Etapa a Vlll-a

Dinamo II București - Forex Brașov 

Dunărea Galați - CSM Focșani 

CS Otopeni - Delta Tulcea 

FC Brașov - Concordia Chiajna 

Sportul Studențesc - Dunărea Giurgiu 

FC Botoșani - FC Național 

Petrolul Ploiești - Inter Gaz 

FCM Câmpina - FC Săcele 

Prefab Modelu - FCM Bacău

Etapa a IX-a

Forex Brașov - CS Otopeni 

Dunărea Giurgiu - Dinamo II 

București

Inter Gaz - Sportul Studențesc ■ 

CSM Focșani - Concordia Chiajna 

Delta Tulcea - Dunărea Galați 

FC Săcele - FC Botoșani 

FC Național - Petrolul Ploiești 

Prefab Modelu - FC Brașov 

FCM Bacău - FCM Câmpina

Etapa a X-a

Dinamo II București - Inter Gaz 

Dunărea Galați - Forex Brașov 

CS Otopeni - Dunărea Giurgiu 

Concordia Chiajna - Delta Tulcea 

FC Brașov - CSM Focșani 

Sportul Studențesc - FC Național 

FC Botoșani - FCM Bacău 

Petrolul Ploiești - FC Săcele 

FCM Câmpina - Prefab Modelu

Etapa a Xl-a

Forex Brașov - Concordia Chiajna

Dunărea Giurgiu - Dunărea Galați 

Inter Gaz - CS Otopeni

Delta Tulcea - CSM Focșani

FC Săcele - Sportul Studențesc 

FC Național - Dinamo II București 

FCM Câmpina - FC Brașov

Prefab Modelu - FC Botoșani

FCM Bacău - Petrolul Ploiești

Etapa a Xll-a

Dinamo II București - FC Săcele 

Dunărea Galați - Inter Gaz

CS Otopeni - FC Național 

Concordia Chiajna - Dunărea Giurgiu 

CSM Focșani - Forex Brașov

FC Brașov - Delta Tulcea

Sportul Studențesc - FCM Bacău 

FC Botoșani - FCM Câmpina 

Petrolul Ploiești - Prefab Modelu

Etapa a Xlll-a

Forex Brașov - Delta Tulcea 

Dunărea Giurgiu - CSM Focșani 

Inter Gaz - Concordia Chiajna

FC Săcele - CS Otopeni

FC Național - Dunărea Galați

FC Botoșani - FC Brașov

FCM Câmpina, - Petrolul Ploiești 

Prefab Modelu - Sportul Studențesc 

FCM Bacău - Dinamo II București

Etapa a XlV-a

Forex Brașov - FC Brașov

Dinamo II București - Prefab Modelu 

Dunărea Galați - FC Săcele

CS Otopeni - FCM Bacău

Concordia Chiajna - FC Național

4..... i

CSM Focșani - Inter Gaz

Delta Tulcea - Dunărea Giurgiu 

Sportul Studențesc - FCM Câmpina 

Petrolul Ploiești - FC Botoșani

Etapa a XV-a

Dunărea Giurgiu - Forex Brașov

Inter Gaz - Delta Tulcea

F.C Săcele - Concordia Chiajna

FC Național - CSM Focșani

FC Brașov - Petrolul Ploiești

FC Botoșani - Sportul Studențesc 

FCM Câmpina - Dinamo II București 

Prefab Modelu - CS Otopeni

FCM Bacău - Dunărea Galați

Etapa a XVI-a____________

Forex Brașov - Inter Gaz

Dunărea Giurgiu - FC Brașov

Dinamo II București - FC Botoșani 

Dunărea Galați - Prefab Modelu

CS Otopeni - FCM Câmpina

Concordia Chiajna - FCM Bacău

CSM Focșani - FC Săcele

Delta Tulcea - FC Național 

portul Studențesc - Petrolul Ploiești

Etapa a XVII-a ___

Inter Gaz - Dunărea Giurgiu

FC Săcele - Delta Tulcea

FC Național - Forex Brașov

FC Brașov - Sportul Studențesc

FC Botoșani - CS Otopeni

Petrolul Ploiești - Dinamo II București 

FCM Câmpina - Dunărea Galați

Prefab Modelu - Concordia Chiajna 

FCM Bacău - CSM Focșani

neaaueinTormmeaia.ro
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• Ambiții. Finanțatorul Arpad Paszkany a 
afirmat că CFR Cluj va avea în sezonul 
2007/2008 un buget de 20 de milioane 
de euro. „Incluzând și lucrările la stadion, 
bugetul nostru va ajunge la 20 de mi
lioane de euro. Echipa are toate condițiile 
să câștige titlul și să ajungă în Liga Cam
pionilor", a declarat Paszkany.
CFR Cluj a anunțat că a investit peste 4 
milioane de euro în transferuri, cel mai 
scump fiind cel al argentinianului Cristian 
Fabbiani, 2,2 milioane de dolari.

Au revenit
București (MF) - Dele

gația României, care a 
obținut patru medalii de 
aur, două de argint și 
trei de bronz, la Campio
natele Europene de atle
tism de la Hengelo (Olan
da) rezervate juniorilor, 
a revenit în țară ieri.

Inițiative
Craiova (MF) - Patro

nul clubului Universita
tea Craiova, Adrian Mi- 
titelu, a declarat că va 
propune metode pentru 
evitarea cumpărării me
ciurilor și reînființarea 
echipelor de tineret re
zerve.

Adrian Mltitelu (Foto; FAN)

Diego Forlan
(Foto: EPA) 

I Din 
| vacanță

Bucure#! (MF) - Die
go Forlan șl Serglo 

j Aguero au fost che- 
I mațl din vacanță 

pentru a ajuta for
mația Atletico 
Madrid în meciul 
retur cu Gloria 
Bistrița, contând pen
tru Cupa UEFA-Inter- 
toto.
Forlan era în vacanță 
după ce a participat 
cu naționala 
Uruguayulul la Copa 
America, Iar Aguero 
a devenit campion 

j mondial under-20 cu
Argentina și trebuia 

i să intre în vacanță.

■ Președintele FRF, 
Mircea Sandu, i-a atacat 
pe antrenorii care au lip
sit de la reuniune.

București (MF) - Președin
tele FRF, Mircea Sandu, i-a 
numit, luni, „șmecherii fotba
lului românesc” pe tehnicie
nii care lipsesc de la reuniu
nea antrenorilor de la Casa 
Fotbalului, subliniind că a- 
ceștia nu trebuie să obțină li
cența.

„Cei care nu vin, nU tre
buie să obțină licența, nu 
sunt antrenori din punctul 
meu de vedere. Suspendați-le 
licențele. Cei care lipsesc sunt 
șmecherii fotbalului româ
nesc. Trebuie să înțeleagă că 
nu au licență pe viață”, a 
spus Sandu, care le-a trans
mis antrenorilor că a discutat 
cu conducerea CCA, cu arbi
trii, iar miercuri va discuta 
cu observatorii, astfel că cei 
care vor greși, vor plăti.
99.....................................................

Mircea Sandu

Nu au licență pe viață

Mircea Sandu a mai afir
mat că este îmbucurător că 
foștii jucători ai echipei națio
nale au ajuns antrenori într-un 
număr atât de mare. „Fot
balul românesc este într-o 
creștere, având în vedere pu
terea de a convinge conduce
rile că este nevoie de cură
țenie morală și vreau să con
tinuăm pe aceeași linie. Cei 
care au jucat în străinătate 
au venit cu altă mentalitate și 
cu cunoștințe noi”, a afirmat 
Sandu.

Columbianul Stelei
București (MF) - Portarul columbian 

Robinson Zapata Montano a efectuat, luni 
dimineață, vizita medicală la Institutul 
Național de Medicină Sportivă, el fiind 
prezentat ca jucător al echipei Steaua lntr-o 
conferință de presă, la ora 18.30.

Zapata nu a făcut nicio declarație la 
INMS, spunându-le doar „Bună dimineața", 
în limba română, jurnaliștilor prezenți.

Robinson Zapata Montano a semnat un 
contract valabil patru sezoane cu FC Steaua 
București. Zapata a fost transferat de la 
Club Deportivo Union San Felipe și s-a 
alăturat lotului pregătit de Gheorghe Hagi, 
din care mai fac parte portarii Cornel 
Cernea și Cosmin Vâtcă.

Robinson Zapata este al patrulea portar 
străin din istoria Stelei, după Hamutovski, 
Carlos și Andrey Nazario.

A câștigat. Tenismanul ceh Radek 
Stepanek a câștigat turneul de la Los 
Angeles (California), dotat cu premii în 
valoare totală de 525.000 de dolari. 
Stepanek l-a învins in finală pe James 
Blake, cap de serie numărul 2, cu 
scorul de 7-6 (9/7), 5-7, 6-2. Radek 
Stepanek, în vârstă de 28 de ani, a 
câștigat al doilea turneu din carieră, 
după un succes la Rotterdam în 2006.

(Foto: EPA)

Mircea Sandu s-a dovedit 
a fi tranșant: tehnicie
nilor absenți ar trebui să' 
li se suspende licențele

(Foto; EPA)

Oficialul FRF susține că 
este rușinos să vadă antre
nori alergând după arbitri și 
le-a atras atenția tehnicienilor 
că în cupele europene pot pri
mi sancțiuni. Un exemplu ne
gativ în acest sens dat de pre
ședintele FRF a fost antreno
rul echipei Poli Iași, Ionuț 
Popa, care a lipsit de la reu
niune.

De asemenea, el i-a trans
mis tehnicianului formației 
Oțelul Galați, Petre Grigoraș: 
„Era să fii în tribună, iar 
clubul ar fi primit 5.000 de 
franci, ca președinte de club 
nu aș accepta așa ceva”.

Mircea Sandu a mai solici
tat antrenorilor să renunțe la 
declarații belicoase

FRF a organizat, luni, la 
Casa Fotbalului, reuniunea 
antrenorilor din Ligile I și a 
II-a, precum și a antrenorilor

posesori ai licenței PRO. Pro
gramul cuprinde următoarele 
teme: „Instabilitatea antreno
rilor, relația cu patronul și cu 
mass-media” (lector: Mircea 
Rădulescu, directorul Școlii 
Federale de Antrenori din 
cadrul FRF), „Concentrarea” 
(Victor Stănculescu - instruc
tor FIFA) și „Experiența mea 
la AC Torino, în Serie A” 
(Giovanni De Biasi - antrenor 
italian).

La reuniune au participat, 
printre alții, Ștefan Stoica, 
Vasile Simionaș, Petre Gri
goraș, Ion Moldovan, Cristiano 
Bergodi, Marian Rada, Gheor- 
ghe Hagi, Mircea Rednic, Ma
rin Dună, Marius Lăcătuș, 
loan Ovidiu Sabău, Ilie Stan, 
Viorel Ion, Costel Orac, Mihai 
Marian, Liță Dumitru, Mihai 
Stoichiță, Grigore Sichitiu, 
Adrian Falub, Constantin Ga-

che, Dorinei Munteanu și Dan 
Petrescu.

Antrenorii Mircea Rednic, 
Cosmin Olăroiu, Cristiano 
Bergodi, Răzvan Lucescu, 
Viorel lon, Ion Moldovan, A- 
drian Falub și Constantin Ga- 
che au primit plachete pentru 
performanțele din campiona
tul trecut.
Oră schimbată

Președintele FRF, Mircea 
Sandu, a mai declarat că va 
încerca să schimbe ora de dis
putare a Supercupei Româ
niei, astfel încât aceasta să se 
dispute de la ora 21.30 și nu 
de la 20.45, așa cum a fost pro
gramată.

Supercupa României între 
Dinamo și Rapid va avea loc 
miercuri, pe stadionul Națio^ 
nai din Complexul SportiȚ 
Lia Manoliu.

Transferul Iul Simao Sabrosa de la Benfica Lisabona la Atletico 
Madrid este unul Iminent (Foto: epa)

Cu bagajele făcute
București (MF) - Cotidianul 

AS scrie, luni, că jucătorul 
echipei Benfica Lisabona, Si
mao Sabrosa, și-a cunoscut pe 
aeroportul din Cluj viitorii 
coechipieri de la Atletico 
Madrid, portughezul fiind a- 
clamat de suporterii madrileni.

„Delegația de la Atletico a 
făcut 130 de kilometri între 
Bistrița și Cluj. La aeroport, 
jucătorii de la Atletico s-au 
întâlnit cu cei de la Benfica 
Lisabona, formație care a ter
minat la egalitate, scor 2-2, cu 
CFR Cluj. Unora nu le venea 
să creadă. Simao, care va de
veni jucătorul lui Atletico în

această săptămână, a discutat 
cu Costinha, Maniche șisge 
Castro. Suporterii madrilE® 
supărați pe jocul formației 1 
din meciul eu Gloria, i-au 
spus portughezului sâ meargă 
la Atletico”, scrie AS.

„Benfica nu mă lasă să 
vorbesc. Nu pot să vorbesc", 
au fost singurele cuvinte ale 
lui Simao.

Atletico Madrid a pierdut 
cu scorul de 1-2 meciul cu 
Gloria Bistrița, din prima 
manșă a finalei Cupei UEFA- 
Intertoto, în timp ce Benfica 
a remizat, scor 2-2, cu CFR 
Cluj într-un meci amical.

F
București (MF) ■ Fot

balistul Ibrahima Yattara 
va fi amendat de condu
cerea clubului Trabzon- 
spor cu suma de 40.000 de 
lire turcești (aproximativ 

23.000 de euro) pentru eli
minarea din meciul cu Oțelul 
Galați, din turul trei al Cupei 
UEFA-Intertoto, informează ■ 
cotidianul Fotomac.

Potrivit sursei citate, sub
iectul sancționării lui Yattara

va fi discutat la prima ședință 
a conducerii grupării din 
Trabzon.

Jurnalul Milliyet scrie că 
oficialii clubului Trabzonspor 
plănuiesc să le ofere jucăto
rilor o primă suplimentară in 
cazul în care vor trece de 
Oțelul.

Potrivit cotidianului Star, 
Ziya Dogan a declarat că Ya
ttara a fost eliminat deoarece 
a răspuns provocării unui ad-

versar, precizând că jucătorii 
din fotbalul turc nu își pot 
stăpâni sentimentele. „Mai 
ales în meciurile din Cupele 
Europene avem ieșiri de ama
tori. Eu am văzut de la mar
gine că jucătorul echipei ad
verse l-a provocat pe Yattara. 
Yattara a răspuns imediat. în 
timp ce adversarul și-a atins 
scopul, noi am rămas cu 10 
oameni în teren”, a spus Do
gan.

loare îl va costa scump pe acesta:
23.000 de euro (Foto: epa^

Finnan (In stânga Imaginii) își va prelungi contractul cu gruparea 
engleză (Foto: epa)

Tot la Liverpool
București (MF) ■ Fundașul 

irlandez Steve Finnan a ac
ceptat prelungirea contractu
lui cu Liverpool pentru încă 
trei ani.

Finnan va semna prelun
girea contractului când se va 
întoarce în Anglia, după tur
neul amical susținut de Liver
pool în Hong Kong.

Internaționalul irlandez, 
venit în 2003 de la Fulham la 
Liverpool, a jucat pentru ac-

tuala sa echipă 182 de me
ciuri, reușind să marcheze un 
gol.

Steve Finnan este singurul 
fotbalist care a jucat în toate 
ligile engleze, de la Premier 
League la Conference.

Finnan este al șaselea jucă
tor care își prelungește con
tractul, după Steven Gerrard, 
Jamie Carragher, Xabi Alon
so, Pepe Reina și Momo Sis- 
soko.



înd ap. 2 camere (03)

• fcaă Ouțri Nou, posibilități privatizare, 
preț negociabil. Tel. 0722/504012, 
0771/305630. (V13U7)

22.^5*U^Bț^OOOIei.T^ UlOra4»B491

(T)

• Deva, zona Liliacului, bl. 17, etaj 4, ap. 10, 
îmbunătățiri, termopan, parchet balcon 7 
m, preț negociabil. Tel. 0730/766662, 
0729/982063.(2/1807)

• zonă idtracentralăsuperamenaj’at toate 
îmbunătățirile, toate dotările, etaj 3 din 4, 
lux, preț sub prețul pieței cu 6 -10.000 euro, 
nu sunt agenție; exclus agenție. Tel. 
0740/222479. (2/19.07)

• 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, îh funcție de ofertă, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, et 1, bloc de cărămidă, parchet, 
gresie, faianță baie amenajată, preț 135.000. tel. 
211587,0745/253662. (A0)

• Deva, et î, decomandate, parchet bakon, 
contorizări, 110 000 ron. teL 215212. (Al)
• kafcon butaș, parchet repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
• senddecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Dacia, 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 Jiiriul et 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. luilu Maniu, semidec, faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 Seara. (A2)
• urgent circuit bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• str. Zanrfbescu, 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 251498,0254/ 
232 808. (A4)
• foarte urgent decomandate, zona Romsilvă 
bloc de cărămidă, etaj 1, bine întreținut toate 
contorizările, zonă liniștită preț 140 000 lei, tel. 
0730 474275,232 808,078165703. (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)
• 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, 
232808. (A4)
• semidec, amenajat (gresie,faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Devă 
preț 145.000 Ron, tel. 231800. (A9)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• 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 ia 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. 
0740/317314. (A9)

• etaj t bid. Decebal ■ Opera, cu 2 bă, 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 bă, 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 80& 
(A4)
• zona M. Viteazul - piață cu 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță, preț 66 000 
euro, negociabil, tel. 0745 302200, 0788 165703, 
232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50 000 euro, negociabil, tel. 0788 
165703, 0723 251498,232 808. (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilat și utilat, preț 61 
000 euro, negociabil, tel. 0730 474275, 0788 
165703,232808. (A4)
• dec, 2 bă, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uți interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• 3 camere, 2 balcoane, ST-57 mp, Brad, preț 
24.000 'euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 3 camere, lângă primărie, ST-70 mp, Brad, preț 
35.000 euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 3 camere, ST-60 mp, preț 24.000 euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 3 camere central, ST-60 mp, Brad, preț 30.000 
euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. ÎA10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

Vând ap. 3 camere (05)
• dec sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)

NOU! NOU» NOU!
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• Deva, ultracentral, et 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, et 3, CT, parchet, 
gresie+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona 
Bălcescu, preț 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. 
(Al)

• decomandate, CT, et 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)

• Carpați dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)

• Progresul et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• LUacuha, et 4, amenajat termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, P, semidecom, baie, bucătărie, balcon, 
amenajat termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
:0745/367893. (A2)

Vând ap. 4 camere (07)

• wgent, Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță, totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 bă, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet gresie, faianță bine întreținut 
modificări la bucătărie, preț 63 000 euro, nego
ciabil, tel. 0788165 703,0745 302200,232808 (A4)
• etaj l zona Carpați, contorizări, parchet fără 
modificări, 2 băi, vedere la stradă liber, preț 195 
000 ron, negociabil, tel. 0723 251498 0788165702, 
0254/232 808 (A4)
• dec, hol centră, 2 băi, băcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg„ tel. 231300. (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)

• casă+garaj, 4 camere+etaj, Ribița, preț 25.000
euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• casă+anexe, ST-70+1500 mp, 3 camere, Ociu, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• casă+dependințe, 2 ha, ST-80 mp, 3 camere, 
Musaru, preț 24.000 euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• casă+dependințe, 2 ha, ST-110 mp, 3 
camere+baie, Dealul Mare, preț 25.000 euro, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• casă de lemn, 5 ha, ST-50 mp, 2 camere, 
Săvești, preț 22.000 euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158,483. (A10)
• casă+șură 1,5 ha, 2 camere, Buceș, preț 14.000
euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,

.0788/158.483. (A10)
• casă+dependințe, ST-70 mp, 2 camere, Brad, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Vând case la țară (17)
• casă 2 camere, Tâmpa, 12 km de Deva, 
bucătărie, baie, anexe gospodărești, curent, apă 
gaz, canalizare, contorizări, st 4500 mp, fs 22 m, 
preț 75.000 euro, negociabil. Tel. 0766/467765. 
(4/20.07)

• casă in comuna Dobra. Str. Râului nr. 11, 
teren plus construcție, 14 ari, preț nego
ciabil. Tel. 0745/579755, 0723/435667. 
(1/20.07)

Cumpăr casă (14)
• urgent 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)

rominwj’o

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

• casă netntreținută în satul Pojoga, comuna 
Zam, preț 25.000 lei. Tel. 219314. (T)

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

Vând garsoniere (19)

• Deva, etaj 2, cartier Dacia, termopan, parchet 
gresie, faianță 45.000 lei. Tel. 0722/564004. (T)

• zona Dada, parter, cu balcon, parchet gresie, 
faianță convertor, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)

• urgent Deva, b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată 
convertor, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)

• urgent zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)

• Deva + garai scară interioară C.T„ 
termopane, 150 mp, ocddental deosebit 97 000 
euo.teta7W/>*<  <k.(ai)

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. (AO)
• urgent Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• urgent zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
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, 1 ha, ST-50 mp, 3 camere, Buceș, 
preț 5.000 euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• ultracentral 70 ha, ST-240 mp, 7 
camere+dependințe, Orăștie, preț 150.000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Pentru că vrem sa-țt răsplătim fkJvfitatoa , 
și să te înarmam cu premii, iți propunem 
un nou concurs. in perioada 5 iunie - 26. O N 
iulie, mira p® www.huon.rp.completeză 
formularul asocial Imaginii de promo și câștîgs în 27 iulie 
un MP3 PLAYER, un WEBCAM sauâ pwhe (te 
CĂȘTI CU MICHOFON SUCCES»!

full option! JF

«EuULAWEWr

La acest seric urs riti pot parttepa angaiabt ‘-term Media SRL s> nici rudete 
ăcestery, îjrsrfW i țt! Relații suplimentare U tel. (F72W40O 455

Vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber 
va fl doar 50 de lei + TVA!

Cu bani putini, poți câștiga bani multi!

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

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

Pentru că suntem numărul 1 in județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1! WW JURNAL



HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC BJHARIA 
TUR SA - în faliment, cu sediul în Șoimuș, Baza de Agrement, Str. 
Basarabiei, nr. 256, jud. Hunedoara, organizează vânzarea prin 
licitație publică în data de 24.08.2007, ora 12,00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara, a următoarelor active ale societății, cu 
mențiunea că la această ședință prețurile au fost reduse cu 25% 
din prețul de pornire:

1. Clădire Bază de Agrement și teren aferent în suprafață de 
2.060 mp înscrise în CF Șoimuș nr.3/2, nr. cadastral (246/1/1, 
246/2/2/1/1, 247/1, 248/1 )/1, schelet metalic discotecă șl gard 
metalic ștrand situate în Șoimuș, prețul de pornire a licitației este 
de 544.573,50 Ron + TVA;

2. Chioșc situat în Costești, prețul de pornire a licitației este de 
13.426,50 Ron + TVA.

Garanția de participare.la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației. Cumpărarea caietului de-sarcini este obligatorie 
pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului din Orăștie, 
str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel. 0254-240807, fax 
0254-206241.

(104501)

Comitetul AD-HOC constituit în vederea reînființării 
composesoratului „Poiana Bocșa", satul Târnava de Criș, 
comuna Vafa de Jos invitâ cetățenii „Capii de familie" care 
nu și-au dat până-n prezent adeziunea de a deveni membri 
ai composesoratului să-și facă cunoscută opțiunea în termen 
de 5 zile de |a publicarea prezentă.

Relații la tel.: 0724524450, sau 265813, după ora 20.00.
(104500)

SC ATLASSIB SRL 
angajează AGENTI TURISM
experiență în activitatea de birou mu absolvent promoția 2006 
(specializarea turism-servicii constituie avantaj), domiciliul in 
Hunedoara, cunoștința obligatorii do limbi străini, cunoștința 
operare calculator, permis conducere, telefon.
Relații la telefonul 0254/74B784 mu la sediul Agenției Atiassib 
din Hunedoara.
E-maih dlrector.bsnst@atlasslb.ro. (103600)

• 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, 
-j2808.0723-251498. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, tn 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 251498,0730 474275,232 808 
(A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317.314. 
(A9)

romimo.ro
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Vând terenuri (21)

• Intravilan, peste drum de Petrom 
Sântuhalm, st 4600 mp, front stradal mare, 
toate utilitățile, acces din șosea, preț 69 
euro mp; nu sunt agenție. Tel. 0740/222479. 
(2/19.07)

• 4600 mp teren intravilan, utilități (casa 
bonus), fs 32 m, juridic clar, Șoimuș nr. 241. 
Tel. 0722/601501. (5/23.07)

ANGAJEAZA
CONDUCĂTORI AUTO TIR i

TRANSPORT INTERN - EXTERN
CV-urlle se depun la adresa firmei: 
str. Georgs Barlțlu, nr.13, sau la I 
tel/fax: 0254/219300.

• kitnvSarț Zăvoi, la stradă st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• Intravilan In localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 m, acte la zl, 
Ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740 535095,0788 165703,232 808. (A4)
• In Dovo, zona Vulcan, S-800 mp, utilități In 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141,231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejin, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511,776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Mv 550-800 mp, zona de case 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• DN Deva-Orăștle, 0,15 ha, Intravilan Orăștie, 
preț 50,000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483, (A10)
• BnMra, 0,3 ha. Săllșcloara, preț 6000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad-Oradea, 1 ha, Intravilan, preț 80.000 euro, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490. 0788/158.483. 
(A10)
• 1500 mp, Arleșenl, preț 20 euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• vând, fermă 500 mp, tel. 0254/613.366, 
<1780/040.490.0788/158.481 (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 htctara la sosea, Deva sau împrejurimi, plata 
Imediat, tel, 215121. (Al)
• urgenț Intravian șl extravilan, In Deva sau 
împrejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
Investiție, sau construcție, case, hale, firme, 
ferme ete, tel. 0723 251498,0788165702,232 808. 
(A4)

• Deva, 25 mp, zona piață etaj 1, vad foarte bun,
25.0Q0 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. (T)

• închiriez teren Intravilan In oraș, zonă 
centrală vad comercial, suprafață 600 mp, 
două fronturi stradale de 30 șl 20 m, toate 
utilitățile, pretablI diverse activități comer
ciale; nu sunt agenție. Tel. 0745/698105. 
(2/19.07)

• Deva, 70 mp, parter cu Intrare stradă 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Deva, zonă Industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel, 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nlvel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776 (A9) ■
• hal* *bi  Deva, toate utilitățile, amenalată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• vând 4 parcele de circa 750 mp flecare, Hune
doara, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)
• In Băda, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)
• tn Deva, pe DN 7, șt=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0) 
Deva, zona rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel, 0726/710903, 
(Al)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• in Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317-314. (A9)
• In Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. necehal tel. 0745/411.776. (A9)

Imobile chirii (29)
• închiriez cameră pentru două eleve, pe 
termen îndelungat. Tel. 0722/959383, 
0254/218747. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună, telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva 70 mp, parter, cu Intrare stradă 
amenajat pt. birou, cabinet, sediu firmă 500 
euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE: 
AO - Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Miniason 

A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preJ300 euro + garanție, tel, 221712,0724/305661.

• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Emlnescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Dcccbal, duplex, 5 camere, 2 băl, 
bucătărie, amenajat șl mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg-, tel. 221712.0724/305661. (A2)
• hală WO0 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec,, mobilat șl utilat stil 
occidental, pretabll și pentru birouri (Intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună 
neg,, tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate șl 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, Inf. latei. 0745/511.776. (A9)
• spațiu 3-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231300,0740/317.314. (A9)
• hală 300 mp, Brad, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile schimb (30)

• schimb apartament 2 camere decomandate, 
centrală termică gresie, faianță balcon închis, 
etaj 3, str. Emlnescu cu similar sau 3 camere, 
numai etaj 1 (parter înalt) în Cuza Vodă 
împăratul Tralan. Tel. 0354/103335. (T)

• schimb apartament 3 camere, et. 3, Calea 
Aradului (Piața Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et. 1 sau 2, Deva sau Slmerla, tel. 
0724/320508 a)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1989, preț nego
ciabil. Informații latei. 0254/217445. (T)

Auto străine (37
• vând Audi A4, af 2003, persoană fizică toate 
taxele la zl, preț 12.500 euro. Tel. 0751/861056. (T)

• vând CltroM C5,2003, HDI, 110 CP, D, clima- 
tronlc, închidere centralizată radlo-cd, geamuri 
șl oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 airbag, faruri 
ceață 6,51/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)
• vând Opd Kadet, af 1990, Jante aluminiu, CD- 
player, taxe la zl, înmatriculat, stare 
excepțională preț 2100 euro, negociabil. Tel. 
072./ZU1439,0727/364876. (T)

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând abricht nou, cu ridicător, cu motor 
trifazic, preț negociabil. Tel. 611439. (T)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Flecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică șl al ceva de 
văndut/cumpărat/lnchirlat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate tn următoarele puncte:

Deva;

1. Comtlm;
2. Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu ■ 
B-dul Decebal;
6. Cepromln;

Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

nia ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sîntuhalm - SC Mureș Aliment

Slmerla - Librăria situată in 
P-ța Unirii

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

• vând tractoare UUO, combină Ou, pnoă 
de făcut baloțl pe ață pluguri, grai», 
■emănlMal -—-J - a| nniaimk 6*1MfiMUMTvn pVn*rU  wall M DQiUriTOș IWk 
074V349H7 iau0254/2443». (nr.M/07/07)

Mobilier și interioare (47)
• vând ușă exterioară de apartament de bloc, 
cu vizor și două yale, preț 5b lei. Tel. 0721/148802. 
(T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

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

• vând avantaloi Imprimantă pe ace Epson LX 
300 șl fax Olivetti, ambele aproape noi, în 
garanție, șl aspirator praf, apă Deva. Tel. 
0752/206785. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând faraasM nouă In 2 canate, dimensiuni 
130/1,28 m, scânduri, deșeuri de scânduri, piatră 
de construcție, vană din tablă zloncată, țevi de 
fler. Tel. 0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)
• vând frigider marca Frlgero, stare perfectă 
preț 150 lelr Tel. 216651. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 3 familii albine, centrifugă hrănitoare, 
sas

• vând capra tinere, bune de lapte, cu șl fără 
Iezi. Tel. 244830. (T) '

Altele (61)

• vând ferm» irwtaAce pentru hafe, grajd, 
final desddderta 124 m, WUțkrwa I m. 
■ M laăMURlOa fUș WnM^viaaBII Ml •wfwrVnMI 
07U/i?USl.(nr.MM7Jl»7)

Pierderi (62)

• pierdut canat asigurări sănătate pe numele
TaJIcosu Marla. Se declară nul. (4/23.07)
• pierdut carnet de depozit nr. 275/20.042007 pe 
numele Podean Romulus din Hațeg. Se declară 
nul. (3005488/23.07)
• pierdut legitimația transport local pe numele 
Bubău Eleonora Marla. Se declară nul. (2/23.07)

• mamă a doi copil, femele serioasă mă ofer să 
fac menaj șl alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase; ofer șl pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439. (T)

RECLAME

• NOUIII Călătoriți Ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel în flecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

Oferte locuri de muncâ (74)
• angajăm excavatorlști, buldozeriști, 
compactorlștl autogreder, din zona Petroșani. 
Avantaj cunoașterea limbii maghiare; salariu 
motivant. Informații la tel. 0722/698344. (3/20.07)

• angajez crdtome, în Deva, salariu atractiv. 
Relații la tel. 0722/275410. (2/20.07)
• Crsșa Gojdu organizează concurs pentru 
ocuparea postului de contabil cu studii supe
rioare, pe perioadă detemlnată înscrierile se fac 
în perioada 16.07, ■ 03.082007, la Creșa Gojdu, Al. 
Viitorului, nr. 5 (lângă Crucea Roșie). Tel. 
0726/373993.(104383)

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

• montator subansambluri, Hunedoara, 44 
posturi, data limită 30.09., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subanumbluri, Lupenl, 6 posturi, 
data limită 30.07., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9 -16.
• multiplicator șabloane croitorie, Orăștie, 3 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• muncitor nocaMcat în agricultură Hațeg. 40 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16. .
• muncitor McaMcat în agricultură, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• muncitor nocalfflcat în agricultură Petrlla, 2 
posturi, data limită 1.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• muncitor necalMcat în Industria confecțiilor, 
Brad, 7 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• muncitor nocaMcat în Industria confecțiilor, 
Călan, 21 posturi, data limită 808 Tel. 213244, 
orele 9-16
• muncitor nocoMcot tn Industria confecțiilor, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16

• muncitor nocaMcat în Industria confecțiilor, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

• muncitor nocoMcot tn Industria confecțiilor, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• muncitor nocoMcot tn industria confecțiilor, 
Orăștie, 28 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16
• muidtor nocaMcat tn silvicultură Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor nocaMcat In silvicultură Hune
doara, 10 posturi, data limită 31.07., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• muncitor nocaMcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Călan, 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• muncitor nocaMcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 • 16

• muncitor mcaMcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor mcaMcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor nocaMcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 15.06 Tel. 213244, orele 9 -16

• muncitor mcaMcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 1.06 Tel. 213244, orele 9-16

mailto:dlrector.bsnst@atlasslb.ro
romimo.ro
mailto:stamprod@rdsllnk.ro
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE INVAțAmANT DEVA 
anunță
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008

pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 
înscrieri pentru anul universitar 2007-2008 
învățământ economic de licență ia distanță:

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri
Finanțe, Aslgurirl, 
Bind ș 1 Burse de Valori Finanțe

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

• patiser, Mandoara, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• patiser, Petroșani, Sposturi, data limită 1.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• pavator, Deva, 2 posturi, data limită 19.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• paznic, Hunedoara, 1 post data limită 20.08, 
pensionar. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.

• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.

• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

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

o pedlchiirist Brad, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244. orele 9-16.

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

I 
o pregătitor piese încălțăminte. Brad, 6 posturi, 
data limită 30.07., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.

• preparator de semifabricate șl preparate, 
Deva, 2 posturi, data limită 12.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

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

Luni - Vineri 08°° - 1S°°; Sâmbătă - Duminică 10°°-12°°
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 1500 la sediul 

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

S.C. SENS-ROMANIA DEVA S.R.L 
Angajează pentru fabrica din Deva personal 

necallflcat pentru poziția de:
CONFECTIONER CABLAJE AUTO

* Contrai! ne muncă permanent;
* Calificare la locul de muncă;
* Salariul de încadrare plecând de 
la 580 lei;
* fonul de prezență de minim 85 
defel;
* Spor de vechime șl indemnizație 
de k>laBt>te;
* Ore suplimentare plătite dublu 
șl spor pentru orele de noapte;
* Tlchete de masă;
* Transport gratuit pentru toți 
angajași;
* Cantină ți cabinet medical;

V_______________

* Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-un mediu fără 
noxe.
CERINȚE:
■ Disponibilitate pentru munca In 
3 schimburi;
' Minim 8 clase;
• Stare bună de sănătate;
■ îndemânare, flexibilitate, serio
zitate.
SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULUI, NR. 
166 (DN 7). DEVA.
Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600.

(104155)

Universitatea Politehnica Timișoara 
-Facultatea de Inginerie Hunedoara- 

-Departamentul de Educație Permanentă
Organizează în perioada 03.09.-07.09.2007 

un curs intensiv de: „SAP Programming with 
ABAP object oriented paradigma".

Cursurile au o durată de 40 de ore și vor fi ținute în 
limba română de prof. HAIPL REINHOLD din Germania 
expert SAP.

Costul cursului este de 1500 euro/ cursant.
Informații suplimentare se pot obține la Secretariatul 

Facultății, d-na Pop Elvira, tel. 0254/207506, de luni 
până vineri 07.30-15.00,

Se eliberează diplome sub egida MEC.

(104190)

i

munțul tău 
tyunge acolo 
unde trebuie!

ÎWișteptăm la sediul Cuvântul Liber
fin Deva, B-dul 22 Decembrie,

imln, parter cu

• mundtor necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 9 posturi, data limită 30.07. Tel, 

213244, orele 9-16.

• mundtor necalificat la asamblarea, montarea 

pieselor, Hunedoara, 15 posturi, data limită 

31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la asamDlarea. montarea 
pieselor. Hunedoara, 8 posturi, data limită 9.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

I • mundtor necalificat la asamblarea, montarea
I pieselor, Orăștie, 1 post, data limită 31.07. Tel. 

213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la demolări clădrirl,
i zidărie, mozaic și faianță. Brad. 3 posturi, data
I limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.

I • muncitor necallflcat la demolări clădriri,
■ zidărie, mozaic și faianță, Călan. 1 post, data 
I limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădriri, 
zidărie, mozaic și faianță Deva, 5 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necallflcat la demolări clădriri, 
zidărie, mozaic și faianță Deva. 6 posturi, data

j limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

> • mundtor necallflcat la demolări clădriri, 
, zidărie, mozaic și faianță Deva, 8 posturi, data
I limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mundtor necallflcat la demolări clădriri. 
zidărie, mozaic și faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădriri, 
zidărie, mozaic și faianță Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 29.07, perioadă determinată Tel.

: 213244, orele 9-16.

• mundtor nKzBcnt la oemoOri dădriri. 
zidărie, mozaic și faianță Hunedoara, 9 postul 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • li

• mmdtor lacaMlart la întreținere drumuri, 
șosele, poduri. Brad, 1 post data limită 3057. Tel 
213244, orele 9 -16.

• mundtor nocaflllcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Devă 6 posturi, data limită 30.07, 
Tel, 213244, orele 9-16.

• muncitor nocaHcat la spargerea șl tăierea 
materialelor, Hunedoară 1 post, data limită 
31.07., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 

■16.

• mundtor necallflcat la spargerea șl tăierea 
materialelor, Petrila. 3 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16,

• muncitor plantații șl amenalare zonă verde. 
Lupenl, 1 post, data limită30.07.Tel. 213244, orele 

9-16.

• muzeograf, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07, Tel, 213244, orele 9 -16,

o operator calculator electronic și rețele, Brad, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.

• operator calculator electronic șl rețele, 
Lupeni, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.

• operator confecții îmbrăcăminte din piele, 
Brad. 1 post, data limită 30.07., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 • 16.

• operator confecții industriale îmbrăcăminte ■ 
țesături, Hunedoara, 13 posturi, data limită 20.08 

Tel. 213244, orele 9-16.

• operator confecții Industriale îmbrăcăminte ■ 
țesături, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• operator confecții industriale îmbrăcăminte ■ 
țesături, Hunedoară 2 posturi, data limită 31.08 
Tel, 213244, orele 9-16.

• operator fabricarea mezelurilor, Hunedoară 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator prelucrare mase plastice, Hune
doara, 1 post, data llmltă31.07. Tel. 213244, orele 

9-16.

• ospătar, Brad, 8 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 28,07., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.

• ospătar, Hunedoara, 1 post data limită 30.07., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele9 ■ 16.

• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 

30.07., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9
• 16.

• ospătar, Hunedoara. 4 posturi, data limită 

30.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• ospătar, Orăștie, 1 post data limită 3157. Tel. 
213244, orele 9-16.

• ospătar, Petroșani, 1 post data limită 30.07.
Tel. 213244, orele 9-16.

• ospătar, Petroșani, 2 posturi, data limită IM 

Tel. 213244, orele 9-16.

• ospătar, Pat eș ad, 3 posturi, data limită 1558 

Tel. 213244, orele 9-16.

• capita, Mc*.  5 posturi data limrtA 3157. 
Tei. 213244, orele 9-16.

o primltor-dlstrfbultor materiale șl scule, Deva, 3 
posturi, data limită 12.08», perioadă deteminată 
Tel. 213244, orele 9-16.

o primHordlsMxiltor materiale șl scule, Hațeg,
2 posturi, data limită 30.07., garanție 3000. Tel. 
213244, orele 9-16.

£ • racepțloMr de hotel, Hațeg, 1 post data limită 

J 30.07. Tel. 213244, orele 9-16.

i • rocepțlonlst Hunedoara, 1 post data limită
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.

o referent de pensii, asigurări sociale, Hune
doara, 11 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• registrator medical, Hunedoară 1 post data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

o ratușler confecții, Hunedoară 1 post data
limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• secretar administrativ, Deva, 1 post data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• secretar școală, Devă 1 post data limită 29.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• secretară, 1 post Devă data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

o secretară, Brad, 1 post data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

o societate comercială angajează încărcători ■ 
descărcătorl. Tel. 0744/605685,223950. (7/23.07) 

o sodetate comercială angajează vânzătoare 
pentru magazin alimentar, punct de lucru str.
Bejan. Tel. 0726/761545. (3/23.07)

o societate comercială din Deva angalează 
contabil șl secretară CV-urlle se vor trimite la 
adresa de e-mall euseblu.nedelculSmagyl.ro. 
Informații la tel. 0724/285438 (6/1807)

• spălător veNcdo, Deva, 2 posturi, data limită 
10.08 Tel. 213244, orele 9-16.

o spălător vehicule, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

o spălător vehicule. Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• spălătoreasă lențarie, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

o staMtctaa radol Orăștie, 1 post, data 
limită 3157. TeL 213244, or*  9-18

• ■* ’■0» ta strung paralel și de detalonat 
Călan. 4 posturi, data limită 3057. Tei 213244, 
or*  9-18

o sbuignr ia strung paralel șl de deteionat, 
Hunedoara. 6 posturi, data limită 3157. Tel. 
213244, orele 9-18

osublnglnar Murtria alimentari, Deva, 2 
posturi, data limită 12.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• sudor, Hunedoara. 10 posturi, data limită 29.07. 
Tel. 213244, orele 9-18

o sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

o sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-18

e sudor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 30,08 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

o sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 10 
posturi, data limită31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 

o sudor manual cu flacără de gaze, Hunedoara, 
5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 
18

o sudor, Oriștle, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9 -18

o supraveghetor locuri, Hunedoara, 1 post data 
limită 30.07, Tel. 213244, orele 9-16.

e șei birou Instituție publică Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 1&

o uf depozit, Orăștie, 1 post, data limită 31.07.
Tel. 213244, orele 9-18

o șef raion, adjunct raion de mărfuri alimentare,

Brad, 5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-18

o șef eervldu Instituție publică Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șef servldu pompieri, Lupenl, 2 posturi, data 
limită 15.08 Tel. 213244, orele 9-18

e șofer autobuz, Brad, 2 posturi, data limită 

30.07. Tel. 213244, orele 9-18

o șofer autocamion, mașină de mare tonaj,
Brad, 1 post data Ilmltă3157. Tel. 213244, orele9 

■18

• șofer autocamion, mașină de mare tona),
Călan, 10 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-18

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj,
Deva, 1 post data limită 12.08 Tel. 213244, orele 

9-18

• șofer autocamion, mașină de mare tonal,
Deva, 1 post data limită 2.08 Tel. 213244, orele 9
■ 18

• șofer autocomion, mașină de mare tona), 
Deva, 3 posturi, data limită 2807. Tel. 213244, 
orele 9-18

o șofer sutoctarion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg. 2 postul data ânită3057, garanție 3000 
Tel 213244. or*  9-18

• șef» tandra mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 8 postul data inM 3157. TeL 
213244,0*9-18

• șef» atatantaa, raașM de mere tonaj,
Criștie 1 poet, tata M 3UI. Tel 213244, 
or*  9-18

Cu adâncă durere, ne luăm rămas-bun de la cel care a 
fost cel mai bun soț, tată și bunic

POPESCU ATANASIE
Înmormântarea are loc astăzi 24 iulie, ora 12, la Cimi
tirul Ortodox Călugăreni.

Nu te vom uita niciodată.
Familia îndurerată

(6/23.07)

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet 
încetarea din viață după o grea suferință a 
scumpului lor soț, tată și bunic

GHEORGHIU GEORGEL FLORIN
în vârstă de 75 de ani. Corpul neînsuflețit este 
depus la Capela Catolică de pe str. M. Eminescu 
Deva, iar înmormântarea are loc astăzi 24 iulie, ora 
14, la Cimitirul Bejan.

Dumnezeu să-l odihnească tn pace.

o șofsr autocwnlon, mașină de mare tonaj, 
Oriștle, 3 posturi, data limită 3057. Tel. 213244, 
orele 9-18

o șofar autocamion, mașină de mare tona), 
Petri la. 1 post, data limită 3057. Tel. 213244, orele 
9-16.

• pferde autoturisme șl camionete, Deva, 1 
post, data limită 12.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șofer do autoturisme șl camionete, Hune
doara 1 post, data limită 27.07. Tel. 213244, orele 

9-18

o șofer de autoturisme șl camionete, Hune
doara 1 post, data limită31.07. Tel. 213244, orele 

9-18

o șofer de autoturisme, șl camionete, Hune
doara 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-18

• tăietor cu flacără (autogen), Hunedoara 6 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tămplar binale, Orăștie, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-18

o tâmpla*  manual ajustor-montator, Hune
doara 2 posturi, data limită 20.08. Tel. 213244, 
orele 9-18

• tâmplar unhraml, Hunedoara 1 post, data 
limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• tâmplar unlvoraal, Hunedoara 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-18

• tâmplar universal, Orăștie, 1 post, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-18

• tâmplar universal, Orăștie, 1 post, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-18

• tâmplar universal, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• taplțar, Deva 35 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-18

• tehnldan echipamente de caicul rețele, Hune
doara 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• tehnldan viectromecanlc, Brad, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tehnldan electromecanic Hunedoara 1 post, 
data limită30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tehnldan energetldan, electrician, Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tehnldan onergetfdan, electrician, Deva, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

o tehnldan energetldan, electrician, Hune
doara 1 post data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-18

• dnlcNgki canelor, Orăștie, 1 post data limită 
3057, tel. 213244, între orele 9-18

• IHddglu imhrareal Orăștie, 2 posturi, data 
Urnită 3157, tel. 213244, între orele 9-18

(1/24.07)
• tricoter manual, Hunedoara 4 posturi, data 
limită 20.09, tel. 213244, între orele 9-18

• tumătorformator Călan, 7 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-18

• vămilor, Deva 1 post, data limită 12.08, tel. 
213244, între orele 9-18

• vânzător, Deva 2 posturi, data limită 10.08, tel. 
213244, între orele 9-18

• vânzător, Deva 2 posturi, data limită 12.08, tel. 
213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data HmltăOl.08», 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 12.08, 
tel. 213244, între orele 9-18 .

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 12.08, 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 15.08, 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara 1 post data limită 15.08, 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 15.08, 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 20.08, 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 2807., 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 2807., 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara 1 post data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 31.08, 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara 1 post data limită 31.12., 
tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara 2 posturi, data limită 
12.08, tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara 2 posturi, data limită 
31.08, tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara 3 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-18

• vânzător, Lupenl, 1 post, data limită 3057., tel. 
213244, între orele 9-18

• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 01.08, 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Petroșani, 3 posturi, data limită 
30.07., tel.213244, între orele 9-16.

euseblu.nedelculSmagyl.ro
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Radcliffe a împlinit 18 ani
•Cu avion prezidențiai. Cele cinci infir
miere bulgare deținute în Libia vor fi cel mai 
probabil transferate în Bulgaria la bordul 
avionului prezidențial francez, fapt confirmat 
și de prelungirea vizitei Primei Doamne a 
Franței și a secretarului general al palatului 
Elysee, scrie Le Point, ediția electronică.

Acid sulfuric în piscină
Praga (MF) - Echipele de intervenție din 

orașul Karvina (estul Cehiei) au evacuat 
circa o mie de persoane din incinta unei 
piscine publice, în urma unei scurgeri de 
clor și acid sulfuric, a declarat purtătorul 
de cuvânt al serviciului local de pompieri. 
Amestecul de substanțe, periculos pentru 
sănătatea oamenilor, s-a scurs în apropierea 
piscinei, sâmbătă seară, și a fost inhalat de 
un angajat al complexului, care a fost inter
nat în spital. Ulterior, șase copii aflați în 
apropierea piscinei au necesitat și ei îngri
jiri medicale, a adăugat el. Pompierii au 
descoperit că muncitorii însărcinați cu 
întreținerea instalației de clorinare a apei 
din piscină au turnat clor într-un rezervor 
cu acid sulfuric. Cele două substanțe au dat 
naștere unei reacții chimice și s-au 
împrăștiat în interiorul complexului.

■ Va putea începe să 
cheltuiască din averea 
de 20 milioane de lire 
sterline strânsă ca actor.

Londra (MF) - Câștigurile lui 
Daniel Radcliffe de pe urma 
primelor cinci filme „Harry 
Potter” au fost colectate într-un 
fond de care el nu s-a putut 
atinge până la această vârstă.

„Nu intenționez să fiu unul 
dintre aceia care, atunci când 
împlinesc 18 ani, își cumpără o 
mașină sport de colecție sau 
ceva de genul ăsta”, a spus 
Radcliffe unui jurnalist aus
tralian, în această lună. „Nu 
cred că voi fi extravagant. 
Lucrurile pe care îmi place să 
le cumpăr costă în jur de zece 
lire sterline - cărți, CD-uri și 
DVD-uri”. Radcliffe va putea de 
acum înainte să joace la cazi
no, să-și cumpere o băutură 
alcoolică într-un pub sau să se

Izbucnesc incendii de pădure
Pană de 
curent

Barcelona (MF) - O 
pană de curent care s-a 
produs luni, la Barcelo
na, cel de-al doilea oraș 
ca mărime din Spania, a 
determinat oprirea se
mafoarelor, a metroului 
și întreruperea curentu
lui electric în spitale. O 
mare parte a orașului a 
fost privată de curent 
electric, după ce două 
incendii au distrus un 
transformator și o altă 
instalație electrică a 
companiei Endesa.

Situație „critică"
Londra (MF) - Nivelul 

apelor fluviului Tamisa 
și cele ale râului Severn 
din Marea Britanie ar 
putea depăși cotele 
obișnuite, provocând 
noi inundații, în urma 
precipitațiilor masive 
înregistrate începând de 
vineri. Agenția pentru 
mediu a calificat drept 
„critică” situația din 
vestul comitatelor Mid
lands și Oxfordshire. 
Oficiali locali din Ox
ford au anunțat că 
aproximativ 1.500 de 
persoane vor fi evacuate 
din cauza creșterii ni
velului fluviului Tamisa.

J.K. Rowling
(Foto: EPA)j

Sofia (MF) - Pompierii bul
gari continuă să lupte împotri
va incendiilor izbucnite în 
regiunile Haskovo și Stara 
Zagora, din sudul Bulgariei. 
Valul de căldură care a afec
tat Bulgaria la sfârșitul 
săptămânii trecute, când tem
peraturile au ajuns la 41,7 
grade Celsius, a provocat zeci

Record de 
vânzări
Loncfra (MF) - „Hany 
Potter and the 
Deathly Hallows", 
ultimul volum din 
seria scrisă de J.K. 
Rowling, s-a vândut 
în 8,3 milioane de 
exemplare în primele 
24 de ore de la 
lansarea în Statele 
Unite în weekend. 
Astfel, noua carte a 
depășit recordul 
anterior de vânzări în 
prima zi, care era 
deținut de al șaselea 
volum cu aventurile 
tânărului vrăjitor, 
„ Harry Potter și 
Prințul Semipur". 
Acesta se vânduse în 
aproape 7 milioane 
de exemplare în 
primele 24 de ore de 
la lansare.

în Bulgaria (Foto: epa)

E mai tare ca Harry Potter

Suricata s-a ascuns de soarele t 
arzător după o buturugă, în grădina 
zoologică din Vienna. (Foto: epa)

■ Un film cu Adam San
dler l-a detronat pe 
Potter din fruntea box 
office-ului nord-american.

Los Angeles (MF) - Comedia 
„I Now Pronounce You Chuck 
and Larry” cu Adam Sandler 
a încasat 34,8 milioane de 
dolari în primul său weekend 
în cinematografele nord-âmeri- 
cane, detronând cel mai recent 
film din seria „Harry Potter” 
din fruntea box office-ului.

Chuck și Larry sunt doi 
pompieri, prieteni la cataramă. 
Prietenia lor devine și mai 
strânsă (sau nu) când Larry își 
dă seama că are nevoie de un 
partener domestic (un fel de 
soț) pentru a rezolva niște 
probleme legate de-o asigurare.

Palatul, parc de caravane
Londra (MF) - Palatul Buckingham va fi 

parțial tranformat în parc de caravane, în 
cadrul unui eveniment special găzduit de 
Ducele de Edinburgh, cu ocazia împlinirii a 
100 de ani de existență a Caravan Club. La 
eveniment au fost invitați să ia parte circa 
7.500 de pasionați ai caravanelor, 28.000 de 
membri ai clubului încercând să cumpere 
bilete pentru eveniment. Prințul Philip este 
patronul clubului din 1952, însă organizația 
a refuzat să confirme dacă Ducele a petre
cut vreo noapte în viața sa într-o caravană. 
Cu toate acestea, Caravan Club a confirmat 
că prințul de 86 de ani a fost în interiorul a 
numeroase caravane de-a lungul anilor.

Zahi Hawwas la fortăreață
(Foto: EPA)

CWAffl»

Radcliffe (Foto: EPA)

uite la filme horror în cinema
tograf. Informațiile despre felul 
în care actorul și-a sărbătorit 
ieri vârsta de 18 ani simt ținute 
secrete de agentul său.

Daniel Radcliffe va juca și în 
următoarele două filme cu Har
ry Potter, dar crede că își poate 
dezvolta cariera dincolo de 
acest personaj. El a jucat deja 
în filmul de televiziune „My 
Boy Jack”, și va apărea în 
„December Boys”, un film aus
tralian.

de incendii de pădure pe teri
toriu] bulgar.

Autoritățile bulgare au 
menționat 345 de incendii de 
pădure în ultimele 24 de ore, 
dintre care 70 au provocat 
pagube unor proprietăți pri
vate. Incendiile au provocat 
moartea a două persoane și 
rănirea altor patru.

Mai multe incendii de pă
dure au izbucnit în Ungaria la 
sfârșitul săptămânii trecute, pe 
fondul unor temperaturi de 40 
de grade Celsius. Un incendiu 
de pădure a izbucnit în 
regiunea Vas, din vestul țării, 
fiind stins ieri dimineață de 
pompierii care au fost solicitați 
în alte cinci locuri diferite în 
noaptea de duminică spre luni.

„Chuck and Larry", adică Adam Sandler și Kevin James (Foto: fan)

Cum Chuck îi e dator și cum 
parteneriatele domestice între 
bărbați sunt la ordinea zilei în 
New York, soluția e simplă:

Forturi din era faraonică
Cairo (MF) - Egiptul a 

anunțat, duminică, desco
perirea în apropierea penin
sulei Sinai a celei mai impor
tante fortărețe din epoca 
faraonică și a două alte forturi 
integrate într-un ansamblu de 
fortificații care se prelungește 
până în actuala Fâșie Gaza. .

„Cele trei forturi fac parte 
dintr-o serie de 11 castele care 
formează calea militară a lui 
Horus care mergea de la

Chuck va trebui să se însoare 
cu Larry. Lucrurile scapă de 
sub control când cei doi 
bărbați chiar trebuie să arate

Canalul Suez până la orașul 
Rafah, de la granița dintre 
Egipt și teritoriile palesti
niene”, a declarat Zahi Ha
wwas, director al Consiliului 
superior al antichităților egip
tene (CSAE).

Cele trei forturi datează din 
timpul dinastiilor a XVIII-a și 
a XlX-a (1560-1081 înainte de 
Christos), a spus el, Fortăreața 
era înconjurată de un șanț cu 
apă. 

cât de mult se iubesc. „Chuck 
and Larry” a evidențiat succe
sul de box office pe care îl are 
Sandler, chiar dacă acest film 
a avut încasări puțin mai mici 
decât altele avându-1 în dis
tribuție pe celebrul actor.

„Anger Management”, „Big 
Daddy” și „Click”, toate cu 
Adam Sandler, au avut la vre
mea lor încasări mai mari de 
40 milioane de dolari în week- 
end-ul premierei. Totuși, șefii 
studiourilor Universal Pictures 
s-au declarat mulțumiți de 
rezultatele de la premieră.

„Harry Potter și Ordinul 
Phoenix”, al cincilea film bazat 
pe un roman de J.K. Rowling, 
a coborât pe locul secund în 
al doilea său weekend, cu 
vânzări de bilete în valoare de 
32,2 milioane de dolari.

Actorul Jack Nichol
son se distrează pe o 
barcă la Club 55 din 
Saint Tropez, Franța.

(Foto: EPA)


