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Dimineața La prânz Seara

Vrea fluidizarea soselei
Gata cu 
canicula!

Deva (T.S.) - Adminis
trația de meteorologie 
anunță că ziua de ieri a 
fost ultima din șirul ce
lor extrem de călduroase 
din această lună. Șase ju
dețe din sudul tării și 
Bucureștiul rămân cu 
avertizarea de cod porto
caliu, dar de mâine va
lul de căldură va părăsi 
România. De mâine, în 
județele Giurgiu, Călă
rași, Ialomița, Brăila, Il
fov, Constanta și munici
piul București se vor 
mai înregistra tempera
turi de 38-40 de grade 
Celsius, așa că avertiza
rea este cu cod portoca
liu.

Crește valoarea 
tichetului

București (M.F) - Va
loarea tichetului de ma
să va crește, din septem
brie, de la 7,41 lei la 7,56 
lei, potrivit unui ordin al 
ministrului Munci. Ast
fel începând cu luna sep
tembrie, valoarea nomi
nală a unui tichet de ma
să este de 7,56 lei.

Atac la prefect

Gheorghe Poenaru

Meci 
amânat
Deva (V.N.) - Echipa 
Jiul, din liga a doua, 
ar fi trebuit să susțină 
un meci amical cu 
formația PSV Eindho
ven, însă acesta nu s- 
a mai disputat deoa
rece gruparea olan
deză a rămas blocată 
în cantonamentul din 
Austria din cauza u- 
nor stânci căzute în 
apropiere. Jiul a câști
gat trei partide în 
Austria: 9-2 cu Lech 
Poznan din Polonia, 
1-0 cu FC Jablonec 
din Cehia, 9-2 cu 
TVS Rosenheim din 
Germania și a făcut o 
remiză 0-0 cu Swin
don Town din An
glia. „Sunt mulțumit 
de aceste rezultate și 
de condițiile pe care 
le avem în Austria", a 
spus Poenaru. /p.7

Deva (M.S) - Președintele filialei județene 
a Partidului Conservator, Petru Mărginean, 
a cerut demisia prefectului județului Hune
doara, Cristian Vladu, pe care l-a acuzat că

ar face presiuni politice asupra 
unor primari sau candidați ai con
servatorilor pentru a-i determina să 
treacă la Partidul Democrat. „Pre

fectul continuă presiunile pen
tru ca membrii PC să treacă 
la PD, fostul partid al aces- 

ia”, a spus Mărginean, /p.3

American Express

Ce cârduri folosesc europenii 
fiind foaia Kitne gi csraode în câlătorii'sau în aca, *e, 
cafflijile bancara prezintă și ete un s-p în preferintefe 
eetățenta JE. ' '

dintre cetițenii europeni

■ Prefectura cere ca lu
crările pe Drumul Euro
pean 68 să se facă la 
ore cu circulație redusă.

Deva (M.S.) - Instituția Pre
fectului va solicita Ministeru
lui Transporturilor ca lucrări
le de reparații la E 68 să se e-

fectueze în cadrul unui pro
gram care să tină cont de ore
le în care traficul este redus, 
cu scopul prevenirii ambuteia
jelor. „Vom sesiza ministerul 
de resort. Din explicațiile pe 
care le-am primit de la Dru
murile Naționale, contractul 
este deja încheiat, licitația e 
făcută, încep lucrările. Au în

ceput însă prost pentru ca iar 
lucrăm ca românii, de la 8 la 
16, fără să fractionăm, fără să 
lucrăm și noaptea, fără ca să 
lucrăm și sâmbăta și dumini
ca. Atunci, la valorile mari de 
trafic, drumul se blochează”, 
a declarat prefectul Cristian 
Vladu. Reacția prefectului sur
vine după ce, marți, traficul s-

a desfășurat cu greutate între 
Deva și Orăștie, din cauza u- 
nor lucrări de reparații efectu
ate la E 68, în orașul Simeria. 
Prefectul a spus că a solicitat 
chiar întreruperea lucrărilor 
între orele 12.00 și 17.00, 
deoarece se formaseră șiruri 
lungi de autovehicule, iar cir
culația se desfășura greu.

Deva are foarte puține 
verzi, cele existente print-
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Incendiu mistuitor în pădure
■ Șapte hectare de pă
dure de molid au ars din 
cauza unui foc lăsat 
nesupravegheat.

Baru Mare (M.T.) - Incen
diul a izbucnit în zona Rovina, 
la o altitudine de circa 1400 m. 
Astfel, accesul pompierilor în 
acea zonă a fost extrem de di
ficil. Aceștia au fost nevoiți să

parcurgă pe jos, încărcați cu 
bidoane cu apă, drujbe, mături 
și lopeți, o distanță de patru- 
cinci kilometri, pe un drum 
aproape impracticabil. Au ac
ționat la stingerea incendiului 
aproximativ 50 de oameni, 
pompieri din cadrul ISU Petro
șani, angajați ai Ocolului Sil
vic Baru Mare. Aceștia au re
ușit să lichideze incendiul în 
jurul orei 21.00, iar șase per

soane au rămas să suprave
gheze zona până astăzi în zori. 
„Cauza incendiului este deo
camdată incertă. Avem infor
mații că mai multe persoane 
au urcat pe munte, la cules de 
afine. E posibil ca acestea să 
fi făcut foc pe care l-au lăsat 
nesupravegheat”, a declarat 
colonelul Cornel Nasta, prim- 
adjunct al inspectorului-șef în 
cadrul ISU Hunedoara, /p.3
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4 plecări/săptâmână

Conflict între șefi la Uricani
■ Primarul și vicepri- 
marul din orașul Uricani 
se acuză reciproc de 
necunoașterea legilor.

Uricani (M.S.) - Primarul 
orașului Uricani, Dănut Buhă- 
escu, l-a acuzat ieri pe vice- 
primarul localității, Constan
tin Stancu, de neimplicare în 
activitatea instituției. Prima
rul a mai spus că va emite o 
dispoziție prin care atribuțiile 
viceprimarului vor fi restrân
se și că îl va obliga pe acesta

să studieze, zilnic, legile admi
nistrației publice locale. „îi 
voi cere să semneze condica 
de prezență la venire și la ple
care și îi voi solicita să studie
ze legile în fiecare zi, cel puțin 
câte două ore, pentru că vice- 
primarul nu le cunoaște”, a 
declarat primarul. în replică, 
viceprimarul a afirmat că a- 
cuzele șefului său simt nefon
date. „Eu îl respect pe primar 
prin prisma funcției sale. Din 
păcate, primarul este cel care 
nu cunoaște legile”, a spus 
Stancu.
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• Răpit. Un jurnalist german a fost răpit 
în provincia Kunar din estul Afganistanu
lui, a anunțat, ieri, un purtător de cuvânt 
al autorităților locale, citat de Reuters. 
Oficialul a precizat că - împreună cu 
ziaristul - a fost răpit și translatorul său.

Corupția dăunează României

Airbus 310
București (MF) - Unul 

dintre avioanele Airbus 
310, ce aparține com
paniei Tarom, va fi fo
losit de administrația pre
zidențială pentru zbo
rurile oficiale. Compa
nia Tarom deține două 
astfel de aparate care, 
după ce au fost retrase 
din circuit în 2003, au 
fost trimise pentru repa
rații la centrul de revi
zie al Airbus de la Bor
deaux.

(Foto: EPA)

Nu 
votează
București (MF) - Con
servatorii amenință 
că nu vor vota buge
tul de stat pentru 
anul viitor, dacă 
Apărarea va primi 
2,38% din PIB. Sena
torul Codruț Sereș, 
președintele Consiliu
lui Executiv al PC, 
argumentează că o 
astfel de majorare a 
bugetului Apărării 
este riscantă pentru 
stadiul actual de dez
voltare economică.

■ Ambasadorul Statelor 
Unite, Nicholas Taub- 
man, avertizează asupra 
pericolului corupției.

București (MF) - „Sunt unii 
politicieni care nu înțeleg cât 
de mult dăunează corupția 
imaginii României în străi
nătate”. Afirmația îi aparține 
ambasadorului Statelor Unite 
la București, Nicholas Taub- 
man. Ambasadorul recunoaș-

................................................
Politicienii sunt acolo în interesul 
poporului, nu al Guvernului sau al 

clasei politice

Nicholas Tauiman, ambasador 

......................... •••......... î? 
te că l-au fost prezentate mul
te cazuri de corupție, de la 
cele care implică milioane de 
dolari până la sume mai mici 
date în special în domeniu 
medical. în opinia oficialului 
american, corupția încetineș

Ambasadorul Statelor Unite ale Amerlcll ne spune pe șleau (Foto: epa)

te printre altele dezvoltarea 
infrastructurii. Taubman spu
ne că numeroase companii au 
ocolit România din această

cauză. Ambasadorul SUA la 
București recunoaște că nive
lul investițiilor străine directe 
din România este semnificativ,

dar spune că ar putea fi mai 
mare dacă numeroși investi
tori străini nu s-ar teme că nu 
vor fi tratați corect.

Bătălie pentru fonduri
■ PSD amenință Guver
nul cu moțiunea de cen
zură dacă primarii nu 
primesc fonduri.

București (MF) - Secretarul 
general al PSD, Titus Corlă- 
țean, a declarat, ieri, că for
mațiunea ar putea depune 
moțiune de cenzură împotri
va Guvernului dacă acesta nu 
va aloca fonduri în mod echi
tabil și către primăriile con

duse de social-democrați și 
dacă mai hărțulește prin con
troale aleșii partidului. Corlă- 
țean s-a plâns că în ciuda 
avertismentelor PSD, Guver
nul și ministerele continuă să 
aloce discreționar bani în te
ritoriu numai către clientela 
PD și PNL.

Secretarul general al PSD a 
amenințat că dacă Guvernul 
nu va acționa „rapid prin rec
tificări bugetare” și dacă nu 
va pune capăt presiunilor la

adresa primarilor și con
silierilor social-democrați, for
mațiunea nu mai are niciun 
motiv „să țină acest Guvern 
în viață”.

Corlățean a mai spus că 
dacă în perioada următoare 
nu va exista o evoluție rapidă 
și pozitivă, va propune con
ducerii PSD în următoarele 
săptămâni să ia în conside
rare posibilitatea depunerii 
unei moțiuni de cenzură în 
luna septembrie. TltUS Corlățean (Foto: EPA)

Rațiunea învinge terorismul

SUSținătOrî. Simpatizantii 
președintelui Robert Mugabe își mani
festă bucuria la Harare, cu ocazia 
deschiderii lucrărilor Parlamentului din 
Zimbabwe. (Foto: EPA)
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Inocență politică
București (MF) - Secretarul de stat pentru 

comerț Iuliu Winkler a declarat, marți, că 
încă mai crede că decizia de demitere a 
ministrului Telecomunicațiilor și Tehnolo
giei Informațiilor, Nagy Zsolt, poate fi 
schimbată și că până atunci nu dorește să 
discute despre preluarea postului. „în 
inocența mea deloc disimulată, cred că este 
încă posibil ca și în ultima zi să fie schim
bată decizia de demitere a ministrului Nagy 
Zsolt. Până atunci,

■ în rândul musul
manilor din Orientul 
Mijlociu, popularitatea 
lui Bin Laden e în declin.

Paris (FP) ■ Susținerea pen
tru atentate sau orice alte for
me de violență împotriva ci
vililor în numele Islamului ar 
fi intrat în declin printre lo
cuitorii din Orientul Mijlociu, 
susține agenția France Pre- 
sse, care citează datele unui 
sondaj realizat de centrul de 
cercetare Pew din Statele Uni
te ale Americii. în Iordania, 
doar 20% dintre musulmani 
spun că au încredere în Osa
ma Bin Laden. în urmă cu pa
tru ani, numărul acestora 
ajungea la 56. Acest procent 
ridicat se menține, însă, în

Teritoriile Palestiniene. în 
schimb, organizațiile militan
te Hezbollah și Hamas bene
ficiază de o presă bună în re
giune, remarcă studiul citat. 
Singura țară din Orientul 
Mijlociu unde cele două miș
cări nu se bucură de o sim
patie prea mare este Turcia, 
în Liban, 34% dintre musul
mani consideră că atentatele 
sunt mereu sau uneori jus
tificate, față de 74%, procent 
înregistrat în anul 2002. A- 
ceeași tendință se înregistrea
ză și în Bangladesh, Pakistan, 
Iordania și Indonezia, unde 
numărul susținătorilor vio
lenței în numele Islamului a 
scăzut, în medie, cu 20%.

Dimpotrivă, în Teritoriile 
Palestiniene, 70% dintre res- 
pondenți au afirmat că aten-

Violența nu are instincte
(Foto: EPA)

<

țațele sinucigașe contra civi
lilor sunt „frecvent sau măcar 
uneori justificate”. Războiul 
din Irak constituie principala 
sursă de neliniște. 88% dintre 
libanezi, 73% dintre kuwei- 
tieni și 67% dintre pakista
nezi se tem că violențele in- 
terconfesionale care însân
gerează această țară s-ar pu
tea extinde și în țările vecine.

Intenții de vot
București (MF) - PD ar 

obține 49% din voturi, 
dacă duminica viitoare 
ar avea loc alegeri, arată 
ultimul barometru de 
opinie realizat de Fun
dația Soros în perioada 
21 mai - 4 iunie 2007, pe 
un eșantion de 1999 per
soane de 18 ani și peste 
18 ani. întrebați cu ce 
partid ar vota, 49% din
tre români au optat pen
tru PD. Pe locul al doilea 
se află PSD cu 20%, ur
mat de PNL cu 11% și 
PNG cu 7%. PRM și 
UDMR sunt creditate am
bele cu 4%, în vreme ce 
PLD ar obține 2%, iar 
PNȚCD 1%.

I

Iuliu Winkler (Foto: era)

Cuvântul liber 
este auditat de 

8iroul Român de 
Aud’t ai Tjrajelor.

Bombă falsă
Londra (MF) - Doi jur

naliști britanici au fost a- 
restați la Londra, în timp 
ce încercau să plaseze o 
bombă falsă la bordul 
unei garnituri de me
trou. Angajații metroului 
i-au reperat pe cei doi în 
timp ce trasportau pache
tul suspect într-o zonă de 
servicii și au alertat po
liția. Cotidianul Daily 
Mirror, pentru care lu
crează cei doi bărbați, a 
subliniat că aceiași zia
riști au reușit, anul tre
cut, să amplaseze o bom
bă falsă la bordul unui 
tren care transporta ma
teriale nucleare, eviden
țiind astfel importante 
probleme de securitate.
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Ripostă ruseasca
■ Liderul de la Kremlin, 
președintele Putin, acuză 
Marea Britanie de prac
tici coloniale.

Moscova (MF) - Războiul 
cuvintelor, între Londra și 
Moscova pe tema asasinării 
fostului spion rus Alexander 
Litvinenko, a continuat. Pre
ședintele rus Vladimir Putin 
»...................
Acest comportament arogant consti
tuie o rămășiță a perioadei in care

Marea Britanie era hb imperia 
colonial

Vladimir Putin, președintele Rusiei 
................................................ 5? 
consideră cererea Marii Bri
tanii de extrădare a princi
palului suspect în această

anchetă drept o relicvă a tre
cutului colonial al Regatului 
Unit. Liderul de la Kremlin 
a făcut această afirmație cu 
prilejul întâlnirii cu membrii 
organizației pro-Kremlin, Na- 
shi (ai noștri - n.r.). Putin a 
spus că, deși cel puțin 30 de 
persoane învinuite de infrac
țiuni foarte grave se ascund 
la Londra, autoritățile brita
nice au preferat să închidă 
ochii. Kremlinul a refuzat ce
rerea autorităților britanice 
de a-1 preda pe Andrei Lugo- 
voi, principalul suspect în an
cheta privind moartea lui Lit
vinenko. Motivul: Constituția 
interzice extrădarea cetățe
nilor ruși. în semn de ripostă, 
Marea Britanie a expulzat 
patru diplomați ruși, gest 
care a dus la o tensionare a

Vladimir Putin acuză (Foto: epa)

relațiilor dintre cele două țări 
la fel ca în perioada Războiu
lui Rece.
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• Atenție la apă! Specialiștii Autorității 
de Sănătate Publică Hunedoara au des

coperit că 67 de fântâni publice din ju
deț, din cele 91 pe care le-au verificat pe 
parcursul a două săptămâni, conțin apă 
nepotabilă din punct de vedere microbio
logic. Situația este aceeași și în cazul a 
20 de izvoare aflate în mediul rural. (T.S.)

Incendii pe bandă rulantă

Anchetă în Par
cul Național 
Retezat

Deva (M.S.) - Prefec
tul județului, Cristian 
Vladu, a solicitat Gărzii 
de Mediu să verifice 
situația din Parcul Na
țional Retezat, el sus
ținând că în zona re
zervației științifice sunt 
scoase la păscut 2000 de 
oi, fapt interzis de lege. 
„Cele 2000 de oi nu au 
contract de pâșunat și 
ștau acolo de trei săp
tămâni. Au distrus pă
șunile. Nu este vorba de 
localnici, ci de ciobani 
care au venit cu oile din 
județele Alba și Sibiu”, 
susține prefectul jude
țului. Vladu a adăugat 
că pășunatul ar fi avut 
loc în zona în care a- 
probările de acces se 
dau doar de către Aca
demia Română. La rân
dul său, comisarul-șef al 
Gărzii de Mediu, Cristi
an Moldovan, nu are cu
noștință despre cele 
sesizate de prefect, dar 
a menționat că va veri
fica cele reclamate.

Cercetat 
pentru de
lapidare
Orăștie (M.T.) - 
Administratorul unei 
societăți comerciale 
din Orăștie este cer
cetat de către polițiști 
pentru săvârșirea in
fracțiunii de delapida
re, după ce în peri
oada mai-iunie 2007 
și-a însușit din gestiu
ne suma de 3.600 
lei. Polițiștii Formațiu
nii de Investigare a 
Fraudelor Orăștie au 
stabilit că administra
torul societății, nu a 
achitat serviciile de 
apă, canal, gunoi ale 
asociației, însușindu- 
și suma de bani. 
„Pentru stabilirea 
exactă a prejudiciului 
creat, Poliția a solici
tat o verificare amă
nunțită de către Ser
viciul ADP, din cadrul 
primăriei. în prezent, 
continuă cercetările 
sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de delapi
dare", a declarat 
subcomisarul Magda 
Popa.

■ Un pompier a stins 
în medie, în acest an, 
două hectare de teren 
cu vegetație uscată.
Mihaela Tămaș__________________
mihaela.tamas@in1orni media.ro

Deva - Un pompier a stins, 
în medie, în cele șapte luni 
care au trecut din acest an, 
aproximativ două hectare de 
vegetație uscată și lizieră de 
pădure. în această perioadă, 
pompierii din cadrul Inspecto
ratului pentru Situații de Ur
gență Hunedoara au acționat 
la stingerea a 135 incendii de 
păduri și pășuni. Astfel, la ni
velul județului, flăcările au 
mistuit peste 800 de hectare 
de teren acoperit cu vegetație 
uscată, iar singurii care se 
fac vinovați de producerea a- 
cestor incendii sunt sătenii, 
care din dorința de a-și cu
răța terenurile pot provoca 
adevărate dezastre.
Amenzi usturătoare

Conform precizărilor făcute 
de colonelul Cornel Nasta,

Și amendați și fără permis
Deva (M.T.) - în urma acțiunilor și con

troalelor efectuate în trasee, la sfârșitul 
săptămânii, polițiștii hunedoreni au aplicat 
321 amenzi la legea circulației, din care 37 
la regimul de viteză, s-au ridicat în vederea 
suspendării 23 permise de conducere, din 
care, 5 pentru consum de alcool, și s-au 
reținut 3 certificate de înmatriculare. Au 
fost constatate, în ultimele trei zile, 425 
încălcări ale diferitelor acte normative, 
sancționate cu amenzi în valoare totală de 
59.703 lei. Pentru încălcarea legislației 
rutiere cinci hunedoreni s-au ales cu dosare 
penale. Astfel, trei dintre aceștia au fost 
prinși în timp ce circulau pe drumurile 
publice fără să posede permis de conducere, 
iar ceilalți doi pentru că au urcat la vola
nul autoturismului în stare de ebrietate.

Fără bursieri
Petroșani (M.F) - Direc

torul general adjunct al CNH, 
Constantin Jujan, a anunțat 
că nu a reușit să găsească 
zece absolvenți de liceu, deși 
aceștia ar fi beneficiat pe toa
tă perioada anilor de studiu 
de salariul minim garantat, 
iar la finalizarea studiilor ar 
fî fost angajați în cadrul soci
etății petroșănene.

Conducerea CNH a inten
ționat să sprijine din primul 
an de facultate tineri care la 
sfârșitul anilor de studiu să 
fie încadrați cu contract de 
muncă în cadrul unității. La 
interviurile organizate de 
companie pentru selectarea 
viitorilor ingineri, majorita
tea celor care s-au arătat 
interesați de oferta CNH au 
fost fete.

în aceste condiții, reprezen
tanții CNH vor fi nevoiți să 
selecteze zece tineri din rân
dul celor care deja sunt la fa
cultate.

A crescut numărul incendiilor de pășuni și vegetație

prim adjunct al inspectorului- 
șef din cadrul ISU Hunedoara, 
îegislația în vigoare prevede 
sancționarea persoanelor fi
zice cu amenzi contravențio
nale cuprinse între 65 și 70 de 
milioane de lei vechi pentru 
incendierea miriștilor. Per
soanele juridice care provoa
că incendierea miriștilor sunt

Cere demisia prefectului
Deva (M.S.) - Președintele 

filialei județene a Partidu
lui Conservator (PC), Petru 
Mărginean, a cerut ieri 
demisia prefectului județului 
Hunedoara, Cristian Vladu, 
pe care l-a acuzat că ar face 
presiuni politice asupra 
unor primari sau candidați 
ai conservatorilor pentru a- 
i determina să treacă la Par
tidul Democrat. „Prefectul 
continuă presiunile pentru 
ca membrii PC să treacă la 
PD, fostul partid al acestuia, 
îi propun să-și dea demisia 
și să se ocupe de președinția 

Petru Mărginean Cristian Vladu

sancționate cu amenzi cu
prinse între 200 și 300 de mili
oane de lei vechi. Numai că, 
pentru a aplica aceste amen
zi, trebuie să fie găsiți piro
manii, ceea ce până acum nu 
s-a întâmplat.

Pompierii, sătenii și mili
tarii au luptat zile în șir cu 
flăcările și de cele mai multe 

filialei județene a PD. Pre
fectul ar trebui să se ocupe 
de treburile administrative, 
în calitatea pe care o are”, 
a afirmat președintele PC 
Hunedoara. Prefectul a ne
gat acuzele aduse de Măr- 
gineanu, afirmând că el își 
desfășoară activitatea în con
formitate cu atribuțiile le
gale pe care le are. „Nu mă 
sperie declarațiile de schim
bare. Nu mă interesează 
dacă unii bat câmpii. îmi 
văd de treabă. Probabil că 
am lezat unele interese”, a 
spus prefectul. 

ori intervențiile au fost ex
trem de dificile în special din 
cauza vântului, care în orice 
clipă poate să redirecționeze 
flăcările, și a terenului acci
dentat.
Intervenție dificilă

Cea mai grea intervenție 
din acest an a avut loc în 
zona Luncani, comuna Boșo- 
rod, unde au luat foc 40 de 
hectare de lizieră de pădure 
de rășinoase. Acțiunea s-a 
desfășurat cu dificultate din 
cauza terenului accidentat. 
Până la locul incendiului, 
pompierii au fost nevoiți să 
parcurgă pe jos o distanță 
considerabilă, ajungând îa 
locul incendiului în aproxi
mativ două ore.

■ 1433 de intervenții, din care: 
- 381 incendii, din care:
- 135 incendii de miriști, pășuni
și vegetație uscată;______________
- 28 incendii la gropile de gunoi
din județ;________________________
- 887 intervenții SMURD;________
- 32 descarcerări.

Furt de fier vechi
Călan (M.T.) - Două per

soane sunt cercetate după ce 
au fost prinse de jandarmii 
hunedoreni în zona industri
ală a orașului Călan, în timp 
ce sustrăgeau material feros. 
Corina P., de 21 de ani, și 
Sorin L., de 26 de ani, ambii 
domiciliați în orașul Călan, 
au sustras 380 kilograme de 
material feros pe care l-au 
transportat cu ajutorul unei 
căruțe. „Jandarmii au întoc
mit persoanelor în cauză acte 
de constatare pentru comi
terea infracțiunii de furt cali
ficat, faptă prevăzută și 
sancționată de art. 209 Cod 
penal, care vor fi înaintate 
pentru continuarea cercetări
lor Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Hunedoara”, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului de Jan
darmi Județean „Decebal” 
Hunedoara, sublocotenent Ni- 
colae Răducu. Orașul Călan 
este recunoscut pentru frec
ventele furturi de fier din in
cinta fostului combinat.

Accident grav pe DN7
Vețel (M.T.) - Un bărbat a fost grav rănit 

în urma unui accident de circulație petrecut 
pe DN 7, în afara localității Vețel. Conducă
torul unui VW Caddy, Florin F., de 29 de 
ani, a intrat în depășirea unui autoturism 
Skoda, condus regulamentar de Mihai N., de 
51 de ani. în acest timp, din sens opus ve
nea autoutilitara Ford Transit condusă de 
Daniel Z., de 26- de ani, din Brașov, care a 
fost obligat să frâneze brusc pentru a evita 
un impact cu autoturismul VW, însă a pă
truns pe contrasens, unde a tamponat Sko
da. în urma impactului, șoferul autoturis
mului Skoda a fost grav rănit și transportat
de urgență la Spitalul Județean din Deva,

LA INĂL-TIMB
RCA R°CMFAHCAAliîeteXSfluw»
RCA CW ftrt» wrtflgrM» pMtrw 11 tuni. «Mirai cflMt 
9 « tocumțef cu o redusm cte 50%, precum
«i Micienți ralM m 1 teni gratuita;

Vi «HcpWm m»*tra dint
DEVAț «T, I. Msmu, H. tim 0254/2 ISO 25,

brad? ftr, independenței, W,1T (Mugi domirtM), 
tel/fax; 0254/fi 13144, iMWddî t»rad«toirpM»awM»8  sa. 

petroșani; Br. I OecemBw W.
tel /tex mm /Manea. e^nuiH: aetrmumi*c*TtMtKMem ro

HUNEDOARA; S^dul «MfOi »r. ll.W./tal MM/niO»,
•■NUMI hiinfldnaraflrimmetfeeeme ■rM

ORÂȘTIEs «Ir. H. MfcMC* Q3H/244111,

Agenție

U 99 C >299 lei

>199

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe pontai 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestea --:-~ 
mentare la tel 0254/ 21 1 275. mt 8834

în perioada 3 iulie— 
2 august, iar în 27 
august vă alegeți 

200 lei!
Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 
forma votului elec- 

cât și prin
intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber", 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara asta!

tul! Vă facem 
vedete și vă 
răsplătim pentru 
asta! Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa „Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, 
sau în format elec
tronic la adresa de 
mail: sanda.bocani- 
ciueiinformmedia.ro

cuvw ■

media.ro
http://www.huon.ro
ciueiinformmedia.ro


flu* rwborialla HtțxAtdl Cub*_____________
1606 - S-a născut pictorul olandez Harmenz Rem-

1669).
1856 - S-a născut dramaturgul 
George Bernard Shaw («Pygma
lion»; premiul Nobel 1925) (m. 
1950). _________________
1875 - S-a născut psihiatrul 
elvefian Carl Gustav Jung, dis
cipol al lui Freud, fondatorul psi
hologiei analitice. 

1894 - S-a născut scriitorul britanic Aidbus Huxley
(«Punct și contrapunct»), ___________________
1916 - A încetat din viață Nicolae Teclu, chimist
român de renume mondial.
1921 - A intrat în vigoare Tratatul de pace de la Tri
anon, încheiat între Puterile Aliate ți Ungaria, care 
marca recunoașterea pe plan internațional a unirii 
Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu 
România.
1924 - A fost adoptată legea prin care se prevedea 
obligativitatea învățământului primar și se dădea 
acestuia o organizare unitară._______________________
1943 - S-a născut Mick Jagger (foto), solistul for
mației Rolling Stones.

VREMEA
1.9“ „jei 33°minim ș* maxim

f *-
i J-

Cer senin. Termometrele vor înregistra 
temperaturi minime de 19°C și maxime de 
33:C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer senin. Minima termică va fi 

de aproximativ 19°C, iar maxima de 33°C.
Sâmbătă. Cer însorit. Temperatura mi

nimă va fi de 14°C, iar maxima de 32°C.

CALENDAR RELIGIOS
Calendar Creștin Ortodox______________________
Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Muceniță Paraschevi din 
Roma.

Calendar Romano-Catolic
Ss. loachim și Ana“.

Calendar Greco-Catolii __________________
Ss Ermolau, ep, m și însoțitorii săi Ermip și Ermocrat 
- 313). S Paraschiva, m (+ 140).

ÎNTRERUPERI m, GAZ, CUI 'N*
------------- _ ........ ~ .. . . . . _ ~ w . „ x, ...... .

Apă____________________________________ ,
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Energie electrică
Energia electrică va fi întreruptă între orele: 
8.00-14.00 - în Deva, străzile I. Vulcan și Roci;
11.00-13.00 - în localitățile Sâncrai și Călanu Mic.

Gaz metan -‘'.țf--*. ,•.*( ?
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Ciorbă de pui
Ingrediente: 1 pui pentru ciorbă (fără piept și pulpe), 
‘ ceapă mare, 2 morcovi, 1 țelină, 1 pătrunjel, 1 
□ăstârnac, 100 g fasole verde, 100 g fidea, 1 cutie 
de roșii tăiate (450 g), 1/2 legătură pătrunjel, 1 I 
oorș, sare, piper, leuștean.
Mod de preparare: Se spală puiul și se taie în 6-8 
ojcăți, apoi se pune la fiert într-o oală de 3 I în apă 
cu sare cât să acopere puiul. Se lasă să fiarbă până 
se formează spuma. Se înlătură spuma și se pun 
egumele tăiate cubulețe sau rondele. După ce s-au 
iert legumele se pune fideaua. Se mai lasă să fiarbă 
■'-■că 10-15 minute, apoi se adaugă roșiile, borșul, 
eușteanul și pătrunjelul și se mai lasă să fiarbă.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

TELEFOANE GTILE
- V - - - • - W • -. V* V »*«' » v W ~ « W W J

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica________ 929
Dispecerat gaz_________ 227091
Informații CER________ 212725
Urgențe 112
Poftiowl____________ ' 981
Jandarmerie________________ 956
Politie ___________________955
O.J.P.C, HD_____________214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sâni tar-Veter. 221145

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: S - M - SES - SEDILE 

-IA - MANIAC - N - IN - UN - 

OVA - GĂSIT - IL - TRUC - ALEF

- ARUNCA - A - OF - LI - TUB - 

ITA - RIME - OCA - VANAT - R - 

SCRIERI - ACTE - REAL - DO - TU

- SFAT

700 Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce

ANTENA 1

i

v O șansă de a prinde un contract bun, de a nimeri la exa- 
7 mer un subiect pe care să-l fl învățat sau de a găsi cazare 

In stațiunea preferată. Trebuie doar să fiți insistent!

Imh

b Trebuie urgentat un demers ca să vă puteți apuca de altce- 
r va, să vă lase șeful să plecați în concediu, să scăpați de 
f toate obligațiile, să vă eliberați de greutăți. Nu vă Impa

cientați I

Gemeni

utf

if
O

&

&

Serviciul, sănătatea, școala. Re aici pe undeva sunt ceva 
probleme șl stă în puterea voastră să le rezolvați. Totul este 
să aveți bunăvoință. Fiți foarte precaut!

Rac _ . ___  .
Aflațl de ce nu v-ațl luat banii la timp, cine a sabotat, astăzi 
se dau cărțile pe față. Nu este însă momentul să vă cer
tați, d să consolidați o relație • gândiți-vă la asta!

Leu
O situație mal delicată de rezolvat. Poate nu reușiți să vin- 
dețl ceva ori să cumpărați - vă lipsesc niște acte. Vreți să 
plecați undeva și e o defecțiune la mașină.

Fecloari
Sunteți gata de drum și totuși ceva sau cineva parcă vă 
pune bețe în roate. Unii dintre voi s-ar putea să aveți emoții 
din cauza unor examene. Faceți un efort și adunați-vâ toate 
resursele!

Balanță ____________ _
O cheltuială mare, chiar toate facturile să le fi lăsat la sfârșit 
de lună? Sunt cam mulțl bani de dat. Nu prea vă mai rămân 
de buzunar, de-o înghețată. Gestlonați-vă mai bine banill

Scorpion _____ __  __ _ _
Momentul adevărului. Se vede azi cât de pregătiți sunteți 
la examen, sau în relația de colaborare - dacă sunteți 
amatori de prelungit contractul sau nu. Niște lucruri se 
clarifică.

Săgetător __________
Un efort susținut ca să vă achitați de toate obligațiile la 
slujbă. Poate plecați în concediu și rămân niște lucruri în 
aer, Iar acasă e de terminat o lucrare.

Caprlcorn^'țy ; ’__ _ _____
Poate vă găsiți ceva nou de lucru - sunt mai multe oferte 
și asta e bine c-avețl de unde să alegeți. Poate solicitați și 
un salariu mai bun în cazul ăsta.

Vânător
Este bine să-i struniți pe cei care trebuie să vă termine 
treaba fie la serviciu, fie acasă - nu care cumva să vă lase 
baltă și să vă ia șl banii. Fiți hotărâți, vigilenți!

Să aveți niște bani In plus - că s-ar putea să coste mai 
mult obiectul dorit - să nu trebuiască să faceți cale întoarsă 
pentru te miri ce mărunțiș, mai ales dacă n-aveți card.

7:00 Jurnalul TVR
7:30 TeleMatinal (partea I- 

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

10:00 Ne vedem la... TVRI 
11:00 Poponi' zicel (r) 
11:30 Deliciile bucătăriei 
12:00 Replay (r) 
12:50 Integrame după inte

grare 
13:00 Hannah Montana (s,

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

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune In 

limba germană 
17:00 Isabel, 1h căutarea

EȘiubirii (s, dramă, 
Venezuela, 2004) 

17:50 Integrame după inte
grare (r) 

18:00 Justiție militară (s).
El Cu: David James 

Elliott, Catherine Bell 
18:45 Tragerile Jocker și

Loto 5/40 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Clipe de teatru, 
clipe de viață 

20:30 Teatru: Nebunia lui 
Panlalone Scenariul și 
regia: Alexandru Tatos.

f Cu: Marin Moraru, 
Mihai Pălădescu

21:55 Sibiu 2007 
2205 Inima reginei (doc.) 
22:45 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
2320 Telecinemateca: Eca- 

_ terina cea Mare 
.jiografic SUA, 1968). 
Cu: Peter O'Toole, Zero 
Mostel, Jeanne More
au. R.; Gordon Fle- 
myng

1:10 Justiție militată (r)
200 Jurnalul TVR (r). 

Sport Meteo 
3:05 Se vede în ochii tăi
II (film, r)

430 Inima reginei (doc.) (r) 
5:10 Isabel, In căutarea 
0 iubirii (r)

600 Deliciile bucătăriei (r) 
630 Planeta In jeanp (r)

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Vis de glorie (film, r) 
11:45 Jaca Paca(r) 
12:15 Emmettiale - Afaceri 

0de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock 

13:00 Știrile ProTv 
1345 Poirot Moarte printre 

«nori (mister, Marea 
Britanie, 1989). Cu: 
David Suchet, Hugh 
Fraser, Philip Jackson, 
Puline Moran. R.: Peter 
Barber-Fleming 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
gCu: Eric Braeden, 
“Joshua Morrow, 

Laureen Bell
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Copilul furat (partea I) 
„ (dramă, SUA 1992). 
** Cu: Veronica Hamei, 

Michael Madsen, 
David Duchovny 

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

Vremea

20 Feridre răpită 
o(film artistic, thriller, 
'“Statele Unite ale 

Americii, 2006). 
In distribuție: 
Emmanuelle Vaugier, 
Bruce Ramsay, 
George Newbern, 
Nick Mancuso. 
Regia: 
Monika Mitchell 

2230 Știrile ProTv.
Sport 

23:15 CSI - New York 
«(film serial) 

-Vremea
- Vreau să fiu mare 

0:15 Feridre răpită
S(film, r)

225 Omul care aduce 
cartea (r)

230 Știrile ProTv 
330 Mega Clever (r) 
530 La Bloc
0 (reluare)

630 Emmerdale - Afaceri 
0de familie (r)

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

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

900 In gura presei (r) 
10:00 Conans interactiv 
1100 V.I.P. (s) 
1200 Vocea inimii

ni (serial). 
Cu: loan Isaiu, Toma 
Dănilă, Olga Delia 
Mateescu, Cezara 
Dafinescu, Alexandro 
Repan, Ion Dichiseanu 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe 

13:45 Puteri miraculoase 
(dramă, SUA 1999).

13 Cu: Dana elany, 
Brenda Fricker, Nick 
Chinlund, Rita Moreno. 
R.: Stephen Gyllenhaal 

16.-00 Observator 
17:00 9595, ie învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

2030 Neveste de fotbaliști 
(divertisment) 

21$ Bahmuțeanu și 
Prigoană - Povestea 
continuă (reality-show) 

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

2400 Cine-i moștenitorul?
► S3(comedie, SUA 1990). 

Cu: Beau Bridges, 
Beverly D'Angelo 
Buford Turnover a 
ajuns în rai, însă famil
ia lui se îndreaptă cu 
pași repezi spre iad! 
Moștenitorii lui Buford, 
după ce că nu se 
aveau la suflet 
n-au ezitat să dea 

. fuguța ia capul patului 
muribundului ca să 
afle cum le va fi 
împărțită averea.

200 Conan interactiv 
300 9595 (r) 
50OVhrere(s)

8:00 Spellbinder: Tărâmul 
Dragonului (r) 8:30 Tribul 
(doc.) 900 Jurnalul Euronews 
9:15 Miracole (s) 10:15 Plaja 
lui Măruță 12:05 Doctor Who 
(s) 1300 Spellbinder (s) 1330 
ABC... de ce? 14:30 Jobbing 
15:00 Împreună în Europa! 

j 1600 Jurnalul TVR (r) 16:20
Descoperă românii 16:30 adevărate 18:30 Salome (s) 
Autostrada TVR. Magazin' 19:30 Tequila cu suflet de ’ 
regional 1800 Jurnal regional femeie (s) 2030 Numai iubirea : 
1830 Replay. Legendele fot- (s) 21:45 Zorro (s) 22:45 
balului românesc 19:00 Arta ; Poveștiri de noapte (div.) 23:15 
supraviețuirii 19:30 Orășelul "' 
nostru drag (s) 2000 Celebri
tățile timpului tău 20:10 
Farmece (sj 21:00 Ora de știri 

22:10 Teritoriu interzis: în 
căutarea doctorului Living-

• stone (aventuri, SUA, 1997) 
j.50 American Gothic (sj 

045 Orășelul nostru drag (r)

6:00 Clona (r) 7:00 Iubiri (r) 
8:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
9:00 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Gitanas 
(s) 12:30 Inocentă furată (s) 
13:30 Prizoniera (s) 1530 
Iubiri (s). Cu: Paola Rey, Mauri
cio Islas 1630 Răzbunarea Vic
toriei (s) 17:30 Poveștiri !

dona (s) 0:15 Prizoniera (r) 
2:00 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

830 Great Artists 9:00 Par, 
impar (comedie, Italia, 1978) 

(11:00 Pentru o cauză dreaptă
(s). Cu: Elizabeth Lackey 12:20 
Look who is winning 14:30 

1 Cuscrele (s). Cu: Tamara Buci- 
, uceanu, Draga Olteanu Matei,
Rodica Popescu Bitanescu, 

’ Valentin Uritescu, Stela Popes- 
s cu 15:30 Pitici de vară 16:30
Acapulco Heat (s) 1730 Bere 
de la gheață 18:30 Știri 
Național TV 19:45 Viață de la 
gheață 22:00 Cronici para
normale (s) 23:00 Un nou 
început (s)

7:35 Călătorie la Ottawa 
(dramă, Canada, 2001) 9:10 

I Sister Act (comedie, SUA, 
1992) 10:55 Soția partenero- 

i lui meu (thriller, Franța, 2005) 
12:55 Războiul lui Nat Banks 
(dramă, SUA, 2004) 14:35 Dl 
și dna Smith (romantic, SUA, 

.2005) 16:35 Marile speranțe 
(romantic, SUA, 1998). Cu: 
Ethan Hawke 18:25 Aven
turile lui Sharkboy și Lavagiri 
(acțiune, SUA, 2005) 20:00 
Gospel (dramă, SUA, 2005) 
21:40 Syrians (thriller, SUA, 
2005) 23:50 Studio 60 (Ep. 14)

(WvaiaKM
7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 9:00 Realitatea de la 9:00 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:15 EU, România 1400 
Realitatea de la 14:00 14:50 

, Realitatea bursieră 15:00 Rea
litatea de la 15:00 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

730 Dragoste și putere (r) 
800 Sport cu Florentina 825 
Casa noastră (r) 9:45 Al 7-lea 
cer (s,r) 10:45 Tele RON 1225 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Mama mea, spioana 
(comedie, SUA, 2000) 1625 
Al 7-lea cer (s) 17:25 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:30 Camera de râs 20:00 
S.O.S. Salvați-mi casa 21:00 O 
vreau pe mama înapoi! 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. - cele mai 
bune momente 2230 Focus ......._________
Plus 2330 Totul despre sex (s) > Realitatea de la 20:00 20:05 
24:00 CSI - Investigații (sj 
1:00 Focus (r)

■ ** V*

PRO CI
930 Road Runner - cea mai 
rapidă pasăre (r) 1000 Noi toți 
(r) 11:00 Walker, polițist texan 
(r) 1200 Teo (r) 13:15 Călători
ile lui Sinbad (s) 13:45 Road 

! Runner - cea mai rapidă
pasăre (s) 14:15 Noi toți (s) 
15:15 Născut DJ (r) 15:45

■ Jocurile iubirii (dramă roman- : 
tică, SUA 1980) 18:00 Walk
er, polițist texan (s) 19:00 
Ruleta destinului (sj 20:00 
Entertainment News 2020 
Ruleta destinului (s) 2130 
Născut DJ (s) 2200 Don
Juan De Marco (corn.)

7:00 Matinal 710 10:00 Euro- 
maxx 10:30 Oamenii și polit
ica 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 12:30 
Teleshopping 13:05 Jurnal 
european (r) 1330 Emisiune- 
concurs 1435 Lumea cărților. 
Cu George 15:40 Euroblitz (r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 1800 6! Vine 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2000 Vulcanul stins 
(dramă, România, 1987) 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 2400 Interzis. 
Cu Laura Andreșan 030 Emi- 
siune-concurs

Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00

900 Automobile americane 
recondiționate 1000 Vânăto 
rii de mituri 1100 Mașini pe 
alese 12:00 Construcții colo
sale 13:00 Mega-războaie cu 
fiare vechi 14:00 Dependenți 
de cascadorii 15:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 1600 
Curse 17:00 Mașini pe alese: 
Porsche 928 18:00 Motoci
clete americane 1900 
Vânătorii de mituri 2000 
Cum se fabrică diverse 
lucruri? 2100 Zonă mortală 
2200 Armele viitorului: Dis
trugere maximală 2300 
Viteză uriașă 2400 Cum se 
fabrică dwăse lucruri?



www.astroline.ro
Dm (CP.) - La aceasta adresă de pe Internet veți 
gM un site despre astre, astrologie, evenimente 
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tatea de a*t) calcula ascendentă și propria astro- 
gram!.

Tinerii vor casă și carieră

1 euro 3,1323 lei
1 dolar american 2,2788 lei
1 gram de aur 49,6237 lei

■ Tinerii își doresc mai 
degrabă casă și carieră, 
decât de a avea 
moștenitori.
Clara Pâs_______________________
clara.paj@nformmedla.ro

Deva - Familie, copii... sunt 
două dintre cele mai puțin 
importante lucruri la care se 
gândesc tinerii. în schimb iși 
doresc să se afirme profe
sional, să câștige cât mai 
multi bani și să aibă propria 
lor casă. Și toate acestea cu 
mult înainte de a se căsători. 
Cel puțin așa arată datele din 
Barometrul de Opinie realizat 
de Fundația Soros. Studiul a 
scos la iveală faptul că în 
cazurile în care situația mate
rială a unei familii este pre
cară, există și riscul mai 
mare de instituire a unor

* DN 7: Slclmaș - lila - Tâtârâștl - Zam;
* DN 7: Slmerla Veche;
- DJ 705: Rapolt;
- DN NA: Dobra ■ Lipușnlc;
- ON M: Biela - Hațeg;
- Deva: Calea Zarandulul (DN7), B-dul 22 Decembrie, 
strlzlle N. Bilceicu, M. Emlnescu.

HUNEDOARA

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dada, nr. 
33,®-* 748080.
DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-» 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

relații tensionate între parte
neri. în ce privește certurile 
între parteneri, de cele mai 
multe ori acestea au ca punct 
de plecare banii. Din acest 
motiv există percepția că, 
dacă unul dintre parteneri 
are o situație materială bună, 
șansele de a avea un cămin 
„fericit” sunt mal ridicate. 
Vârsta la care un tânăr ar 
trebui să-și planifice un copil 
a crescut, variind In inter
valul 30-40 de ani. Femeile 
consideră că este bipe să 
devină mame la 30-35 de ani, 
pe când bărbații susțin că 
nici la 40 de ani nu este prea 
târziu. „Mă gândesc să termin 
facultatea. Mai am un an de 
master și apoi vreau să-ml 
găsesc un job serios. Să am o 
casă este încă un vis, dar 
poate voi reuși să cumpăr 
una prin credit, evident dacă 
o să am un salariu bun. Poate 
mă ajută și părinții. Am o 
relație, dar Încă nu mă gân
desc la căsătorie, iar copiii... 
mai pot aștepta. Poate peste 
vreo 10 ani o să mă gândesc 
și la asta”, spune Mihai R.

„Normal că Îmi doresc 
copii, doi chiar. Dar nu acum. 
Stăm Încă în gazdă, iar sala
riul meu și al soțului nu ne-

Vârsta medie a mamelor este de 28 de ani

ar permite să ne descurcăm 
dacă am avea și un copil. 
Poate dacă am fi la casa noas
tră. Am Încercat să luăm prin 
ANL, Insă nu am Îndeplinit

criteriile. Vom vedea ce va 
mai fi. Dar cu siguranță, nu 
abandonăm proiectul de a 
avea copii”, spune zâmbind 
Adelina Popescu.

Procedura licitației va fi reluata

fusAmmiint
Societatea Preț Variație

Închidere flei/act) (M
RRC 0.1030 -2.83%
SIF5 4.7100 -5.04%
SIF2 3.8000 -5.24%
ALT 0.2440 -0.41%
SNP 0.5800 -3.33%
SIF1 4.1900 -4.34%
SIF4 2.8500 -3.39%
SIF3 2.8800 -3.36%
VNC 0.2230 12.06%
Rubllcâ realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.
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■ Prima licitație privind 
modernizarea Centrului 
vechi din Orăștie a fost 
anulată.

Orăștie (C.P.) - Consilierii 
locali vor stabili în ședința CL 
Orăștie noi indicatori tehnico- 
economici și probabil proce
dura licitației se va finaliza la 
sfârșitul lunii august, a de
clarat Radu Hosu, directorul 
tehnic al Primăriei. Lucrările 
trebuie terminate în aproxi
mativ un an de la data înce
perii lor. Valoarea investiții
lor ce urmează șă se efectueze

în centrul localității a fost 
estimată inițial la 2,2 mii. lei, 
dar se crede că noua valoare 
care trebuie aprobată de către 
consilierii locali va ajunge la 
3,1 mii. lei. Suma necesară 
este asigurată din fondurile 
obținute în urma obligațiu
nilor emise de municipalitate.

Planul de modernizare a 
Centrului vechi prevede pava- 
rea cu piatră cubică a străzii 
Nicolae Bălcescu și a Pieței 
Aurel Vlaicu. Accesul pe stra
da Nicolae Bălcescu va fi Insă 
restricționat pentru mașini. 
Astfel, va exista un program 
de 1-2 ore zilnic pentru acce-

ÎNCEPĂTORIReguli:
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.

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

1 3 7 6
3 5 6 4 9

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

8 4 3 7

Centrul vechi al municipiului va fi modernizat

sul autovehiculelor care asi
gură aprovizionarea agenților 
economici din zonă. în piața 
Aurel Vlaicu se va reface ilu
minatul stradal și ornamen
tal și va fi construită o fân
tână arteziană. Aici va fi ame
najată o zonă pietonală și una 
pentru accesul auto. Șoferii 
vor avea la dispoziție și câte
va locuri de parcare.
Alte priorități

„Faptul că se cheltuiesc 
bani pentru Înfrumusețarea 
orașului e foarte bine. Dar 
cred că autoritățile ar trebui 
să se ocupe prima dată de 
problema locuințelor pentru 
tineri. Nu au unde sta. Ai mei 
stau în chirie, dar îi va eva
cua de unde locuiesc acum. în 
blocurile ANL au primit 
numai unii dintre cei care au 
depus dosare. Locuințele ar fi 
prioritatea”, e de părere Ele
na Modola. „Locuiesc într-o 
casă veche de aici din centru, 
de pe Strada Victoriei. E într- 
o stare deplorabilă. Plătim 
chirie la stat, dar cei care ar 
trebui să se ocupe de reno
varea clădirii nu fac nimic. 
Fațada arată groaznic, cad 
țiglele, pică pereții pe noi, ce 
mai!”, spune d-na Lucaci.

Lucaci

Elena Modola

-- 1 ARTICOL PUBLICITAR

AVANSAȚI

3 9 5
1 8 6

2 9 7
6 5 2

4 3
9 2 3

1 4
7 6 8 3

6 2 4

'agenda democraților}■
Locuitorii din Valea Jiului dau dreptate PD și 

doresc finalizarea lucrărilor la DN 66A

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

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

1 7 9 4 8 5 3 2 6 j 6 1 5 2 3 7 4 9 81

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

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

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

8 3 1 2 5 7 6 9 4 3 3 2 « 6 4 5 8 7

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

3 8 5 ■1 7 4 9 6 2 -:7 5 4 X 1 6 3 2

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

începători

în urmă cu aproximativ zece zile PD Hunedoara a 

început strângerea de semnături de la populația din 
Valea Jiului pentru a dovedi faptul că demersul lor de 
a insista asupra continuării și finalizării lucrărilor la 

DN 66A este esențial pentru dezvoltarea acestei zone. 
Acest gest s-a dovedit a nu fi inutil, pentru că până 

în prezent sute de oameni au stat la rând în fața 
corturilor amplasate în localitățile din Vale, în ciuda 
caniculei, ca să semneze pentru finalizarea drumu

lui.
PD Hunedoara a vrut să arate oamenilor care nu 

sunt familiarizați cu realitățile din Valea Jiului că acest 

proiect de infrastructură este esențial pentru dez
voltarea acestei zone și că oamenii de aici au înțeles 
perfect acest lucru. Nimeni, de fapt, nu are dreptul 

că condamne o comunitate la izolare și, în consecință, 
la sărăcie.

Aceasta în condițiile în care DN 66A asigură 

deschiderea Văii Jiului prin Coridorul IV Pan-European 
spre județele Timiș și Arad și frontiera României cu 
Ungaria, respectiv spre județul Caraș-Severin și cele 
două porturi situate la Dunăre, respectiv frontiera cu

Serbia și Bulgaria. Este vorba despre un proiect strate

gic de modernizare a României și de interconectare 
a țării noastre la rețelele de transport europene. Fără 
modernizarea infrastructurii de transporturi. România 

riscă să rămână decuplată de statele europene și să 
nu își poată pune în aplicare interesele sale în materie 

de dezvoltare regională. Drumul DN 66A are ca scop 
și reducerea disparităților între zonele mai puțin dez
voltate economic, cum este Valea Jiului, și cele care 
sunt mai dezvoltate, obiectiv de altfel prioritar al UE.

Pretextul pentru care ministrul transporturilor, 
Ludovic Orban, a decis sistarea lucrărilor este lipsa 

autorizației de mediu.
în 1999, pentru acest drum fuseseră obținute toate 

avizele necesare, inclusiv cel de mediu. începând cu 

anul 2005, reînnoirea acestor documente a fost 
întârziată până în prezent pentru că la nivel local acest 
proiect a devenit o temă predilectă pentru con
fruntarea politică dintre PD, de o parte, și PSD și PNL, 

de cealaltă.
PD consideră de domeniul evidenței că liberalii 

au politizat nepermis această construcție, având în

vedere că inițiativa modernizării DN 66A aparține 
președintelui Țraian Băsescu de pe vremea când ocu

pa funcția de ministru al transporturilor. Politicianis
mul nu are voie să blocheze dezvoltarea Văii Jiului 
sau a vreunei alte comunități.

De fapt, președintele Traian Băsescu și Partidul 

Democrat sunt singurii care au susținut în mod con-' 
stant modernizarea acestui drum, în ciuda opoziției 

PSD și a PNL în toată această perioadă.
în aceste zile populația din zonă poate să își spună 

punctul de vedere semnând sau nu pentru conti

nuarea acestor lucrări.
Până în prezent, semnând în număr mare pe lis

tele de susținere, locuitorii din zonă dau dreptate Par
tidului Democrat. Sperăm că autoritățile abilitate nu 

se vor opune la infinit unei dorințe clar exprimate de 
către populația din Valea Jiului.

? I Birou! oe
Organizația Jtxiețsar*
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Bălăriile au invadat parcul din cartierul Dacia Zona verde este „protejată" de garduri care nu permit accesul (Foto: t. Mânu)

Mizeria și iarba necosită sunt pretutindeni

Grădini de zarzavat la bloc
■ în jurul blocurilor din 
municipiul Deva se cul
tivă varză, ceapă și 
morcovi.

Tiberiu Stroia

tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - în timp ce o parte 
dintre spatiile verzi existente 
între blocurile municipiului 
Deva s-a transformat în 
adevărate terenuri virane, 
există și situații in care în 
fața blocului se face agricul
tură în toată regula. Astfel, 
fiecare devean care a tinut cu 
tot dinadinsul să demonstreze 
că-și are rădăcinile la tară a 
ridicat garduri în fata blocu

lui și s-a apucat de grădinărit, 
în cartierul Dacia, spre exem
plu, aproape fiecare stradă își 
are grădinile ei de zarzava-- 
turi, iar un vizitator inopinat 
poate să admire orășeni în, 
toată splendoarea lor în timp 
ce dau cu săpăliga printre 
straturi. Iar uneori, între 
vecinii de bloc, chestia asta 
mai naște și invidii. Sau scan
daluri. „Folosește tot timpul 
apă ca să-și ude plantele, dar 
la cheltuieli plătește mai 
puțin decât mine. E clar că 
s-a branșat ilegal undeva. Am 
tot făcut reclamații dar de
geaba. Mai mult, el are toată 
iarna legume iar eu le cum
păr din piață”, spune Maria, 
o vecină de bloc din cartierul 

Dacia. Tot aici un loc de joacă 
pentru copii este înconjurat 
de bălării. E clar că nimeni 
nu se gândește să cosească 
buruienile care riscă să 
invadeze mica oază a copiilor. 
Parcuri și bălării

în cartierul Dorobanți e 
mai multă curățenie în zonele 
verzi dintre blocuri. Se vede 
că e un cartier în care lo
cuiește primarul Devei. Atâta 
doar că. undeva între blocuri, 
a luat „naștere” un șantier. 
„Uneori e praf, iar copiii se 
mai joacă prin blocul în con
strucție. Ar trebui să fie 
îngrădit”, e de părere Valenti
na. în Micro 15 situația e 
dezolantă. Bruma de spații 

verzi existentă între blocuri 
arată ca un loc de depozitare 
a gunoiului. Cât despre iarba 
verde, vorba lui Caragiale, ea 
există dar... lipsește cu desă
vârșire! Iar acolo unde există 
cu adevărat s-a transformat 
într-un loc prin care cu greu 
te poți juca. Și asta deoarece 
e invadată de bălării. E 
adevărat că în Micro 15 există 
un loc de joacă pentru copii 
foarte bine amenajat. Dar 
sunt foarte mulți copii care se 
joacă aici, iar aglomerația e. 
mare. Mai mult, din când în 
când, mai ales noaptea, mai 
dau iama și tinerii care au 
trecut cu mult de vârsta 
copilăriei. Și care strică 
băncile din parc.

în Micro 15 zona verde a devenit teren viran Molozul domnește la 15 metri de părculețGrădini în spațiile dintre blocuri

Garduri de sârmă împrejmuiesc o .proprietate" dintre blocuri Spațiul verde e folosit pentru depozitarea resturilor de copaci

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro


cuvâjib Jiul a fost "blocat" de stânci

Caniculă. Deși Turneul Open de Șah Ge
neral „Trofeul Cetății" de la Deva este a- 
preciat cam la aceeași valoare ca în anii 
trecuți, organizatorii regretă lipsa unor ti
neri șahiști din țară. „Canicula din ultimele 
zile a dus la lipsa unor copii valoroși" - a 
declarat ieri Corneliu Hotăran, preșe
dintele Clubului de Șah Deva. (V.N.)

Turneul „Trofeul Cetății", la 
mijloc de drum

Deva (V.N.) - Cea de-a XXI-a ediție a Tur
neului Open de Șah General „Trofeul Cetă
ții,” care se dispută în aceste zile la Deva a 
ajuns la jumătate de drum. După patru zile 
de concurs, pe primul loc se situează la ega
litate deveanul Iuliu Hegheduș și Sorin Lev- 
ay, de la Voința Satu Mare. Ambii au acu
mulat 4,5 puncte din cinci posibile. După 
cei doi, cu câte patru puncte, urmează alți 
șase șahiști. în ceea ce privește evoluția 
campioanei mondiale la școlari, Daria Vișă- 
nescu, din Lupeni, care concurează la se
niori, președintele Clubului de Șah Deva, 
organizatorul competiției, a declarat: „Daria 
a acumulat trei puncte din cinci posibile. 
Are o evoluție bună. Chiar ieri a câștigat în 
fața unui candidat de maestru, Iosif Șmida, 
din Petroșani”.

■ Fotbaliștii din Petro
șani au ratat întâlnirea 
cu olandezii de la Eind
hoven.

Petroșani (MF) - Echipa 
Jiul Petroșani, din liga a do
ua, ar fi trebuit să susțină un 
meci amical cu formația PSV 
Eindhoven, însă acesta nu s- 
a mai disputat deoarece gru
parea olandeză a rămas blo
cată în cantonamentul din A- 
ustria din cauza unor stânci 
căzute în apropiere.

„Ne-am dorit foarte mult să 
jucăm împotriva unei echipe 
puternice precum cea olan
deză, dar din păcate planurile 
ne-au fost date peste cap de 
un incident neprevăzut. Echi
pa din Olanda a rămas bloca
tă în cantonamentul din Aus
tria din cauza unor stânci 
căzute în apropiere de locul 
unde erau cazați și au rămas 
izolați acolo. îmi pare sincer 
rău că nu a mai putut fi re- 
programat acel amical”, a de

clarat antrenorul Jiului, G. 
Poenaru. Jiul a câștigat trei 
partide în Austria: 9-2 cu 
Lech Poznan din Polonia, 1-0 
cu FC Jablonec din Cehia, 9- 
2 cu TVS Rosenheim din Ger
mania și a făcut o remiză 0-0 
cu Swindon Town din Anglia. 
„Sunt mulțumit de aceste 
rezultate dar și de condițiile 
pe care le avem în Austria, 
mai ales că nu este așa de 
cald”, a mai spus Poenaru.

Pe de altă parte, antrenorul 
principal al echipei din liga a 
doua Minerul Lupeni, Marin 
Tudorache, a afirmat că va 
trata ca pe o partidă oarecare 
disputele cu Jiul, fosta sa for
mație. „Nu mai am nimic de 
împărțit cu ei. Poate doar 
ambiția jucătorilor va fi mai 
mare, dar pe noi ne vor in
teresa doar punctele, mai pu
țin orgoliile”, a spus Tudora
che.

Printre achizițiile făcute de 
Minerul Lupeni se află mijlo
cașul de 22 de ani Țiclea de 
la Poiana Câmpina, atacantul

Dă sanse tuturor tinerilor
O

■ La Corvinul 2005 
Hunedoara, amânarea 
campionatului cu două 
săptămâni e benefică.

Valentin Neagu__________________
valentin.neagu@informmedia.ro

Hunedoara - Printr-un co
municat semnat de ofițerul de 
presă Dan Bobouțanu, ni s-a 
făcut cunoscut că echipa FC 
Corvinul 2005 Hunedoara a 
susținut ieri al patrulea joc 
de pregătire din această cam
panie, la Timișoara, în com
pania echipei POLI II Timi
șoara. Meciul a fost câștigat 
de timișoreni cu scorul de 3-

2, după ce la pauză hunedo- 
renii conduceau cu scorul de 
2-1 prin reușitele lui Fotescu 
(10) și Ungureanu (35), gaz
dele punctând în minutele 12, 
60 și 85. După partidă, an
trenorul de la Corvinul Hune
doara, Titi Alexoi, a declarat: 
„încă nu pot afirma că știu 
care va fi primul unsprezece 
deoarece sunt mulți jucători 
în lot și vreau să le dau tutu
ror posibilitatea să-mi arate 
ce pot. Azi mi-a plăcut cum s- 
au mișcat băieții până la 
pauză”. Iată jucătorii folosiți 
de antrenorul Titi Alexoi: 
Pascal -Fodor, Irina, Hațegan, 
Păduraru-Visan, Cristea, Ga- 
man, Robert Cristian - Fotes-

Au ratat întâlnirea cu olandezii (Foto: T. Mânu)

de 25 de ani de lâ Poiana 
Câmpina, Chițu, Lepădat de 
la CS Otopeni, Apostol și du
că de la Minerul Motru. „O- 
biectivul nostru este foarte

clar, salvarea de la retrogra
dare și construirea unei echi
pe bazate pe cât mai mulți ju
cători tineri”, a spus Tudo
rache.

Nimic nu este încă sigur la Corvinul (Foto: Traian Mânu)

cu și Ungureanu. Au mai 
intrat pe parcursul reprizei 
secunde, următorii: Opric-Ion- 
ica, Olteanu, Danciu, Blaga. 
Pavel, Loghin, Suciu, Bogdan

Nicolae, Galdean. Următorul 
joc amical al hunedorenilor 
se va disputa, sâmbătă, la Al- 
ba-Iulia în compania echipei 
Unirea.

Etapa a XVIII-a______________ _______
FC Săcele - Forex Brașov
FC Național - Dunărea Giurgiu

FC Brașov - Inter Gaz
Sportul Studențesc - Dinamo II București 

FC Botoșani - Dunărea Galați

Petrolul Ploiești - CS Otopeni
FCM Câmpina - Concordia Chiajna 

Prefab Modelu - CSM Focșani

FCM Bacău - Delta Tulcea

Etapa a XlX-a '____________
Dunărea Giurgiu - FC Săcele

Inter Gaz - FC Național

Dinamo II București - FC Brașov 
CS Otopeni - Sportul Studențesc 

Concordia Chiajna - FC Botoșani 
Dunărea Galați - Petrolul Ploiești 

CSM Focșani - FCM Câmpina 
Delta Tulcea - Prefab Modelu

Forex Brașov - FCM Bacău

Etapa a XX-a___________________
Prefab Modelu - Forex Brașov

FCM Bacău - Dunărea Giurgiu
FC Săcele - Inter Gaz

Sportul Studențesc - Dunărea Galați 

Dinamo II Bdcurești - CS Otopeni 
Petrolul Ploiești - Concordia Chiajna

FC Botoșani - CSM Focșani

FCM Câmpina - Delta Tulcea
FC Brașov - FC Național

Etapa a XXI-a______________________
Dunărea Galați - Dinamo II București

FC Național - FC Săcele 

CS Otopeni - FC Brașov 
Concordia Chiajna - Sportul Studențesc 

Delta Tulcea - FC Botoșani 

CSM Focșani - Petrolul Ploiești 

Forex Brașov - FCM Câmpina 

Dunărea Giurgiu - Prefab Modelu 

Inter Gaz - FCM Bacău

Etapa a XXII-a______________________
FC Botoșani - Forex Brașov

FCM Câmpina - Dunărea Giurgiu 

Prefab Modelu - Inter Gaz 
CS Otopeni - Dunărea Galați

Dinamo II București - Concordia Chiajna 

Sportul Studențesc - CSM Focșani 

Petrolul Ploiești - Delta Tulcea

FC Brașov - FC Săcele 

FCM Bacău - FC Național

Etapa XXIII-a_______________________
CSM Focșani - Dinamo II București 
Concordia Chiajna - CS Otopeni 

Dunărea Galați - FC Brașov 
Delta Tulcea - Soortul Studențesc

Dunărea Giurgiu - FC Botoșani 

Forex Brașov - Petrolul Ploiești 

Inter Gaz - FCM Câmpina 
FC Național - Prefab Modelu 

FC Săcele - FCM Bacău

Etapa a XXIV-a___________________
Sportul Studențesc - Forex Brașov 

Petrolul Ploiești - Dunărea Giurgiu 

FC Botoșani - Inter Gaz 

Dunărea Galați - Concordia Chiajna 

CS Otopeni - CSM Focșani 

Dinamo II București - Delta Tulcea 

Prefab Modelu - FC Săcele 

FCM Câmpina - FC Național 

FC Brașov - FCM Bacău

Etapa a XXV-a___________________
Forex Brașov - Dinamo II București 

CSM Focșani - Dunărea Galați 

Delta Tulcea - CS Otopeni 

Concordia Chiajna - FC Brașov 

Dunărea Giurgiu - Sportul Studențesc 

FC Național - FC Botoșani 

Inter Gaz - Petrolul Ploiești 

FC Săcele - FCM Câmpina 

FCM Bacău - Prefab Modelu

Etapa a XXVI-a___________ ____
Forex Brașov - CS Otopeni

Dunărea Giurgiu - Dinamo II București 

Inter Gaz - Sportul Studențesc 

CSM Focșani - Concordia Chiajna 

Delta Tulcea - Dunărea Galați 

FC Săcele - FC Botoșani

FC Național - Petrolul Ploiești 

Prefab Modelu - FC Brașov

FCM Bacău - FCM Câmpina

Etapa a XXVII-a_____________________
Dinamo II București - Inter Gaz

Dunărea Galați - Forex Brașov

CȘ Otopeni - Dunărea Giurgiu 

Concordia Chiajna - Delta Tulcea

FC Brașov - CSM Focșani

Sportul Studențesc - FC Național

FC Boțoșani - FCM Bacău

Petrolul Ploiești - FC Săcele

FCM Câmpina - Prefab Modelu

Etapa a XXVIII-a_________ __________
Forex Brașov - Concordia Chiajna 

Dunărea Giurgiu - Dunărea Galați

Inter Gaz - CS Otopeni

Delta Tulcea - CSM Focșani

FC Săcele - Sportul Studențesc

FC Național - Dinamo II București

FCM Câmpina - FC Brașov

Prefab Modelu - FC Botoșani

FCM Bacău - Petrolul Ploiești

Etapa a XXIX-a_____________________
Dinamo II București - FC Săcele 

Dunărea Galați - Inter Gaz

CS Otopeni - FC Național

Concordia Chiajna - Dunărea Giurgiu 

CSM Focșani - Forex Brașov

FC Brașov - Delta Tulcea

Sportul Studențesc - FCM Bacău

FC Botoșani - FCM Câmpina 

Petrolul Ploiești - Prefab Modelu

Etapa a XXX-a______________________
Forex Brașov - Delta Tulcea 

Dunărea Giurgiu - CSM Focșani

Inter Gaz - Concordia Chiajna

FC Săcele - CS Otopeni

FC Național - Dunărea Galați

FC Botoșani - FC Brașov

FCM Câmpina - Petrolul Ploiești 

Prefab Modelu - Sportul Studențesc 

FCM Bacău - Dinamo II București

Etapa a XXXI-a
Forex Brașov - FC Brașov

Dinamo II București - Prefab Modelu 

Dunărea Galați - FC Săcele 

CS Otopeni - FCM Bacău 

Concordia Chiajna - FC Național 

CSM Focșani - Inter Gaz 

Delta Tulcea - Dunărea Giurgiu 

Sportul Studențesc - FCM Câmpina 

Petrolul Ploiești - FC Botoșani

Etapa a XXXII-a
Dunărea Giurgiu - Forex Brașov 

Inter Gaz - Delta Tulcea

FC Săcele - Concordia Chiajna

FC Național - CSM Focșani

FC Brașov - Petrolul Ploiești 

FC Botoșani - Sportul Studențesc 

FCM Câmpina — Dinamo II București 

Prefab Modelu - CS Otopeni 

FCM Bacău - Dunărea Galați

Etapa a XXXIII-a
Forex Brașov - Inter Gaz 

Dunărea Giurgiu - FC Brașov

Dinamo II București - FC Botoșani 

Dunărea Galați - Prefab Modelu 

CS Otopeni - FCM Câmpina 

Concordia Chiajna - FCM Bacau 

CSM Focșani - FC Săcele' 

Delta Tulcea - FC Național 

Sportul Studențesc - Petrolul Ploiești

Etapa a XXXIV-a
Inter Gaz - Dunărea Giurgiu 

FC Săcele - Delta Tulcea

FC Național - Forex Brașov

FC Brașov - Sportul Studențesc

FC Botoșani - CS Otopeni

Petrolul Ploiești - Dinamo II București 

FCM Câmpina - Dunărea Galați 

Prefab Modelu - Concordia Chiajna 

FCM Bacău - CSM Focșani

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Bilete. Organizatorii meciului amical 
dintre campioana mondială la handbal 
masculin, Germania, și reprezentativa 
României, programat la 26 septembrie, la 
Wetzlar, au anunțat, miercuri, că biletele 
vor costa între 10 euro și 50 de euro. 
Cele mai ieftine bilete vor costa 10 euro, 
pentru tinerii de până la 18 ani, în timp 
ce tichetele VIP vor ajunge la 50 de euro. 
Amicalul dintre Germania și România va 
avea loc de la ora 21.00.

Amânare
București (MF) - Co

mitetul Executiv al FRF 
a decis amânarea star
tului ediției 2007/2008 a 
Ligii a Ii-a și Ligii a IlI-a.

Liga a Il-a va începe 
la data de 25 august in 
loc de 11 august, iar Li
ga a IlI-a în ziua de 24 
august în loc de 10 au
gust.

Probleme
Iași (MF) - Antrenorul 

echipei Poli Iași, Ionuț 
Popa, a declarat, mier
curi, că nu știe, încă, 
dacă poate conta pe toți 
jucătorii pentru partida 
de duminică de la Timi
șoara, deși este prima 
etapă de campionat.

Ionuț Popa (Foto: FAN)

Marc Silvert 
(Foto: FAN)

Pregătiri
București (MF) - Echi
pa națională de bas
chet feminin a înce
put, miercuri, pre
gătirea oficială pen
tru participarea la 
Campionatul Euro
pean din Italia (24 
septembrie-7 
octombrie), la reuni
rea de la Poiana 
Brașov, noul antre
nor, francezul Marc 
Silvert, anunțând 
jucătoarele că vor 
avea patru ședințe 
de pregătire pe zi.

■ în vreme ce lumea a 
ajuns la capătul răbdării, 
unele voci susțin că 
finalul e departe.

București (MF) - Consultan
tul pentru transferuri al clu
bului Inter Milano, Gabriele 
Oriali, susține că tratativele 
cu AS Roma în cazul funda
șului Cristian Chivu nu sunt 
încheiate și nici măcar nu 
sunt în curs de finalizare.

La întrebarea dacă va veni 
în sfârșit Chivu la Inter, Ori
ali a răspuns: „Așa se spune, 
dar eu dezmint ferm. Nicio 
negociere nu s-a încheiat și 
nici nu este în curs de finali
zare. Este clar că în cadrul 
Adunării Generale a Ligii 
Profesioniste președinții se 
pot întâlni și pot discuta 
despre Chivu”.

Antrenorul echipei Inter 
Milano, Roberto Mancini, a 
M................................................

Tratativele nu s-au Încheiat

Gabriele Oriali 

...........................................•••?!> 
refuzat să comenteze cazul 
fundașului român. „Chivu? 
Nu ne gândim la astfel de 
lucruri. Noi suntem aici ca să 
ne antrenăm bine și apoi vom

Mitea spre Real Sociedad

Se simte onorat
București (MF) - Fotbalistul formației 

Galatasaray, Emre Așik, a declarat că este 
mândru de faptul că este dorit de tehnicia
nul Gheorghe Hagi la Steaua, însă a pre
cizat că deocamdată se gândește doar să își 
aducă aportul la actuala sa echipă, 
informează presa turcă.

„Sunt mândru de o astfel de ofertă. în 
acest moment singurul meu gând este să fiu 
de folos echipei Galatasaray. Dacă cele două 
cluburi se vor înțelege, aș putea pleca”, a 
spus Emre.

Potrivit cotidianului Sabah, Emre va da 
un răspuns ofertei de la Steaua după ce va 
discuta cu tehnicianul Karl Heinz Feld- 
kamp.

Pe de altă parte, spor3.com notează că 
Hagi l-ar vrea la Steaua pe Necati Ateș, tot 
de la Galatasaray.

București (MF) - Fotbalistul 
echipei Ajax Amsterdam, Ni- 
colae Mitea, ar putea ajunge 
la gruparea spaniolă Real So
ciedad, după ce clubul olan
dez dorește să-l achiziționeze 
pe mijlocașul Xabi Prieto.

„Clubul olandez nu este dis
pus să plătească cele 6 milioa
ne cerute de Real Sociedad 
pentru Prieto, dar este dispus 
să dea 4 milioane de euro

Transfer. Atacantul ivorian al I 
echipei Paris Saint-Germain, Bonaven
ture Kalou, a semnat, miercuri, un con- 

I tract pentru 3 sezoane cu RG Lens. în 
vârstă de 29 de ani, internaționalul ivo- I 
rian, ajuns în iunie 2005 la PSG pentru 
4 sezoane, a fost lăsat pe banca de re
zerve la finalul sezonului trecut, în timp 
ce echipa sa lupta pentru menținerea în | 
prima divizie franceză. Kalou (1,82 m,
77 kg) a mai evoluat la Auxerre, [
Feyenoord Rotterdam și ASEC Abidjan.

(Foto: EPA)
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Diego Forlan știe care este cheia calificării echipei Atletico Madrid 
în fața Gloriei Bistrița (Foto: epa)

Liga Campionilor
București (MF) - Rezultate 

înregistrate în partidele din 
manșa secundă a primului 
tur preliminar al Ligii Cam
pionilor:

(+) FK Astana (Kazahstan)
- Olimpi Rustavi (Georgia) 3-0 
(în tur, 0-0)

(+) Bate Borisov (Belarus)
- Apoel Nicosia (Cipru) 3-0 
după prelungiri (în tur, 0-2)

Rangers (Andorra) - (+) 
Șerif Tiraspol (Moldova) 0-3

Ciclistul Alexander Vinokourov, prins cu „mâța-n sac" în timpul 
Turului Franței, a fost suspendat iar echipa Astana se retrage din 
competiție (Foto: epa)

După ce a fost huiduit de suporterii Romei, Cristi Chivu așteaptă un verdict în ceea ce îl privește
(Foto: EPA)

vedea ce se va mai întâmpla”, 
a spus Mancini.

Coechipierul lui Chivu la 
AS Roma, Daniele De Roși, a 
făcut o gafă în timpul unei 
conferințe de presă, anun
țând, anticipat, transferul lui 
Chivu la Inter, fiind apoi co
rectat de oficialii grupării AS 
Roma. De fapt, De Rossi a 
spus în fața microfoanelor: 

pentru a convinge gruparea 
spaniolă. însă, Ajax Amster
dam este de acord să cedeze 
și una din tinerele sale valori, 
atacantul român de 22 de ani, 
Nicolae Mitea, de 1,72 m și 64 
de kilograme. Jucătorul este 
convocat tot timpul în naționala 
României și în ciuda vârstei 
este considerat una din valo
rile importante din țara sa. 
Ajax l-a transferat la 18 ani

(în tur 0-2)
FBK Kaunas (Lituania) - (+) 

Zeta (Muntenegru) 3-2 (în tur, 
1-3)

(+) FK Sarajevo (Bosnia) - 
Marsaxlokk FC (Malta) 3-1 (în 
tur, 6-0)

(+) Dinamo Zagreb (Croa
ția) - Khazar Lenkoran (Azer
baidjan) 3-1 după prelungiri 
(în tur, 1-1)

Echipele precedate de sem
nul (+) s-au calificat în turul 
doi preliminar.

„îmi pare rău că pleacă, mai 
ales când mă gândesc că se 
duce la Inter, întărind o ad
versară directă în lupta pen
tru titlu. îmi pare rău, sper 
să își rezolve problemele cu 
clubul și să aleagă ce este mai 
bine pentru el”.
Tot nimic

Declarațiile lui Oriali sunt 

de la Dinamo București și tot 
la aceeași vârstă a debutat în 
naționala României”, scrie co
tidianul AS.

Aducerea lui Xabi Prieto 
este una din dorințele exprese 
ale lui Henk Ten Cate, care, 
după plecarea lui De Mul la 
FC Sevilla, consideră priori
tară aducerea jucătorului de 
la Real Sociedad pentru con
solidarea părții drepte.

Fără gol primit
București (MF) - Atacantul 

Diego Forlan a declarat, într-un 
interviu acordat cotidianului 
AS, că jucătorii echipei Atleti
co Madrid nu trebuie să pri
mească gol în meciul cu Glo
ria Bistrița, care va avea loc, 
sâmbătă, în manșa secundă a 
finalei Cupei UEFA-Intertoto.

„Trebuie să încercăm să nu 
primim gol și să fim conștien- 
ți că trebuie să câștigăm. Va 
fi un meci dificil pentru că 
trebuie să marcăm, dar nici 
nu putem să fim lipsiți de 
concentrare în apărare”, a 
spus Forlan.

Forlan a precizat că jucă

Moldovenii de la Tiraspol merg mai departe după o dublă victo
rie 1 (Foto: EPA)

A fost suspendat
Paris (MF) - Echipa Astana 

a decis să-l suspende pe Ale
xander Vinokourov, din Ka
zahstan, ca urmare a anun
țării depistării pozitive a ru
tierului, au anunțat conducă
torii echipei, informează AFP.

Sursa menționată a preci
zat că Vinokourov va solicita 

întărite și de consultaaMÎ 
pentru transferuri al clul^M 
Real Madrid, Ernesto BhH 
zetti.

„După părerea mea, nu se 
întâmplă nimic. Am vorbit cu 
Rosella Sensi și cu Daniele 
Prade, dar nu mi s-a părut că 
ar fi în plan o întâlnire între 
Roma și Inter”, a spus Bron-^ 
zetti.

Nicolae Mitea este aproape de 
a-și pune semnătura pe un con
tract cu spaniolii (Foto: epa)

torii de la Atletico trebuie sa 
fie conștienți de faptul că At
letico Madrid este o echipă 
mai bună dec^t Gloria Bistri
ța. „Gloria Bistrița nu este 
una din cele mai puternice 
echipe, dar asta nu înseamnă 
că noi nu trebuie să ne califi
căm”, a comentat Forlan.

Pe de altă parte, argentini
anul Sergio „Kun” Aguero a 
revenit la antrenament^ 
formației Atletico, după <3g,a 
câștigat cu naționala Argenv 
tinei, la Toronto, Campionat 
tul Mondial Under-20, el fiind 
desemnat cel mai bun jucător 
al turneului.

o contraexpertiză.
De asemenea, echipa Asta

na a anunțat că se retrage din 
Turul Franței. „Organizatorii 
Turului Franței au invitat 
Astana Cycling Team să se 
retragă din cursă, lucru 
acceptat imediat'* se arată 
intr-un comunicat al echipei.

spor3.com
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• pasoană fizică, Deva, ultracentral, 45 
mp, etaj 2 din 4, bloc de cărămidă, balcon, 
parchet, centrală termică, mobilat și utilat 
ocupabil imediat, preț 46.000 euro. Tel. 
0745/888619. (10/25.07)
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• 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 Decebai, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. (Al)

Pentru că vrem sâ-ți răsplătim fidelitatea f (5 
și să te înarmăm cu premii. îți propunem 
un nou concurs. în perioada 5 iunie -26 ON 

iulie, intră jpe www.huon.ro,completeză 
formularul asociat imaginii de promo și câștigă în 27 iuiie: 
un MP3 PLAYER, un WEBCAM sau o pereche de 
CĂȘTI CU MICROFON. SUCCES!!!
REGULAMENT
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform Media SRL și nici rudele 
acestora, de gradele I și ii. Relații suplimentare la tel. 0720/400.455
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• semidecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat, et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)
• Dacia, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Al. 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)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică, preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, etaj 1, cu 
balcon închis, parchet, gresie, faianță, reparti
toare, zonă liniștită, ocupabil imediat, preț 
135.000 lei neg., tel. 0745/302200,' 0723/ 
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 Decebai - Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808 
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 108000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0723/251498 232808. (A4)
• zona L Creangă - ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată, vedere pe 2 
părți, preț 168000 lei negociabil, tel. 0788/165702. 
0745/302200,232808 (A4)
• senadec, amenajai (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. Decebai, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg, tel. 231800. (A9)
• dec, CT, geam termopan. baie cu gresie.

1 faianță 2 balcoane, B-cful. 22 Decembrie, Deva, 
pn. .48000 Ron, tel. 231800. (A9)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• irgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

• uigent, apartament 2 camere, în Deva, zonele: 
Progresului, bid. Decebai, Gojdu. Dorobanți, 
Bălcescu, se oferă de la 120.000 lei până ia 

160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0730/474275,0723/251498,232808. 
(A4)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/ 
317314 (A9)

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)

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

• decomandate, et 3, CT, parchet, gresi- 
e+faiantă st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, preț 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. (Al)

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

• Mihai Viteazul, dec., et. 2, 2 băi, parchet, 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat preț 65.000 euro, tel, 0745/367893. (A2)

ROBBIi RIVBBft
BRIM CROSS
28101»

VENUS MTIBN

• Progresul, et 1, dec, neamenajat. 2 băi. 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec, baie, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț 68000 euro, neg, tel. 
0745/367893. (A2)
• etaj 1, bid. Decebai - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
• zona M.Viteazul - piață cu 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță, preț 66.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703, 
232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0723/251498,232808. (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 băl, 
2 balcoane, centrală termică, modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 210.000 lei neg, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva preț neg., tel. 231800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva tel. 0740/317314. (A9)

• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva tel. 
231300, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia Deva 
preț 85.000 Ron, tel. 231300. (A9)

• dec, 2 băi, contorizări integrala etaj 1, garaj sd> 
bloc, zona I. Corvin, Deva tel. 0745/51L778 (A9)

j • 3 camere, 2 balcoane, ST-57 mp, Brad, preț 
24.000 euro, tel. 0254/613366. 0788/040.490. 
0788/158483. (A10)

. • 3 camere, lângă primărie. ST-70 mp, Brad, preț 
35.000 euro, tel. 0254/613366. 0788/040.490. 
0788/158483. (A10)
• 3 camere, ST-60 mp, preț 24.000 euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• 3 camere central, ST-60 mp, Brad, preț 30.000 
euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/ 
158483. (A10)

CumDăr ap. 3 camere (06) Cumpăr ap. 4 camere (08)

• dec sau semidec.. etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)

Cumperi când ai nevoie. riârefri când ai uitat pentru 

ce ai avut nevoie.

Acum ai Respira, primul cord da twnpârtturi cu 
utdtzoru eidvsiv în fannodi. Cu Respira, fad 
cumpdrttwi de 150 mju 300 de RON, pe core le 
pfaejti în 2 sau 3 bai. în role egale, cu 0% 
oooanuu. ut troptro, ți m once, exact wuro 

când a nevoie.
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• legeni, 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 băi. 
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 băi, 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 
Caroati. Deva, oret neg, tel. 231300. (A9'

• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
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Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva + garaj, scară interioară C.T, 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro, tel. 0722/564004. (AH

Vând case, vile (13)

• casa, m Devă sau schimb cu apartament, 3 
camere, etaj 1, poziție centrală în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• casă in Simeria (lângă Marmosim), zonă 
rezidențială 868 mp, 4 camere, 2 terase, bucă
tărie, 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)
• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• urgent, Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)

romuno.ro
http://www.h
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• urgent, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• casă lemn, 1 ha, ST-50 mp, 3 camere, Buceș, 
preț 5.000 euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• lăhacentral, 70 na ST-240 mp, 7 came- 
•e+dependințe, Orăștie, preț 150.000 euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• casă+garaj, 4 camere+etaj, Ri b ița, preț 25.000 
euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/ 
158483. (A10)

• casă+anexe, ST-70+1500 mp, 3 camere, Ociu, 
preț 20.000 euro. tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• casă+dependințe, 2 ha ST-80 mp, 3 camere, 
Musaru, preț 24.000 euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483.(A10)
• casă+dependințe, 2 ha, ST-110 mp, 3 
camere+baie, Dealul Mare, preț 25.000 euro, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• casă de lemn, 5 ha, ST-50 mp, 2 camere, 
Săvești, preț 22.000 euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
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I • casă+șură. 1,5 ha, 2 camere, Buceș, preț 14000 
euro. tel. 0254/613.366. 0788/040.490.

| 0788/158483.(410)

• casă+dependințe, ST-70 mp, 2 camere, Brad, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040490, 
0788/158483. (A10)

■ dec, mm Zamfirescu, Miriști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314, 
(A9)

• tafravâan, Zăvoi la stradă, st 600 mp. gaz. apă. 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg„ tel. 
0721/593403. (Al)
• teren intravilan in localitatea Bălaia, zona 
târgului auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, 
arte la zi, ideal pentru construcție hale, in
vestiție, parcelare, tel. 0740/535095,0788/165703, 
232808. (A4)
• In Dava, zona Vulcan, S-BOO mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zom talan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zom Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. (A9)
• Mravlan ta Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776 (A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9) 

a penala Intra 550-800 mp, zona de case 
Simerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
a DN Dava-Orăștle, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 euro, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
a Brad-Deva, 03 ha, Săllșcioara, preț 6000 euro, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
a tradOradaa. 1 ha, Intravilan, preț 80.000 euro, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
a 15M mp, Arieșeni, preț 20 euro/mp. tel. 
0254/613366 0788/040.490,0788/158.483. (A10) 
având, fermă, 500 mp, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0 1/158483. -10)

Vând spații comerciale (25)

a Deva, 7b mp, parter cu irrare sracă. 
amenajat 50 000 euro. tei. 0722/564004. (A2;
a hală te Deva, zonă industrială. S-2AZ -c. 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț -eg. h. 
0745/511.776 0723/619.177. (A9)
a urgent hală pe 2 nivele, în Petroșani. ST-acte 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlp, și gm. 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 ~c 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg. te. 
0745/511.776. (A9)
a hală In Deva, toate utilitățile, amenajată S-wMb 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 23L80(J!^ 

0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

a In Dwa, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun. 
tel. 0740/317.314. (A9)

a In Dava, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)

a farmă compusă din locuință saivan și 
alte anexe gospodărești, curent trifazic, 
apă prin cădere, situata în Brad, și 35 de oi 
rasa Rose, preț negociabil. Tel. 0254/612038. 
(3/25.07)

Vând terenuri (21) Cumpăr teren (22) Imobile chirii (29)

Cumpăr casă (14)
■MB 1 ....- m

romimo.ro
• MM mp teren Intravilan, utllltițl (casa 
bonus), fs 32 m, juridic clar, Șolmuș nr. 241. 
Tel. 0722/601501. (5/23.07)

a 1 hectare la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat tel. 215121. (Al)

a legeni, tarei Intravilan și extravilan, în Deva sau 
împrejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
Investiție sau construcție, case, hale, firme, terme 
etc, tel 0723/251488 0788/165702,232808 (A4)

a închiriez cameră pentru două eleve, pe 
termen îndelungat. Tel. 0722/959383, 0254/ 
218747, (T)

a garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)

• urgent, cu grădini, Deva sau Slmeria, plata 
imediat tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)

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

Vând case la țară (17)

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

• 1 ha teren pe DN7, toate facilitățile. Relații la 
tel. 0767/048633. (T)
e vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă gaz, curent, loc drept zonă liniștită 
254300 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. (D
• In Uda, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Dava, pe DN 7, st=2500 mp, F$=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• Deva, zona rezidențială 4 'parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
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• casă, 2 camere, anexe, grădină 3000 mp, zonă 
superbă, Hălmagiu, asfalt pină la poartă ideal 
casă de vacanță, pensiune, preț 43.000 lei. Tel. 
0721/985256. (T)
• casă 2 camere, Tămpa, 12 km de Deva, 
bucătărie, baie, anexe gospodărești, curent, apă 
gaz, canalizare, contorizări, st 4500 mp, fs 22 m, 
preț 75.000 euro, negociabil. Tel. 0766/467765. 
(4/20.07)
• casă In Săntămărie Orlea, Str. Morii, nr. 158, cu 
grădină mare. Tel. 771521. (T)

• casă In satul Bretea Mureșană preț nego
ciabil. Tel 0254/215795. (T)
• vM dMMttă în Șoimuș. construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, gs 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• urgant, casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădina, sc 90 mp, st 1700 mp, 
făntănă 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, făntănă preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165701 n74O«45095,232808. (A4)

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

pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 

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

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

200Comerț Administrarea afacerilor

Management Management

Vând garsoniere (19)

• zom Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, 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)
• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semldec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
Intermediar, Dacia preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldec, bucătărie, bale, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semldec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• garsonieră 2 camere, bucătărie, faianță 
gresie, Dacia preț 83.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona Dacia, et. intermediar, st=16 mp, 
cameră baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent, zonă centrală st=40 mp, amenajări 
moderne, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zom hotel Deva cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilăfoarte repede, stare bună 
preț 75.000 iei negociabil, tel. 0788/165702, 
232808,0723/251498. (A4)
• mm Dorobanți, etaj 1,40 mo. decomandate, 
40 mp, cu oaicon, contorizări totale, preț 115.000 
lei negociapil, tel. 0254/232808, 0723/251498, 
0788/165702- <M)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, garsonieră în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei pănă 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, etaj șl suprafață, tel. 0723/251498, 
0730/474275,232808. (A4)

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

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

Luni - Vineri OS00 -15m; Sâmbătă - Duminici IO09 -12°°
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8°° - 15M la sediul

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

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

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

Simerla - Librăria situată în 
P-ța Unirii

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

§

t

romimo.ro
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CRUPUL ȘCOLAR 
„«MORE MOISIL" DEVA 

ȘCOLARIZEAZĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 
2007/2008

PRINJnyAtAmAntul pqstliceal 
ABSOLVENȚI CU SAU FĂRĂ EXAMEN DE BACALAU
REAT ÎN URMĂTOARELE PROFILE Șl SPECIALIZĂRI:

1. ^YATAMANLPOSIUCEAL CU FINANȚARE PE IA BUGET (GRATUIT)
- Tehnician coordonator activități comerciale;

- Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții

Casele sunt organizate la învățământul seral cu durata de 2,1/2 ani.

DE ȘCOLARIZARE)

- Agent vamal

- Funcționar bancar

- Maistru mecanic

Clasele sunt organizate la învățământ de zi cu durata de 2 ani - cursurile 

tesfă șurându-se zilnic după-masa.

înscrierile se facfri perioada 23.07. - 01.08.2007 șl 15.08. - 08.09.2007, 
iar admiterea îh perioada 10.-14.09.2007. 

Informații suplimentare la telefoanele 221280,221206.
(104513)

OFERIM:
* Contract de muncă permanent;

* Calificare la locul de muncă;

* Salariul de încadrare plecând de 
la 580 lei;

* Bonus de prezență de minim 85 
, de lei;

* Spor de vechime șl indemnizație 
de loialitate:

i * Ore suplimentare plătite dublu 
și spor pentru orele de noapte;

* Tichete de masă;

. * Transport gratuit pentru toți
ar.gajații;

* Cantină și cabinet medical;

V

■ " -- --------------- --------- ----------------

S.C. SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L ’
Angajează pentru fabrica din Deva personal 

necalificat pentru poziția de:

CONFECțIONER CABLAJE AUTO
* Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-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 așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ui ia Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULUI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.
Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600

Decese (75)

Colonel (r) Dragotescu Ion împreună cu soția, copiii, 
nepoții și strănepoții anunță cu durere în suflet 
decesul celei care a fost

DRAGOTESCU FILOFTEIA
în vârstă de 83 de ani, o mamă și o bunică extraor
dinară, așa cum și-ar dori oricine.

Nu te vom uita niciodată! 
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

(9/25.07)

S.C. BERE MUREȘ S.A., proprietar al 

COMPLEXULUI GERMISARA HOTEL
■.. . i. t. .

RESORT&SPA din localitatea Geoagiu Băi, str. a

Germisara nr. 1B, jud. Hunedoara, angajează personal 

calificat în funcțiile de:

-DIRECTOR ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
-BARMANI
-OSPĂTARI ’
•CAMERISTE 
-INSTALATOR
C.V.-urile se primesc la sediul societății din stațiunea Geoagiu-Băi 

sau prin fax la numărul 0725.541.101.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta telefonic la numărul 

0725.541.000 sau la adresa de email: razvan.mares@hotelgermisara.rc.

(104944)

(104155)

Familia Gheorghiu mulțumește pentru sprijinul 
acordat în momentele grele pricinuite de decesul celui 
care a fost

GHEORGHIU GEORGEL FLORIN
tuturor celor care au fost alături de ea, în mod 
deosebit familiilor ing. Doda Doru Gabriel, Doda 
Roman, ing. Brânzan Gheorghe și întregului colectiv 
de la Drumuri și Poduri și Drupo.

(8/25.07)

• vând autoturism Dacia 1310 break CT, 
culoare gri-petrol metalizat, af 1995, 
multiple îmbunătățiri, un cârlig montat și 
remorcă, preț 7.2OT lei, negociabil. Tel. 
0747/034524.(1/25.07)

Auto străine (37)

best .ro

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pui Ciobănesc Carpatin, vaccinați și 
foarte frumoși. Tel. 210900,0744/611145. (T)
• vând vițel de 5 luni, localitatea Rapolt Relații 
latei. 264285. (T)

Altele (61)

• pierdut legitimație persoană cu handicap 
gradul II pe numele Crișan Radu. Se declară nulă 
(4/25.07)

Oferte locuri de muncă (74)

Prestări servicii (72)

C.N. „LOTERIA NAȚIONALĂ" SA
- CENTRUL DE LUCRU HUNEDOARA

Angajează prin concurs „muncitor calificat" pentru 

următoarele localități:

„muncitor calificat" -
1 (post) municipiul Deva

Condiții de participare:
■ Domiciliul stabil în Deva
■ Studii medii (liceu)+calificare în una din meseriile: lăcătuș mecanic, 
Instalator, electrician
■ Lipsă antecedente penale
■ Permis de conducere
Pentru relații și informații vă adresați la sediul CL Hunedoara din Deva, str. 
Octavian Goga, nr.13, telefoane 212.396; 216.627 interior 109 - Compar
timentul resurse umane, între orele 8-16.

(104787)

• vând Citroen C5,2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tronic, închidere centralizată radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS. ESP, 6 airbag, faruri 
ceată. 6,51/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)
• vând Opei Kadet, af 1990, jante aluminiu, CD-
player, taxe la zi, înmatriculat, stare 
excepțională, preț 2100 euro, negociabil. Tel. 
0721/261439,0727/364876. (T) ■
• vând Peugăot 605 Diesel, af 1992, atare 
perfectă nr. Franța preț 2300 euro, negociabil. 
Tel. 0723/227569. (T)

• cumpăr deșeuri plastic, plata pe loc. Tel. 
0723/301857. (T)

• cumpăr lăzi de plastic (deșeu), plata pe loc. 
Tel. 0723/301857. (T)

■ vând setui de Z 3 sau 4 lacăte cu aceeași cheie, 
import Germania. ABUS. Tel. 0723/227569. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet șomaj pe numele Barbu Cris
tian Ovidiu. Se declară nul. (2/25.07)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• societate comercială oferă spre închi
riere buldoexcavator multifuncțional, com- 
bustloil. și mecanic profesionist, preț 80 
lei/ora + tva. Tel. 0747/276303,0726/743274. 
(6/25.07)

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

Piese, accesorii (42)

• vând uși partea dreaptă și trapă pentru Ford
Sierra, preț 50 lei. Tel. 0723/227569. (T)

Mobilier și interioare (47)

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

Materiale de construcții (53)

e abordaM, tramport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, modeme. Tel. 0740/218237, 
0726600804,0765/455835. (7/24.05)

• mamă a doi copii, femeie serieasă mă ofer să 
fac menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase; ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/351439. (T)

• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia. Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

• angajăm șoferi categoriile Dl și D cu expe
riența necesară. Relații la tel. 0254/231394, între 
orele 8- 16. (2/24.07)
• caut menajeră pentru casă in Deva. Relații la 
tel. 0723/163242. (3/24.07)
• Creșa Gojdu organizează concurs pentru 
ocuparea postului de contabil cu studii supe
rioare, pe perioadă determinată. înscrierile se 
fac în perioada 16.07. ■ 03.082007, la Creșa Gojdu, 
Al. Viitorului, nr. 5 (lângă Crucea Roșie). Tel, 
0726/373993.(104383)
• societate comercială angajează încărcători - 
descărcâtori. 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)
• societate comercială de intermediere caută 
doamne pentru îngrijit și supravegheat copii. 
Tel. 0747/404143,0724/593142. (5/25.07)

e apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
e Deva, 70 mp, parter, cu intrare stradă 
amenajat pt. birou, cabinet, sediu firmă 500 
euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
e spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231300,0740/317314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231800,0740/317314. (A9)

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

• hală 500 mp, Brad, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile schimb (30)

• vând distanțieri pentru fier-beton (pureci 
pentru turnare), diferite diametre. Tel. 
0723/227569. (T)

• vând fereastră nouă, în 2 canate, dimensiuni 
1,30/1,28 m, scânduri, deșeuri de scânduri, piatră 
de construcție, vană din tablă zioncată țevi de 
fier. Tel. 0254/215795. (T)

Vara aceasta 
reclama 
ta in 
Cuvântul 
liber va fi 
doar 50 de 
lei + 
TVA!
Cu bani 
putini, poți 
câștiga bani 
multi!

• 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. (T)

Auto românești (36)

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

Motorul căutare :ocu

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică, frigider stare foarte 
bună și cotarea, informații la tel. 0729/110627 
Simeria. (T)

• vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare mașină 
de cusut rusească electrică și manuală la picior, 
butelie aragaz, negociabil. Tel. 214481 sau 
213286.

[Consultanții 
\noștri de 
[vânzări, la 
[dispoziția ta!
Mihaela
Stroia
0720 - 400 438 
Anca Bobora 
0721- 513 871
Sorin Flori 
>0720 ■ 487 389

Pentru că 
suntem 
numărul 1 
în judef, 
te ajutăm să fii 
și tu numărul 1!

mailto:razvan.mares@hotelgermisara.rc
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•„Curățenie" pe MySpace. Rețeaua de 
socializare online MySpace a anunțat marți 
că a detectat și șters 29.000 de conturi ale 
delincvenților sexuali din rețdaua sa, 
numărul conturilor șterse fiind de patru ori 
mai mare decât cel estimat inițial.

Fosile Paleontologii greci au 
descoperit fosile de mastodont, vechi de 
trei milioane de ani, în regiunea Greve- 
na. (Foto: EPA)

A născut 
cvadrupleți

Buenos Aires (MF) - O 
argentiniancă de 36 de 
ani, mamă a nouă copii, 
a adus pe lume cvadru
pleți, trei băieți și o fată, 
potrivit unui anunț făcut, 
marți, de spitalul din 
Mendoza. Bebelușii, trei 
băieți și o fată cântărind 
între 1,2 și 1,425 kilo
grame, s-au născut luni 
și au fost puși în incu
batoare. Bebelușii și 
mama lor, Carina May
orga, sunt sănătoși, 
starea lor fiind bună.

• Și-a pierdut 
controlul

Londra (MF) - Britney 
Spears și-a pierdut con
trolul în mai multe rân
duri în timpul unei șe
dințe foto pentru revista 
OK!. Britney a avut pe 
parcursul întregii sesiuni 
un comportament de
zordonat și paranoic. Ve
deta a ordonat friptură 
de pui și și-a șters mâi
nile de rochia Gucci pe 
care o purta, iar cu o ro
chie Chanel a curățat mi
zeria făcută de câinele ei.

Jim Carrey
(Foto: EPA)

Mungo este un pui de leu care s-a 
născut în Abony Game Park, la 85 kilo
metri de Budapesta. (Foto: epa)

Poate vorbi cu îngerii
Oslo (MF) - Prințesa Martha-Louise a 

Norvegiei consideră că are capacități speciale 
și că poate învăța oamenii să comunice cu 
îngerii. Fiica în vârstă de 35 de ani a regelui 
Harald și a reginei Sonja a făcut anunțul pe 
un site, promovându-și concomitent planurile 
pentru un nou centru de terapie. Martha- 
Louise susține că și-a dat seama încă din 
copilărie că poate citi sentimentele interioare 
ale oamenilor, în timp ce experiențele ei cu 
caii au ajutat-o să intre în contact cu îngerii. 
Palatul regal a precizat că nu are nici o 
legătură oficială cu centrul de terapie alter
nativă gândit de prințesă. Martha-Louise are 
pregătire de psihoterapeut. Studenții de la 
centrul prințesei vor învăța cum „să creeze 
miracole” în propriile vieți și cum să intre 
în contact cu îngerii. Un program pe trei ani 
la centrul prințesei costă 3.000 de euro pe an.

A binecuvântat clopotele
■ Patriarhul rus Alexei 
al ll-lea a binecuvântat 
clopotele pentru Univer
sitatea Harvard.

Moscova (MF) - Patriarhul 
Moscovei și al întregii Rusii, 
Alexei al II-lea, a binecuvân
tat, marți, clopotele făcute la 
Voronej pentru Universitatea 
Harvard (SUA), în piața Cat
edralelor Mănăstirii Sfântul 
Daniel, din Moscova. Este 
vorba de copii ale celor 18 
clopote vechi provenind de la 
mănăstirea Sfântul Daniel, 
vândute de conducerea sovi
etică industriașului american 
Charles Richard Crane, care 
le-a donat, în 1930, Univer
sității Harvard. Pe 20 martie 
2007, Universitatea a con
simțit să înapoieze clopotele 
Bisericii Ortodoxe Ruse, în 
schimbul a 18 copii exacte.

Pe 12 septembrie, va sosi în 
Rusia primul din cele 18 
clopote originale, urmând ca

Mașină care se-ncarcă la priză
Tokyo (MF) - Fabricantul de 

automobile Toyota a anunțat 
că a realizat un prototip de 
autovehicul hibrid care se 
încarcă prin conectarea la o 
priză electrică obișnuită, trans-

încă o 
comedie

Hibridul Toyota (Foto fan>

Los Angeles (MF) - 
Jim Carrey va juca 
rolul unui tip care 
încearcă să-și 
schimbe viața 
spunând „da" în 
toate situațiile în care 
este implicat, în „Yes 
Man", o nouă come
die produsă de stu
diourile Warner 
Bros.. „Yes Man" se 
bazează pe o carte 
de memorii a autoru
lui britanic Danny 
Wallace. Scenariul, 
semnat de Nicholas 
Stoller, va fi rescris 
parțial. Regia îi va 
aparține lui Peyton 
Reed, iar filmările vor 
începe în octombrie.

Mii de turiști au fost evacuați
■ Peste 4.000 de turiști 
au fost evacuați din 
două stațiuni din Italia 
în urma incendiilor.

Peschici (MF) - Turiștii au 
fost evacuați, marți, din sta
țiunile Peschici și Vieste de pe 
litoralul adriatic al Italiei în 
urma incendiilor provocate de 
caniculă. Incendiile s-au soldat 
până în prezent cu doi, nu cu 
patru morți, așa cum au anun
țat inițial autoritățile, a de
clarat un purtător de cuvânt al 
serviciului de protecție civilă.

Potrivit sursei citate, două 
cadayre carbonizate au fost 
descoperite într-o mașină. 
Luni, un pilot al unui avion- 
cisternă care s-a prăbușit în 
cursul unei misiuni de inter-

Alertă în Oxford (Foto: EPA)

Patriarhul (Foto: epa)

toate celelalte să ajungă la 
mănăstirea Sfântul Daniel 
până în august 2008. 
„Clopotele mănăstirii Sfântul 
Daniel ocupă un loc aparte 
printre cele mai celebre 
ansambluri de clopote”, a 
declarat patriarhul rus.

Cel mai vechi clopot al 
mănăstirii Sfântul Daniel, 
păstrat la Harvard, datează 
din secolul al XVII-lea, iar cel 
mai recent, din 1904. Clopotul 
cel mai mare (care cântărește 
circa 13 tone) a fost fabricat 
la Moscova, în 1890.

mite AFP. Compania, pionier 
în domeniul motoarelor hi
bride care funcționează simul
tan cu carburanți obișnuiți și 
electricitate, susține că pro
totipul pe care l-a realizat este 
o premieră mondială.

Mașina, care poate trans
porta până la cinci persoane, 
este echipată cu o baterie 
nichel-metal și se încarcă în 
același fel cu laptop-urile, prin 
conectarea la o priză 
obișnuită.

Automobilul a fost conceput 
pentru a rula numai cu aju
torul electricității, pe distanțe 
mici, cu o viteza de cel mult 
100 de kilometri pe oră.

Fumul se ridică deasupra stațiunii Peschici (Foto: epa)

venție în zona calamitată a fost 
descoperit mort. La Peschici, 
un orășel turistic cu o popu

Risc de inundații în Oxford
Oxford (MF) - Aproximativ 

250 de locuințe dintr-un carti
er din centrul orașului Oxford 
au fost evacuate în noaptea de 
marți spre miercuri din cauza 
riscului de inundații, în timp 
ce viitura formată pe Tamisa 
se deplasează în aval, spre 
localitățile Reading și Windsor.

Ieri dimineață serviciile de 
urgență au fost nevoite să 
recurgă la evacuarea unei 
părți a cartierului Osney, o

lație de 4.000 de locuitori, peste 
100 de autoturisme și rulote au 
fost arse iar mai multe băi

a
zonă care nu fusese afectată de 
inundațiile masive înregistrate 
de mai multe zile în vestul 
țării. Cartierul a fost afectat de 
mai multe pene de curent, însă 
centrala electrică din Osney 
Mead nu este expusă unui 
„risc imediat” de inundații. 
Agenția pentru Mediu a 
menținut șase alerte privind 
riscul ridicat de inundații și se 
așteaptă ca nivelul apelor să se 
mențină ridicat. 

publice au fost avariate în 
urma incendiilor, potrvit margfc 
torilor oculari. Circa 4.000 d^ 
turiști au fost evacuați, marți, 
și transportați cu autobuzul în 
orașul vecin San Giovanni 
Rotondo. Incendiile au afectat 
și stațiunea Vieste, cu o popu
lație de 13.000 de locuitori, 
determinând turiștii să se 
refugieze în școli și grădinițe. 
Serviciul de protecție civilă a 
primit, ieri dimineață, zeci de 
apeluri de urgență în cental 
și sudul Italiei, potrivit săl
ciului de presă.

Numeroase incendii au 
izbucnit în regiunile Abruzzi, 
Latium, Calabria, Sicilia și Sar
dinia unde autoritățile locale 
se luptau cu flăcările asistate 
de două avioane-cisternă tri
mise de Spania.

Sculptorul danez
Patrick Steptoe și

i echipa sa participă la
i festivalul de sculpturi 

în nisip de la Wittm. ia. 
Germania £?a


