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

Dimineața La prânz 1 Seara

Trafic blocat patru zile
„la-mă, nene!"

Deva (D.I.) - O călătorie cu ocazia este destul de nesigură, dar obișnuit» „casei” o preferă, pentru că e rapidă și ieftină. în plus, sunt mai multe șanse ca mașina să-i ducă mult mai aproape de destinație decât ar face-o un mijloc de transport în comun, /p.3

Culturi 
compromise

Râmnicu Vâlcea (MF) - Seceta a provocat pagube estimate la peste 1124 de milioane de lei culturilor și pășunilor din județul Vâlcea. Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au compromis aproximativ 7.390 de hectare cultivate cu grâu, 18.034 de hectare de porumb, 109.403 de hectare de pășuni naturale, 90 hectare de orz, 2.500 ha ovăz, 65 ha de răpită, 3.910 ha de cartofi și 179 ha de floarea-soarelui.
Antrax infirmat

Olari din Obârșa

Meșteri 
populari 
Obârșa (C.P.) - Du
minică, 29 iulie, în 
satul Obârșa, din co
muna Tomești, va 
avea loc cea de-a X-a 
ediție a Sărbătorii 
Târgului Meșterilor 
Populari. „Din păca
te, la ora actuală, cei 
care mai păstrează 
tradițiile sunt oamenii 
în vârstă, motiv pen
tru care manifestarea 
urmărește promova
rea muncii meșterilor 
populari", susține pri
marul Octavian Tă- 
maș. în cadrul mani
festării, care va înce
pe la ora 10, va avea 
loc o expoziție, în ca
re se vor găsi produ
se ale olarilor, doga
rilor și proprietarilor 
de prese de ulei.

Vulcan (M.S.) - Laboratorul national de referință de la Institutul Cantacuzino din București a infirmat suspiciunea de antrax in cazul minerului din Valea Jiului, aanunțat directorul Autorității de Sănătate Publică Hunedoara, dr. Dan Magheru. Diagnosticul pacientului rămâne cel stabilit de medicul infectionist de la secția spitalului din Vulcan, respectiv furun- stafilococic.
CUVÂNTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
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Publicitate bancară cât incape 
în goană după clienți, băncile au dedanța^a adevărată 

0 campanie publicitară pentru promovarea produseloi spetise.

■ In această perioadă 
se vor desfășura lucrările 
de asfaltare în zona sen
sului giratoriu din Deva.

Deva (M.S.) - Traficul rutier în zona sensului giratoriu din Deva, în apropiere de Piața Arras, va fi întrerupt to

BW161

Timp de patru zile circu latia rutieră în zona sensului giratoriu din Deva va fi întreruptă pentru finalizarea lucrărilor de asfaltare. (Foto: Traian Mânu)www.huon.ro

File CEC emise fără acoperire
i ■ Administratorii unor 
î societăți sunt cercetați' 
i pentru emiterea unor 
i file CEC fără acoperire.

Petroșani (M.T.) - Unul dintre aceste cazuri a fost depistat de către polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor la ; Petroșani, unde Doru F., de 42 
< i • de ani, din municipiul Pe-/ troșani, administrator al unei

Se scumpește carnea?
■ Seceta a dus la scum
pirea furajelor și va afec
ta prețul cărnii și al pro
duselor din carne.

Deva (T.S.) - Chiar dacă nu se pronunță încă asupra unui procentaj în ceea ce privește scumpirea produselor din carne, procesatorii hunedo- reni se așteaptă la o creștere a preturilor.„Crescătorii de animale au cumpărat, anul acesta, porumb la preț dublu față de 

tal, începând de azi, din cauza lucrărilor de asfaltare programate să se desfășoare aici în vederea finalizării construcției. Primele lucrări au început ieri. Interdicția de circulație se va menține timp de patru zile, urmând ca duminică traficul să reintre în normal. „Circulația va fi oprită 

societăți comerciale din localitate, în perioada martie- iunie 2007 a achiziționat mărfuri de la mai multe unități economice în valoare totală de aproximativ 150.000 de lei, pentru care a emis file CEC, fără a avea disponibil în cont.Aceeași situație a fost întâlnită și în localitatea Geoagiu- Băi. Aici, “polițiștii din cadrul Formațiunii de Investigare a Fraudelor din muni
aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, dacă vara trecută kilogramul de porumb costa 0,35 lei, acum acesta se vinde la 0,7 lei. Cum 60-75% din structura costurilor de producție sunt costuri cu furaje, e de la sine înțeles că prețurile la carnea în viu vor fi mai mari”, spune Ioan Rat, administratorul unei firme de prelucrare a cărnii.în opinia acestuia discuția privind reducerea TVA la produsele alimentare ar putea opri acest val de scumpiri. 

total de la străzile Carpati, Mărăști, Kogălniceanu, Zam- firescu și Liliacului spre sensul giratoriu. Am decis să oprim total circulația pentru a preveni deteriorarea covorului asfaltic de către mașini, ca urmare a temperaturilor ridicate de afară. Ne cerem scuze șoferilor care vor în

cipiul Orăștie, au stabilit că Traian C., de 21 de ani, din Geoagiu-Băi, la începutul lunii noiembrie 2006 a cumpărat marfă de la o unitate din Târgu Jiu, în valoare de 22.060,86 lei, pentru plata căreia a emis o filă CEC, fără acoperire”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nitu.
Concursul de abonați desfășurat în iulie, în paginile cotidianului Cuvântul Liber și-a desemnat câștigătorii, în urma extragerii, Nicolae Bulea (Deva) a câștigat o măsuță din sticlă, cu 2 scaune, Ca- tinca Burtica (Hunedoara) se va bucura de o super-bicicletă, iar dulapul îi va folosi d-nei Viorica Lazăr (Bârsău). Felicitări!

(Foto: Magdalena Șerban) 

tâmpina greutăți în aceste zile”, a declarat viceprimarul municipiului Deva, Florin Oanceâ. în cele patru zile de întrerupere se va face și trasarea sensurilor de circulație. Inaugurarea investiției, care a costat bugetul local două milioane de lei, va avea loc săptămâna viitoare.

Situație incertă
Deva (V. N.) - în mai puțin de o săptămână antrenorul Gică Barbu va decide care va fi lotul final al echipei Mureșul. La această dată în lot sunt 24 de jucători, antrenorul gândindu-se dacă să renunțe la doi sau trei jucători. Cu acest lot Mureșul va face o figură bună în Liga a Il-a. /p.7
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• Schimbări. Liderii UDMR pregătesc mai 
multe mutări strategice. Actualul ministru 
al Comerțului, luliu Winkler, va fi numit 
pe 26 iulie ministru al Comunicațiilor, în 
locul lui Nagy Zsolt, afirmă surse din 
UDMR, citate de Hotnews. Pe de altă 
parte, Uniunea caută înlocuitor pentru 
funcția de vicepremier, lăsată vacantă 
după demisia lui Marko Bela.

Băsescu lovește din Franța

Nemulțumiți
Moscova (MF) - Documentele puse la dispoziție autorităților ruse de către Londra arată că ancheta britanică în cazul spionului asasinat Alexander Litvinenko nu a fost obiectivă și că este influențată politic. Declarația a fost făcută de Andrei Maiorov, directorului adjunct al Departamentului Procuraturii Generale ruse privind cazuri grave.

Vladimir Putin, președin
tele Federației Ruse

Adriean Videanu
(Foto: EPA)

Fără 
concediuBucurești (MF) - Primarul Videanu și-a întrerupt concediul de odihnă și a revenit în București, pentru a susține o conferință de presă ca urmare a avertizării cod roșu, după ce consilierii municipali conservatori i-au cerut public să revină în țară și să coordoneze acțiunile anticaniculă. Primarul Bucureștiului își luase șapte zile din concediul de odihnă pe acest an.

Traian Băsescu dă în gât clasa politică autohtonă

■ Intr-un interviu acordat 
presei străine, președin
tele Băsescu acuză clasa 
politică românească.

Paris (MF) ■ Acordând un interviu publicației „Politique International”, președintele Traian Băsescu prezintă câteva dintre realitățile politice românești. Printre altele, vorbind despre activitatea justiției în mandatul domniei sale și despre coalizarea guvernanților cu partidele din opoziție, președintele României precizează că „Justiția a bătut la ușa lui Ion Iliescu, la cea a liderului Partidului Conservator Dan Voiculescu, acuzat de spălare de bani, și la cea a lui Zsolt Nagy, membru UDMR și ministru al Telecomunicațiilor, suspectat, de asemenea, de evaziune fiscală.” în continuare, Traian Băsescu s-a referit la guvernarea actuală și la sistemul politic românesc: „Guvernul actual... nu reprezintă decât 20% dintre alegători și n-a putut fi investit decât mulțumită vocii Opoziției. De a- cum înainte este la mila jocurilor politice și va fi incapabil să promoveze reformele necesare. Nu este ceva bun pentru democrație. O revizuire a Constituției mi se pare indispensabilă pentru a încheia confuzia instituțional-

ă. Relațiile dintre președinte, premier și Parlament au fost prost definite. Trebuie să alegem între un regim parlamentar și un regim prezi-..................................
Susțin introducerea 
unui vot uninominal 
pentru alegerile par
lamentare

Traian BăsEscu... ................................................................n dențial, cu posibilitatea ca șeful statului să dizolve Parlamentul.Despre primul ministru, președintele Băsescu spune că „a abandonat programul care ne-a permis să câștigăm împ

reună precedentele alegeri. Fiind un port-stindard al a- cestuia, nu cred că l-a preocupat. în numeroase rânduri a încercat să protejeze persoane care încălcaseră legea. A exercitat presiuni asupra mea, dar și asupra doamnei Macovei, și, recent, asupra pro- curorului-general, Codruța Ko- vesi, pentru a-1 proteja pe unul din apropiații săi”. Traian Băsescu a mai declarat că premierul nu ar fi trebuit să confunde afacerile cu funcția de șef al Executivului și că Guvernul actuâl seamănă cu un consiliu de administrație pus în slujba mediilor economice.în același interviu șeful statului îl atacă și pe liderul

(Foto: EPA) social-democrat Mircea Geoa- nă și Băsescu respinge încă o dată acuzațiile lansate de acesta în urmă cu ceva luni, potrivit cărora președintele ar fi încercat să exercite un șantaj asupra a trei judecători ai Curții Constituționale. „Mircea Geoană aparține acestei găști neocomuniste care nu ezită să profereze minciuni pentru a-și servi interesele. Aceasta este o farsă. Nu am exercitat niciodată astfel de presiuni. Veți vedea că Mircea Geoană, care a sperat să câștige câteva puncte în sondaje prin discreditarea mea, se va căi din această cauză”, mai spune Traian Băsescu în interviu.(Foto: EPA)

ția dezminte acuzațiile PNlffî PSD cum că Ti’aian Băsescu a cerut înnoirea flotei România cu aeronave de lux. Mai mult, Administrația

Au fost grațiate

* țț: •

Sofia (MF) - Președintele Bulgariei Gheorghi Pîrvanov a semnat documentul de grațiere a celor cinci infirmiere și a medicului de origine palestiniană. Cei șase - condamnați la moarte în Libia pentru că ar fi infectat deliberat cu HIV peste 400 de copii - au ajuns la Sofia în această dimineață. Cele 5 infirmiere bulgare și medicul de origine pa-

lestiniană au fost însoțiți în drumul către țară de soția președintelui francez, Cecilia Sarkozy, și de comisarul european pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner. Asistentele bulgare și medicul palestinian au fost întâmpinați pe aeroport de președintele bulgar Gheorghi Pîrvanov și premierul Serghei Stanișev și de o mulțime de rude și prieteni. Infirmierele bulgare, primite cu entuziasm acasă

Asr Force One

lia Sarkozy, Prima 
Doamnă a Franței, la prima implicare 
în acțiuni umanitare: a însoțit infir
mierele bulgare eliberate de la Tripoli.

(Foto; EPA)

1
Campanie electorală 
p Youtube

Washington (MF) - Premieră în dezbaterile politice: opt candidați la nominalizarea, din partea Partidului Democrat, pentru candidatura la Casa Albă s-au confruntat online atât între ei, pe teme precum războiul sau egalitatea de șanse, cât și cu utilizatorii site-ului Youtube. Evenimentul multimedia a fost organizat de CNN și de Youtube. Numărul de fișiere video cu întrebări, încărcate de internauții pasionați de politică, a fost de 2.000, iar editorii CNN âfeâles 25 dintre ele pentru a 
Ie fi adresate candidaților.HiQary Clinton (foto), Barack Obama și alți șase democrați aflați în cursa pentru prezidențialele din 2008 au ținut această a patra dezbatere din campania Partidului Democrat, în Charleston, South Carolina.(F
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Cuvântul liber 
este aud flat de 

Biroul Român de 
Audt ai Tirajelor.

Cccder editat de SC hteda SRL,
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■ Scandal politic între 
Președinție și Guvern din 
cauza aeronavelor apro
bate în CSAT.

proprii de transport aerian, iar asigurarea transportului președintelui României revine, conform legii, contra cost, Ministerului Apărării, prin ROMA VIA. Planul de moder- cestei companii „a ffrodus pe ordinea de zi a ședinței CSAT, din data de 28 iunie a.c., la propunerea Ministerului Apărării. în cadrul aceleiași ședințe CSAT,

că tema pentru atacuri politice nejustificate împotriva președintelui României, în condițiile în care inițiativa a aparținut Guvernului.în replică, Executivul susține că demersul de achiziționare de aeronave pentru ROMA VIA poate fi realizat doar dacă disponibilitățile bugetare pe termen lung o per-

f

Prezidențială precizează ca inițiativa, prezentată în CSAT-ul din 28 iunie, a aparținut Guvernului, iar planul de redotare cu aeronave speciale a fost întocmit de RO- MAVIA și avizat de Executiv, prin semnătura primului- ministru. Reacția Președinției vine după ce, în ultimele zile atât liberalii, cât și social- democrațîi au spus că Băsescu vrea să achiziționeze aeronave costisitoare, dar critică majorarea legii pensiilor. Potrivit comunicatului, președinția nu dispune de mijloace

planul de redotare a fost prezentat și susținut de către ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, și primul-minis- tru, Călin Popescu-Tăricea- nu”, se erată în comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale. Administrația Prezidențială consideră ca fiind descalificant modul în care lideri ai PNL au propus și susținut în CSAT conceptul de redotare a Companiei ROMA VIA, pentru ca, ulterior, reprezentanți ai aceluiași partid, dar și ai PSD, să foloseas-

Air Force One și cele
lalte aeronave de lux, 
motiv de intrigi între 
Președinție și Guvern 

(Foto: EPA)

Boc cere 
explicațiiBucurești (MF) - PD le-a solicitat, luni, lui Mircea Geoană și Călin Popescu- Tăriceanu să precizeze public poziția PSD și PNL legată de susținerea votului uninominal, democrații acuzând PSD că nu își respectă cuvântul și semnătura dată pentru , promovarea proiectului Pro-Democrația. „PD solicită domnilor Geoană și Tăriceanu în calitate de președinți ai PSD și PNL să precizeze public dacă mai susțin sau nu votul uninominal”, a spus Boc, după ședința Biroului Permanent Național al formațiunii. După părea democraților, cele două partide au datoria să deblocheze situația în Care s-a ajuns în acest moment.
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mit. Premierul nu a dorit să spună ejțplicit dacă propunerea i-a aparținut. într-un comunicat Guvernului, se arată doar că potrivit legii de funcționare a CSAT orice propunere (.ministerelor trebuie să a-iba și avizul primului ministru. Acest aviz nu înseamnă și aprobarea documentului în CSAT.
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• Plimbare pe Cetate. Un număr de 
șapte minori care își execută pedepsele în 
Penitenciarul de Maximă Siguranță Bârcea 
Mare vizitează astăzi Cetatea Devei. A- 
ceastă vizită face parte din cadrul activi
tăților de menținere a legăturii cu comu
nitatea și are caracter educativ. (M.T.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedla.ro

Sa moara capra 
omologului!

In timp ce poporul stă la umbră toropit 
de caniculă, nenea parlamentam1 
muncește din greu. Pentru el, bineînțeles. 

Uite, spre exemplu, președintele Camerei 
Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, îl 
anunță printr-o scrisoare pe colegul său de 
partid, ministrul de Externe Adrian 
iCioroianu, cum că propunerea legislativă 
iprîvind mărirea retribuției personalului 
’diplomatic, pe care președintele Traian 
Băsescu a refuzat să o promulge, va fi 
revotată de Parlament. Olteanu susține că 
acest act normativ reprezintă „o necesitate" 
pentru diplomație, deoarece salariile diplo- 
maților români sunt cu mult mai mici decât 
ale omologilor lor din alte țări și critică 
decizia președintelui Băsescu.

Viață grea de autostopist
■ Indiferent de distan
ță, călătoria „la ocazie" 
pare varianta mai rapi
dă, dar nu mai sigură.

Dana Ioan____________________
dana.ioan@lnfcrmmedia.ro

Deva - Deși în spatele lor e gara și mulțimea de autobuze care pleacă în toate direcțiile, sunt destui oameni care aleg să aștepte o ocazie pe marginea drumului național, indiferent dacă destinația lor e Vețelul sau Aradul, de exemplu. Vor să ajungă mai repede și, uneori, mai ieftin, dar iau doar în mică măsură în calcul potențialele pericole implicite ale unei asemenea călătorii. „Nu merg decât cu persoane pe care le cunosc, sunt destui din zonă care vin cu treburi, cu mașina, în Deva”, spune Viorica Cosma, din Certej. „Lucrez în Deva, fac naveta zilnic, și azi am pierdut trenul spre Gurasada. Mi se întâmplă rar, dar acum
Fabrica de „ars" gunoiul

Ei bine, privind la acest demers, stau și 
mă gândesc ce părere au profesorii 
din România, care pe timpul vacanței se 

transformă în sclavi pe plantațiile spaniole, 
despre salariile omologilor lor. Sau cum de 
parlamentarii nu observă discrepanța dintre 
salariile muncitorilor români și ale 
omologilor lor. Iar răspunsul e simplu. Par
lamentam1 român știe treburile astea. Dar, 
pentru ca muncitorul român să aibă un 
salariu decent, trebuie să faci economia să 
meargă. Iar asta e greu pentru niște foști 
oameni de afaceri, ajunși parlamentari, 
care s-au îmbogățit dând tunuri. Pe când 

■ nu trebuie 
decât să-și bage mâna în bugetul alimentat 
de contribuabili. Păi, nu-i așa? De ce să 
moară și capra omologului când contribua
bilul plătește?!

care s-au imoogațn oana cunu 
țn pentru majorarea salariilor lor 

în hriaf

■ într-un an este posi
bil ca în Hunedoara să 
existe un termovalorifi- 
cator de deșeuri.

Hunedoara (D.I.) - în ședința Consiliului Local Hunedoara care se va desfășura joi se va dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unei scrisori de intenție între Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și S.C. „ECO UTILITY” SRL, precum și a proiectului cadru de act constitutiv, în vederea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată

Șoferii care acceptă să transporte persoane contra unor sume de bani își asumă un risc prea nnarenu am încotro, poate găsesc să mă ducă cineva, că următorul tren e destul de târziu”, completează Gabriel Sima.Locul se umple periodic de oameni și, când se strâng patru - cinci, mereu se găsește vreun șofer dispus să ia călători „la ocazie”. Mai câștigă și ei un ban în plus, iar călătorii ajung și mai repede, 

După deschiderea termovalorificatorului, asemenea imagini vor 
dispăreaavând ca domeniu principal de activitate „Recuperarea deșeurilor și resturilor de materiale reciclabile”. Acesta este primul pas pentru înființarea unei unități de reciclare a de

și mai ieftin la destinație. „Eu trebuie să ajung la Arad, mi s-a stricat mașina acolo. Am un tren peste vreo oră, dar dacă pot ajunge așa mai repede...”, pare grăbit un bărbat. „Ca să ajung în Deva din Viș- ca sau invers am puține posibilități. Este obligatoriu să apelez la varianta asta, deși te poți gândi că se întâmplă 

șeurilor în apropierea municipiului prin termovalorificare. Dacă toate etapele vor decurge normal, peste un an și jumătate termovalorificatorul va fi funcțional. 

atâtea...” oftează Viorica.. Un moment de neatenție din partea șoferului, sau chiar un șofer neexperimentat, pus în trafic într-o situație-limită pot fi pericole pentru călători.Este însă un risc pe care cei care așteaptă ca o mașină să se oprească pentru ei și-l asumă fie de nevoie, fie din grabă.
ProiecteDeva (C.P.) - Consilierii județeni se vor întruni joi, 26 iulie, de la ora 11, în ședință pentru discutarea și aprobarea a 15 proiecte de hotărâri. între acestea cele mai importante vizează modernizarea Aeroportului Deva - Săuleșt’i, reabilitarea drumului CJ.iitid - Ocolișu Mic - Lude’Știi de Jos și aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului la! canalizare-epu- rare praciticat de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului Petroșani.

j Accidente rutiere
Brad (M.T.) - Două persoane au fost rănite în accidente rutiere petrecute la Brad și Simeria. Astfel, pe Strada 1 Mai din municipiul Brad, conducătorul autoturismului marca Renault Scenic, loan Marin G., de 52 de ani, din localitate, din cauza neatenției a acroșat pe trecerea de pietoni pe Sorin Constantin L., de 38 de ani, din municipiul Brad, care a suferit leziuni ușoare. Ambelor persoane le-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. în afara localității Simeria, conducătorul motocicletei Suzuki, Ciprian Ovidiu M., de 30 de ani, din municipiul Deva, nu a păstrat distanța de siguranță față de autoturismul Dacia 1300, condus regulamentar de Marcel loan D., de 31 de ani, din localitatea Uroi. în urma impactului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului motocicletei și a pasagerei acesteia Alexandra Nicoleta P., de 23 de ani, din municipiul Deva.

Controale OJPC
Deva (D.I.) - în ultima decadă a lui iulie angajații OJPC Hunedoara au controlat calitatea și modul de comercializare a produselor alimentare în magazine, super- marketuri și în unitățile de alimentație publică.Au fost controlate 15 unități de comercializare a produselor alimentare și 19 unități de alimentație publică. La mai mult de jumătate din cantitatea de produse controlată s-au găsit abateri. A fost oprită temporar de la comercializare - până la eliminarea abaterilor constatate - o cantitate de 1340,29 kg produse în valoare totală de 5543,75 lei, și oprită definitiv de la comercializare o cantitate de 11,24 kg. în urma controlului s-au constatat că există produse cu termenul de valabilitate depășit, că nu la toate produsele a fost afișat prețul de vânzare sau că nu au fost vizate la timp autorizațiile de funcționare ale unităților. în baza celor constatate s-au a- plicat un număr de 21 amenzi contravenționale în valoare de 74.000 lei.

Viorel Chiș

"Performanta se naște (and
f f

cineva crede in tine"

Viitorul fotbalului românesc e in mâinile tale
Daca ai între 12 vi 15 ani vino insotit d-e unul dintre 
părinți la înscrierile pentru selecțiile Gillette cai'e cer 
avea loc pe 26 si 27 iulie. intre orele 1 0.00- 15.00 
la stadionul "Wlichoel Klein’ din Hunedoara s poți 
avea sansa sa te pregătești alături de GKeo-’gire 
Popescu la Centrul Nationol de Perform a-ta Gil-

Gillette
BiueH
I f £1

mailto:tiberiu.stroia@informmedla.ro
mailto:dana.ioan@lnfcrmmedia.ro
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1261 - Sub conducerea lui Alexios Strategopoulos, 
grecii au recucerit Constantinopolul, moment care a 
marcat sfârșitul Imperiului latin de Constantirropol.

1848 - Guvernul revoluționar 
provizoriu de la București este

/ nevoit să demisioneze sub pre
siunea reacțiunl Interne sprrjl- . 
mțe de Poartă și de Rusia.
1892 - A fost încheiat un nou
Tratat de alianță între România 
și Apstro-Ungaria._______________
1893 - S-a născut Nagy Imre

(foto), pictor, grafician, gravor (m.1976)_____________
15®'-- S-a născut scriitorul britanic de origine bul- 

qară Elias Canetti (Nobel 1981). , ,
1963 - A fost încheiat Tratatul cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic șl sub apă. :

i

1978-în Anglia se naște primul copil conceput prin 

iteundgne artificială, fetița Louise ____________
i$86 -A murit regizorul de film Vincente Minnelli 
(«Un american la Paris») (n. 1903).

"*’N'

Prognoza pentru astăziCer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 15°C și maxime de 29°C.
Prognoza pentru două zile
Joi. Cer senin. Minima termică va fi de aproximativ 19°C, iar maxima de 33°C.
Vineri. Cer însorit. Temperatura minimă va fi de 19°C, iar maxima de 33°C.
CAUENMI! RELIGIOS

Calendar Crești n Ortodox______________________
Adormirea Sfintei Ana; Cuv. Olimpiada și Eupraxia.

Calendar Roman o-Catolic
SS. lacob, ap.; Vaiantina, fc. m.

Calendar Greco-Gatolic
Adormirea S Ana, mama Preas Fee Maria. Ss 

Olimpiada și Eupraxia, c (+ sec V).

.. . - ----

iNTREBUPER I APĂ. QAX. COBElfT
\W *. ' ■ ’ ' ~ . f ............... ’ ' ; ' >■ ■

Apă_____________ _________ ____ ■'
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Gaz metan____________________ ■' ________
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă între orele:
9.00-16.00 - în Deva, stt. M. Entinescu, bl. CI, sc.B.

Energie electrică ______ .__________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.

Vinete coapte cu pui
Ingrediente: 1 vânătă mare, I 00 g friptură de pui, 
tăiată subțire, 100 g cașcaval,. 100 g șuncă, ulei de 

măsline, 50 g sos de roșii, oregano, sare, piper. 

Mod de preparare: Se spală vâ năta și se curăță de 
coajă. Se taie pe lung în felii de 0,5 cm, se presară 

cu sare și se lasă la scurs 10 minute. Se unge o tavă 

cu ulei, se pun feliile de vânatei în tavă, se unge 

fiecare felie cu ulei de măsline. Se dau la cuptor 10 

minute, întorcându-se o dată. Se unge o tavă 

pătrată cu ulei. Se pune o felie de vânătă, se unge 

cu sos de roșii, se presară puțin oregano, se pune 
friptura; apoi felie de vânătă, sos de roșii, oregano, 

friptură, vânătă, cașcaval. Se reia procedeul 

înlocuind puiul cu șuncă. Se dă la cuptor circa 10 

minute până se topește cașcavalul.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Lăsați-le încolo de treburi, luați-vă toată familia $i pleca# câteva zile la odihnă, organismul dvs. are nevoie de refacere.
Gemeni_________ ___________

Rac_ ,____ _______■.......... . .... .......................... jAfacerile dumneavoastră merg din ce în ce mai bine, banii vin fără să vă rugați de nimeni, vin de la sine conform contractului. In ceea ce privește sănătatea, nu aveți motive de îngrijorare.
Leu ............ ' . ....... _........   ___Sunteți puși pe fapte' mari, vreți ;ă doborâți un record, să câștigați bani, o funcție, să vă eliberați de niște poveri și de poziția de subalterni. încercați să fiți foarte prudent la serviciul

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: P - S - COD - NEC
TAR - ES - LR - CACAO - ATOM
- PISC - EMIS - OA - SA - ETIC
- F - E - ORATORI - SARE - ALES
- DE - UNA - T - DO - AZ - TEI
- RAC - TANC - ZAHAR - BADE - 
FI - EA - LEAL

Blsqecerat apă rece OM87
DiSMcerat airâ calda 217808
Dispecerat Electrica 929
dispecerat aaz ' 227091
Informații CER 212725
Urgente 112
Pompieri 981
JâhdBttncvte 956
PoHe 955

214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanițar-Veter. 22U45

Fecioară___________________________________________Lumea vă ajută, e bine că vă simțiți mat ocrotiți, nu trebuie să vă mal rugați de unul, de altul, să mai aveți grijă și de voi de-acum încolo și de familie, să fie toți sănătoși.
Balanță_________ ____________________ ;_______ ■ ■. ‘ 7.Se anuriâ niște bani, poate fi salariul, poate fi o mărire de salariu, poate va câștiga mai mult partenerul șl pune toți banii la bătaie. E o destindere în plan financiar.
Scorpion___  _____________Veți avea noi responsabilități cu care o să vă încărca ți singur, din conștiinciozitate pentru că lipsește vreun coleg care poate fi plecat în concediu sau vă încaică șeful, că n-are încotro.
Săgetător _____ _ ______O să fiți mai dinamici, entuziaști, nu vă mai poate sta nimeni în cale, vă puteți manifesta în voie, fără constrângeri. Se apropie un succes, o să vă convingeți de asta.
Capricorn ___ ;___________ ___ i ~ ■ v"Poate vă ocupați cu redactarea unei lucrări, un studiu sau poate or fi alte probleme de tip administrativ care vă poartă prin fața unor ghișee ca să luați adeverințe, semnături necesare.
Vărsător . ...... ’Vă puteți exprima punctul de vedere și obțineți un răspuns, adică șefii să nu se. mai eschiveze, să fie cooperanți șt să vă reușească orice demfers. Fiți mai tenace!
Pe?*_____ ______ _____ _ .Dacă vreți să munciți mâl mult acum este momentul. V lipsesc banii? V-ați plictisit de-atâta stat? C-ațl fost în vacanță? Se rezolvă o să aveți parte și de muncă și de Bani,

PRO TV
6:00 în gura presei

cu Mircea Badea.
730 Jurnalul TVR
730 TeleMatinal (partea

l-a)
8:00 Jurnal TVR
8:10 TeleMatinal (p. a It-a) 
9:00 Jurnal TVR 
9:10 TeleMatinal (p. a lll-a) 

10:00 Ne vedem la... TVR1
Talk-show (r) 

11:00 Hello, Good-Byel (r) 
1130 Deliciile bucălăriei

(doc.)
1230 Nocturne (r) 
12:50 Integrame după inte-

grain
13S Hannah Montana (s, 

comedie, SUA 2006) 
1330 Desene animate. Club

Disney 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
1500 Teleshopping 
1530 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

1700 Isabel, 1h căutarea 
S iubirii (s, dramă) 

17:50 Integrame după inte
grare (r) 

18:00 Justiție militară (s) 
1930 Jurnalul TVR

20:20 Tinerețe și la 
bătrânețe 

21:11» Poponi zicel 
21:50 Neveste disperate (s).

SCu: Teri Hatcher, Mar
cia Cross, James Den
ton

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
23:20 Se vede în ochii tăi

H (dramă, Italia, 2004).
Cu: Stefania Sandrelli, 

0:55 Celebritățile timpului 
tău

1:10 Justiție militară (r) 
2:00 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo
305 Cenușă și nisip (film, 

0
4:55 Integrame după inte

grare (r)
530 Arhiva de servidu (r). 

Che Guevara
4:50 Hello, Good-Bye! (r) 
5:10 babei, m căutarea 
HUrâii (r)

630 DefidUe bucătăriei (r) 
630 Popou* zicel (r)

7100 Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștiri

B(s, r)
10:00 Marele restaurant

Gl(film, r)
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri

El de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, Char
lie Hardwick 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Vis de glorie (dramă, 

a SUA 1978). Cu: Tatum 
O'Neil, Christopher 
Plummer, Anthony 
Hopkins, Nanette 
Newman. R.: Bryan 
Forbes

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo (s).

SCu: Jennifer Love 
Hewitt Aisha Tyler, 
David Conrad 

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

Vremea

2030 Secretul unei mo#
Ostranii (dramă, Cana

da, 2005). Cu: Daphne 
Zuniga, Duncan 
Regehr, Lisa Ryder, 
Philip Granger. R.: 
George Mendeluk 

22:30 Știrile ProTv. Sport 
23:15 CSI: New York -

ElCriminaliștii (s). Cu: 
Gary Sinise, Melina 
Kanaka redes 
-Vremea
- Vreau să fiu mare 

0:15 Secretul unei mo# 
Ostranii (film, r) 

1:55 Omul care aduce 
cartea (r) 

2:00 Știrile Pro Tv 
330 Jugaru Shukani (r) 
330 Stilul Oana Cuzino (r) 
4:00 Icstrim Tivi (r) 
430 Vedere de pe bloc (r) 
530 La Bloc

(reluare)
630 Emmerdale - Afaceri

Qde fanifie (r)

Revista presei
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

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

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Vocea inimii

O (serial).
Cu: loan Isaiu, Toma 
Dănilă, Olga Delia 
Mateescu, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Tablou de nuntă 
(divertisment) (r) 

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:45 Fotbal în direct- 
Supercupa României 

2330 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport Meteo 

24:00 Un glonț rătăcit
H (thriller, SUA 1998). 

Cu: lan Beattie, Brian 
Begley, Robert Boyd, 
Robert Carradine. R.: 
Rob Spera 
Când John Burnside 
este sedus de o femeie 
atrăgătoare, este luat 
drept soțul ei și îi este 
înscenată o crimă. Este 
urmărit atât de poliție, 
cât și de șeful unui 
grup mafiot într-o

(lume în care nu poate 
avea încredere în 
nimeni.

230 Concurs interactiv 
330 9595 (r) 
530Vrvere
0(s)

f1IO WfOO

fi

830 Lecția de... știință. Ochiul 
științei (doc.) 9:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:15 Miracole (s) 10:15 Plaja 
lui Măruță 12:05 Doctor Who 
(r) 13:00 Spellbinder: Tărâmul 
Dragonului (s) 1330 ABC... de 
ce? 1430 Jobbing 15:00 
împreuna in Europa 16:00 Jur
nalul TVR (r) 16:20 Descoperă 
românii 16:30 Autostrada 
TVR. Magazin regional 1830 
Jurnal regional 1830 Replay 
19:00 Bugetul meu 19:30 
Orășelul nostru drag (s) 20:00 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 21:00 Ora 
de știri 22:10 Scrisoarea (dra
mă) 0:05 American Gothic (s) 
130 Orășelul nostru drag (r) 
1:30 D'Artagnan și cei trei 
mușchetari (film, r) 3:10 Na
tură și aventură (r)

063007.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

930 Doi superpolițiști (come
die, Italia, 1977) 11:00 Pentru 
o cauză dreaptă (s). Cu: Eliz
abeth Lackey, Roger R. Cross 
12:00 Viață de la gheață 
12:20 Look who is winning 
14:30 Cuscrele (s) 1530 Pi
tici de vară 1630 Acapulco 
Heat (s) 17:30 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV 
20:00 Nebunia de la miezul 
nopții (comedie de familie, 
SUA, 1980) 22:00 Cronici 
paranormale (s) 2330 Un nou 
început (s) 24:00 TC 2000 
(thriller SF, SUA, 1993).

12:00 Teo (r) 13:15 Călători
ile lui Sinbad (s) 13:45 Road 
Runner - cea mai rapidă 
pasăre (s) 14:15 Descoperă 
România (r) 14:45 Icstrim Tivi 
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) 19:00 
Ruleta destinului (s) 20:00 ; 
Entertainment News 20:20 j 
Jurații (s) 2130 Născut DJ (s) 
2230 Capcana flăcărilor (thri
ller, SUA 2000) ■

825 Autoforum (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit- emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Scandal de
presă (dramă, SUA, 2000) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T 0. țr) 18:00 
Focus 19:45 Campionatul 
suporterilor. Cu: Gina Pistol și 
Bogdan Talasman 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 2330 Totul despre 
sex (s) 24:00 CSI - Investigații 
(s) 1:00 Focus (r) 230 Sunset 
Beach (s) 3:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 430 O vreau pe 
mama înapoi (reluare)
O* ♦♦ & « ‘

9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:15 Miracole (s) 
10:15 Plaja lui Măruță 1235 
Doctor Who (r) 13:00 Spell
binder. Tărâmul Dragonului (s) 
1330 ABC... de ce? 1430 
Jobbing 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:20 Descoperă românii 
16:30 Autostrada TVR Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 1830 Replay 19:00 
Bugetul meu 19:30 Orășelul 
nostru drag (s) 20:00 Celebri
tățile timpului tău 20:10 
Farmece (s) 2130 Ora de știri ■ 
22:10 Scrisoarea (dramă) 035 
American Gothic (s)

630 Videodipuri muzicale 
7:00 Matinal 71010:00 Auto
motor 1030 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale 12:00 Știri 13:05 
Euromaxx 1330 Emisiune- 
concurs 14:35 Lumea cărților 
15x10 Euromaxx (documentar) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Război în bucă
tărie (dramă, România, 2001) 
21:30 Documentar 22:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 2430 Interzis. Cu Lau
ra Andreșan 030 Emisiune- 
concurs 230 6! Vine presa!

9:25 Dragoste adevărată (co
medie, SUA 2005). 11:00 Sa
hara (acțiune, SUA, 2005). 
13:00 Copii în America (come
die, SILA 2005). 1430 Alte 
lecții de viață (dramă, SUA, 
2005) 16:00 Gașca de la IT 
(Ep. 5) 16:25 Gașca de la IT 
(Ep. 6) 16:50 Incident la Loch 
Ness (aventuri, Marea Britanie, 
2004) 18:25 Ochiul delfinului 
(dramă, SUA, 2006). 20:00 , 
Pasărea Phoenix (acțiune, 
SUA 2004). 21:55 Sahara (ac
țiune, SUA 2005).24:00 Ale
xandru (aventuri, SUA, 2004).

țî W ț? ț

10:00 Realitatea de la 10:00 
1230 Realitatea de la 12:00 
13:15 EU, România 1430 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:50 Marfă. Cu Dragoș 
Bucur 17:00 Realitatea de la 
17:00 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 Reali
tatea de la 21:00 2150 Ziarul 
Realității 22:00 1 și 1 24:00 
Realitatea de la 24:00

10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese: Mer
cedes 12:00 Clădiri, poduri, 
tunele: Poduri 13:00 Mega- 
războaie cu fiare vechi 1430 
Brainiac. Maniaci ai științei 
1530 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 1730 
Constructorii de motociclete 
1830 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
2030 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 2130 Ecuador 2230 
Meserii murdare: Crescătorul 
de struți 2330 Jocurile video, 
pasiune și industrie 2430 
Cnn se fabkă dvene iucnif?
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ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANTAz z

ADMITERE 2007
IMPORTANT!

■ Duriti stadiilor li form* 1.D, este acerați a danti 
stadiilor hi ZI.

■Piuai de învițâ mln t este corespunzitor celui de li forma 
de învățământ ta ZI.

■Sistemul de credite transferabile funcționează în aceleași 
coidițti cu cele preșin te pentru forma de în viți mânt la ZI.

■Calificarea profesionali dobândiți de citre absolvenții 
formei de învățământ 1D este aceeași cu cea atribuită 
absolvenților formei de învățământ la ZI.

■Plata taxei de școlarizare se poate face în 7 rate.
■Tau de înscriere este de 70 RON.

Departamentul pentru hvitimto. la Distantă
SIBIU - 550024, Bd, Victoriei nr. 8-10

TeL/Fax: 0269-21.72.78 
e-mail: prorcid@ulbsibiu.ro 
http://didu.ulbsibiu.ro 
http ://www.ulbsibiu.ro

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
1. Cerere <le înscriere lip;
2. Diplome tie hsialsuicnt tn original (copte legalizat* 

pentru irtudin|i ai altor facultițl care doreac t* urmeze o a 
doua specializare ,1 adeverința
de la prima facultate cu mențiunea cl originalul se afli la 
dosar) sau adeverința pentru absolvenții promoției 200S;

3. Foaie matricola copie legalizat

4. Diplomt de absolvire facultate tn original (pentru 
programele de master);

5. Certificat de naștere - copie legalizat*;

6. Certificat de c*s*torie pentru candidatele căsătorite - 
copie:

7. Copie B.1./C.I. (CNI'):
8. Adeverința medical* eliberat* de medicul de familie;
9. Trei fotografii color tip legitimație;

10. I n rinsar pilc;
11.15 pilcuri format AS timbrate șl auioadresate; 

tn taxa de școlarizare se Includ: costul materialelor 

didactice, tn volumul șl structura specific* ID/FR; costuri 
de utilizare a unor echipamente 
specifice necesare desfășurirll procesului de pregătire; 
costul serviciilor educaționale; costul de utilizare a unor 

servicii educaționale oferite de 
terți șl dare fac parte integrant* din procesul de instruire; 
costuri pentru asigurarea Întâlnirilor periodice faț* In faț* 
și a verificărilor pe parcurs, 
ca parte Integrant* a procesului de instruire; costuri 
pentru asigurarea accesului prin mijloace IT la baza 
material* de care dispune instituția șl 
partenerii acesteia: costuri de examinare (2 examlnirt la 
aceeași disclplini); cheltuieli de dezvoltare.

40111

f
/ L U itutoaX.

CENTRE DE ÎNSCRIERE

its I li 11 •

Admiterea se face prin concurs de dosare.

STUDII DE LICENȚĂ
FACULIATEA DOMENIU DE LICENȚĂ/ SPECIALIZARE Perioada de înscriere

Număr de 
locuri 

aprobate

Taxa de 
școlarizare 

(RON)

Științe durat* studii: 3 ani 
medie j Medie bacalaureat-20%
admitere

Media Matematica sau
î Informatică - 80%

Matematică / Matematică Informatică
Sibiu: 16 iulie - 5 August
6-20 septembrie 

Centre tutorials: 
1 iulie - 30 septembrie

60 1550

Statistică și Informatică economică / Informatică economică 1OO 1550

Științe Economice durata studii; 3 ani Administrarea afacerilor / Economia comerțului turismului și serviciilor Sibiu:
15 iulie - 30 septembrie
Centra tutorials:
1 iulie - 30 septembrie

300 1550
Management / Management 200 1550

medie 
admitere

Medie baca laureat-$0% 
Media anilor de liceu - 50 %

Contabilitate ' Contabilitate si informatică de gestiune 200 1550
Eiiianfc Rnanțe și bănci 300 1550

JurnalisticiI durai* Studii: 3 ani Științe ale comunicării Jurnalism Sibiu: .17 - 26 iulie. 1 - 30 septembrie
Centre tutorials:
f iulie - 30 septembrie

200
1550

medie 
adm ii ere

Medie bacalaureat-50% 
Media anilor de liceu - 50 % Științe ale comunicării /Comunicare și relații publice 1550

Științe Agricole Industrie Alimentarâ și Protecția 
Mediului durată studii: 4 ani Agricultur&ZÎVIontanologic Sibiu: 17-24 iulie, 1 - 30 septembrie

Centra tutorials (pentrn Sibiu) :
I Iulie - 30 septembrie

100 1450

medie 
admitere

Medi e banala urear- 20%
Media anilor de liceu - 80 % Ingineria produselor alimentare / Ingineria produselor alimentare 100 2500

Istorie și Patrimoniu durată studii: 3 ani
Istoric ! Istoric

Sibiu: 16 21 iulie, 
10-18septembrie 
Centre tutor ia te:
1 iulie - 30 septembrie

70 1350medie 
admitere

Medic bacaiaureat-20%.’
Medie istorie liceu - 40 %>
Media anilor de liceu - 40%

Drept Drept Drept : durată studii: 4 ani Slbin: 9 iulie - 30 septembrie 
Centre tu tor laie:
1 iulie - 30 septembrie

1000 1350

medic 
admitere

Med i e baca la urcat- 5 0% 
Medic istorie liceu - 25 % 
Medie română liceu 25%

Științe administrative? Administrație publică; durata studii: 3 ani 600 1350

Utere și Arte durată studii 3 ani
Limbi și literaturi / Limba și literatura.română — Limba și literatura 
■engleză.

Sibiu: 23 - 28 iulie, 3-21 septembrie

Centre tuf oria le:
1 iulie - 30 septembrie

150

1350

, Interviu (competenta ImgrymfoaJ
a Medie bacaiaureal 33.(3)%

n tere română liceu?* Me&ie engl sau Medic
franceză sau Medic germană ticea - 75 %

Obs„ Pat iî considerate certificate internaționale / 
recunoscute pentru engleză, franceza sau germană

Limbi și literaturi 7 Limba și literatura română ■— Limba și literatura 
fr'aiicezâ 1 350

Limbi și literaturi / Limba și literatura română - Limba și literatura 
germana. 1350

Inginerie durată studii: 4 ani Inginerie și management / Inginerie economtcâ în domeniul mecanic ■ Sibiu: 1 I> 19 iulie
4 - 13 septembrie
Centre tu lori nit (pentru Sibiu) :
1 iulie * 30 septembrie

10.0 1700
medie 
admitere

Medie bacalaureat-50%
Nota bacalaureat matematică sau 
Informatica -50 % Inginerie electrică l Electromecanica (FR> 100 1700

STUDII POSTUNIVERSITARE
FA C LîXTAT EA P K O < S R A Mt I D IS M A «T E R Perioada <te înscriere Nnmftr locuri 

aprobate
* Taxa de școlarizare i 

(RON)

Inginerie durată studii: 2 sui \ 1 u n agr «ii vuit»! e» li tuf ii Silii ti: 17 25 iulie 11 -W septembrie
Ceulre ăutorialt- (pentru .Sihiu) s 1 iulie IO septembrie 50 1500

CENTRE TUTORIALE I.D. Miercurea Ciuc: Grupul Școlar „Szekely Karoly", Str. Hunedoara nr.31.
Mediaș: Colegiul Gaz Metan, Str. Lotru, Tel. 0269/845235 Tel. 0266/310290
Târgu Secuiesc: Liceul „Gabor Aron", Str. Fabricii nr.8. Tel. 0267/360420 Hunedoara: Grupul Școlar Telecomunicații și Lucrări Publice, Str.
Târgu Mureș: Colegiul Național „Unirea", Str. Mihai Viteazul nr.17. Tel. Turnătorului nr.1, Tel. 0254/714022
0265/214489 Bacău: Colegiul Național „Ion Ghica", Str. 9 Mai nr.104. Tel. 0234/550777

<n
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• Ministru. Hunedoreanul luliu Winkler 
ar putea prelua conducerea ministerului 
comunicațiilor, conform președintelui 
UDMR Marko Bela. Decizia finală asupra 
acestei numiri va fi anunțată în 26 iulie, 
când expiră suspendarea din funcție a 
ministrului Nagy Zsolt, anchetat într-un 
dosar. (M.S.)

Masivul Straja

IncendiuBrad (C.P.) - Pompierii militari din municipiul Brad au intervenit aseară pentru stingerea unui incendiu izbucnit la fosta rampă de gunoi, situată în localitatea Mesteacăn. Localnicii au fost cei care au anunțat Poliția Municipiului Brad, prin Centrul Operațional și Apeluri de Urgență 112, despre izbucnirea incendiului. Flăcările au ars vegetația uscată din zonă pe o suprafață de două hectare. Nu se cunosc cauzele care au dus la

Simion Mariș

Pompieri militari

1 euro
1 dolar american

Canalizare
Geoagiu-Băi (M.S.) - 
Autoritățile din ora
șul Geoagiu au în 
atenție dezvoltarea 
rețelei de canalizare 
în stațiunea Geoa
giu-Băi, Detalii din 
proiectul lucrării vor 
fi discutate astăzi de 
primarul Simion Ma
riș cu o firmă specia
lizată din București. 
Intenția autorităților 
locale este de a mo- * 

derniza toată infra
structura din sta
țiunea turistică, de la 
sistemul de captare a 
apelor pluviale, până 
la drumuri, trotuare 
și iluminatul public, 
în acest sens a fost 
depus un proiect 
pentru obținerea 
unei finanțări guver
namentale în valoare 
de 8 mil. euro.

brun este mascota sta
țiunii, după ce a fost 
salvat de la moarte.

Clara Pâs____________________
clara.pas@fl1ormmedla.ro

Straja - Baloo a fost găsit într-o stare jalnică, în anul 2000, de un pădurar al Ocolului Silvic din Petroșani. Puiul de urs era atât de bolnav încât puțini i-au dat șanse de supraviețuire. Medicii de la Spitalul din Petroșani au fost cei care l-au salvat. Ținut în perfuzii, hrănit cu biberonul, alimentat cu lapte, miere și coji de ouă pisate, Baloo și-a revenit. O vreme a fost ținut de contabila Ocolului Silvic, apoi a trecut în grija unui proprietar de cabană din Masivul Straja. De atunci, Baloo a devenit principala atracție a stațiunii. „Baloo a beneficiat de un regim de semțdibertate până acum trei ' anifSefad am luat decizia de a-1 închide într-un țarc pentru că, dată fiind mărimea lui, unii turiști se speriau când îl vedeau liber, prin stațiune. Baloo are șapte ani și este un urs răsfățat, obișnuit cu prezența omului. Nu cred că ar ataca pe cineva pentru că meniul lui zilnic

Baloo este un urs brun, specia numărând în România circa 7000 
de exemplareinclude mâncare gătită, miere și lapte. Nu l-am obișnuit cu carnea crudă, tocmai pentru a nu avea impulsul de a ataca”, povestește Emil Părău, cel care se ocupă de îngrijirea lui Baloo. Elevii Școlii de Schi din Timișoara sunt cei mai buni prieteni ai ursului. An de an, în luna februarie, aceștia vin la Straja pentru a-i sărbători ziua de naștere.

la Zărnești. Motivul invocat atunci era faptul că țarculconstruit pentru cei trei urși nu era corespunzător. Inspectorii de mediu au discutat cuEmil Părău asupra necesității de a mări spațiul construit pentru Baloo, altfel riscă să-l piardă și pe acesta. „Domnul Părău trebuie să construiască o cușcă de 800 de metri pă- trați, dotată cu un bazin cu un volum de 12.000 mc de apă și să obțină actele necesare pentru a deveni proprietarul ursului”, a declarat Cristian Moldovan, comisar-șef al Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara.

49,5734 lei1 gram de
2,2585 lei animalomnivoi

animal ptantigrad, ghearele nu sunt retractile, impritnându-se în mers odată

îi pregătesc un tort cu miere și îi cântă „La Mulți Ani!”.
Cei doi ursulețiAcum câțiva ani, alți doi pui de urs au fost găsiți în preajma stațiunii. Se crede că mama acestora a fost ucisă de braconieri, iar puii au rămas singuri. Au ajuns să-i țină companie lui Baloo, care, inițial, văzând că nu se mai bucură de atenția tuturor a devenit... gelos. De ciudă, o săptămână a refuzat mâncarea! într-un final i-a acceptat pe micuții care avuseseră același destin ca și el. Acum câteva luni, cei doi l-au părăsit însă pe Baloo, fiind luați de inspectorii Gărzii de Mediu și duși în rezervația de

Final fericit?„Am început deja lucrările la țarc. Va avea aceleași condiții care se cer în UE pentru animalele ținute în câp- tivitate. Reprezentanții Gărzii de Mediu cer să obțin autorizație pentru grădină zoologică, dar nu mi se pare corect, pentru că eu nu cer taxă de vizitare și apoi legea spune că în cazul puilor orfani este nevoie de o simplă autorizație. Din acest motiv voi face un memoriu ministrului Mediului. înainte de asta însă, noul țarc va fi gata. M-am atașat prea tare de Baloo, ca să îl dau să-l ducă în rezervația de la Zărnești, asupra căreia am rezerve că ar fi cel mai bun loc pentru el”, afirmă Emil Părău. Până una-alta însă, Baloo va fi... tătic. între cei doi urși duși din Straja la Zărnești, era și o femelă, care acum este ges- tantă. Va aduce pe lume primii urmași ai lui Baloo.

Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

Patinoar
Deva (M.S.) - Primăria Deva a început lucrările de acoperire a patinoarului din zona stadionului „Cetate”, a anunțat viceprimarul Florin Oancea. Potrivit acestuia, patinoarul va fi acoperit cu o copertină în forma unei cupole, „în acest fel, vom asigura menținerea unei temperaturi optime a gheții și în timpul zilelor de iarnă cu valori termice mai mari decât media anuală și, implicit, funcționarea în condiții optime a patinoarului”, a afirmat viceprimarul Oancea. în imediata vecinătate a patinoarului va mai fi construit un restaurant. Valoarea celor două investiții se ridică la un milion de lei, finanțarea fiind asigurată din bugetul local. Lucrările se vor încheia în luna octombrie, astfel ca patinoarul să poată funcționa din luna noiembrie.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

2 6 8 7 4 3 5 1 9
J^J_*_5_9_6_8_2^

3 8 9 4 6 1 2 7 5
6 4 1 2 5 7 9 3 8
5 2 7 3 8 9 14 6
8 7 5 1 3 4 6 9 2
4 3 6 9 2 5 7 8 1
1 9 2 6 7 8 3 5 4
9 5 3 8 1 2 4 6 7

începători Avansați

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

Florin Oancea (1
46

45
)
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S-au definitivat transferurile

• Modernizare. Stadjonul din Deva este
în plină transformare. Acest lucru se 
întâmplă după mulți ani în care a rămas 
aproape de paragină. „Suntem în plin 
proces de renovare. Se vor monta 2000 
de scaune, se vor repara și înlocui gar
duri" - ne-a precizat ieri losiv Tocaci, 
președintele Clubului Mureșul Deva. (V.N.)

„Petito" - rușinea 
competiție !

Deva (V.N.) - Nu este nici o exagerare. Cuvintele din titlu reflectă o realitate greu de acceptat. Spunem acest lucru, întrucât o competiție onestă și cinstită cum s-a dorit a fi „Cupa Primăriilor” la fotbal a fost umbrită de unele demersuri necorecte, ca să nu le spunem necinstite, ale unor echipe de fotbal care s-au angajat să respecte un anumit regulament. Se pare că „Petito” Băcia este campioana unor astfel de lucruri. Spunem asta întrucât, după cum se știe, echipa din Băcia a ajuns în semifinalele competiției după un adevărat scandal, în care a beneficiat de conjunctură. Ei bine, se pare că cei de la Băcia nu au învățat nimic din fair-play-ul acestei întreceri și au făcut- o lată. Și aceasta, după ce s-au luptat din răsputeri cu cei din Ghelari (cu jucători pe fals) pentru a merge mai departe. Au câștigat până și semifinala cu Mureșul Brănișca. La limită, 1-0, dar au câștigat. Degeaba! Ulciorul... „Prin verificarea rapoartelor de arbitraj ale Campionatului Județean de Fotbal, a reieșit că fotbalistul Mihai Dulgheriu de la „Petito” a fost legitimat la echipa Streiul Simeria Veche. Comisia de disciplină a omologat rezultatul jocului cu scorul de 3-0 în favoarea echipei [Mureșul Brănișca”, se arată într-un comunicat al AJF.

■ Deși s-au vândut pe 
bani mulți aproape toți 
jucătorii, la Hunedoara 
nu au venit celebrități.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@lnformmedia.ro

Hunedoara - După ce sâm-, bătă, în urma unui meci pierdut pe teren propriu cu 0-1 în favoarea fotbaliștilor de la Unirea Alba Iulia, oficialii au prezentat o parte din noile achiziții, iată că astăzi avem posibilitatea de a spune că această campanie s-a încheiat. „în cursul zilei de azi, 24.07.2007, conducerea FC Corvinul 2005 Hunedoara a definitivat lista jucătorilor transferați de la alte echipe la clubul nostru”, se spune într- un comunicat ue presă al proaspătului ofițer de presă al clubului, jurnalistul Dan Bobouțanu.Iată noile achiziții: Marius Ionică (fundaș, n. 1987, de la Compret București), Petrică
Soarta echipei „Mureșul" se 
decide peste o săptămână
■ Deocamdată, lotul 
devean încă nu este 
stabilit. Dar stadionul 
se modernizează.

Deva (V.N.) - Ieri, la Deva, nou-promovata în Liga a Il-a de fotbal „Mureșul” a disputat un nou meci amical. De această dată, în compania celor de la CSM Reșița. Devenii au câștigat cu scorul de 4-2, dar meciul încă nu a clarificat opțiunile antrenorului Gică Barbu privind noua

(Foto: T. Mânu)Ungureanu (atacant, n. 1984, de la Conpret București), Bogdan Nicolae (mijlocaș, n. 1985, de la CFR Craiova), Cristian Fodor (fundaș, n.1984, de la FC Predeal), Marius Mișca (atacant, n. 1985, de la Jiul Petroșani via Minerul Ani- noasa), Marian Găldean (mijlocaș, n. 1989, de la CSM Sebeș).Tot în comunicat se precizează că situația jucătorilor 

echipă. „Avem 24 de jucători, dar lotul va rămâne cam același. Va trebui să renunțăm la doi sau trei jucători, dar încă nu sunt definitivate lucrurile. Nici sistemul de joc nu este definitivat. O să vedem. Poate un 4- 4-2, ori 4-5-1... ne-a spus tehnicianul după partida cu reșițenii.Oricum, pentru deveni nu a mai rămas prea mult timp, așa că așteptăm lotul definitiv. Sperăm să fie competitiv pentru Liga a Il-a.

Cosmin Oltean de la Victoria Călan și Alin Cosmin Pavel de la Victoria Nădlac se va definitiva în cursul acestei săptămâni, iar transferul fundașului Ștefan Stupar de la Școala de Fotbal „Gică Popescu” nu mai este de actualitate. „Toți jucătorii la care am făcut referire au fost transferați definitiv la clubul nostru, aceștia semnând contracte de joc pe o perioadă de 

Pregătirile pentru Liga a ll-a sunt în toi la stadionul din Deva
■ ')*' ■’ «MbManti)

cel puțin trei ani”.De asemenea, ieri a avut loc o ședință cu antrenorii centrului de copii și juniori, în urma căreia s-a decis cooptarea antrenorului Clau- diu Toader la conducerea grupelor de juniori, 1989 și 1992, acesta înlocuindu-1 pe Fane Dubinciuc care și-a încetat raportul de activitate cu clubul nostru prin ieșirea la pensie.

FC Târgoviște - Arieșul Turda 

CFR Timișoara - Jiul Petroșani 
Mureșul Deva - Poli II Timișoara 

Liberty Oradea - Minerul Lupeni 

ISCT - Corvinul Hunedoara

Etapa aXI-a_______________________
Severnav - CFR Timișoara 
FCM Regitei FCCaraca
CSM Rm. Vâlcea - FC Târgoviște 

Liberty Oradea - Mureșul Deva 

Gaz Metan Mediaș - Unirea Alba Iulia 

ISCT - Arieșul Turda
Minerul Lupeni - Corvinul Hunedoara 

FC Bihor - Poli II Timișoara 

FC Argeș - Jiul Petroșani

Jiul Petroșani - CSM Rm. Vâlcea 

Minerul Lupeni - Gaz Metan Mediaș 

FC Bihor - FC Argeș

Etapa a XVl-a_________ ___ _
Severnav - CSM Rm. Vâlcea
FCM Reșița - Corvinul Hunedoara 

Arieșul Turda - Poli II Timișoara 

FC Caracal - FC Bihor 
FC Târgoviște - Minerul Lupeni 

CFR Timișoara - FC Argeș
Mureșul Deva - Gaz Metan Mediaș 

Liberty Oradea - ISCT 

Unirea Alba Iulia - Jiul Petroșani

Etapa a V-a_____________________
Severnav - Poli II Timișoara 

FCM Reșița - Minerul Lupeni 

CSM Rm. Vâlcea - FC Bihor 

FC Caracal - FC Târgoviște 

CFR Timișoara - Arieșul Turda 

Mureșul Deva - Unirea Alba Iulia 

Liberty Oradea - Jiul Petroșani 

Gaz Metan Mediaș - Corvinul Hunedoara 

ISCT-FC Argeș

Etapa a XlV-a________________
Severnav - Corvinul Hunedoara 

Arieșul Turda - FC Bihor 
FC Caracal - Gaz Metan Mediaș 

FC Târgoviște - FC Argeș 

CFR Timișoara - ISCT 

Mureșul Deva - CSM Rm. Vâlcea 

Liberty Oradea - FCM Reșița 

Unirea Alba Iulia - Minerul Lupeni 
Jiul Petroșani - Poli II Timișoara

Etapa a VI l-a___________ ____
Severnav - Unirea Alba Iulia 

FCM Reșița - Jiul Petroșani 
CSM Rm. Vâlcea - Poli II Timișoara 

CFR Timișoara - FC Caracal 
Mureșul Deva - FC Târgoviște 

Liberty Oradea - Arieșul Turda 

Gaz Metan Mediaș - FC Bihor 
ISCT - Minerul Lupeni 

FC Argeș - Corvinul Hunedoara
FCM Reșița - Severnav
CSM Rm. Vâlcea - Liberty Oradea 

Gaz Metan Mediaș - CFR Timișoara 

ISCT - Mureșul Deva
Corvinul Hunedoara - Jiul Petroșani 
Poli II Timișoara - Unirea Alba Iulia 

Minerul Lupeni - Arieșul Turda 

FC Bihor - FC Târgoviște 

FC Argeș ■ FC Caracal

Gaz Metan Mediaș - FC Târgoviște
ISCT - FC Caracal

Poli II Timișoara - Corvinul Hunedoara 

Minerul Lupeni - Jiul Petroșani
FC Bihor - Unirea Alba Iulia
FC Argeș - Arieșul Turda

Etapa I, 11 august__________________
Severnav - Gaz Metan Mediaș

FCM Reșița - ISCT
CSM Rm. Vâlcea - Corvinul Hunedoara 

Arieșul Turda - Unirea Alba Iulia 

FC Caracal - Poli II Timișoara 

FC Târgoviște - Jiul Petroșani 
CFR Timișoara - Minerul Lupeni 
Mureșul Deva - FC Bihor 

Liberty Oradea - FC Argeș

Etapa „a Xll-a____________________
Arieșul Turda - Gaz Metan Mediaș 
FC Caracal - CSM Rm. Vâlcea

FC Târgoviște - ISCT
CFR Timișoara - FCM Reșița 

Mureșul Deva - Severnav
Corvinul Hunedoara - Liberty Oradea 

Unirea Alba Iulia - FC Argeș
Poli II Timișoara - Minerul Lupeni 
Jiul Petroșani - FC Bihor

Etapa a X-a__________________
Arieșul Turda - CSM Rm. Vâlcea
FC Caracal - Severnav
FC Târgoviște - FCM Reșița 

CFR Timișoara - Liberty Oradea 
Continui Hunedoara - Mureșul Deva 

Unirea Alba Iulia - ISCT
Poli II Timișoara - FC Argeș 

Jiul Petroșani - Gaz Metan Mediaș 
Minerul Lupeni - FC Bihor

EtapaVba __ _____________
Arieșul Turda - Mureșul Deva 

FC Târgoviște - CFR Timișoara 

Corvinul Hunedoara - FC Caracal 
Unirea Alba Iulia - Liberty Oradea 

Poli II Timișoara - FCM Reșița 

Jiul Petroșani - Severnav 

Minerul: Lupeni - CSM Rm. Vâlcea 

FC Bihor - ISCT

FC Argeș - Gaz Metan Mediaș

Etapa a Vlll-a______ ,
Arieșul Turda - Severnav

FC Caracal - Mureșul Deva- ' 
FC Târgoviște - Liberty Oradea 
Corvinul Hunedoara - CFR Timișoara 

Unirea Alba Iulia - FCM Reșița 

Poli II Timișoara - ISCT

Etapa a IV-a _____________
Arieșul Turda - FC Caracal 

Gaz Metan Mediaș - ISCT

Corvinul Hunedoara - FC Târgoviște 

Unirea Alba Iulia - CFR Timișoara 

Poli II Timișoara - Liberty Oradea 

Jiul Petroșani - Mureșul Deva 

Minerul Lupeni - Severnav 

FC Bihor - FCM Reșița 

FC Argeș - CSM Rm. Vâlcea

Etapa a IX-a _______________
Severnav - FC Târgoviște 

FCM Reșița - Arieșul Turda 

CSM Rm. Vâlcea - Unirea Alba Iulia 

Mureșul Deva - CFR Timișoara 

Liberty Oradea - FC Caracal 
Gaz Metan Mediaș - Poli II Timișoara 

ISCT - Jiul Petroșani
FC Bihor - Corvinul Hunedoara 

FC Argeș - Minerul Lupeni

CSM Rm. Vâlcea - FCM Reșița 

Gaz Metan Mediaș - Liberty Oradea 

ISCT - Severnav
Corvinul Hunedoara - Unirea Alba Iulia 

Poli II Timișoara - FC Târgoviște 
Jiul Petroșani - Arieșul Turda 

Minerul Lupeni - FC Caracal 

FC Bihor - CFR Timișoara
FC Argeș - Mireșul Deva

Etapa a Il-a____________________
Gaz Metan Mediaș - FCM Reșița 

ISCT - CSM Rm. Vâlcea 

Corvinul Hunedoara - Arieșul Turda 

Unirea Alba Iulia - FC Târgoviște 

Poli II Timișoara - CFR Timișoara 

Jiul Petroșani - FC Caracal 
Minerul Lupeni - Mureșul Deva 

FC Bihor - Liberty Oradea 

FC Argeș - Severnav

mailto:valentin.neagu@lnformmedia.ro
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• La Craiova? Patronul Universității 
Craiova, Adrian Mititelu, spune că este 
dispus să facă sacrificii mari pentru ca 
echipa națională a României să joace 
meciul cu Olanda la Craiova. „Lucrările de 
la stadion ar fi trebuit să se finalizeze 
undeva în luna decembrie-ianuarie anul 
viitor, însă dorința de a aduce naționala 
la Craiova m-a ambiționat și de aceea 
le-am grăbit. Sunt convins că dacă 
jucătorii vor veni la Craiova vor dori să 
revină", a declarat Adrian Mititelu.

Vede Steaua ca fiind favorită

Neînvoit
București (MF) - Directorul Școlii Federale de Antrenori, Mircea Rădulescu, a precizat că nu l-a învoit pe antrenorul echipei Poli Iași, Io- nuț Popa, de la reuniunea antrenorilor, așa cum și-a motivat acesta absența de la Casa Fotbalului.

Propunere
București (MF) ■ Jucătorul echipei Tottenham, Dimitar Berbatov, a declarat că selecționerul potrivit pentru Bulgaria este Dimitar Pe- nev, informează ediția online a cotidianului The Guardian.

Dimitar Berbatov (Foto: era)

George Copos
(Foto: EPA)

CăposBucurești (MF) - Administratorul delegat al FC Dinamo, Cornel Dinu, a declarat, marți, că patronul Rapidului, George Copos este caracterizat de „moda anilor 70 sau chiar '60, care presupunea ca- atunci când se cobora de la munte spre centru, omul trebuie să-și schimbe numele, din Căpos în Copos".

■ Adrian llie este de 
părere că bucureștenii 
sunt mai buni decât 
polonezii de la Zaglebie.

București (MF) - Managerul sportiv al FC Steaua, Adrian llie, a declarat că Zaglebie Lubin, adversara din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, este o echipă bună, dar că „roș-albaștrii” sunt mai puternici și au prima șansă.„Am văzut meciurile jucate de Zaglebie. Am remarcat că are un antrenor ingenios, care a introdus disciplină tactică. Am văzut-o personal pe Zaglebie în amicalul cu CFR Cluj și Saturn, am mai urmărit și câteva DVD-uri. Avem toate informațiile de până acum, mai ales că asistentul lui Hagi a urmărit-o pe Zaglebie în Su- percupă. Bineînțeles că folosim și informațiile date de
Suntem mai puternici

Adrian Ilie ....................................................................n Dan Petrescu, care ne ajută foarte mult. Trei jucători mi-au plăcut cel mai mult. Wlodarczyk, Lobodzinski și

România candidează
București (MF) - Secretarul general al FR Polo, Anatolie Grințescu a declarat, marți, că România și Ungaria își vor depune candidatura pentru organizarea Campionatelor Europene din 2010, atât la feminin, cât și la masculin, urmând ca orașele Oradea și Debrecen să organizeze câte o grupă de meciuri.„Am purtat deja discuții cu oficialii din federația din Ungaria și urmează să înaintez proiectul Guvernului, pentru că este nevoie de o garanție guvernamentală în privința fondurilor. Bugetul va fi mare, normal, dar sperăm ca Guvernul să se implice”, a declarat Anatolie Grințescu.Federațiile de profil din România și Ungaria vor trimite scrisoare de intenție 

către LEN, for al cărui director executiv, Szakadati Laszlo, este originar din Oradea.

Vasluiul se împotmolește
București (MF) - Finanțatorul FG Vaslui, Adrian Po- rumboiu, a declarat, marți, că discuțiile pentru achiziționarea jucătorilor steliști Andrey Nazario Afonso și Eugen Baciu au ajuns într-un „punct mort”, iar aceștia, cel mai probabil, nu vor mai ajunge la gruparea moldoveană.„Având în vedere pretențiile absurde ale impresarilor

Așa au sărbătorit rapidiștii succesul din 2003, cu 1 -0, obținut în 
Supercupă în fața dinamoviștiior (Foto: epa)

întâlnire pentru Chivu„Tratativele s-ar putea relua de la oferta de 14 milioane de euro plus Andreolli făcută de Internazionale Milano”, scrie Sports.Rosella Sensi a afirmat că i-ar părea rău dacă Chivu ar fi fluierat de suporteri la aniversarea grupării AS Roma de joi, dar a subliniat și că înțelege amărăciunea acestora.

București (MF) - Agenția Sports scrie că miercuri ar putea fi reluate tratativele pentru transferul fundașului Cristian Chivu de la AS Roma la Internazionale Milano, în contextul în care administratorul delegat Rosela Sensi se va întâlni cu patronul milanezilor Massimo Moratti, la adunarea generală a ligii italiene.
S-a măritat. Sportiva ame 
Laila Aii, care la fel ca și tatăl 
Mohamed Aii a devenit campioană la 
box, s-a căsătorit la Eos Angeles. Lail 
Aii, în vârstă de 29 de ani, campioană 
mondială WBC, care are 24 de victorii 
in 24 de meciuri profesioniste, s-a 
căsătorit cu un fost jucător de 
american, Curtis Conway, în vârstă de 
36 de ani, cu care avea o relație de 2 
ani. (Foto. EPA) Englezul va lipsi de pe gazon, conform estimărilor, o perioadă de 

3-4 săptămâni (Foto: epa)

OYOTZi

Cu trei ani în urmă, Adi llie juca la Beșiktaș. Acum este oficial al Stelei, retrăgându-se din activi
tate (Foto: ERAIIwanski. Adică atacantul, mijlocașul dreapta și mijlocașul central. Știu că ne așteaptă două meciuri grele, dar mai știu că putem trece de Zaglebie. Este o echipă bună, dar noi suntem mai puternici. Vrem să creăm un grup puternic pe termen lung”, a spus Adrian llie.
portarului Andrey, noi ne retragem de la masa tratativelor. Unii impresari vor să câștige de câteva ori mai mult decât jucătorii, și sunt fotbaliști care simt convinși că și când merg la toaletă e nevoie de aprobarea impresarului. Nu ne interesează astfel de situații. Oferta noastră a fost solidă, concretă, dar ne afundăm în discuții care nu-și au

Laude pentru GolanskiEl l-a lăudat pe polonezul Pawel Golanski, transferat în această vară de Steaua de la Korona Kielce. „Golanski este un fundaș lateral foarte bun, de naționala Poloniei, aveam nevoie de el. A fost o decizie bună și din partea 
rostul. Dacă zice că face un pas înapoi venind la Vaslui, atunci îl las să facă pasul înainte spre Liga a IlI-a (n.r. - Andrey se pregătește cu Steaua II, echipa satelit a grupării roș-albastre)”, a spus Porumboiu.Oficialul vasluian a afirmat că și pretențiile fundașului Eugen Baciu au fost exagerate.
Astăzi, Dinamo - Rapid

București (MF) - Echipele Dinamo și Rapid se întâlnesc, astăzi, pentru a treia oară în Supercupă României, care se află la a zecea ediție, din cele două întâlniri precedente rapidiștii ieșind de fiecare dată învingători.în ediția a Vl-â, din 2002, Rapid, deținătoarea Cupei, la fel ca și acum, a învins Dinamo, cu scorul de 2-1.Un an mai târziu, cele două echipe s-au întâlnit din nou, dar în roluri inversate, Rapid campioană și Dinamo câștigătoarea Cupei. Și de această dată s-a impus Rapidul dar cu

S-a accidentat Scholes
Bucureșți (MF) -Mijlocașul englez Paul Scholes s-a accidentat în partida amicală susținută de formația sa Manchester United în turneul din Asia și ar putea rata debutul sezonului.
„Paul a căzut pe genunchi 

în ultimul meci. L-am trimis 
acasă pentru o artroscopie ca 
să vedem cât de gravă e acci

noastră, și din partea lui. Dacă va juca bine cu Steaua în Liga Campionilor, poate că în doi-trei ani va ajunge într-un campionat de top, precum Primera Division. îi prevăd o carieră frumoasă, bineînțeles, dacă totul decurge normal”, a spus fostul internațional.

Aproape sigur, Eugen Baciu nu 
va schimba tricoul Stelei pentru 
cel vasluian (Foto: epa)

în 2002 și 2003, antrenorul echipei Rapid era Mircea Red- nic, iar acum tehnicianul pregătește formația Dinamo.Dintre cei 20 de jucători care au marcat goluri în Supercupă se vor întâlni, miercuri, Marius Măldărășanu (Rapid) și Claudiu Niculescu (Dinamo). Va fi în teren și Florin Bratu, care a marcat un gol pentru Rapid și unul pentru Dinamo.Supercupă României va avea loc pe stadionul Național, de la ora 20.45, și va fi arbitrată de Istvan Kovacs, ajutat de Aurel Oniță și Cristian Nica.

dentarea”, a declarat managerul grupării Manchester United, Alex Ferguson.
„Nu credem că e ceva se

rios, va lipsi între trei și pa
tru săptămâni” - a mai spus 
Ferguson. Accidentarea inter
naționalului englez a survenit 
in amicalul contra echipei 
Shenzen, câștigat de Man
chester cu 6-0.
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TEL: 0743 833 880
In Netele dIn deva, hunedoara ți petroșani
vând ap. 2 camere (03)

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

• zonă ultracentrală superamenajat 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., în funcție de ofertă tel. 211587, 
0745/253662. (AO)

• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

• zona Gojdu, et 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie,faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)

• balcon închis, parchet repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)

• semidecomandate, contorizări, tenmopane, 
amenajat et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)

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

• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului, et. 2, circuit balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Bd. luliu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• semidec, parchet bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent drcuH, 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)
• sir. Zamfirescu, bloc de cărămidă etaj 1, cu 
balcon închis, parchet, gresie, faianță reparti
toare, zonă liniștită ocupabil imediat, preț 
135.000 lei neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498,0254/232808. (A4)
• zona Gojdu ■ central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808  (A4)
• zona Decebal ■ Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere ia bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
urgent, apartament 2 camere, zona Astoria, etaj 
bun, cu balcon, centrală termică termopan, uși 
schimbate, totul nou, renovat recent, ocupabil 
imediat, preț 108.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0723/31498232808. (A4)
• zona L Creangă - ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808 (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 45000 euro, tel. 231300. (A9)

• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231300. (A9)

• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie,
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva 
preț 145.000 Rpn țel, 231300. (A9)_____________

romimo rp Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent, Deva plata imediat, tel. 215212. (Al)
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• urgent, apartament 2 camere, în Deva zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, 
Bălcescu, se oferă de la 120.000 lei până la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0730/474275,0723/31498 232808. 
(A4)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

| Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva .+ garaj, scară interioară C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro, tel. "722/564004. Al)

Vând case, vile (13)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, 
geamuri temopan, centrală termică dotări 
foarte bune, complet mobilat. Tel. 
0720/005452. (2/24.07)

• casă In Deva, sau schimb cu apartament, 3 
camere, etaj 1, poziție centrală în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• casă în Simeria (lângă Marmosim), zonă 
rezidențială 868 mp utilități, 4 camere, 2 terase, 
bucătărie, baie, garaj, 2 grădini, toate utilitățile, 
gaz, apă curent, posibilitatea construirii unei 
alte case, preț 125.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/641163,0740/866322. (T)

NOU? NOU! NOU?

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

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

• casă șl anexe, în Almașu Sec, nr. 46. preț 
convenabil. Tel. 233022. (T)

• vilă deosebită în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON. neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)

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

• urgent, casă zona Bejan, cu 2 camere, 
bucătărie de vară, hol, cămară, curte, grădină, 
st 7000 mp, fântână preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808- ,A4)

• urgent, zona Mărăști,e’caj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent zona Bejan, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.00,') RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent zona Mi o riț< i, etaj intermediar, balcon 
închis, contorizări, pr eț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent zona Dacia. etaj intermediar, 2 camere 
dea, modernizări, gr esie, faianță parchet geam 
termopan, preț 83.CJOO RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• zona hotel D eva, cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupa1 pilă foarte repede, stare bună, 
preț 75.000 lei i negociabil, tel. 0788/165702, 
232808 0723/2514 98. (A4)
• zona Dorobanț i, etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon „ contorizări totale, preț 115.000 
lei negociabil, tel. 0254/232808, 0723/251498, 
0788/165702 (A 4)

Cumpăryparsoniere (20)

• urgent garsonieră în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, laid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei rp,ână 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, ertaj și suprafață, tel. 0723/251498, 
0730/4742751,232808. (A4)
• dea, zoria Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer i prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A9)

Vând/terenuri (21)

Vând garsoniere (19) • 1 ha te ren pe DN7, toate facilitățile. Relații la 
tel. 0767/ 048633. (T)

• Deva ultracentral, et. 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet, st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)

• decomandata et 3, CT, parchet, 
gresie+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona 
Bălcescu, preț 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. 
(Al)

• decomandata CT, et 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• ipab, dec, garaj, boxă CT, 2 bă, preț: 90.000 
euro, tel.'0745/367893. (A2)

• Protestă, et 1, dea, neamenajat 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• IRaadid, et 4, amenajat termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 13.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom., baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, el 1, dea, 2 bă, 2 balcoane. CT, 
parchet termopane, preț: 65300 euro neg., tel 
3745/367893. (A2)
• etaj L bid. Decebă - Opera, cu 2 bă, 2 
băcoane, termopan, parchet gresie, făanță 
vedere în 2 părți, preț 62500 euro negociabil, tel. 
0723/31498 0788/165702 232808 (A4)
• zona UViteazul - 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, 0723/31498,232808. (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată, preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoane, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 210.000 lei neg, tei. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• dec, 2 bă, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dea, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dea, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231800, (A9)
• semideo, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dea, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• 3 camere, 2 balcoane, SJ-57 mp, Brad, preț 
24.000 euro, tel. 0254/613366, 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,
0788/158.483. (A10)

• casă nouă D+P+E, Deva, AL Florilor, nr.l 
(intrare In Micul DalasX 4 camere, living, 2 
băi, terasă balcon, bucătărie, birou, 
spălătorie, garaj. Informații teL 223635, 
0766/362624 (6/1107)

• 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)

• 46C i0 mp teren intravilan, utilități (casa 
bont is), fs 32 m, juridic clar, Șoimuș nr. 241. 
Tel. 0722/601501. (5/23.07)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dea sau semidec., etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, 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. 0788/165 703,0745/302200,232808. (A4)

• decomandate, etaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 bă, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
.0723/251498,0788/165702, 0254/232808 (A4)

• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpati. Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 bă, spăător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660i60. (A0)

• legeni, Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004 (Al)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, băe 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)
• idtiaoaiUal, 70 ha. ST-240 mp, 7 
camere+dependințe, Orăștie, preț 150.000 euro, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• casă+garaj, 4 camere+etaj, Ribîța, preț 25.000
euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• casă+anexe, ST-70+1500 mp, 3 camere, Ociu, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• casă+dependințe, 2 ha, ST-80 mp, 3 camere, 
Musaru, preț 24.000 euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (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 13 ha, 2 camere, Buceș, preț 14.000
euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• casă+dependințe, ST-70 mp, 2 camere, Brad, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

ramimo.ro

• ii ntravilan, peste drum de Petrom 
Sâintuhalm, st 4600 mp, front stradal mare, 
to ate utilitățile, acces din șosea, preț 69 
euro mp; nu sunt agenție. Tel. 0740/222479. 
C’2/19.07)

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)
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S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A.
a Grupului Financiar Carpatica

Adresa Str.Auîogarh nr 1, Sibiu, Romania
Doct-* (3 N V M 1826/16.06.2003
R Ci J jsâ’/1000/2.2 Z199G
C U ’ 82-10700, Cap. Soc. 1,401.000 tei

AGEMTIA HUNEDOARA
B-dJ Dactei,nr9.bl.A1-2.ir> incinta Băncii Carpatica

Tel/Fax: 0354/802725,0788/337437,0729/110892
ințenrediaza VANZARI-CUMPARARI ACȚIUNI IB

SC HERAL GONSyg IPURL ©rășlie, lichidator al SC 
ALEXCOM SRL-în faliment, cu sediul în Orăștie, sțr. Erou 
Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara, vMe la 
licitație publică:

- Corp principal de producție, platforme betonate și 
teren aferent în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, 
str. Erou OvirJiu Munteanu, nr. 15, înscrise în Et M. 
4670/7, nr. top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul 
de pornire a licVtației este de 170.500 RON * HA.

Licitația va avea loc în data de 24.08.2007, ora 11,00, 
la sediul Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din 
prețul de pornire a licitației.

Cumpărarea ca ietului de sarcini este obligatorie pentru 
ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului fa Orăștie, 
str N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, fax 0254- 
206241.

(104616)

S.C. REVA S.A. Simeria
Scoate la licitație, îr(i vederea închirierii, spațiul destinat 

servirii mesei „Cantina sectorului II", în data de 
01.08.2007.

Solicitanții pot obține caietul de sarcini până la data 
de 27.07.2007, ora 16.00, de la sediul S.C. REVA S.A 
Simeria, Str. Atelierelor, nr. 32, Serviciul Marketing, 
contra sumei de 30 lei inclusiv TVA.

Relații suplimentare lai telefoanele 0254/260402 sau 
0729/991744, int. 21.

(104636)

• vând 4 parcele de circa750 mp fiecare. Hune
doara, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
25.0Q0 euro/parcela. negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)

• in Bâda, ideal pentru casă, st= 1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)

• In Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (AO) 
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)

• intravilan, Zăvoi, la stradă, st 600 mp, gaz, apă, 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)

• teren intravilan în localitatea Bălata, zona 
târgului auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, 
acte la zi, ideal pentru construcție hale, 
investiție, parcelare, tel. 0740/535095, 
0788/165703,232808. (A4)

• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități in 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231300, 
0745/511.776. (A9)

• zona âajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
« zona SânUiaJm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
« Intravilan In Deva, S-75C mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9) 

■ parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)

ii DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștle, 
p reț 50,000 euro, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
CI 788/158.483. (A10)

•> Brad-Deva, 0,3 ha, Săi ișcioara, preț 6000 euro, 
tul. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A 10)
• Brad-Oradei Iha, intravilan, preț 80.000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040,490, 0788/158.483. 
(Ai'.O)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

330025 - DEVA
Tel. : 0254/213510
Fax ; 0354 / 811583
e-mall : ntamprod@rdsllnk.ro
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ANGAJEAZĂ
UNIVERSITATEA „ALMA MATER” SIBIU
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SC UZINA MECANICĂ SA ORĂȘTIE, înregistrată la RC sub nr. J 

20/918/08.08.2003, Cod R 15657042 cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu 

nr. 60, cod 335700, jud. Hunedoara, telefon 0254/243003, fax: 

0254/247964, Cont nr. RO 60 RZBR 0000 0600 0109 8032 deschis la RAIF

FEISEN Bank Orăștie, organizează licitații publice cu strigare la următoarele 

date: 08.08.2007, 15.08.2007 și 22.08.2007, ora 12.00, la sediul unității.

Se oferă spre vânzare următoarele mijloace fixe șl mijloace fixe de natura 
obiectelor de Inventar (funcționale șl nefuncționale) de tipul:

- mașini rectificat dantura, mașină rectificat RU 350;

- mașini rectificat Interior RIF 100;
- mașini frezat universale FU 36;
- strung SN 320;
- mașini de găurit G 13;
- mașină de frezat dantura;
- rețea de aer șl abur secție.
Listele complete cu mijloacele fixe șl obiectele de inventar pot fi studiate 

la sediul societății.

Taxa de înscriere și participare la licitație este de 10 lei fără TVA și 

garanția de participare este de 10% din valoarea licitată. Taxele se pot 

achita la casieria unității sau în contul de mai sus.

Documentele de înscriere și participare la licitație sunt: copie după bule

tinul de identitate pentru persoanele fizice șl copie după înregistrarea la 

registrul comerțului, codul fiscal, statutul societății și copie după buletinul 

de identitate al reprezentantului firmei pentru societățile comerciale. Docu

mentele de participare împreună cu dovada achitării taxei de participare și 

a garanției de participare se depun cu cel puțin o zl înainte de data ținerii 

licitației.

Informații suplimentare la sediul unității șau la telefonul 0746/995186.

(104614)

• HN mp, Arieșeni, preț 20 euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Vând, farmâ, 500 mp, tel. 0254/613.366, 

a» «1490 "788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• S hectar» la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (Al)
• urgent, teren Intravilan și extravilan, în Deva 
sau împrejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
investiție sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723/251498,0788/165702,232808 
(A4)

Vând spații comerciale (25)

a închiriez teren Intravilan în oraș, zonă 
central ă, vad comercial, suprafață 600 mp, 
două fronturi stradale de 30 și 20 m, toate 
utilitățile, pretabil diverse activități comer
ciale; nu sunt agenție. Tel. 0745/698105. 
(2/19.07)

a Deva, 70 mp, parter cu Intrare stradă, 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
a hală, In Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)

a urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776.(49)
a hală In Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.778 (A9)

Cumpârâri spatii comerciali 
(26)

a In Deva, zonă centrală 5-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
a In Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Imobile chirii (29)

a garsonieră, Deva, complet mobilată 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)
a apartament 2 camere, Deva, mobilat complet 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)

a Deva, 70 mp, parter, cu intrare stradă 
amenajat pt. birou, cabinet, sediu firmă, 500 
euro/lună tel. 0722/564004. (Al)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:
AO - Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

ADMITERE 2007
ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI

CONCURS DE DOSARE - plata taxei anuale de studii 
SE FACE În 10 (ZECE) RATE LUNARE

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

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, SOCIALE $1 POLITICE
tagart O 

(sperâliara)
UuruiH 
safe Ttdolortutjaifafc

Tmralăt 
srtilb)

Afaceri internaționale 75 3 ani
Liccnjiai în Economie ș 

afaceri iiitanațioiiale
1600

Management 75 3 ani Licențiat in Management ■ 1.600

Marketing 75 .luni. LiMțiatin Marketing 1.600

Finanțe și Bind 75 3 ani Licențiat in Finanțe 1.600

Informatici economici S)
Licențiat în Cibernetică statistică 

șunfbrmHtică economică
1,600

Economie Agroalimentari și a 
mediului

75 lai Licențiat in Economie 1.600

Economia Comerțului, 
Turismului, Serviciilor și 
Managementul Calității

75 3 ații
Licențiat în Admini strarea 

afacerilor
1.600

Asistenți sociali 75 -3 ani Licențiat in Asistențăsocială 1.500

Psihologie 3® Licențiat in psihologie 1.800

Inginerie și Management in 
Alimentația Publici și 
Agroturism

75 ■4 BEI
Licențiat în Inginerieși

Management
1.800

FACULTATEA DE
Programul de wadii

- fsțwsiifart

Număr (te

srtB
. Mnloli|m«la«fa

TnțMrtâi

Drept 75 4 ani Licențiat în Drept MW

Administrație publics 75 Ijtii Licențiat îii Științe Administrative 1.500

• bd. Dacabai, 3 camere, CT, amenajat preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
a bd, Dacabai, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661, 
(A2)
a Qojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

a M. Emlnascu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
a bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băl, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2) 
a hală, 5-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231800,0740/317.314. (A9)
• spațl'i comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231300,0740/317314. (A9)

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNICîntreorelel(l,-i8"în perioada 01 iunie-28$eptembrirîOO7 de 
luni până sâmbătă inclusiv, Ia secretariatul din Hunedoara, str. Al. Vlahuță. nr. 1 bis. 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Universitatea „Alma Mater’’ din Sibiu, str. Someșului, nr. 57.
TcLfax: 0269/25.00.08; 0728/13.76.50; 0722/88M11; OWJR® 
Centrul de înscrieri HUNEDOARA, str. A. Vlahută. nr. Ibis
Tel, 0254712444,0741,552452,0723.288963.  0726/169889 
httpv/iA'Ww.uamsibiuro: e-tnaii: reetonauamsibiu.ro
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e apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, inf. latei. 0745/511.776. (A9)
e spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
»hală, 500 mp, Brad, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile schimb (30)

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

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, af 1989, preț nego
ciabil. Informații la tel. 0254/217445. (T)

ronnmo. ro

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUITI Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 într-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

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

Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

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

8

beșteli : zs.ro

RECLAME

mailto:ntamprod@rdsllnk.ro
reetonauamsibiu.ro
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Aayajeazâ pentru fabrica din Deva personal 
necalificat pentru poziția de: 

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO

S.C. SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L

* Contract de muncă permanent!
* Calificare la locul de muncă;

* Salariul de încadrare plecând de 
la 580 lei;
» Bonus de prezență ae minim 8S 
de tei;
* Spot de vechime și indemnizație 
de loialitate;
‘ Ore suplimentare plătite dublu 
șițpor pentru orala ie noapte;

.. • Tichete de masă;

* Transport gratuit pentru toți 
angajații;
* Cantină ți cabinet medical;

K_____________
Auto străine (37)

• vând Audi A4, af 2003, persoană fizică, toate 
taxele la zi, preț 12500 euro. Tel. 0751/861056. (T)
• vând CHroen C5,2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tron ic, închidere centralizată, radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 airbag, faruri 
ceață, 651/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. CD
• vând Opel Kadet, af 1990, jante aluminiu, CD- 
player, taxe la zi, înmatriculat, stare 
excepțională preț 2100 euro, negociabil. Tel. 
0721/261439,0727/364876.(T)

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând aMcht nou, cu ridicător, cu motor 
trifazic, preț negociabil. Tel. 611439. (T)
• vând urgent minigenerator de acetilenă și 
trusă de sudură și tăiere oxiacetilenă, preț 550 
lei. Tel. 0254/231750. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând ușă exterioară de apartament de bloc, 
cu vizor și două yale, preț 50 lei. Tel. 0721/148802. 
(D

Materiale de construcții (53)

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

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pui Ciobănesc Carpatin, vaccinați și 
foarte frumoși. Tel. 210900,0744/611145. (T)

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

• vând vițel de 5 luni, localitatea Rapolt. Relații 
la tel. 264285. CD

Prestări servicii (72)

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

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

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm excavatoriști, buldozeriști, 
compactoriști autogreder, din zona Petroșani. 
Avantaj cunoașterea limbii maghiare; salariu 
motivant. Informații la tel. 0722/698344. (3/20.07)
• angajăm șoferi categoriile Dl și D cu expe
riența necesară Relații la tel. 0254/231394, între 
orele 8-16. (2/24.07)
• angajez croitorese, în Deva, salariu atractiv. 
Relații la tel. 0722/275410. (2/20.07)
• caut menajeră pentru casă în Deva. Relații la 
tel. 0723/163242. (3/24.07)

•■’■-i. niaris
PRODUCEM

PARCHET
DIN LEMN MASIV

H cireș, stejar, paltin,
nuc, pâr sălbatic_____________

Trei grupe de calitate: 
Prestige, Standard si Rustic.

Grosimi: 15 - 21 mm. Lunaimi: 300 - 1500 mm.

Simeria, Str. Cuza Vodă nr. 26
Telefon: 0745 231107

Tel./Fax: 0254 263221; 0254 263102; 0254 263103 
office@linîaris.ro

http://www.liniaris.ro
• Creșa Gojdu organizează concurs pentru 
ocuparea postului de contabil cu studii supe
rioare, pe perioadă determinată. înscrierile se 
fac în, perioada 16.07. - 03.08.2007, la Creșa Gojdu, 
Al. Viitorului, nr. 5 (lângă Crucea Roșie). Tel. 
0726/373993.(104383)
• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează agenți comer
ciali. Tel. 0724/230642. (7/16.07)
• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează tricoteri pentru 
mașini de tricotat, tel. 0745/231867: tricoteri 
manuali, tel. 0744/514225; confecționeri textili, 
tel. 0746/031026 și manipulanți mărfuri, tel. 
0720/400978. (2/12.07)
• societate comercială angajează încărcători ■ 
descărcători. Tel. 0744/605685,223950. (7/23.07)
• societate comercială angajează vânzătoare 
pentru magazin alimentar, punct de lucru str. 
Bejan. Tel. 0726/761545. (3/23.07)

• curățitor-sablator. Călan, 9 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 

orele 9-16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 35 
posturi, data limită30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• director societate comercială Hunedoara, 1 
post, data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• director vănzări, Orăștie, 1 post, data limită 

30.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 

213244, orele 9-16.

• dulgher, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 

213244, orele 9-16.

• didgher, Deva, 2 posturi, data limită 12.08. Tel. 

213244, orele 9-16.

• electronist depanator utilaje calcul, Deva, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• electronist telecomunicații, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• faianțar, Deva, 3 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• faianțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• fasonator produse ceramice, Deva, 9 posturi, 
data limită 12.08., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Vulcan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• flerar-betonlst, Deva, 15 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16. 9-16.
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• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 1 post data • Inginer mecanic, Deva 3 posturi, data limită
limită31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Orăștie, 1 post, data limită 
31.07. Tei. 213244, orele 9 -16.

• grădinar, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

• Infirmieră Hunedoara, 6 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16

• Infirmieră Orăștie, 3 posturi, data limită 31.07.
Tel. 213244, orele 9-16.

• Inginer confecții piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.

• inginer construcții civile, industriale, Deva 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16

• Inginer construcții civile, industriale, Hune
doara 1 post, data limită 31.07., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

12.08. Tel. 213244, orele 9-16.

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

• Inginer producție, Orăștie, 1 post data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16

• inginer producție, Petroșani, 1 post data 
limită 1.08. Tel. 213244, orele 9-16

• inspector de specialitate administrația 
publică Hunedoara 5 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• Inspector, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• Instalator apă canal, Deva 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• Instalator încălzire centrală și gaze, Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Instalator încălzire centrală și gaze, Deva 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Instalator încălzire centrală și gaze, Hune
doara 1 post, data limită30.07. Tel. 213244, orele

Anunț de Intenție
Garda Națională de Mediu - Comisariatul Regional Timiș,

'* cu sediul în str. Cărei, nr.9 D, Timișoara, jud.Timiș, 
tel./fax.O256-219.892, 0356/427.920 e-mail
crtims@gnm.ro. reprezentată prin Comisar regional 
Daniela Mincă, intenționează să achiziționeze un imobil 
(construcție existentă și teren aferent) în Deva, jud.Hune
doara, Atribuirea contractului se va face în urma aplicării 
procedurii de negociere directă de preț cu proprietarii, 
conform „Normelor procedurale interne pentru organi
zarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contrac
tului de achiziție publică a unui imobil".

?i. Specificații tehnice pentru imobilul de achiziționat:
a) Cerințe imobil:

1. Configurație arhitecturală a clădirii:
- stadiu de finisare: -finisare exterioară finalizată și interior 
parțial finalizate;

suprafața vitrată: -să asigure iluminarea 
corespunzătoare;
2. Funcționalitate clădire:
- destinație și funcționalități: - sediul Comisariatului 
Județean Hunedoara

- anul construirii: nu mai veche de 50 ani;
3. Dimensionare:
- clădire: -regim de înălțime: - maxim P+E+M
- suprafață desfășurată: - minim 250 mp;
- spațiul interior: - compartimentat;

-înălțimeîncăperi: - minim 2,5 m;
- teren: - acces carosabil în incintă asigurat;

- nr.de locuri de parcare: - minim 4 locuri;
- spațiu de manevră în siguranță;

4. Amplasament imobil:
- amplasamentul imobilului: -în municipiul Deva; t
- distanța la căile de acces (DN, DJ, bulevarde): -maxim 
100 m.
b) Echipare edilitară - racordarea la utilitățile iocale, 
cerințe minime de îndeplinit:

1. Alimentare cu apă la rețeaua locală, existența unui 
racord care să asigure debitul necesar pentru 
funcționarea hidranților interiori și exteriori prevăzuți prin 
destinația inițială a clădirii;

2. Asigurarea existenței și funcționării soluțiilor construc
tive pentru:
- canalizare menajeră;
- canalizare pluvială;
3. Existența unui racord care să asigure debitul minim 
necesar acoperirii consumului de gaz metan pentru 
încălzirea spațiilor din clădire pe timp de iarnă;
4. Alimentarea cu energie electrică pentru o putere 
instalată de minim 15 kWh;
5. Asigurarea accesului facil la rețele de telecomunicații- 
telefonie, transmisii de date etc.
II. Modalitate de achiziție:

Comisariatul Regional va atribui contractul de achiziție 
imobil prin aplicarea procedurii de negociere directă de 
preț cu proprietarii, respectiv procedura prin care comisia 
de negociere analizează și negociază propunerea finan
ciară și clauzele contractuale cu ofertantul clasat pe 
primul loc după ierarhizarea ofertelor, urmare a studiului 
de piață.
III. Oferta va conține:

- documente obligatorii;
- propunerea tehnică;
- propunerea financiară.
1. Documentele obligatorii pe care trebuie să le depună 
ofertantul și care însoțesc propunerile tehnice și finan
ciare sunt:
a) ofertant persoană fizică:

- copie act de identitate pentru ofertantul proprietar al
bunului imobil; \
- actul juridic prin care face dovada titlului de proprietate 
al imobilului care via fi însoțit de dosarul cadastral, un plan 
al imobilului și o identificare în spațiu a acestui imobil;
b) ofertant persoană juridică:

- copie după actul de identitate al persoanei fizice împu
ternicite de societateii comercială să îndeplinească demer
surile aferente acțiunii de înstrăinare a imobilului;
- copie după documentele constitutive (statut și contract 
de societate sau act constitutiv, certificat de înregistrare la 
Registrul Comerțului, certificat constatator de existență a 
firmei, emis de Registrul Comerțului);
- copie legalizată a hotărârii adunării generale a asociaților 
(acționarilor) prin care s-a decis vânzarea imobilului;

2. Propunerea tehnică va cuprinde detaliile tehnice cerute 
la pct I „Specificații tehnice pentru imobilul de 
achiziționat"
3. Propunerea financiară va conține prețul imobilului care 
obligatoriu include taxele notariale, întabularea și cheltu
ielile legate de evaluarea imobilului efectuată de un 
expert imobiliar independent desemnat de autoritatea 
contractantă, exprimat în lei și Euro. Cursul de referință 
este cursul de referință al BNR la data întocmirii ofertei.
IV. Termenul-limită de depunere a ofertei și locul:

Data-limită de depunere a ofertelor este 09.08.2007, ora 
10.
Ofertele pot fi depuse la sediul Comisariatul Regional 
Timiș, str. Cărei, nr.9D, Timișoara, jud.Timiș sau la sediul 
Comisariatului județean Hunedoara, situat în Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr.25.
V. Modul de prezentare:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei și al 
documentelor care însoțesc, în original și o copie de pe 
acestea. în eventualitatea unei discrepanțe între original și 
copie va prevala originalul.
VI. Sigilarea și marcarea ofertei:

Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copia în plicuri 
separate, marcând corespunzător plicurile cu „ORIGINAL" 
și respectiv „COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic 
exterior, închis corespunzător și netransparent.
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și 
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei 
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este 
declarată întârziată.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresă autorității 
contractante și cu inscripția „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE 
DE DATA 13.08.2007, ORA 12". Dacă plicul exterior nu 
este marcat conform prevederilor, autoritatea contrac
tantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru even
tuala neînregistrare a ofertei.
VII. Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor se va face la data de 13.08.2007, 
ora 12, la sediul Comisariatului județean Hunedoara. 

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.
VIII. Clarificări se pot solicita de la sediul Comisariatului
Regional Timiș, compartimentul administrativ, persoană 
de contact - expert achiziții Mihai Sandu, tel/fax 
0256/219.892,0745/666.192 ___

lin%25c3%25aearis.rohttp://www.liniaris.ro
mailto:crtims@gnm.ro
nr.de
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• Pană de electricitate. Circa 80.000 de 
locuitori ai Barcelonei erau privați în con
tinuare de electricitate, ieri dimineață, la 
circa 24 de ore după întreruperea în 
furnizarea energiei electrice, care a afec
tat luni 350.000 de persoane și a creat 
haos în orașul spaniol.

Acarul Jeremy Trens și directorul 
Mi^&lui Puskin din Moscova, Irina 
Anțdftpva, au sosit împreună Ia verni
sajul expoziției „Am în America, 308 
de ani de inovații”.' > (Foto: epa)

' . --- —-- —............

Șoarece de 
Bruxelles

Bruxelles (MF) - Un șoarece s-a strecurat în încăperea în care luau prânzul miniștrii de Externe din UE, reuniți luni, la Bruxelles, dar șeful diplomației britanice, implicat într-o dispută cu Moscova pe tema uciderii unui fost agent, a insistat că animalul nu lucra sub acoperire pentru ruși. „Nu emitea semnale sonore, nu s-au auzit țipete și nu părea a fi un șoarece cu un cip implantat”, a comentat ministrul.
Ja Rule și Lil 
Wayne arestați

New York (MF) - Rap- perii americani Ja Rule și Lil Wayne au fost arestați și acuzați de posesie ilegală de arme, informează BBC News Online. Cele două staruri hip-hop, care au scos pe piață recent un duet intitulat „Uh Oh”, au fost arestate separat, la finalul unui concert desfășurat în Manhattan, duminică.

Roberts (Foto: EPA)

PremiatăLos Angeles (MF) - 
Actrița Julia Roberts 
va primi premiul pe 
2007 al Cinematedi 
Americane, la o gală 
ce va avea loc pe 12 
octombrie, în Beveriy 
Hills. Comitetul de 
selecție a ales-o în 
unanimitate pe Julia 
Roberts, câștigătoa
rea unui Oscar, să 
primească cel de-al 
22-lea premiu anual. 
Ceremonia a oma
giat un actor, regizor 
sau scenarist în 
fiecare an, de la 
inițierea sa în 1986. 
Printre laureații 
precedent se 
numără Steven Spiel
berg, Martin Scors
ese, Tom Cruise și . 
Nicole Kidman. J

iul Congresul Regional de

Guns N'Roses se reunește
New York (MF) - Componența originală a formației Guns N'Roses, cu excepția lui Axl Rose, se reunește pentru a marca a 20-a aniversare a albumului „Appetite for Destruction”. Bateristul Stephen Adler a declarat că evenimentul va avea loc la Key Club din Los Angeles, pe 28 iulie, la el urmând să ia parte membrii trupei, Slash, Izzy Stradlin și Duff McKagan. Site-ul clubului face reclamă pen

tru formația bateristului, Adler's Appetite, și LA Guns, formația din care a luat naștere 
Guns N' Roses. „Voi fi acolo împreună cu formația mea, iar Slash, Izzy și Duff vor fi și ei acolo. Va fi excelent”, a declarat Adler pe site-ul clubului Deși Axl Rose nu este așteptat, Adler a insistat că va avea loc și o reuni
une la care vor lua parte toți membrii truneL

Victime printre salvatori
■ Două avioane care 
ajutau la stingerea 
incendiilor din Grecia și 
Italia s-au prăbușit.Atena (MF) - Un avion s-a prăbușit, provocând moartea celor doi membri ai echipajului, în timp ce încerca să stingă un incendiu de pădure care pune în pericol mai multe case de pe insula Evia, au anunțat autoritățile.Un sat a fost evacuat, iar trei locuințe au fost distruse de incendiul de pădure care afectează insula din Marea Egee. Șase avioane și un elicopter îi ajutau pe cei peste 40 de pompieri aflați la locul incendiului.Aparatul Canadair al forțelor aeriene elene s-a prăbușit în timp ce răspândea apă deasupra flăcărilor, a declarat un oficial al forțelor aeriene.Resursele departamentului de pompieri sunt suprasolicitate, în condițiile în icare peste 1.450 de incendii au izbucnit în Grecia luna aceasta, în cursul celei mai călduroase veri din această țară din ultimii peste 100 de ani.
Alt avion, in ItaliaLa începutul acestei luni, trei pompieri au fost uciși după ce au rămas blocați în

.Alertă cod roșu" in Italia
(Foto: EPA)

Avionul prăbușit în Grecia
(Foto: EPA)mijlocul unui incendiu de pădure de pe insula Creta.Un pilot a fost ucis și o a doua persoană a fost rănită grav, luni seară, în accidentul unui avion utilizat la stingerea incendiilor, care s-a prăbușit în centrul Italiei, în timpul unei intervenții. „Accidentul a avut loc în provincia L'Aquila, unde incendiile de pădure s-au înmulțit luni, la fel ca și în tot centrul și sudul Peninsulei”, a afirmat purtătorul de cuvânt Luca Spoletini.Peste 8.000 de pompieri, susținuți de 1.700,de vehicule dew$Tbâfere a incendiilor și zece elicoptere au fost mobilizați pentru stingerea incendiilor de pădure, acestora alăturându-li-se întreaga flotă de protecție civilă care coordonează acțiunile aeriene, respectiv 21 de aparate de zbor.Noile focare au izbucnit în special în Sicilia, Calabria și Sardinia, însă alte intervenții majore se desfășoară în apropiere de Gubbio (centru) și în jurul liniilor de cale ferată de la San Giuliano Milanese (nord). Canicula a determinat autoritățile să declare „alertă cod roșu” în 11 orașe.

M V W WFara apa
■ Circa 500.000 de bri
tanici ar putea rămâne 
fără curent electric din 
cauza inundațiilor.

Londra (MF) - Militarii și pompierii britanici depuneau eforturi, luni seară, pentru a proteja centralele electrice care asigură energie pentru jumătate de milion de persoane după ce nivelul apelor continua să crească, scrie The Times.Guvernul a anunțat demararea unei anchete independente după ce nivelul apelorfluviului Tamisa și a râului Severn l-au depășit pe celînregistrat în inundațiile din 1947, hidrologii avertizând că acesta ar putea depăși chiar cu șase metri nivelul normal.
Vor dona o
■ Rolling Stones va oferi 
fonduri familiilor vic
timelor accidentului de 
autocar din Franța.

Varșovia (MF) - Trupa Rolling Stones, care va concerta, în această seară, la Varșovia, va oferi o parte din încasările spectacolului familiilor victimelor accidentului de autocar care a costat viața a 26 de pe

este năsew

și energie electrică energie electrică pentru circi 50.000 de locuitori iar alfe 150.000 de locuințe au rămas fără apă curentă.Livrarea de energie electrică pentru alți 500.000 de locuitori era pusă, de asemenea, sub semnul îndoielii după ce inundațiile amenințau centrala din Walham. Câteva sute de militari erau în stare de alertă pentru a asista polițiștii și pompierii în eforturile lor de evacuare a familiilor surprinse de inundații și de furnizare de ajutoare umanitare satelor rămâse fără curent electric, i
Evacuați din comitatul GloucesterPeste 10.000 de familii au rămas fără locuințe în West Country și în Valea Tamisei în ultimele patru zile iar alte câte

va mii au fost nevoite să le părăsească din cauza amenințării inundațiilor. Autoritățile au suspendat livrarea de
(Foto: epa) Peste 350.000 de persoane din comitatul Gloucester au fostavertizate că livrarea de apă curentă va fi sistată după ce o stație de epurare a apei a fost afectată de inundații.

parte din încasărilerini polonezi, produs duminică, în Franța. Concertul va debuta la ora loceilă 21.00 (19,00 GMT), în pofida doliului național de trei zile decretat luni în Plonia. Artiștii vor ține un moment de reculegere în memoria victimelor accidentului, au anunțat organizatorii.Mai multe alte spectacole erau prevăzute zilele acestea în Polonia, inclusiv un concert Rod Stewart la Gdansk, însă

acestea au fost amânate sau anulate din cauza doliului național. Rolling Stones au sosit în Polonia duminică seară și concertează la Varșovia în cadrul unui turneu de promovare a ultimului lor album, „A Bigger Bang”.Polonia este în doliu național după ce un autocar care transporta 50 de pelerini din regiunea Szczecin a căzut în- tr-un râu.

parada organizată in 
prima zi a congresului 
anual World Santa
Claus, care are loc la 
Copenhaga. (Foto: epa)

MOȘI din Norvegia și 
Suedia participă la


