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A plecat 
de-acasă

Petrila (M.F.) - O feme
ie de 36 de ani, din Iași, 
dată^n urmărire genera
lă, ă fost identificată de 
către polițiștii din Petri
la. Georgeta Popovici se 
sustrăgea pedepsei cu în
chisoarea. Ea a fost găsi
tă în zona Parâng din 
localitate, unde locuia cu 
cineva în concubinaj. A 
fost reținută și a fost 
^usă la Penitenciarul 
dârcea Mare pentru a-și 
executa pedeapsa.

Accident 
la Burjuc 
Burjuc (M.T.) - Trei 
persoane au fost 
rănite în urma unui 
accident de circulație 
petrecut ieri diminea
ță, în jurul orei 7.00, 
pe DN7, în localitatea 
Burjuc. Conducătorul 
unui autoturism 
Dada 1310, Voicu P„ 
de 68 de ani, din 
Arad, dm cauza obo
selii, a adormit la vo
lan, a pierdut con
trolul mașinii și a pă
răsit partea caro
sabilă, izbindu-se de 
un stâlp de înaltă 
tensiune de pe mar
ginea șoselei. în ur
ma impactului soția 
conducătorului auto, 
Niculina P., de 64 de 
ani, pasageră pe 
locul din dreapta-față 
a fost grav rănită și 
transportată în stare 
de urgență la Spitalul 
Județean din Deva. 
Șoferul Daciei și pa
sagerul din spate, un 
copil de 12 ani, Că
tălin F„ au scăpat cu 
răni ușoare. în mo
mentul producerii 
accidentului pasagerii 
autoturismului purtau 
centurile de sigu
ranță.

împușcaturi
■ Polițiștii au tras șase 
focuri de armă pentru a 
opri doi bărbați care 
furaseră dintr-un chioșc.

Deva (M.T.) - O patrulă for
mată din doi agenți de poliție 
din cadrul Poliției Munici
piului Deva - Biroul Poliției

de Ordine Publică a observat 
ieri dimineață, în jurul orei 
3.30, două persoane care 
transportau mai multe bu
nuri. Când „au dat cu ochii” 
de polițiști au rupt-o la fugă. 
Polițiștii au alergat după cei 
doi, reușind să-l prindă pe 
unul dintre aceștia. Bărbatul, 
Romeo D., de 26 de ani, din

în
comuna Călărași, județul 
Dolj, a fost dus la chioșcul de 
unde le-a spus polițiștilor că 
a furat bunurile, iar vânză- 
toarea l-a recunoscut. La un 
moment dat, tânărul a simu
lat că îi este rău, apoi a fugit 
încercând să scape. Unul din
tre agenții de poliție l-a somat 
verbal, după care a tras șase

focuri de armă, toate în plan 
vertical. Bărbatul a fost prins 
și imobilizat. Acesta a de
clarat că pe persoana cu care 
a fost la furat a cunoscut-o o- 
cazional în Deva și știe doar 
că se numește „Cătălin”. 
Bărbatul este cercetat pentru 
furt calificat, iar „colegul” 
său este căutat de polițiști.

t» persoană a aecedat In 
unui accident rutier petrecut pe ** •!?
raza localității Brâznic. Victima _. 
conducea o mașină Audi, ^a un ' 
moment dat inexplicabil șoferi a ® 
intrat pe contrasens lovind fwntal 
un autobuz cu navetiști. /pJ |
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Bani pentru șoselele județului
■ Consilierii au aprobat 
suplimentarea sumelor 
pentru modernizările 
drumurilor județene.

Deva (M.S.) - Consilierii ju
dețeni au aprobat ieri alocarea 
unei sume de aproape 20 mi
lioane lei pentru moderniza
rea unor drumuri județene, 
între care și cel care face le
gătura între Sântuhalm și Hu
nedoara. Astfel, pentru reabil
itarea acestui drum județean 
au fost distribuite fonduri în 
valoare de 1,18 mii. lei, lucră
rile aflându-se într-un stadiu

avansat. Pentru modernizarea 
drumului care face legătura 
între comuna Vața de Jos și 
limita cu județul Arad au fost 
alocați 1,5 mii. lei, în timp ce 
pentru drumul dintre Buceș- 
După Piatră-Tarnița sumele 
aprobate se ridică la 250.000 
lei. în atenția consilierilor ju
dețeni s-au mai aflat drumu
rile Bobâlna-Feredee, pentru 
care s-a alocat un milion de 
lei, Chitid-Ocolișu Mic-Ludeș- 
tii de Jos, cu 9 mii. lei, și Bu- 
ceș-După Piatră-limita cu ju
dețul Alba, cu 5,76 mii. lei. 
Președintele CJ Hunedoara, 
Mircea Moloț, a anunțat con

silierii că a fost pregătit un 
proiect de hotărâre de Guvern 
prin care se solicită de la bu
getul de stat 25 mii. lei pen
tru finalizarea unor lucrări la 
drumurile județene, până la 
sfârșitul anului în curs. în ur
ma unei rectificări bugetare, 
Guvernul a prevăzut 600 de 
mii. lei pentru modernizarea 
drumurilor județene din toată 
țara. Condiția de accesare a 
sumelor de către județe este ca 
banii să fie solicitați prin pro
iecte de hotărâri de Guvern, 
iar fondurile primite să fie 
destinate pentru terminarea 
unor lucrări începute deja.

Bancomate 
nefuncționale

București (M$ / Car- 
uurile del|ebit Bnîșe de 
Raiffeisen. Bank România 
nu vor funcționa în noap
tea de sâmbătă, 28 iulie, 
spre duminică, 29 iulie, 
de la ora 00:00 la ora 5:00, 
întrucât vor fi realizate 
lucrări pentru extinderea 
capacităților sistemului 
informatic, a anunțat 
conducerea băncii. Opri
rea sistemului nu va in
fluența utilizarea cârdu
rilor de credit.

Bursa locurilor de muncă
Deva (D.I.) - La Bursa lu

nară a locurilor de muncă or
ganizată de către AJOFM Hu
nedoara cei 82 de agenți eco
nomici care și-au anunțat par
ticiparea oferă 932 de locuri de 
muncă. La acestea se adaugă 
oferta curentă aflată în evi
dențele agenției. Bursa lo
curilor de muncă se desfă

șoară în această dimineață în 
toată rețeaua teritorială a 
AJOFM. Participanților le va 
fi distribuit numărul 5 al pub
licației lunare „Piața Muncii”. 
Aici, pe lângă lista completă a 
locurilor de muncă din județ, 
există o secțiune dedicată ofer
telor de muncă provenite din 
spațiul comunitar.
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• Ambasador. Lipsa unui ambasador la 
Washigton este un handicap în partene- 
riatul româno-american, consideră 
președintele comisiei senatoriale de 
politică externă, liderul PSD, Mircea 
Geoană, care face un apel către factorii 
decidenți să desemneze un diplomat care 
să ne reprezinte în relațiile cu SUA.

începe
■ Fostul președinte, Ion 
Iliescu, îl atacă dur pe 
Traian Băsescu, afirmând 
că vrea tronul României.

războiul președinților

Alertă 
antiteroristă

Washington (MF) - 
Autoritățile de pe toate 
aeroporturile din Statele 
Unite ale Americii au 
intrat în alertă antitero
ristă, în urma unui 
avertisment venit din 
partea Administrației pen
tru Securitatea Trans
porturilor. Potrivit unui 
raport emis la 20 iulie, 
au fost găsite indicii 
asupra unor tentative 
nereușite de a comite 
atentate cu bombă la 
bordul unor avioane.

Precizări

(Foto: EPA) j

București (MF) - Cio- 
roianu (foto) a fost 
invitat în această 
dimineață la Senat 
pentru a discuta 
despre poziția Româ
niei, în contextul în 
care Rusia a anunțat 
suspendarea tempo
rară a participării la 
Tratatul Forțelor 
Convenționale din 
Europa.
Ministrul de Externe, 
Adrian Cioroianu, 
spune că interesul 
României în nego
cierile privind Tratatul 
Forțelor Conven
ționale din Europa 
este ca Rusia să își 
respecte promisiunea 
de retragere din 
Georgia și Republica 
Moldova.

București (MF) - Președin
tele de onoare al PSD, Ion Ili
escu, l-a atacat dur pe Traian 
Băsescu printr-o scrisoare 
deschisă, în care șeful statu
lui este acuzat că periclitează 
imaginea României, că sea
mănă discordie în societate și 
că acțiunile sale sunt contra 
interesului național. în scri-

Este un exemplu tipic 
de propagandă de 
inspirație sovietică

Traian Băstscu,
OESPRE SCRISOAREA LUI ION ILIESCU

99
soare, Ion Iliescu reacționează 
față de interviul dat de Tra
ian Băsescu în revista Poli-

Winkler - ministru
București (MF) - Președintele UDMR, 

Marko Bela, a susținut că astăzi a înaintat 
Guvernului propunerea ca Iuliu Winkler 
(foto) să ocupe funcția de ministru al Tele
comunicațiilor. Marko Bela a venit cu 
această propunere în

: E
PA

)

tique Internationale, dar rea
duce în discuție elemente ale 
unei polemici mai vechi între 
cei doi, ce a escaladat în pe
rioada suspendării șefului sta
tului. Iliescu îl acuză pe Tra
ian Băsescu de rea-voință, 
ipocrizie, neglijarea interesu
lui național în favoarea celui 
propriu, de distrugerea păcii 
sociale și încălcarea Consti
tuției. într-o intervenție în

direct la Realitatea TV, Ion 
Iliescu a completat afirmațiile 
pe care le-a făcut prin inter
mediul scrisorii sale deschise 
și a comentat replica Preșe
dinției la scrisoarea sa: „A- 
ceastă replică este de aceeași 
calitate ca și interviul pe care 
domnul Băsescu l-a dat în re
vista Politique Internationale. 
Dânsul este cel care promo
vează ura și încrâncenarea. A

adus în politica românească 
discordia, chiar și împotriva 
oamenilor cu care a venit la 
putere. Cei doi ani în care a 
fost la putere este un exem
plu de ceea ce nu trebuie să 
facă un om de stat. Replica 
Președinției incidă la ură”. 
Iliescu a completat că preșe
dintele are un „comportament 
antidemocratic”, aservindu-și 
instituțiile statului.

Năstase propune o colaborare PSD-PNL
■ Fostul premier pune 
pe jar clasa politică, 
avansând o guvernare 
transparentă PSD-PNL.

București (MF) - O guver
nare transparentă PSD-PNL 
în următorii cinci ani, pe ba
za unui program de guverna
re comun, reprezintă proiec
tul politic propus de Adrian 
Năstase social-democraților. 
într-un interviu acordat zilele 
trecute, Adrian Năstase sus
ține că, pentru a nu mai ră
mâne pe margine încă patru 
ani, PSD are două soluții: o 
alianță fie cu PD, fie cu PNL, 
recunoscând practic că for
mațiunea nu are șanse de a 
obține la viitoarele alegeri un 
scor electoral care să-i per
mită să facă Guvernul singur.

Fostul premier susține însă 
că o alianță cu PD este im
probabilă pentru că datorită 
scorului electoral confortabil, 
democrații și-ar putea per
mite să pună condiții extrem 
de restrictive PSD, precum 
renunțarea în a desemna un

Adrian Năstase (Foto: epa)

candidat la prezidențiale, lu
cru care ar afecta serios par
tidul pe termen lung. în plus, 
mai spune Năstase, PD nu își 
dorește în acest moment o 
colaborare cu PSD în ciuda 
legăturilor și simpatiilor din

tre democrați și grupul de la 
Cluj al PSD. Singura soluție 
care mai rămâne, afirmă de
putatul PSD, este o colaborare 
transparentă și formală, pe 
baza unui program de guver
nare comun și o strategie 
postaderare între PNL și PSD, 
mai întâi pentru anul care 
mai rămâne până la ciclul 
electoral următor și apoi 
eventual după alegeri.
Reacția liberalilor

-Liberalii au exlcus, astăzi, 
prin vocea vicepreședintelui 
Ludovic Orban, posibilitatea 
unei guvernări cu PSD, li
derul PNL afirmând că între 
cele două partide nu poate 
exista o colaborare, ci doar o 
luptă politică care are la bază 
diferențe radicale de viziune 
asupra dezvoltării societății 
românești. Orban a declarat 
că nu înțelege de ce fostul lider 
pesedist Adrian Năstase lan
sează public programe politi
ce care vorbesc despre o gu
vernare comună PNL-PSD, în 
condițiile în care el este ulti
mul om care ar avea dreptul

Ludovic Orban (Foto: epa)

să propună proiecte Româ
niei. „Dacă Adrian Năstase a 
uitat cum s-a comportat a- 
tunci când era prim-ministru, 
noi nu am uitat. în niciun caz
Năstase nu este îndreptățit să 
propună proiecte politice pen
tru viitorul României”, a co- *
mentat vicepreședintele libe> 
ral.

**'
_...................... ......

Gioconda, Traian Băsescu 
și opoziția
Miron Beteg________________________________
mironbcte99yahoo.com

•ipă Ge în 1905 -1906 fu
seseră ia un pas de război, pro
blema Marocului înăsprește din 
nou, în 1911, relațiile dintre 
Franța și Sermania. Mai era 
puțin și conflictul diplomatic lăsa 
Ioc unuia armat. In acestă stare 
de tensiune, la. 22 august 1911, 
ediții speciale ale ziarelor pari
ziene anunțau furtul „Giocondei" 
din muzeul Luvru, unul dintre 
cele mai bine păzite din lume. 
Francezii percep acest lucru ca 
pe un atentat la demnitatea națio
nală. Dispariția tabloului lui Leo
nardo da Vinci irită și oamenii 
de rând, și clasa politică. Recupe
rarea lui devine prioritate de stat. 
Cei mai mulți dau vina pe ger
mani. Doar opoziția politică e de 
cu totul altă părere: furtul a fost 
înscenat chiar de către autorități 

pentru a distrage atenția de la 
politica dezastruoasă pe care o 
practică și de la problema 
Marocului. Guvernul era acuzat 
că a furat portretul Giocondei.

Amănuntele nu mai contează.

Mi-am amintit acest episod 
hazliu din istoria Franței 
ascultând discursul de mai zilele 
trecute al pesedistului Corlățeanu 
și citind frânturi din interviul 
acordat de președintele Băsescu 
unui ziar francez. PSD e, cel 
puțin teoretic, un partid de 
opoziție. Opoziția devine vio
lentă atunci cînd simte că nu are 
putere. Opoziția visează la furtul 
Giocondei și-l pune în cârca 
Guvernului doar atunci cînd
trăiește certitudinea că discursul 
ei politic răsună în van. Că e 

inutil. Că e acoperit de 
trompetele guvernamentale.

La noi, lucrurire stau pe dos. 

Opoziția devine agresivă, 
amenințătoare cînd are convin
gerea că Guvernul a și vândut 
deja Gioconda și nu vrea să 
împartă banii cu ea. Deoarece 
despre bani e vorba, înainte de 
toate. Primăriile pesediste, ni s-a 
spus, primesc fonduri mai puține 
decît primăriile conduse de 
peneliști sau de pediști. Așa s-a 
ajuns la formula halucinantă 
pentru un membru marcant al 
opoziției, fie el chiar secretar 
general: nu vedem ce rost are să 
mai prelungim existența acestui 
guvern! Primul șantaj a fost cel 
cu legea pensiilor. Guvernul a 
cedat ușor, fiind vorba de fon
duri iluzorii, care vor fi să fie, 
cîndva, undeva. De data asta, 
atacul a fost mult mai pe față și 
mult mai direct, mai la vedere. 
Pentru că banii care se împart li
derilor locali chiar există. Și con
tractele ulterioare chiar se impri
mă pe hârtie. în plan local, cu 
cât ai mai puțini bani, cu atât 

mai greu iei șpagă. Pentru că, în 
România, banii publici au trei 
utilizări. Unitare, ce-i drept. O 
parte din ei se investește. Prost, 
bine, dar se investește. O altă 
parte transformă șmecherașii cu 
intrare în primării în miliardari 
peste noapte. Și o parte se 
întoarce, sfiicioasă, la cei care 
împart banii publici. Cu cât ai 
mai puțini, cu atât și se întorc, în 
conturile personale, mai puțini. 
Grav, nu?

Așa a ajuns problema una de 

partid. Și așa un partid de 
opoziție poate pune pistolul la 
tâmplă Guvernului, ca într-un 
șantaj ordinar. Dar PSD nu are 
nici o vină. Actualul Guvern, 
votat la mica înțelegere, un 
Guvern făcut la botul calului și 
susținut taman de opoziție 
seamănă încă de la investire cu 
o femeie care umblă goală pe 
stradă, în plină noapte, și urlă: 
„Să nu mă violați! Nu vreau să 
fiu violată!" Acceptând această 
formulă, Tăriceanu și-a construit 
singur fragilitatea și a îndemnat 
la șantaj.

A.

In interviul amintit, președinte
le Băsescu a făcut praf, iar, întrea
ga clasă politică, mai puțin Parti
dul Democrat. Aflat și el, teoretic, 
tot în opoziție. Președintele nu se 
sfiește să recunoască, deschis, că 
vrea să aducă PD la putere, prin 
alegeri. Că vrea să colaboreze cu 
un Guvern monocolor PD. N-ar 
prea avea voie să facă asemenea de
clarații, dar la noi echidistanța e o 
chestie de Constituție, nu de practică.

Cum Gioconda s-a întors, 

după niște ani, la Luvru, actualul 
președinte va fi obligat, probabil, 
să fure „Coloana infinitului". 
Dînd vina, evident, pe PNL, 
UDMR, PC și PSD. Iar după ce 
un întreg popor va fi revoltat, ( 
scos din minți, isterizat de 
această dispariție, ne vom trezi 
că am fost din nou la urne. La 
oferta pe care o avem, nici nu 
mai contează. Doar copiii noștri 
vor zâmbi amar când își vor da 
seama că, din patru în patru ani, 
România rămâne fără „Coloana 
infinitului". Și ne vor trimite 
scrisori duioase, din Canada.
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• Modificări. De la 1 august 2007 taxa 
pentru eliberarea unui pașaport (sau 
includere) și taxa de urgență se plătesc la 
Trezoreria Deva. De asemenea, și progra
mul cu publicul a suferit modificări. (D.l.)

• Party. Complexul „Băile Daco-Romane" 
din stațiunea Geoagiu-Băi organizează la 
Clubul Tarabostes o petrecere de week
end. Petrecerea programată pentru sâm
bătă, 28 iulie, va începe la ora 23. (M.Ș.)

• Diplomă de excelență. Cunoscutul 
artist plastic Aurel Nedef a fost premiat 
cu Diploma de excelență de către Consi
liul Județean, ca o recunoaștere a 
meritelor sale în promovarea culturii 
românești. (D.l.)

Investiție
Deva (C.P.) - Un maga

zin specializat de mobilă 
a fost deschis într-o no
uă locație din munici
piu. Investiția se ridică 
la 80.000 de euro, fiind 
create 12 noi locuri de 
muncă, a declarat Mire- 
la Goțescu, director de 
marketing al firmei 
Staer. Noul magazin, si
tuat pe DN7, în zona 
stației CFR Deva este 
unicul showroom din ju
deț. Mobila expusă spre 
vânzare este produsă în 
fabrica proprie de la 
Galați, după un concept 
și un design românesc, 
motiv pentru care pre
țurile practicate sunt 
cele de producător. Cli- 

_ enții pot alege din mode
lele expuse sau pot 
solicita executarea, pe 
bază de comandă, a mo- 
bilei pe care și-o doresc. 
Suprafața showroom-u- 
'ldt din municipiul Deva 
este de 500 mp.

Showroom-ul din Deva

Incendii
Orăștie (T.S.) - Două 
incendii care au ne
cesitat intervenția 
pompierilor au avut 
loc, ieri, în județul 
Hunedoara. Unul a 
avut loc în municipiul 
Orăștie unde a ars o 
miriște. Focul a fost 
localizat și stins de 
pompierii detașa
mentului din locali
tate, care au stabilit 
că focul a fost pro
vocat de o țigară a- 
prinsă și a ars vege
tația uscată de pe o 
suprafață de 3 hec
tare. Nu au fost 
înregistrate victime, 
pagube materiale și 
nu a fost afectat 
traficul rutier. Tot ieri, 
în jurul orei 14:00, 
Poliția Municipiului 
Lupeni a fost sesizată 
despre faptul că, în 
masivul Straja, în 
zona „Stâna Veche" 
a izbucnit un incen
diu. Focul a fost lo
calizat de pompierii 
detașamentului din 
localitate, care au ac
ționat împreună cu 
jandarmi, reprezen
tanți ai Ocolului Silvic 
și ai Primăriei Lupeni, 
pentru stingerea lui 
care a fost îngreu
nată de vântul puter
nic. Nu au fost înre
gistrate victime sau 
pagube materiale, 
vegetația alpină ar
zând pe o suprafață 
de circa 2 hectare.

LOCAȚII UNDE PUTEȚI CfH O,
......... . .............................. . ....... .—.............
Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți I
Cuvântul Liber, GRATUIT:
Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara;
Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 

Hunedoara;
Coffee „Snack Savoya", din Deva;
Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebai, bloc
M, parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 
b-dul Nîcolae Bălcescu, nr. 1/4;
Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune
doara;
CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune

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

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

CUVÂ^'-lLIBER

S-a confirmat: e meningită
■ Unui hunedorean i 
s-a confirmat diagnos
ticul de meningită 
acută purulentă.

Deva (D.l.) - Unul dintre cei 
șapte pacienți internați la Spi
talul Clinic de Boli Infecțioase 
și Pneumoftiziologie „Victor 
Babeș” din Craiova care au 
fost depistați cu meningită 
acută purulentă este hune
dorean. Pentru a fi supuși la 
analize medicale amănunțite, 
bolnavii vor fi transferați la 
Institutul de specialitate Can-

Pacienții sunt ținuți sub supraveghere (Foto: Traian Mânu)

tacuzino din București.
Hunedoreanul, din Uricani,

boala. „Meningita are o pe
rioadă de incubație de circa o 
săptămână, iar tânărul era 
plecat în această perioadă, 
deci nu s-a îmbolnăvit aici. 
Practic, în județ nu avem ca
zuri de meningită”, declară 
Dan Magheru, director ASP 
Hunedoara. „Ținem legătura 
cu omologii noștri din județul 
Dolj, pentru a vedea care este 
starea pacienților”, comple
tează el. Acum pacienții inter
nați cu meningită sunt ținuți 
sub observația permanentă a 
medicilor și li se acordă îngri
jiri de specialitate.

Accident mortal la Brâznic
■ Șoferul unui Audi a 
intrat pe contrasens lo
vind frontal un autobuz 
cu navetiști.

Brâznic (T.S.) , La mai 
puțin de 50 de metri de locul 
unde în urmă cu doi ani a 
avut loc un accident rutier în 
care șase persoane și-au pier
dut viața, ieri a avut loc un 
altul soldat cu decesul unei 
persoane. Accidentul a avut 
loc pe raza localității Brâznic, 
când conducătorul unui Audi 
înmatriculat în Timișoara a

ieșit de pe banda lui de mers 
și s-a izbit de un autobuz care 
circula regulamentar spre 
Lăpugiu. în urma impactului 
șoferul din Audi a murit pe 
loc. Autobuzul a fost grav 
avariat, dar cei șase pasageri 
nu au pățit nimic.

Șoferul autobuzului, Cornel 
Lupșe, povestește că totul s-a 
petrecut într-o fracțiune de 
secundă. „Mă îndreptam spre 
Lăpugiu când am văzut cum 
din coloana de mașini se 
desprinde un Audi și intră de- 
a dreptul în mine. Cred că 
avea peste 100 de kilometri la

Sfârșitul epocii bronzului
Deva (D.I.) - între 31 iulie 

și 31 august, Muzeul Civi
lizației Dacice și Romane va 
găzdui expoziția „Sfârșitul 
epocii bronzului în sud-vestul

Vas din Epoca bronzului

României,,. Expoziția itine
rantă este organizată de Mu
zeul Regiunii Porților de Fier 
din Drobeta Tumu Severin și 
Muzeul Olteniei din Craiova. 
Printre obiectele ce vor fi 
expuse se numără statuete 
antropomorfe, reprezentări 
zoomorfe, vase cu diverse 
întrebuințări. Vernisajul va 
avea loc în 31 iulie la ora 10, 
în clădirea Magna Curia.

era plecat de o lună la Bechet, 
timp în care a contactat

Șoferul din mașina Audi a decedat în urma impactului

oră. Am coborât din autobuz 
și am încercat să-l scot din 
mașină pentru a-i acorda pri
mul ajutor”, povestește Lupșe.

La fața locului a sosit un 
echipaj al SMURD care nu a 
putut face altceva decât să 
constate decesul șoferului.

Agenție 
de

Furt de piese la 
Termocentrală

Vețel (T.S.) - Doi tineri cu 
vârste de 22, respectiv 30 de 
ani, ambii din Deva, au fost 
prinși de polițiștii din Vețel 
în timp ce încercau să valo
rifice un motor electric și doi 
tamburi de fier la un centru 
de colectare a metalelor. Cei 
doi, Emil A. și Mircea A., 
furaseră fierul din incinta 
societății Mintia. „Polițiștii 
din cadrul Postului de Poliție 
Vețel au stabilit că cei doi au 
sustras motorul și tamburii 
din fier în seara zilei de 
marți, pe care urmau să le 
valorifice la centrul de colec
tare a fierului vechi. Preju
diciul în valoare totală de 600 
lei a fost recuperat, iar cer
cetările sunt continuate de 
polițiști sub aspectul săvâr
șirii infracțiunii de furt cali
ficat”, declară Magda Popa, 
purtător de cuvânt în cadrul 
IPJ Hunedoara.

Fier vechi

otfL

Viitorul fotbalului românesc e în mâinile tale
Dacă ai intre 13 •! 15 ani vino însoțit de unul dintre 
părinți ia înscrierile pentru selecțiile Gillette care vor 
avea loc pe 26 si 27 Iulie, intre orele 10.00 18.00, 
ia stadionul "Michael Klein" din Hunedoara si poți 
avea sansa sa te pregătești alături de Gheorghe 
Popescu la "Centru! Național de Performanța Gil-

Gillette 
BlueH ea- a i



1824 - S-a născut romancierul șl dramaturgul 
Alexandre Dumas-flul (foto).
1862 - Printr-un decret al domnitorului Al. I. Cuza a 

fost înființat Ministerul Aface- 
rllor Externe al României. 
1956 - România devine mem
bru al Organlza|lel Națiunilor 
Unite pentru Educație, pilnțl 
șl Cultură ■ UNESCO Bnfllrțitl 
la data de 16 noiembrie 1945, 
cu sediul la Paris).______________
1962 - A încetat din viața pic- 
torul Ion Țuculeseu (n. 1910). 
1974 - Camera 
Reprezentanților a SUM decide 

punerea sub acuzare a președintelui Nlxon în cadrul 
afacerii Watergate; la 8 august 1974. acesta îți 
înaintează demisia._________________________
2003 - A încetat din viață actorul american de

i comedie Bob Hope (n. 1903).

VREMEA

Prognoza pentru astăzi
Cer senin. Termometrele vor înregistra tem

peraturi minime de 19°C și maxime de 33°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer însorit. Temperatura minimă 

va fi de 14°C, iar maxima de 32°C.
Duminică. Cer senin. Minima termică va 

fi de aproximativ 16°C, iar maxima de 30°C.

Calendar Creștin Ortodox _ _________

Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon; 
Cuv.Antuza.

CalendarRomano-Catolic___

Sf. Pantelimon, medic m.

Calendar Greco-Catolic

S Pantelimon, medic m (+ 305).

Întreruperi apă, gaz, curent
Apă ____ ______________ _
Furnizarea apei va fi oprită astăzi între orele: 
8,00 - 15,00 în Deva, pe Aleea Teilor, str. M. Eminescu 
(parțial, în zona Trident) și Bejan (parțial).

Gaz metan_______ ____ __ _____
Nu sunt programate întreruperi în' furnizarea gazului 

metan.

Energie electrică___________________________________________

Furnizarea energiei electrice va fl oprită astăzi între 
orele:
9,00-15,00 în Deva, pe străzile Ea Roci și Prelungirea 
Vulcan, și în satele Feregi și Șesuri.

Cartofi cu brânză și 
cârnați la cuptor
Ingrediente: 500 g cartofi, 100 g smântână, 100 g 
brânză telemea, 100 g cașcaval, 100 g cârnați, 1-2 
ouă, sare, piper.
Mod de preparare: Se fierb cartofii tăiați în prealabil 
rondele de 1 cm cu un vârf de linguriță de sare. Se 
dau prin răzătoarea mare brânza și cașcavalul. Câr- 
nații se taie felii și se amestecă cu brânza, cașcava
lul, smântână și ouăle. într-un vas se pun cartofii și 

se toarnă amestecul deasupra. Se dă la foc mediu 
30 de minute. Mâncarea se servește caldă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

I

Soluția Integramel din numflrul 
precedent: C-A-S-0 -ZĂPU
ȘEALA - NĂDUȘI - R - VIPII - APT
- CU - SE - RA - JUST - UTA - 
URA - OJA - CA - OPĂRIT - A - 
APAȘI - E - TĂVI - IDOL - RECI
- ERE - OS - AU - IC - L - STERI
- ARSE

7:00 Jurnalul TVR. Sport
730 TeleMatinal (partea I-

a)
8:00 Jurnal TVR
8:10 TeleMadnal (p. a ll-a)
9®) Jurnal TVR
9:10 TeleMatinal (p. a lll-a) ■ 
9:55 Integrante după Into- ‘ 

grare(r) 
10:10 Top Super Hit (r) 
1140 Pazvante Chioru' 
12:00 Replay (r) 
12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Hannah Montana (s, 

0 comedie, SUA 2006) 
13:30 Desene animale. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 0 fermă trăsnită

©(comedie, SUA 2004) 
17:00 Isabel, 1h căutarea

0 iubirii (s, dramă) 
17:50 Integrame după inte

grare (r) 
18:00 Justiție militară (s) 
18:55 Agenda Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

2020 Rock'n Roll dub
21:20 în slujba națiunii (ep.

04, sitcom, Marea Bri
tanie, 2005). Cu: Chris 
Langham, Peter Capal
di, Chris Addison. R.: 
Armando lannucci 

21:50 CSI - Crime și investi-
0gații (ep. 11, thriller, 

SUA 2005). Cu: 
William L.Peterson, 
Marg Helgenberger 

2245 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:20 Sânge și oase (dramă, 
©Japonia,2004). Cu: 

Takeshi Kitano
2:00 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3JQ5 Ecaterina cea Mare
13 (film, r)

445 Hello, good-byel (r) 
5:15 Isabel, to căutarea
0 iubirii (r)

555 Semne (r) 
6t30 Intețpame după înțe

pare (r)

11 ...î#

M

<
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-e vă lese în cale ceva convenabil ca preț ți faceți o 
achiziție de toată frumusețea: o casă, o mașină, mobilă, 
aporatură sau un sejur Ha vacanța. Totuși fiți foarte atentl

Taur

Va trebui să acordați îngrijiri medicale, să contribulțl și cu 
bani. Veți afla, dacă nu știți încă, de cine trebuie avut 
grijă - familie, rude sau prieteni. Totul va fi blnel

Gemeni ______________ __ __ _ _
Veți da de oameni cooperanți șl puteți lucra destul de 
bine în echipă sau prin telefon, fax, e-mall să transmiteți 
ce e de făcut, dacă sunteți în vacanță. Relaxațj-văl

Rac ____ -___ .__ .. _ ____

Din banii care vâ trec prin mână trebuie să achitați o sume
denie de lucruri șl să vă șl rămână, în mod sigur o să se 
poată, că la așa ceva se știe că vă pricepeți.

Leu
Unelt lucruri il eușesc U minune, altele încâ mal așteaptă 
să fie aproRate de un șef, de o comisie. Și pentru ca totul 
să vă lasă ca la carte mal este nevoie de aproximativ 12 
zile.
Fecioară ;____________

Veți avea parte de o situație favorlzantă legată de un drum, 
o călătorie. VI se face rezervare acolo unde v-ați dorit, vi 
se face șl discount sau pur șl simplu vi se dă voie să ple
cați în vacanță.

Balanță ______ ________ ________ ;....... ................ _
Niște oameni contează pe ajutorul vostru într-o echipă. 
Poate plecați împreună într-o excursie sau vă înscrieți într
eb competiție, în ambele situații veți face figură bună.
Scorpion__________ __________ .___ _____t____/ _ _

Puteți jongla cu niște bani astfel încât să vă ajungă de chel
tuieli zilnice șl să vă rămână și de-o escapadă turistică - 
mare, munte - dacă vacanța proprlu-zlsâ s-a încheiat.
Săgetător

Puneți la cale o strategie ca să fiți mai eficienți la slujbă 
sau să parcurgeți toată materia pentru un examen. Aveți 
de lucru șl în final va Ieși totul exact așa cum vă doreați.

Capricorn

Puteți tatona terenul să vedeți dacă oferta de lucru venită 
este mai bună decât actualul loc de muncă sau dacă pro
filul școlii la care vreți să mergeți este mai bun decât un 
altul.
Vărsător

încep să curgă ofertele de parteneriat în afaceri. Nego- 
ciați salariul, procente, condiții de toate felurile, să nu vă 
treziți că sunt situații care nu vă convin. Fiți foarte precautl

_____________ ________ ......... \
Sunt ceva noutăți în viața voastră. Poate vă schimbați 
mașina, școala, iota la un examen, vă duceți la mărire de 
notă sau vă înscrieți la niște cursuri, chiar și de șoferie.*
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PRO TV
7®) Știrile ProTv
9:10 Omul care aduce 

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

10®) Poirot Moarte printre 
Q nori (film, r) 

1145 la Bloc (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri i 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: j 
Elisabeth Estensen 

13:00 Știrile ProTv 
14®) Oglinda (partea a ll-a) 

©(dramă istorică. Româ
nia, 1993). Cu: Ion 
Siminie, Sergiu Nico- 
laescu, Gheorghe 
Dinică, Stefan Radof 

16®) Tânăr șl neliniștit (s).
0C u: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Copilul furat (partea a 

©ll-a) (dramă, SUA 
1992)

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

Vremea

Z03( "asiune criminală 
□(thriller, SUA 1991). 

Cu: Michael Madsen, 
Laura Johnson, Antho
ny Hamilton. R.: John 
Diriam

2230 Jugam Shukaru. Farse 
cu abi Jugaru

23:15 Plan diabolic (thriller, 
□SUA 1993). Cu: Eric 

Roberts, John Lithgow, 
Madchen Amick. R.: 
William Curran

130 Pasiune criminală
• S ©(film, r)

3:15 Plan diabolic (film, r) 
£00 Jugaru Shukaru (r) 
530 La Bloc (r)

630 Emmerdale - Afaceri
Ode familie (r)

6:00 în gura presei cu
Mircea Badea, rlevista 
presei

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s, acțiune, SUA 

01998). Cu: Pamela
Anderson, Molly Cul
ver, Shaun Baker 

12:00 Vocea inimii (serial).
0C u: loan Isaiu, Toma 

Dănilă, Olga Delia 
MateeScu, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

1345 Detectivul (partea
Qa ll-a) (polițist, SUA 

2005). Cu: Tom 
Berenger 

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

fed
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

7®) Doctor Who (r) 8®) Spell
binder: Tărâmul Dragonului (r) 
8:30 Tribul (doc. Marea Bri
tanie, 2004) 9:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 

■ 9:15 Miracole (s) 10:15 Plaja 
lui Măruță 12:05 Doctor Who 
(s) 13:00 Spellbinder: Tărâmul 
Dragonului (s) 1330 ABC... de 

’■ ce? 1430 Natură și aventură ; 17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Salome (s) 1930 Tequi
la cu suflet de femeie (s) 2030 
Numai iubirea (s) 21:45 Zorro 
(s) 22:45 Poveștiri de noapte 
23:15 Clona (s) 0:15 Prizoniera I 
(r) 2:00 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r) 345 
Poveștiri de noapte (r)

(r) 15:00 împreună în Europa! 
Mag. interetnic 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 16:20 Descoperă 
românii 1630 Bazar 17:00 
Gimnastică. CN. Masculin 
1930 Orășelul nostru drag (s) 
20:00 D'ale Iu' Mitică 21:00 
Ora de știri 22:10 ARTMANIA 
23:10 Escrocii (s) 0:10 Ce bine * 
el 1:10 Orășelul nostru drag 
(r) 1:40 Teritoriu interzis: în 
căutarea doctorului Living
stone (film, r)

7:00 Cu Dumnezeu înainte (s) 
8:00 Nemaipomenitul Tick 

j (d.a.) 830 Poftă bună cu
Jamie Oliver 9:00 Sandokan 
rebelul (aventură, Italia, 1977) 

; 11:00 Pentru o cauză dreaptă
(s) 12:20 Look who is winning 
14:30 Cuscrele (s) 1630 Fur- J 
tună la Ceraco (s, dramă, 
coproducție, 1996) 1830 Știri 
Național TV 20:00 Jara Iu' J 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Jocul (thriller, SUA, 
1997). 2:15 Weekend fatal 

j (film artistic) 0:15 Emmanuelle
(s erotic) 1:15 Ultraviolet (s)

2030 Beethoven 4
H (comedie, SUA, 2001).

Cu: Judge Reinhold, 
Julia Sweeney. R.: 
David M. Evan 

2230 Am tocurcat bor- 
13 canelei (acțiune,

SUA/Franța, 2003). Cu: 
Gerard Depardieu, Har
vey Keitel, Johnny Hal- 
lyday, Stephane Freiss, 
Renaud, Albert Dray, 
Richard Bohringer, 
Said Taghmaoui. R.: 
Brad Mirman 

030 Lege și ordine: Briga- 
0da specială (serial) 

130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
330 Femeia cu trei băibați ș News (r) 1645 Născut DJ (r);
Q (dramă, Brazilia, 

2000). Cu: Regina 
Case, Lima Duarte, 
Stenio Garcia, Luiz 
Carios Vasconcelos. R.: 
Andrucha Waddington 

5:15 Vivere (s)

6:00 Clona (r) 7:00 Iubiri (r) 
8:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
9®) Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Gitanas 
(s). Cu: Ana de la Reguera, 
Manolo Cardona 1230 
Inocență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 15:30 Iubiri (s) 
1630 Răzbunarea Victoriei (s)

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

9:05 Frumoasele de la lăptărie 
(aventuri, SUA, 2006). 10:40 
Uși roșii (dramă, SUA 2005). 
12:15 G (romantic, SUA, 
2002). 13:55 Roșu ca cerul 
(dramă, Italia, 2005). 1535 A- 
nnapolis (dramă, SUA 2006). 
17:20 Oliver Twist (dramă, 

1 Marea Britanie, 2005). 1930 
Cinema, dnema, dnema 20£0 

Studio 60 (Ep. 16) 2045 Mas
ca din oglindă (aventuri, 
Marea Britanie, 2005). 22:25 
Blade: Trinity (acțiune, SUA, 
2004). 0:20 Adâncul albastru 

7:30 Dragoste și putere (r) (act>une, SUA, 2005).

11:00 Deschide lumea 12:00

8:25 Imobiliare blitz (r) 945 
Al 7-lea cer (s, r) 1045 Tele 
RON 12:25 Quizzit - emisiune 
interactivă 1405i Dragoste și deTa 2:00 1 450
putere (s) 1440 La bine și Rea|itatea bursiera 15:00 Rea.
Ia_rau (comedie, Franța, 1992) . |itatea de |g 15:00 15;15 Fa.

brica 17:00 Realitatea de la 
17:00 1745 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. Cu 
Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 2005 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Ziarul 
Realității 22:00 Tănase și 
Dinescu 23:50 Ziarul Realității 
24:00 Realitatea de la 24:00

16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
SMURD - Misiune îndeplinită
(r) 18:00 Focus 1930 Camera 
de râs 20:00 CSI - Investigații
(s) 21:00 Anchetă militară 
22:00 Vulturul de fier 2 (aven- 
tură/acțiune, SUA, 1988) 
24:00 Washingtonul sub 
teroare (acțiune, SUA, 1999) 
2:00 Sunset Beach (s) 330 
Anchetă militară (r)

12:00 Teo (r) 13:15 Călători
ile lui Sinbad (s) 1345 Road 

. Runner - cea mai rapidă : 
; pasăre (s) 14:15 Ruleta des- ț 

finului (r) 15:15 Entertainment 
News (r) 1530 Walker, polițist

® texan (r) 1630 Entertainment

i 17:15 Rămân cu tine (come
die) 19:00 Ruleta destinului (s) 

'■ 20:00 Entertainment News 
20:20 Ruleta destinului (s) 
2130 Născut DJ (s) 22:00 
Martor sub protecție (dr.) 0:15 
Dosarele X (s)

«... .

7:00 Matinal 710 10:00 
Euromaxx (r) 10:30 Fabricat 
în Germania 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 13:05 Eu
romaxx 1330 Emisiune-con- 
curs 15:05 Lumea cărților

8:00 Exploratori urbani: Pitts
burgh 9:00 Automobile ame
ricane recondiționate 10:00 
Vânătorii de mituri 11:00 

i_ MRII Mark 12:00 Cele mâi 

bune... avioane de vânătoare 
15:20 Teleshopping Î6;00 1Ș®)Confruntărișifiarevechi

Esentze (reluare) 17:00 Mis- ’r

iune imposibilă (reluare) Ș 
17:30 Pasul Fortunei 19:00 i 
6! Vine presa! Talkshow cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
20:00 Trenul vieții. Talkshow 
cu Liana Stanciu 22:00 High 
Life. Moderator Monica Stan 
23:00 Vedetele se întreabă 
(r) 2330 Autentic live

1400 Exploratori urbani: Pitts
burgh 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16®) Curse 
17®) S-a născut un elicopter 
18®) Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20®) Cum se fabrică diverse 
lucruri? 21®) Locatari mort 
22®) Fenomene strană 23S0 
Istoria invențiilor
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DM <D.IJ - Pe acest site găsiți noutăți, bârfe și
multe poze cu vedetele preferate. Un site unde 

găsiți tot ce doriți să știți despre vedetele din Româ
nia $i nu numai. $1 pentru că avem cu ce ne lăuda, 
site-ul propune o rubrică „ai noștri versus ai lor".
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Amplasarea aparatelor radar în data de 
27,04.2007:__________ _______ _
- DN 7: Ilia - Tătărăștl - Zam;
- DN 7: Simerla - Orăște;
- DN 7: Câmpuri Surduc - Burjuc - Zam;
- Deva: Calea Zarandului (DN7). B-dul 22 Decembrie, 
b-dul Decebal șl străzile N. Bălcescu, str. M. Emines- 

cu.
- ______________________ z

HUNEDOARA

Farmada .Green line', non-stop, Bd. Dacia, nr 
33.©-» 748080.

DEVA
Farmacia .Bella Farm', non stop, b-dul Decebal, bl 
5 ©-» 231515.
kirmacla nr.1 .Remedia’, non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. ©-► 211616, 224488.

, TUniilfl MHIMDtt
Societatea Preț Variație

închidere (lei/acț) (%)

SF5 4,5800 -2,76
Si- 4,0900 -2,39
9F2 3,7100 -2,37

SIF3 2,8000 -2,78
SIF4 2,7600 -3,16
BRD 27,4000 -1,44

Ta 45,0000 -2,17
TLV 0,9150 -2,66
RRC 0,1010 -1,94
Rubllcă realizata de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

. 7- .--.4r». . .

Reguli;

în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 

o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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8 1 7
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Ajutoare pentru agricultori
B Statul acordă un 
sprijin în furaje pentru 
cei care dețin una sau 
două bovine.

Deva (C.P.) - Producătorii 
agricoli care dețin una sau 
două bovine vor primi furaje 
de la rezerva de stat, pentru 
a suplini lipsa de hrană a ani
malelor, din cauza secetei, a 
declarat ministrul Agricul
turii, Decebal Traian Remeș.

Fermierii care dețin mai 
mult de trei vaci mulgătoare 
vor primi fonduri de la 
Guvern, cu începere de la 15 
august, iar cei care dețin 
peste 50 de oi sau 25 de capre 
femele vor beneficia, de la 
jumătatea lunii septembrie, 
de un sprijin financiar. Sub-

W-——
tfelM «ît’Uiife 
agriaste Mat . 
cateffl/iate în 
proporție (te 35

Emil Gavrilă, 
DIRECTOR DR

vențiile se ridică la 75 de euro 
pentru fiecare vacă și 7,2 euro 
pentru fiecare oaie sau capră. 
Ministrul le-a recomandat 
proprietarilor de culturi de 
porumb afectate de secetă să 
folosească cerealele ca hrană 
pentru animale. în plus, fura
jele din zonele cu excedent 
vor fi folosite pentru hrana 
animalelor din județele afec
tate de secetă, urmând ca stat
ul să acorde proprietarilor de 
animale un sprijin destinat 
plății parțiale a cheltuielilor 
de transport. Totodată, min
isterul a transmis primăriilor 
și prefecturilor că propri
etarii de animale pot folosi 
fondul forestier pentru 
pășunat, cu excepția pepinie

Producătorii agricoli care dețin una sau două bovine vor primi furaje de la rezerva de stat

relor. „în județ nu s-au con
semnat cazuri de animale 
care să fi murit din cauza fap
tului că nu au avut fUraje. 
Din acest punct de vedere In 
Hunedoara nu sunt probleme 
majore privind asigurarea 
necesarului de furaje”, a 
declarat Emil Gavrilă, direc
torul Departamentului de 
Dezvoltare Rurală din cadrul 
DADR Hunedoara.
Despăgubiri

Ministerul Agriculturii a 
avizat acordarea unor despă
gubiri pentru culturile afec
tate de secetă. Ministrul Re
meș a menționat că banii 
ajung la proprietarii de tere
nuri in funcție de rapiditatea 
transmiterii dosarelor la mi
nister.

Ministrul Agriculturii a 
asigurat că sumele necesare

despăgubirilor vor fi dis
tribuite direcțiilor agricole 
județene in următoarele zile, 
pe baza dosarelor aprobate de 
instituție, fondurile alocate de 
Guvern intrând deja în con
tul ministerului.

Din totalul de circa 2,8 mi
lioane hectare cultivate cu 
grâu, secară, trlticale, orz, 
orzoaică (de toamnă și primă
vară) și raplță, circa 1,7 mi
lioane hectare erau calami
tate, potrivit datelor centra
lizate la 20 iunie. Guvernul a 
declarat, In luna iunie, stare 
de calamitate naturală in 
agricultură pentru zone din 
34 de județe și a anunțat că 
va acorda despăgubiri in 
sumă de 600-750 lei/hectar, 
insă doar pentru culturile 
asigurate și unde au fost 
Înregistrate pagube mai mari 
de 30% din producție. „în

județul Hunedoara, din datele 
centralizate până acum, cul
turile agricole sunt calamitate 
în proporție de 25 până la 
60%. Cele mai afectate sunt 
culturile de păioase, în mod 
special grâul, urihate de cul
turile de porumb”, a mai pre
cizat Emil Gavrilă.
Subvenții de toamnă

Agricultorii vor primi fon
durile pentru înființarea cul
turilor de toamnă până la 30 
septembrie. „în afară de ra- 
piță, lucrările la culturile 
agricole încep în august și se 
desfășoară în perioada au- 
gust-octombrie, astfel încât 
banii vor fi primiți în timpul 
desfășurării lucrărilor agri
cole. Bani sunt, iar săptă
mâna viitoare se va aproba și 
schema de plată a acestora”, 
a afirmat ministrul Remeș.

O nouă expoziție pe 
simezele Galeriei devene
K Astăzi se vernisează 
a unsprezecea expo
ziție personală semnată 
Torino Bocaniciu.

Deva (D.I.) - Azi, la ora 
18,00, la Galeriile de artă For
ma din Deva va avea loc 
vernisajul expoziției de pic
tură „Roșu”, semnată de ar
tistul plastic Torino Bocani
ciu. Aceasta este a unspreze
cea expoziție personală a ar
tistului, care a mai partici
pat și la alte 20 de expoziții 
colective. Cele mai multe 
expoziții Bocaniciu le-a avut

între anii 1997 și 1999, dar nu 
a mai expus din 2005, de ace
ea momentul de astăzi în
seamnă o revenire, cu mai 
mult curaj, în atenția publi
cului. Bocaniciu face o pic
tură emoțională, iar expre
sionismul lui abstract se 
adresează nu neapărat cunos
cătorilor de artă, ci oamenilor 
sensibili, care își pot vizua
liza propriile emoții în tablo
urile pline de culoare. Auto- 
definindu-se prin „sunt ceea 
ce sunt, nu ceea ce am”, Bo
caniciu arată că „este” prin 
violența spontană și vibrant- 
optimistă a culorii. Torino

Maestrul și operele sale

Bocaniciu este membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici.

El a fost nominalizat de 
către American Biographical 
Institute Board of Interna
tional Research „Omul anului

2Q05” și de către International 
Convention Art pentru Peace 
Prize 2005, iar tablourile sale 
se găsesc în expoziții perma
nente din Tokio, Belgrad, 
Barcelona și Canada.

întâlnire între copiii si bunicii nimănui
A

® Bătrânii institutiona- 
lizati au fost vizitați deA i

copiii din Casele de tip 
familial de la Orăstie.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informniedia.ro

Geoagiu - Lacrimi de feri
cire și multă bucurie în su
flet. Acesta a fost rezultatul 
unei întâlniri mai puțin obiș
nuite între copiii din Casele 
de tip familial de la Orăștie și 
vârstnicii instituționalizați de 
la Geoagiu. O întâlnire între 
copiii nimănui și bunicii ni
mănui. Dar care a produs 
emoții și de o parte și de alta. 
Acțiunea organizată de echi-

Tineri și vârstnici, împreună

pa Observatorul Județean 
pentru Drepturile Copilului 
(OJDC) Hunedoara a fost un 
succes. „Bătrânii s-au simțit 
minunat. Unii dintre ei s-au 
atașat atât de tare de copiii

(Foto: CL)

care le-au adus cadouri și i- 
au îngrijit, timp de o zi, încât 
mulți dintre ei nu voiau ca 
acești copii să plece. Interac
țiunea dintre cele două gene
rații a fost de-a dreptul emo

ționantă. M-am bucurat să 
văd cu câtă grijă s-au purtat 
copiii cu cei vârstnici”, spune 
Svetlana Mihuleț, inspector 
de specialitate în cadrul 
OJDC Hunedoara. Prima acți
une cu tema „Bine v-am găsit, 
bunici!” a avut loc în 10 iulie 
la Centrul de îngrijire și Asis
tență din Brad. Aici au par
ticipat copiii din Centrul de 
Plasament Brad, iar succesul 
de care s-a bucurat această 
acțiune a determinat echipa 
OJDC să continue. „Vom face 
astfel de acțiuni în fiecare 
centru de plasament din 
județ. Vrem ca, măcar pentru 
o zi, bătrânii să se bucure de 
afecțiunea copiilor și invers-, 
a spus Svetlana Mihuleț.

mailto:tiberiu.stroia@informniedia.ro


Drumeții în
Parâng

f. • Descărcările electrice. De la sfârșitul 
lunii mai și până la sfârșitul lunii septem- 

î brie descărcările electrice sunt frecvente în 
j. timpul furtunilor, la munte. în timpul fur- 
I tunilor de vară pericolul este mare pe 
i crestele ascuțite sau-platourile înalte pe 

care turistul trebuie să le părăsească cât 
mai grabnic cu putință. (N.R.)

i .

Peisajele din Munții Parâng sunt mirifice

Petroșani (V.S.) - Dintre lucrurile care nu ar trebui să 
Jfjjșeașcă din ranița nici unui turist este trusa sanitară. 

. Chiar dacă nu conține toate elementele unei truse pro
fesionale, un minim de articole indispensabile este bine 

să aveți.______________________________
Alqocalmin - 10 tablete_______________________________

■ Alqocalmin fiole - 5 buc._____________________________
‘i.Antinwaloic.- I.Q tablete. ■-< »*.-..!< j

• Bioxiterâcor spay______________________________________ :
MTetracic'ină unguent___________ _______ _________

Saprosan pulvis - 1 cutie______________________________ i
• Furazolidon - 10 tablete____________________  :
• Nitroglicerină - 5 flacon _______________________ i

ș-Calmogastrin -‘10 tablete__________________________  j
| Cărbune medicinal - 10 tablete______________________ :
fClorfeniramin -10 tablete i

Alcool sanitar__________________________________________
• Rivanol______________________________________   1

• Apă oxigenată_____________________________  j
• Alcool iodat____________________________________________ j

♦ Feși diferite - 3 buc.____________________________________ i
»• Comprese sterile - 2 pachete__________________________ j

■ Vată__________________ _____________________________ i

• ■ Leucoplast - 1 rolă____________________________________ j
. • Pansamente adezive gen „ Romplast" cu rivanol i

• Ace de siguranță • 5 buc._________________ __ _______ i
• oarfecă j

in Parâng există un Post de jandarmi montani 
pregătiți să intervină în orice situație

Pericole în munți
Deva (N.R.) - Lacurile alpine sunt o ten

tație pentru turiști, dar în anumite condiții 
aceste locuri pot deveni adevărate capcane. 
Primăvara târziu și la începutul verii când 
malurile mai au încă zăpadă, trebuie să evi
tați pe cât posibil să treceți prin apropierea 
acestora. Dacă nu există alternativă, traver
sarea se va face cu atenție și dacă este posi
bil, asigurați-vă cu o bucată de cordelină, 
trecând numai câte o persoană. în nici un 
caz, când marginile sau toată suprafața la
cului este înghețată să nu vă aventurați pe 
suprafața apei, o cădere în apa rece, mai 
ales dacă organismul a fost solicitat, poate 
provoca moartea prin stop cardiac.

Munții Parâng, un colț de rai
<

■ Oricine ajunge în 
Parâng rămâne surprins 
de bogăția panoramei 
care-i desfată privirile.

sg. maj. Valentin Szabo

Petroșani - Cu o înălțime 
maximă de 2519 metri (vârful 
Parângul Mare), Munții Pa
râng străjuiesc, asemenea 
unei cetăți medievale, peste 
depresiunea Petroșaniului și 
defileul Jiului. Pe timp de 
vară ai în fața ochilor o ade
vărată explozie de culori, iar 
iama atmosfera este de-a drep
tul mirifică. O altă minune 
naturală a Munților Parâng 
simt cele două lacuri glaciare 
(Gîlcescu și Roșiile) ascunse 
undeva între abrupturile cen
trale care par să înconjoare 
două imense căldări în care 
sunt cuibărite lacurile glacia
re. Potențialul turistic al Mun
ților Parâng este deosebit de 
mare, acest masiv situându- 
se în rândul principalelor 
unități montane din Carpați.

Principalele elemente de 
interes turistic din Munții

Vedere panoramică din stațiunea montană Parâng

Parâng sunt: creasta princi
pală, cu un sector de peste 
2000 de metri altitudine, dez
voltat pe o lungime de 30 kilo
metri, care cuprinde nume
roase vârfuri de peste 2000 
metri, dintre care amintim 
vârful Parângu Mare 2519 
metri (al 3-lea vârf din țară); 
creasta „Coasta lui Rus-Poiana

Telescaunul este principalul mijloc de transport către stațiune

Sfaturi utile pentru 
iubitorii muntelui
■ Când alegeți să fa
ceți drumeții pe munte 
nu uitați să țineți cont 
de câteva reguli.

slt. Nicolae RAducu

Deva - Când sunteți pe că
rări de munte nu uitați să 
țineți cont de câteva reguli 
elementare referitoare la 
regimul de mers, respirație, 
alimentație. Informați-vă din 
timp despre traseele pe care 
vreți să le parcurgeți: dacă 
sunt marcate, sunt accesibile, 
sau dacă există porțiuni pe
riculoase. în momentul în 
care plecați la drum mergeți 
într-un ritm mai lent, ajun
gând treptat la viteza normală 
de mers. La urcare, căleați pe 
toată talpa, cu genunchii ușor

îndoiți, la fel procedați și la 
coborâre dar cu genunchii 
mai mult împinși înainte și 
bustul aplecat. Pe pantele cu 
iarbă, puțin înclinate (25 
grade), și pantele foarte încli
nate (peste 40 de grade), urca
rea se face direct, între aces
te înclinații, urcarea se face 
în serpentine. Pe grohotișuri 
urcarea se face pe bolovanii 
mari, iar la coborâre numai 
pe grohotișul mărunt. Ordi
nea de mers va fi în coloană, 
câte unul. Cei mai puțin ini- 
țiați vor fi încadrați în co
loană imediat după condu
cătorul grupului. După pri
mele 20 de minute de mers se 
va face o pauză (prima pauză, 
mai mare, 20-30 minute), iar 
următoarea se va face după 
2 ore de mers. în pauzele mai 
mari puteți consuma dulciuri

L .'i . i i J J J , , >4 * , . * J J * 7* » i > t 4 , , 4 4 4*4 4 4 4 4

a. Petroșani - Valea Maleia - Cabana Rusu.________________________________
b. Petroșani - Dealul Moșie - Cabana Rusu._______ ___________________________
c. Petroșani - Dealul Slătinioara - Curmătura Calinii - Cabana Rusu,___________
Marcaj: bandă roșie._________________
Timp de mers: 2-2,5 ore.

Cimpa - Cabana Volevodu.
Marcaj: triunghi roșu; șosea forestieră.
Timp de mers: 2-2,25 ore.

Cabana Rusu - Vadul Parîngul Mare - Lacul Gâlcescu - Cabana Obârșia Lotrului. 

Marcaj: bandă roșie. __________ _____________ __________________________
Timp de mersi 11,5-13 ore. 

Cabana Obârșia Lotrului - Lacul Gâlcescu - Vârful Parîngul Mare - Cabana Rusu. 

Marcaj: bandă roșie. _________
Timp de mers: 11,5-13 ore.

Cabana Obârșia Lotrului - Groapa Seacă - Cheile Jiețului - Petroșani.
Marcaj: traseu pe șosea națională nemodernizată DN7A.
Timp de mers: 7,5-9 ore.

Cabana Obârșia Lotrului - Groapa Seacă - Vârful Capra - Poiana Muierii - Cabana 
Voievodul. ____________
Marcaj: șosea, potecă nemarcată, triunghi roșu.________________________________
Timp de mers: 9-10 ore.

Muierii” care face legătura 
între Munții Parâng și Munții 
Șureanu.

Alte obiective care merită 
vizitate sunt lacurile glaciare 
din Munții Parâng care sunt 
o atracție turistică deosebită, 
în aceste lacuri poate fi văzut 
păstrăvul (în lacurile Roșiile 
și Gâlcescu), iar în „căldările” 
din jurul lacurilor poate fi 
văzută capra neagră, care din 
păcate este tot mai rar întâl
nită.
Atracții turistice

Florile cele mai des întâi- 
nie aici sunt bujorii de 
munte, care sunt într-o oare
care antiteză cu zăpada care 
se topește abia în lunile iulie- 
august. în munții Parâng atât 
vara cât și iama se poate 
practica zborul cu parapan-

(Foto: arhivă)

ta, aici existând și o școală de 
zbor. Aflate între munții Pa
râng și Șureanu, Cheile Taia 
și Cheile Roșia prezintă.« 
atracție deosebită pentnuIC 
mulți alpiniști datorită trasee
lor de alpinism de la cele mai 
ușoare, la unele chiar foarte 
dificile. în Cheile Taia există 
și un monument ridicat în 
memoria alpiniștilor care-, 
și-au pierdut viața datorită - 
acestei pasiuni. Tot aici se * 
află și un refugiu situat pe 
peretele unei stânci, la o 
înălțime de aproximativ 20 de 
metri. Pe traseul cabana 
Groapa Seacă - lacul Roșiile 
se află refugiul Ag^^, 
refugiu ridicat in urmă cu 20 
de ani. Acesta se află pe o 
stâncă cu înălțimea de 5,5 m, 
la o altitudine de 1750 m sub 
căldarea Roșiile.

Pentru a nu vă rătăci pe timp de ceață este bine să vă docu
mentați asupra traseului sau să aveți un conducător de grup 
care să cunoască zona

(zahăr, glucoză, miere). Nu 
trebuie, sub nici un motiv, să 
rămâneți în urma grupului, 
nu vă abateți de la traseu, evi
tați scurtăturile și respectați 
marcajele turistice. Nu uitați 
să vă informați din timp des
pre telefoanele utile din zonă: 
Salvamont (0 Salvamont), Jan

darmeria montană (112). Infor
mați cabanierul asupra traseu
lui pe care vreți să-l urmați 
și nu porniți singur pe munte, 
ci în grup de minim 3 per
soane. Dacă reușiți să respec
tați aceste reguli, cu siguranță 
vă veți putea bucura de toate 
frumusețile muntelui.
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Stâna Roșiile - Lacul Verde - Vârful Cârja - Muntele Slivei - Stâna Roșiile.
Marcaj: itinerar nemarcat, bandă roșie, potecă nemarcată._____________________
Timp de mers: 4,5-5,5 ore.

Stâna Roșiile - Muntele Slivei - Piciorul Gemănarea - Valea Polatiștea - Iscroni. 

Marcaj: potecă nemarcată, cruce roșie, șosea.___________________________________
Timp de mers: 8,5-9 ore.__________________________________________________________ 4*

.___________ _
Cabana Obârșia Lotrului - Șaua Ștefanul - Muntele Cărbunele - Vârful Moho- 
rul - Hornul Lacurilor - Lacul Gâlcescu.___________________________________________

Marcaj: bandă roșie, șosea, potecă nemarcată, triunghi roșite________________
Timp de mers: 6,5-7,5 ore._______________________________________________ .„>*., i

Lacul Gâlcescu - Lacul Păsări - Vârful Coasta lui Rus - Groapa Seacă - Cabana 
Obârșia Lotrului. __________________________________________________________________
Marcaj: triunghi roșu, traseu nemarcat, șosea.__________________________________
Timp de mers: 7-8 ore.

Lacul Gâlcescu - Piatra Tăiată - Vârful Mohorul - Muntele Păpușa - Cabana
Rânca._______________________________________________________________________________
Marcaj: bandă roșie, triunghi roșu, șosea.______________________________
Timp de mers; 6-7 ore.

Stâna Roșiile - Valea Roșiile - Valea Jiețului - Cotu Jiețului. 
Marcaj: șosea forestieră, potecă nemarcată.________________
Timp de mers: 2,5-3 ore.



• Impas- Fostul tehnician al Jiului, Aurel 
j Șunda, ar fi trebuit să semneze un con

tract pe doi ani cu gruparea Triestina, din
Serie B,. însă această tranzacție a fost a- 
mânată și antrenorul ar putea chiar ajun
ge la alt club italian. (V.N.)

„Cupa Primăriilor" la final
Deva (V.N.) - Duminică, 29 iulie a.c., pe 

stadionul din Certej se vor disputa ultimele 
meciuri din Cupa Primăriilor la Fotbal. Fin
ala-mică se va juca între Voința Ilia și Peti- 
to Băcia (ora 9), iar finala între Venus Șoi- 

și Mureșul Brănișca, de la ora 10,30. 
Pentru primul meci, arbitrii sunt Florin 
Anca (centru), Cosmin Danciu și Alin Ma- 
riș, toți din Deva. Observator, Doru Toma, 
secretarul general al AJF. Finala va.fi arbi
trată de Daniel Haidiner (centru), Cristian 
Petrean și Sorin Ciotlătuș. Observator este 
președintele Asociației Județene de Fotbal, 
prăT! Mircea Sîrbu.

Devenii s-au impus la
■ într-o partidă de ve
rificare, disputată ieri, 
F.C.M. Reșița - C.S. 
Mureșul Deva 1-2 (1-1).

Marius Mobabu________ _______
marius.moraru@informmedia.ro

Reșița - Primul meci sus
ținut în Valea Domanului, du
pă pauza competitională, s-a 
încheiat, pentru localnici, cu 
un eșec la limită, nereușind 
să-și ia revanșa după înfrân
gerea suferită în urmă cu do
uă zile, la Deva. Reșițenii au 
deschis scorul relativ repede,

CmbIr tehnici

Mureșul Deva: Rahoveanu - 
Valașutean, Cireș, Moldovan, 
Bud (min. 17, Doboș), - Pisoiu, 
Bunea, Sava (min. 31, Doboș), 
Silviu Boloș - Coman, Sergiu 
Boloș.
Au mai evoluat, la reluare: Vâr- 
tic, Bițiș, Păcurar, Maluțan, Mili

ta ru.

Indignat de amânarea 
campionatului
■ Antrenorul „mineri
lor" a declarat că FRF 
i-a stricat planurile de 
pregătire.

Deva (MF) - Tehnicianul 
echipei Jiul Petroșani, Gheor
ghe Poenaru, s-a declarat in
dignat de amânarea startului 
ediției 2007/2008 a Ligii a II- 
a, precizând că această de
cizie a FRF i-a stricat planu
rile de pregătire.

„Sunt total indignat de 
decizia care s-a luat. Ne-a dat 
tot planul de pregătire peste

La Reșița devenii au luptat și cu canicula (Foto: t Mânu)

în minutul 6. La un contra
atac rapid, pe partea dreaptă, 
Mihăilă a fost faultat în careu 
de un apărător devean, cen
tralul Adrian Baghiu dictând, 
fără ezitare, penalty. Decizie 
contestată de Gheorghe Bar
bu, antrenorul oaspeților. A 
executat Cojocaru, în stânga 
lui Rahoveanu, punctând 
printr-un șut imparabil. în 
continuare, am asistat la o 

cap. Cred că nimănui nu-i 
convine acest-lucru, dar din 
păcate nu se poate face nimic 
în acest sens. Noi le-am pro
pus să nu se amâne startul și 
meciurile să se joace de la ora 
10.00, dar nu ne-a băgat 
nimeni în seamă”, a spus Poe
naru, aflat cu Jiul în stagiul 
de pregătire din Austria.

Pe de altă parte, Jiul Pe
troșani a învins într-un meci 
amical, cu scorul de 3-0, echi
pa israeliană Maccabi Her- 
zelia, prin golurile marcate de 
Vădrariu, Drida și Tismăna- 

dispută între cele două ca
reuri de 16 metri, cu puține 
faze de poartă. Și totuși, în a 
doua jumătate a primei re
prize s-a jucat mai mult în 
suprafața reșițeană, oaspeții, 
mai experimentați, forțând 
egalarea. Pe care o reușesc în 
minutul 33, prin Sergiu Boloș, 
care a reluat în gol, din șase 
metri, după o centrare de pe 
dreapta, profitând de indeci

Amânarea competițiilor încurcă treburile celor de la Jiul

ru. Poenaru a aliniat urmă
toarea formulă de joc: Ol- 
teanu - Bădoiu, Dinu, Horațiu 
Popa, Boboc - Antohi, Mircea 
Gheorghe, Pintilii, Vădrariu -

Reșița
A 5

zia defensivei adverse. Aceas
ta după ce, cu trei minute în 
urmă, Rahoveanu a scos, 
spectaculos, o minge de sub 
transversală, la lovitura libe
ră executată de Cojocaru, de 
la circa 20 de metri, ușor late
ral dreapta. Cu cinci minute 
înainte de pauză, Mihăilă și- 
ar fi putut aduce din nou 
echipa în avantaj, dar, deși 
avea poarta goală în față, a 
întârziat șutul, și Rahoveanu 
și-a răscumpărat ieșirea nein
spirată. în repriza secundă, în 
condițiile în care tehnicienii 
reșițeni au trimis în teren opt 
juniori, oaspeții și-au creat 
mai multe ocazii de gol. Din
tre care au fructificat doar 
una, prin Bițiș, în minutul 80, 
care a lobat balonul peste 
Petruț. Același Bițiș a mai 
scăpat o dată eu portarul reși- 
țean, în minutul 75, dar a în
târziat șutul și a fost blocat. 
S-au mai jucat cu ocaziile 
Vârtic (min. 65) și Pisoiu 
(min.70), reluând imprecis, 
din poziții favorabile.

Drida și Apetri. Jiul a sus
ținut, joi seară, ultimul său 
meci de verificare împotriva 
echipei Maccabi Tel Aviv, iar 
astăzi va reveni în România.

Etapa a XVUl-a__________________
Gaz Metan Mediaș - Severnav 
ISCT - FCM Reșița
Corvinul Hunedoara - CSM Rm. Vâlcea 
Unirea Alba lulia - Arieșul Turda 
Poli II Timișoara - FC Caracal 
Jiul Petroșani - FC Târgoviște 
Minerul Lupeni - CFR Timișoara 
FC Bihor - Mureșul Deva 
FC Argeș - Liberty Oradea

Etapa a XlX-a

K
M Reșița - Gaz Metan Mediâș
M Rm. Vâlcea - ISCT 

ăiieșul Turda - Corvinul Hunedoara 

FC Târgoviște - Unirea Alba lulia 
CFR Timișoara - Poli II, Timișoara,. 
FC Caracal - Jiul Petroșani 
Mureșul Deva - Minerul Lupeni 
Liberty Oradea - FC Bihor 
Severnav - FC Argeș

Etapa a XXra_____________________________
FC Bihor - Severnav
FC Argeș - FCM Reșița
Gaz Metan Mediaș - CSM Rm. Vâlcea 
Unirea Alba lulia - FC Caracal 
Arieșul Turda - FC Târgoviște 
Jiul Petroșani - CFR Timișoara 
Poli II Timișoara - Mureșul Deva 
Minerul Lupeni - Liberty Oradea 
Corvinul Hunedoara - ISCT

FCM Reșița - Poli II Timișoara
Severnav - Jiul Petroșani
CSM Rm. Vâlcea - Minerul Lupeni
ISCT - FC Bihor
Gaz Metan Mediaș - FC Argeș

Etapa a XXFV-a_______________
Unirea Alba lulia - Severnav 
Jiul Petroșani - FCM Reșița
Poli II Timișoara - CSM Rm. Vâlcea 
FC Caracal - CFR Timișoara 
FC Târgoviște - Mureșul Deva 
Arieșul Turda - Liberty Oradea 
FC Bihor - Gaz Metan Mediaș 
Minerul Lupeni - ISCT 

Corvinul Hunedoara - FC Argeș

ISCT - Gaz Metan Mediaș
FC Târgoviște - Corvinul Hunedoara 
CFR Timișoara - Unirea Alba lulia 
Liberty Oradea - Poli II Timișoara 

Mureșul Deva - Jiul Petroșani 
Severnav - Minerul Lupeni 
FCM Reșița - FC Bihor 
CSM Rm. Vâlcea - FC Argeș

Etapa a XXII-a_____________ _________________
Poli II Timișoara - Severnav 
Minerul Lupeni - FCM Reșița 
FC Bihor - CSM Rm. Vâlcea 
FC Târgoviște - FC Caracal 
Arieșul Turda - CFR Timișoara 
Unirea Alba lulia - Mureșul Deva 
Jiul Petroșani - Liberty Oradea 
Corvinul Hunedoara - Gaz Metan Mediaș 
FC Argeș - ISCT

Mureșul Deva - Arieșul Turda 

CFR Timișoara - FC Târgoviște 

FC Caracal - Corvinul Hunedoara

Liberty Oradea - Urarea Aba lulia

FCM Reșița - Unirea Alba lulia
ISCT - Poli II Timișoara
CSM Rm. Vâlcea - Jiul Petroșani
Gaz Metan Mediaș - Minerul Lupeni 
FC Argeș - FC Bihor

Corvinul Hunedoara - Mureșul Deva 
Unirea Alba lulia - ISCT
Poli II Timișoara - FC Argeș 
Jiul Petroșani - Gaz Metan Mediaș 
Minerul Lupeni - FC Bihor

Mureșul Deva - Severnav
Corvinul Hunedoara - Liberty Oradea 
Unirea Alba lulia - FC Argeș
Poli II Timișoara - Minerul Lupeni
Jiul Petroșani - FC Bihor

Severnav - FC Târgoviște
FCM Reșița - Arieșul Turda
CSM Rm. Vâlcea - Unirea Alba lulia 
Mureșul Deva - CFR Timișoara 
Liberty Oradea - FC Caracal
Gaz Metan Mediaș - Poli II Timișoara 
ISCT - Jiul Petroșani
FC Bihor - Corvinul Hunedoara
FC Argeș - Minerul Lupeni

Etapa a XXVIII-a_________________________
Severnav - CFR Timișoara
FCM Reșița - FC Caracal
CSM Rm. Vâlcea - FC Târgoviște 
Liberty Oradea - Mureșul Deva
Gaz Metan Mediaș - Unirea Alba lulia 
ISCT - Arieșul Turda
Minerul Lupeni - Corvinul Hunedoara 
FC Bihor - Poli II Timișoara
FC Argeș - Jiul Petroșani

Etapaj XXX-a___________________________
Severnav - Liberty Oradea
FCM Reșița - Mureșul Deva 
CSM Rm. Vâlcea - CFR Timișoara
Gaz Metan Mediaș - FC Târgoviște 
ISCT - FC Caracal
Poli II Timișoara - Corvinul Hunedoara 
Minerul Lupeni - Jiul Petroșani
FC Bihor - Unirea Alba lulia
FC Argeș - Arieșul Turda

Severnav - Arieșul Turda
Mureșul Deva - FC Caracal
Liberty Oradea - FC Târgoviște
CFR Timișoara - Corvinul Hunedoara

Arieșul Turda - CSM Rm. Vâlcea
FC Caracal - Severnav
FC Târgoviște - FCM Reșița
CFR Timișoara - Liberty Oradea

Etapa a XXIX-a______________ -________
Arieșul Turda - Gaz Metan Mediaș 
FC Caracal - CSM Rm. Vâlcea
FC Târgoviște - ISCT
CFR Timișoara - FCM Reșița

Etapa a XXXl-a ______________
Severnav - Corvinul Hunedoara 
Arieșul Turda - FC Bihor
FC Caracal - Gaz Metan Mediaș 
FC Târgoviște - FC Argeș 
CFR Timișoara - ISCT
Mureșul Deva - CSM Rm. Vâlcea 
Liberty Oradea - FCM Reșița 
Unirea Alba lulia - Minerul Eupeni 
Jiul Petroșani -Poli ii Timișoara

Etapa a XXXll-a ...... _ .....
FCM Reșița - Severnav 
CSM Rm. Vâlcea - Liberty Oradea 
Gaz Metan Mediaș - CFR Timișoara 
ISCT - Mureșul Deva
Corvinul Hunedoara?- Jiul Petroșani 
Poli li Timișoara - Unirea Alba lulia 
Minerul Lupeni - Atieșul Turda 
FC Bihor - FC Târgoviște 
FC Argeș - FC Caracal

Ftapa a XXXIII-a__________________________
Severnav - CSM Rm. Vâlcea
FCM Reșița - Corvinul Hunedoara 
Arieșul Turda - Poli II Timișoara 
FC Caracal - FC Bihor
FC Târgoviște - Minerul Lupeni 
CFR Timișoara - FC Argeș
Mureșul Deva - Gaz Metan Mediaș 
Liberty Oradea - ISCT
Unirea Alba lulia - Jiul Petroșani

Etapa a XXXIV-a__________________________
CSM Rm. Vâlcea - FCM Reșița
Gaz Metan Mediaș - Liberty Oradea 
ISCT - Severnav
Corvinul Hunedoara - Unirea Alba lulia 
Poli II Timișoara - FC Târgoviște 
Jiul Petroșani - Arieșul Turda 
Minerul Lupeni - FC Caracal 

FC Bihor - CFR Timișoara
FC Argeș - MireșiJ Deva

mailto:marius.moraru@informmedia.ro


................... .. Mutu rămâne foarte iubit• Clasamente nepublicate. Cotidianul 
francez Liberation a anunțat, în ediția de 
joi, că nu va publica clasamentele din 
Turul Franței „nici măcar profilul etapei", 
datorită scandalurilor de dopaj care au 
afectat competiția cldistă, transmite 
Reuters. Publicația și-a justificat decizia 
prin faptul că „afacerile de dopaj care 
s-au multiplicat distrug valoarea sportivă 
a probei și nu conferă niciun sens ie
rarhiei de concurehți în afara celei sta
bilite".

i

Schimbare
Roma (MF) - Sistemul 

de disputare a Cupei Ita
liei a fost modificat pen
tru sezonul ce urmează. 
Competiția va cuprinde 
42 de echipa din prima 
și a doua ligă. Finala va 
avea loc într-o singură 
manșă, pe stadionul 
Olimpic din Roma.

Achiziție
Berlin (MF) ■ Clubul 

Real Madrid l-a achizi
ționat de la Hertha Ber
lin, cu un milion de eu
ro, pe internaționalul ger
man Cristopher Schorch 
(fundaș central, 18 ani).

Cristopher Schorch
(Foto: FAN)

Cristiano Bergodi
(Foto: FAN)

Demisie
București (MF) - An
trenorul echipei Ra
pid, Cristiano Bergo
di, se gândește să 
demisioneze, fiind 
nemulțumit de ter
giversarea achizi
ționării lui Ovidiu 
Herea de la FC Na
țional și de cedarea 
Iul lonuț Rada la 
Steaua.
Cristiano Bergodi are 
o clauză în contract 
conform căreia poate 
renunța în orice 
moment la angaja
mentul cu Rapid.

■ Atacantul Florentinei 
mărturisește că simte o 
afecțiune mare din par
tea suporterilor italieni.

Florența (MF) - Atacantul 
Adrian Mutu a declarat, într-un 
interviu acordat cotidianului 
Corriere dello Sport, că nici 
în România nu se simte atât 
de iubit ca în orașul Florența, 
unde evoluează pentru Fio
rentina.

„Nici acasă la mine, în 
România, nu simt o afecțiune 
atât de mare”, a spus Mutu.

întrebat dacă este adevărat 
că a refuzat o ofertă de la FC 
Barcelona, Mutu a răspuns: 
„Adevărul este că nu am știut 
de această ofertă, dar impre
sarul meu știa foarte bine 
dorința mea: doar la Fiorenti
na cu orice preț. Am mai 
spus acest lucru, banii nu 
sunt decisivi”, a spus Mutu.

Adrian Mutu și-a exprimat 
satisfacția pentru tarnsferul 
lui Christian Vieri, despre 
care spune că poate avea un 
important aport în echipă. 
Atacantul speră ca în acest 
sezon să marcheze 18 goluri, 
atâtea câte a marcat și la Par
ma, după ce în stagiunea tre
cută a înscris de 16 ori. Mutu

Dinamoviștii sunt suparăți

Liga Campionilor
București (MF) - Rezultate din manșa se

cundă a turului întâi preliminar al Ligii 
Campionilor:

(+) Pyunik Erevan (Armenia) ■ Derry City 
(Irlanda) 2-0 (în tur, 0-0)

(+) FK Ventspils (Letonia) - TNS (Țara 
Galilor) 2-1 (în tur, 2-3)

(+) Levadia Tallinn (Estonia) ■ Pobeda 
(Macedonia) 0-0 (în tur, 1-0)

(+) Tampere United (Finlanda) - Murata 
(San Marino) 2-0 (în tur, 2-1)

(+) IF Elfsborg (Suedia) - Linfield FC 
(Irlanda de Nord) 1-0 (în tur, 0-0)

(+) MSK Zilina (Slovacia) - F91 Dudelange 
(Luxemburg) 5-4 (în tur, 2-1)

KF Tirana (Albania) - (+) Domzale (Slove
nia) 0-1 (în tur, 0-1)

HB Torshavn (Feroe) - (+) Hafnarfjordur 
(Islanda) 0-0 (în tur, 1-4)

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

București (MF) - Antreno
rul echipei Dinamo, Mircea 
Rednic, a declarat că este su
părat din cauză că formația 
sa a pierdut un trofeu, însă 
nu și din cauza evoluției ju
cătorilor săi în meciul cu 
Rapid, din Supercupa Româ
niei, pierdut, cu scorul de 6-7, 
după executarea loviturilor 
de departajare.

„Nu vorbesc de finalul aces
tui meci, dar sunt mulțumit 
de cum a decurs jocul. Am 
controlat jocul, ei au așteptat 
greșelile noastre, am greșit o 
dată și ei au punctat. Câteo
dată fotbalul este nedrept. 
Sunt supărat că am pierdut

Marius Constantin (in dreapta) dedică succesul acționarului majori
tar al Rapidului, George Copos (Foto: epa)

cu bronz In proba de 800 metri la
Jocurile Olimpice din 2004, a fost
supusă unui, control inopinat Ia domi

Am scăpat de Petrov
Madrid (MF) - Bulgarul 

Martin Petrov nu va juca în 
meciul pe care Atletico Ma
drid îl va susține, sâmbătă, în 
compania formației Gloria 
Bistrița, în returul finalei Cu
pei UEFA-Intertoto, el ur
mând să efectueze vizita me
dicală pentru un transfer la 
Manchester City, informează 
AS.

Manchester City va plăti

ciliul său, la Jaontș Bade, îi urmă cu 
mai multe săptămâni. Eșantioanele A și 
B au arătat urme de EPO. Yolanda
Ceplak a fost operată la tendonul lui 
Ahile în 2005. (Foto: EPA)

\

Zvonurile privind plecarea portughezului (stânga) de la Barca au 
fost infirmate de conducerea tehnică (Foto: epai

Adrian Mutu se consideră învingător deoarece și-a revenit după o perioadă dificilă, iar este acum 
un personaj pozitiv (Foto: epa)

crede că Giampaolo Pazzini 
poate deveni mai bun decât

Banii nu sunt decisivi

Adi Mutu

fostul său coechipier Luca 
Toni, plecat în intersezon la 
Bayern Munchen.

un trofeu, nu și din cauza 
jocului. Au câștigat cu noroc. 
Din moment ce omul meciu
lui a fost Coman, ce mai pu
tem spune? Dacă pe ei nu-i 
interesează Supercupa, e clar 
că-i interesează campionatul”, 
a comentat Rednic.

Tehnicianul dinamovist s-a 
arătat nemulțumit de starea 
suprafeței de joc de pe sta
dionul Național din Com
plexul Sportiv „Lia Manoliu”, 
unde Dinamo ar urma să joa
ce și meciurile din Liga Cam
pionilor. „Terenul pe noi nu 
ne avantajează deloc, dar al
tundeva nu avem unde juca. 
Gazonul nu este deloc bun, 

grupării Atletico, pentru 
transferul lui Petrov, suma de 
nouă milioane de euro, în 
cazul în care jucătorul va 
trece vizita medicală. Servi
ciul medical de la Atletico a 
anunțat că jucătorul nu mai 
are nicio problemă la genunchi, 
unde a suferit o gravă acci
dentare, astfel că, potrivit AS, 
transferul la gruparea lui 
Sven Goran Eriksson va fi ofi

Mândru de reabilitare

Adrian Mutu este mândru 
că a reușit să-și revină după 
o „perioadă neagră”. „Sunt 
mândru, este o victorie uma
nă pentru mine, dar și pentru 
familia mea. Sunt mulțumit 
că am devenit un exemplu po
zitiv pentru cei care greșesc”, 
a comentat Mutu.

dar am înțeles că se fac efor
turi”, a spus Rednic.

Mijlocașul Adrian Ropotan 
a spus că toți jucătorii dina- 
moviști l-au încurajat pe fun
dașul Cristi Pulhac după ra
tarea penalty-ului în urma 
căruia Rapid a reușit să câș
tige Supercupa și speră ca 
Dinamo să se revanșeze în 
campionat.

Directorul general al FC 
Dinamo, Cristi Borcea, era 
supărat la finalul întâlnirii. 
„Am avut 20 de ocazii de gol 
și le-am ratat. E normal să fiu 
supărat”, a spus Borcea, după 
care a plecat în grabă de la 
stadion.

Le-a „dat peste nas
București (MF) - Fundașul 

echipei Rapid, Marius Con
stantin, i-a dedicat victoria cu 
Dinamo, din Supercupa Ro
mâniei, acționarului majori
tar al grupării „alb-vișinii”, 
George Copos, pe care spune 
că el și colegii săi l-au ajutat 
„să le dea peste nas” ofi
cialilor campioanei, după ce 
aceștia l-au jignit.

cializat.
Cariera lui Petrov Ia Atleti

co a fost marcată de acci
dentări, astfel că în două 
sezoane, Petrov a jucat doar 
puține meciuri în campiona
tul Spaniei. El a avut pro
bleme de adaptare în Spania, 
singurul fotbalist cu care se 
înțelegea fiind Mateja Kez- 
man, transferat între timp la 
Fenerbahce.

Deco nu pleacă
Barcelona (MF) - Mijlocașul Deco, în vârstă de 29 de.

portughez Deco, în contact cu 
cluburi engleze, va rămâne la 
FC Barcelona, a anunțat an
trenorul Frank Rijkaard.

Rijkaard a afirmat că este 
„foarte mulțumit” de Deco, 
așa cum este și jucătorul de 
club. Rijkaard a adăugat că 
plecarea lui Deco de la FC 
Barcelona ar fi „dificilă”.

Internazionale Milano este 
echipa favorită a lui Mutu pen
tru viitorul campionat al Italiei, 
urmată de AC Milan și AS Ro
ma, care, în opinia jucătoru
lui român, are un ușor avan
taj în fața formației Juventus.

Adrian Mutu vrea ca Fio
rentina să „lase urme” în Cupa 
UEFA și vrea să ajungă cu grupa
rea toscană în Liga Campionilor.

Mircea Rednic nu și-a ascuns 
dezamăgirea pentru pierderea 
trofeului (Foto: ERA)

„Ii dedicăm victoria dom
nului Copos, pentru că s fost 
jignit de cei din conducted» 
de la Dinamo. Prima spefsâ 
ne-o dea domnul Copos, pen
tru că noi l-am ajutat să le 
dea peste nas celor de la 
Dinamo. Nu avem să-i dăm o 
bere lui Coman, doar nu a 
apărat niciun 11 metri”, a 
spus Marius Constantin.

Petrov nu va juca TmppV 
triva Gloriei Bistrița (Foto: •w

ani, este sub contract cu F.C 
Barcelona până în 2010, însă, 
potrivit presei spaniole și 
engleze, el ar fi pe punctul de 
a pleca la Chelsea, în schim-. 
bul lui Frank Lampard, sau 
la Newcastle.

Deco a venit la Barcelona 
după ce a câștigat Liga Cam
pionilor în 2004 cu FC Porto.
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• zona L Creangă - ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți’, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702 
0745/302200,232808. (A4)

• 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)

• semidec,amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal. preț 45.000 euro. tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg, tel. 231300. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
oret 145.000 Ron. tel. 231300. (A9)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

i -EXCAVATOARE Șl BULDOEXCAVATOARE
| -«CHELE PENTRU CONSTRUCȚII Șl POPI METALIC
‘ -UTILAJE DE MARCAT STRĂZI, COMPRESOARE, 

MAȘINI DE TĂIAT ASFALT
-UTtLAJB ȘI MATERIALE PENTRU INVERSE ACTIVITĂȚI

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

• urgent apartament 2 camere, în Deva, zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, 
Bălcescu, se oferă de la 120.000 lei până la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0730/474275,0723/251498 232808. 
(A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/ 
3173)4. (A91

vând ap. 3 camere (05)

INFORMAȚII PUTEȚI OBȚINE LA
TEL. 0720/989.125, 0254/231.330

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, 
geamuri temopan, centrală termică, dotări 
foarte bune, complet mobilat Tel. 0720/ 
005452.(2/2407)

AutoCord
dealer Skoda

Deva, Bd. 22 dec., BI.4, tel, 0254 22 45 44, vanzari@autocord.ro, www.autocord.ro

Noua SkodaFabia Love at first drive

• persoană Net, Deva, ultracentral, 45 
mp, etaj 2 din 4, bloc de cărămidă, balcon, 
pardiet centrală termică, mobilat și utilat, 
ocupabil imediat, preț 46.000 euro. Tel. 
0745/888619.(10/25.07)

• Deva, Minerului, etaj 2, termopane, reparti
toare, balcon, totul nou, bucătărie mobilată, preț 
U5JX» lei. Tel. 0722/564004. (T)
• semdecomandate, Deva, Mărăști, bl. Dă et 2, 
ap. 6 și teren intravilan în str. Horea, nr. 208, fără 
intermediari. Tel. 0254/223775 (D
• 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. (AO)
■ Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)
• balcon închis, parchet, repartitoare, st 55 mp, 

tfcjăȘPecebal preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. (Al) 
Mtemideconiandate, contorizări, termopane,

menajat et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg, 
tei. 0740/210780. (Al) .

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

• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Al. Jiului, et 2, arcuit 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)

• sir. Zanrirescu, bloc de cărămidă etaj 1, cu 
balcon închis, parchet, gresie, faianță reparti
toare, zonă liniștită ocupabil imediat preț 
135.000 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/ 
251498,0254/232808. (A4)
• zona Gojdu ■ central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808. (A4)

• zona Decebal - Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788165703 (A4)

• 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, greși- 
e+faianță 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, dea, et 2, 2 băi, parchet 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)

• Progresul, et 1, dec, neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Liliacului, et 4, amenajat termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, 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 65.000 euro, neg, tel. 
0745/367893. (A2)

• etaj 1, bid. Decebal ■ Opera cu 2 băi, 2 
balcoane, termdpan, parchet, gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62500 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. 
C78&/1657Q3, 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 băi, 
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. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314 (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia Deva 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9) .
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva tel.. 0745/511.776. 
(A9)
• 3 camere, 2 balcoane, ST-57 mp, Brad, preț 
24.000 euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 3 camere, lângă primărie, ST-70 mp, Brad, preț 
35.000 euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• 3 camere, ST-60 mp, preț 24.000 euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 3 camere centrai, ST-60 mp, Brad, preț 30.000 
euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

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 județ, 
te ajutam să fii 
si tu numărul 1!
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Vând ap. 4 camere (07)

• mgn^ Bera, Dorobanți decomandate. 90 mp. 
CT, bafcon. parchet gresie, faianță tntti ocd- 
JertaL M3 (DO ron. teL 0722'564004. (Al)
• boierim, ana Gojdu. etaj 3. cu 2 băi. 
bafcon mare, certraiă termică termopan, par
chet gese. faianță bine întreținut modificări 
la bucătărie. preț 63J00 eiro negociabil, teL 
0788165 7U3.07C/302200, Z32808 (A4)
• deaumM® etaj 1. zona CarpațL contorizări, 
parchet fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 0723/ 
2514980788165702 0254/232808 (A4)
• dec, hol central, 2 bă, balcon, etaj 1, zona 
carpati- Deva preț nea. tel. 231300. (A9'

• casă In Simeria (lângă Marmosim), zonă 
rezidențială 868 mp, 4 camere, 2 terase, 
bucătărie, baie, garaj, 2 grădini, toate utilitățile, 
gaz, apă curent, posibilitatea construirii unei 
alte case, preț 125.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/641163,0740/866322. a)
• 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)
• iigent, Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, 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)

• lătracentraL 70 ha, ST-240 mp, 7 camere+ 
dependințe, Orăștie, preț 150.000 euro, tel. 
0254/613366,0788040.490,0788/158A83. (A10)
• casă+garaj, 4 camere+etaj, Ribița, preț 25.000
euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• casă+anexe, ST-70+1500 mp, 3 camere, Ociu, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788158483. (A10)
• casă+dependințe, 2 ha, ST-80 mp, 3 camere, 
Musaru, preț 24.000 euro, tel. 0254/613366, 
0788040.490,0788158483. (A10)
• casă+dependințe, 2 ha, ST-110 mp, 3 
camere+baie, Dealul Mare, preț 25.000 euro, 
tel .0254/613366,0788/040.490,0788'158483. (A10)

• casă de lemn, 5 ha, ST-50 mp, 2 camere, 
Sâvești, preț 22.000 euro, tel. 0254/613366, 
0788040.490,0788158483. (A10)
• casă+țură L5 ha. 2 camere, Buceș, preț 144300
euro, tel. 0254/613366. 0788/040.490,
0788158483. (A10)
• casă+Oeperxințe, ST-70 mp, 2 camere. Brad, 
preț XUXD evo, teL 0254/513366.0788040-490, 
O7W1SUK3. (A101

• urgent casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădina, sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună, sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• urgent casă zona Bejan, cu 2 camere, 
bucătărie de vară hol, Cămară curte, grădină 
st 7000 mp, fântână preț 70.000 lei neg, tel. 
0788165702,0740/535095,232808. (A4)

Vând garsoniere (19)

Cumpăr casă (14)

• ingent, cu grădină Deva sau Simeria. plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/B60160. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva + garaj, scară : interioară, . C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro, *ol. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă In Deva, sau schimb cu apartament, 3 
camere, etaj 1, poziție centrală în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. CT)

romimo.ro

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

Vând case la țară (17)

• casă li Cârjiți, centru, tip vilă și terenul 
aferent Relații latei. 0296/561771. (2/19.07)

• casă în satul Bretea Mureșană, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. CD
• vilă deosebită în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră, termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)

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

• zona 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, 
convector, 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)
• semidea, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)

• semidec, 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 48000 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)
• zona hotel Deva cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilă foarte repede, stare bună 
preț 75.000 lei negociabil, tel. 0788165702, 
232808 0723/251498 (A4)
• zona Dorobanți etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon, contorizări totale, preț 115.000 
lei negociabil, tel. 0254/232808, 0723/251498, 
0788165702 (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, garsonieră în Deva zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei până 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0723/251498 
0730/474275,232808 (A4)
• dea, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, Deva 
Oft -retul nieței. tel 231800,0740/317314. (A9)

Vând terenuri (21)

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

• 1 ha teren pe DN7, toate facilitățile. Relații la 
tel. 0767/048633. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara apă gaz, curent, loc drept zonă liniștită 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. <T)
• zona Zăvoi, 1000 mp, informații la tel. 
0727/303886 sau 0724/543900. (nr. 3/29.06.2007)
• In Bâda, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)
• ii Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=I8 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)
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ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANTĂz z

ADMITERE 2007
IMPORTANT!

■Durata studiilor la forma I.D. este aceeași cu durata 
studiilor la ZI.

■ Planul de învățământ este corespunzător celui de la forma 
de învățământ la ZI.

■Sistemul de credite transferabile funcționează in aceleași 
condiții cu cele prevăzute pentru forma de învățământ la ZI.

a Calificarea profesională dobândită de către absolvenții 
formei de învățământ ID este aceeași cu cea atribuită 
absolvenților formei de învățământ la ZI.

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

Departamentul pentru învățământ la Distantă
SIBIL - 550024. Bd. Victoriei nr. 8-10
Tcl./Fax: 0269-21.72.78 
e-mail: prorcid@ulbsibiu.ro 
http://dklu.ulbsibiu.ro 
http://www.ulbsibiu.ro

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
1. Cerere de tmcrlere tips
2. Diploma de bacalaureat In original (copte legalizați 

pentru studen(l al altor facultifl care doresc ii urmeze o a 
doua ipedaliiare ți adeverlnfi
de la prima facultate cu mențiunea ci originalulse afli la 
docar) iau adevorlnțl pentru abaolvcntli promoției 1005;

3. Foaie matricoli copie legalizat

4. Dlplomâ de abaolvlrv facultate tn origina) (pentru 
programele de matter);

5. Certificat de naștere - copie legalizați;
6. Certificat de diltorie pentru candidatele ciiltorite • 

copie;
7. Copie B.I./C.I. (CNP);
H. Adeverința medicali eliberați de medicul de familie;
4. Trei fotografii color tip legitimație;

10. Un dosar plic;
11.15 pilcuri format A5 timbrate *1 autoadreiate;

tn taxa de jcolarizare se Includ: coltul materialelor 

didactice, tn volumul ți structura specifici 1D/FR; costuri 
de utilizare a unor echipamente 
specifice necesare desfășurării procesului de pregitlrv; 
costul serviciilor educaționale; costul de utilizare a unor 
servicii educaționale oferite de 
terți fi care fac parte integranta din procesul de instruire; 
costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice fațl tn fațâ 
ți a verificărilor pe parcurs.
ca parte integranti a procesului de Instruire; costuri 
pentru asigurarea accesului prin mijloace IT la baza 
materiali de care dispune Instituția |l 
partenerii acesteia; costuri de examinare (2 examinări la 
aceeați disciplină); cheltuieli de dezvoltare.

Admiterea se face prin concurs de dosare.

STUDII DE LICENȚĂ
9

FACULTATEA DOMENIU DE LICENȚĂ/ SPECIALIZARE Perioada de înscriere
Număr de 

locuri 
aprobate

Taxa de 
școlarizare 

(RON)

Științe durată studii: 3 ani
med ie Medie baca 1 aureal - 2( »%
admitere

Media liceu Matematica sau
Informatică 80%

Matematlch / Matematica Informatica
Sibiu: 16 iulie - 5 August
6-20 septembrie 

Centre tutortale:
1 iulie - 30 septembrie

60 1550

Statistica pi Informatici economica / Informatica economica 100 1550

Silințe Economice durată studii: 3 ani Administrarea afacerilor / Economia comerțului turismului și serviciilor Sibiu:
1 5 iulie - 30 septembrie
Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

300 1550
Management / Management 200 1550

medie Medie baca laureat- 50%
admitere Media anilor de liceu - 50 %

Contabilitate / Contabilitate si informatica de gestiune 200 1550
Finanțe / Finanțe și bănci 300 1550

J« rn a list ic ă durată studii: 3 ani Științe ale comunicării / Jurnalism Sibiu: 17 * 26 iu Lie. 1 - 30 septembrie
Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

1550
./ Medie bacalaureat* 50%

' ?? L ' r ...., Media .anilor de liceu - 50 %admitere Științe ale comunicării / Comunicare și relații publice
200 1 550

Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția 
Mediului durată studii: 4 ani AgriculturttZMontanologie Sibiu: 17-24 iulie. 1 - 30 septembrie

Centre tutoriale (pentru Sibiu) :
1 iulie - 30 septembrie

100 1450

niedi & Medie baca 1 a urcat- 20%
admitere Media anilor de liceu - 80 % Ingineria produselor alimentare / Ingineria produselor alimentare 100 2500

Istorie și Patrimoniu durată studii: 3 ani
Istorie Z Istorie

Sibiu: 16-21 iulie,
10-18 septembrie
Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

70 1350Medic bacalaureat-20% medie . . .. . ,. nz. \ Medie istorie liceu - 40 %admitere », .* .. .Media anilor de liceu 40%
Drept Drept / Drept ; durata studii: 4 ani Sibiu: 9 iulie - 30 septembrie

Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

1000 1350
Medie bacalaureat-50% 

ni? Medie istorie liceu - 25 %admitere Medie romană liceu 25%
Științe administrative / Administrație publică; durată studii: 3 ani 600 1350

Litere și Arte durată studii 3 ani
l imbi și literaturi / Limba și literatura română -Limba și literatura 
engleză

Sibiu: 23 - 28 iulie. 3-21 septembrie

Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

1 50

1350

Limbi și literaturi / Limba și literatura română - Limba și literatura 
franceză 1350... iniei viu (competenta lingvistica)

”71 re Med'C baca kiureal 33 4 3
aî. i u • ci e rn âna liceu-4 M ed ie eng 1 sau M ed i e

franceză sau Medie germană liceu - 75 % Limbi și literaturi / Limba și literatura română - Limba și literatura 
germană 1 350Ohs. Pot Ei coruri derate certificate internaționale 

recunoscute pentru engleză, franceza sau germană
inginerie durată studii 4 ani $ Inginerie și management / Inginerie economică în domeniul mecanic Sibiu: 11- 19 iulie

4-13 septembrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu) :
1 iulie - 30 septembrie

100 1700
. Medie baca la urcat- 50%medie w., Nota bacalaureat matematică sauadmitere , „ . „ .Informatică 50 % Inginerie electrică / Electromecanică (FR) ÎOO 1700

STUDII POSTUNIVERSITARE
FAC 1'l.TATEA PROGRAMUL DE MASTER* Perioada <le Înscriere Număr locuri 

aprobate
■ Taxa <le școlarizare 

CROIM)

Inginerie durută studii. 2 um Managementul calității
Sibiu: 17-25 iulie îl-19 septembrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu) : I iulie...30 septembrie 50 1 500

mailto:prorcid@ulbsibiu.ro
http://dklu.ulbsibiu.ro
http://www.ulbsibiu.ro
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S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A.
■ Grupului Financiar Carpatica

Admsa Str. Aut ogarii nr.1, Sibiu, Romania
Decizia C.N.V.M 1826/16 06.2003
R C J 32/1000/2 2. Z1996.
C U.L 8240700, Cap. Soc. i .401,000 lei

AGENȚIA HUNEDOARA
B-dul Dada.nr.9.bl.A1-2,in incinta Băncii Carpatica
Tel/Fax: 0354/802725,0788/337437,0729/110692
tntennediaza VANZARI-CUMPARARI ACȚIUNI ș

LUNI-VINERI:

g^SIF BANAT-CRIȘANA
SOCIETATEA DE INVESTIȚII 

FINANCIARE BANAT - CRIȘANA S.A.
cu sediul social în Arad, județul Arad, Calea Victoriei nr, 35A. 

înregistrată la O.R.C. sub nr. J02/1898/92, având CIF 2761040.
număr In Registrul C.N.V.M. PJR09SHR/020002/02.02.2006. 

capitalul social subscris și vărsat de 54.884.920,80 tei

OFERĂ SPRE VÂNZARE
un pachet de 59.076 acțiuni, reprezentând 38,09% - 

din capitalul social al SC COMFRUCT SA Deva

SC COMFRUCT SA Deva, cu sediul social în Deva, județul 
Hunedoara, str. Rândunicii nr. 3, este înregistrată la O.R.C. 
sub nr. J20/25/91, CIF 2102929, având capital social subscris 
și vărsat de 387.780 lei, valoare nominală a acțiunilor emise 
de 2,5 lei.

Metoda de vânzare utilizată: licitație competitivă, deschisă cu 
«ștrigare. Preț pornire 10,5 lei / acțiune sau 620.298 lei/pachet. 
«tranzacția se finalizează prin încheierea unui Contract de 
cesiune de acțiuni.

Cei interesat! se pot înscrie pentru participarea la licitație la fax 
nr, 0257 231 008 până în data de 7 august 2007 urmând ca 
după această dată să intre in posesia regulamentului de 
desfășurare a licitației.

(1O5TZ4)
• Deva, M rendentiatâ, 4 parcele, 600 
mp/parceta,*r5 20 n utfttăț 35 eirc/mo. tel. 
0722/564004 (Ai:
• MaataKDaHkxri ittastecst Mlrc.feZ-. 
toate utiifâție, cu o cnrsuSe*1nMfariCfM 
euro/mp neg, teL 072&7KBB IAU
• lntravlan,Zârelastrata.stSBrap.Mapa. 
canalizare, preț 80 arcVmp. neg. 
0721/593403. (Al)
• teren intravilan în localitatea Bătata, zona 
târgului auto, ST 8500 mp, front strada! 35 ml. 
acte la zi, ideal pentru construcție hale, in- 
vestiție, parcelare, tel. 0740/535095,0W165703, 
2328» (A4)
• zona Belan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)

• hi Den, zona Vulcan, S-800 mp. utilități în 
zori preț 60 eu-o'ma tel. 212.141. 231300. 
0745^11776. A3

, • ara MM sora Ltacor. pe anxee :£.•£. 
** swsdete s pretr. s. OCSLTTE. A9

| itâMi to Deva. S-30 m zare 

Sadcvarv. 184231 anaF^ElTț. je
• Mafco DM 60X ~c e D \ *
xrtâr.orar = aura ~c.s î"46 *3

• parade Me SC-ăX ~ ::na :e case 
Simeria. tfer sarae" razosroa~ orar 18 
euro/mp neg. tel G74& 511.775. ,A9
• DN Deva-Orâsbe. 045 ha. tntravi'sa.- Orast e. 

I preț 50J00 euro. tel. 0254/613368 (W040.49C.
0788/158.483. (A10)

I0ERTÂDIN JUDEȚ!!!
închirieri auto 
începând | 
de la prețul de

68 de lei
Fir A TVA________________________

I
J

■ăl • A

TRANSPORT INTERN ■ EXTERN
CV-urlle se depou la adresa flitnelț 
str. George Barițiu, nr,13, sau la I 

tel /fax: 025^219300.
• Brad-Deva 0,3 ha Sălișcioara, preț 6000 euro. 
tel. 0254/613.366. 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad-Oradea. 1 ha intravilan, preț 80.000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1500 mp, Arieșeni, preț 20 euro/mp, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• vând, fermă, 500 mp, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.481 (A10)

• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva preț 15 euro/mp, se poate ;i 
compartimenta tel. 231.800.0740/317314, (A9)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, inf. latei. 0745/511.776. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317314. CA9)
• hală 500 mp, Brad, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Decese (75)

Cumpăr teren (22) Imobile schimb (30)

Familia greu încercată cu adâncă durere în suflet 
anunță că va conduce pe ultimul drum pe acela care a 
fost un bun sot, tată, socru, bunic,

prof. LTVTU MORARU
în vârstă de 81 de ani, din Hațeg. Recunoștință pentru 
sacrificiul tău, dragă tată, îți purtăm noi, copiii și 
nepoții. înmormântarea va avea loc sâmbătă 28 iulie, 
ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Familia

(3005490/26.07)

• 5 hectare ia șosea Deva sau împrejurimi, plata 

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

• 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 CD

Auto românești (36)

vând locuri de veci (23)

• Deva In cimitirul de pe Eminescu, zona de sus. 
preț negociabil. Tel. 714755, zilnic, orele 10 ■ 12.
(T)

Vând spații comerciale (25)

Familia îndoliată anunță trecerea în neființă a celui 
care a fost sot, tată, bunic

TIMAR GLIGOR 
înmormântarea are loc astăzi 27 iulie, ora 17, la Cimi
tirul de pe str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu să-l odihnească.

• Deva 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală, in Deva zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp. toate utilitățile, preț neg. tel. 
0745/511.776.0723/619.177. (A9)

• urgent, hală pe 2 nivele, in Pet-oșani, ST■ 4000 
mp. H-6 m/nivei, construcție din stâlpi și grinzi, 
două Saturi ce 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, oret 150.000 euro neg. tel. 
0745/511.776. (A91

• hală in Deva toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/oll.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• h Deva, zrâ cernii S® mp, ofer preț bir.
•? "«v/’x-as
• bl Deva, orararao De S-ou . Decer-coe sau 
o-:u. Dececa. ® . X 46 :_1 Ti (AS;

Vând alte imobile (27)

• fermă compusă cin locuință saivan și 
aite anexe gospodărești, curent trifazic, 
ața prin cădere, situată în Brad, și 35 de oi 
rasa Rose, preț negociabil. Tel. 0254/612038 
(3/25.07)

Imobile chirii (29)

romimo.ro
• garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euro/lunâ, telefon 215212. (Al)

• apartament 2 camere, Deva mobilat complet 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 70 mp, parter, cu intrare stradă, 
amenajat pt. birou, cabinet, sediu firmă 500 
euro/lună tel. 0722/564004. (Al)

• 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 țmtrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva preț350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)

Suntem nr. 1 
în județul 

Hunedoara

• vând ratobntoto Dada 1310 break CT, 
culoare gri-petroi metalizat, af 1985, 
multiple Îmbunătățiri, cu cArlvg montat șl 
remorcă preț 7j5o lei, negodabiL Tel 
(J747ABCM. (L/25J77)

• vând Dada 1300, lovită af 1984. Tel. 
0767/048633. CD
• vând Dade papuc, 5 locui, af2004,20500 km, 
motor injecție pe benzină Tei. 262990 CD

Auto străine (37)

• vând Citroen C5,2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tron ic, închidere centralizată radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 airbag, faruri 
ceață 651/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. CD
• vând Opd Kadet, af 1990, jante aluminiu, CD- 
olayer. taxe la zi înmatriculat, stare 
excepțională preț 2100 euro, negociabil. Tel 
07 26143? "727/36W6. CD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricM nou, cu ridicător, cu motor 
trifazic, preț negociabil. Tel. 611439. CD

Garaje (43)

• societate comercială oferă spre închirie
re buldoexcavator multifuncțional, com
bustibil, și mecanic profesionist, preț 80 
lei/oră + tva. Tel. 0747/276303,0726/743274. 
(6/25.07)

• vând urgent garaj, Deva, zona piață 22 mp, 
preț 35.000 lei.Tel. 0722/564004. CD

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)

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

(5/26.07)

Fiica Delia Lazăr și nepotul Aii anunță cu tristețe 
trecerea în neființă la vârsta de 70 de ani a celei care 
a fost mamă și bunică,

înv. CÂMPEAN ANA
înmormântarea are loc astăzi 27 iulie, ora 14, în Deva, 
la Cimitirul Bejan.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Electrocasnice (56) Oferte locuri de muncă (74)

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând o iapă, vârsta 6 ani, satul Nojag. Relații la 
tel. 0728/041465.(2/26.07)
• vând pul Ciobănesc Carpatin, vaccinați și 
foarte frumoși. Tel. 210900,0744/611145. (T)
• vând vfțel de 5 luni, localitatea Rapolt. Relații 
latel.264285.cn

Altele (61)

• vând fenna metalice pentru hale, grajd, 
fânaț, deschiderea 125 m, înălțimea 9 m, 
lățimea 70, informații la telefonul 
0722/876251. (nr. 3/04072007)

• angajăm mecanic auto cu experiență in 
domeniu, oferim salariu atractiv. Tel. 
0720/005452.(4/26.07)
• angajăm șoferi categoriile ©1 și D cu expe
riența necesară. Relații la tel. 0254/231394, între 
orele 8-16. (2/24.07)
• caut menajeră pentru casă, în Deva Relații Ja 
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. ■ 03.08.2007, la Creșa Gojdu, 
Al. Viitorului, nr. 5 (lângă Crucea Roșie). Tel. 
0726/373993. (104383)
• pierdut poliță asigurare RCA nr. 000572119 
emisă de SC Asigurări Astra Hațeg, pe numele 
Tămășilă Cristian. Se declară nulă. (3005489/ 
26.07)
• societate comercială de intermediere caută 
doamne pentru îngrijit și supravegheat copii. 
Tel. 0747/404143,0724/593142. (5/25.07)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vețea Sever. Se declară nul. (1/26.07)

Prestări servicii (72)

SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L

OFERIM:
* Contract de muneS permanent;

* Calificare la locul le muncă;

* Salariul de încadrare plecând de 

la 580 lei;

* Bonus de prezențe de minim 85 

de lei:

A
Angajează pentru fabrica din Deva personal 

necallflcat pentru poziția de: 

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO

* Spor de vechime și Indemnizație 
de loialitate;

* Ore suplimentare plătite dublu 
șl spor pentru orele de noapte;

* Tichete de masă;

* Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-un mediu fără 

noxe.
CERINȚE:

■ Disponibilitate pentru munca fa
3 schimburi;
- Minim 8 clase;

Stare bună de sănătate;
■ îndemânare, flexibilitate, serio

zitate.

* Transport gratuit pentru toți 
angajații;

SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARAN UI NR. 
166 (DN 7), DEVA

• Cantină și cabinet medical'

k___________
obtimHa numtaMfa

• abordabl, tnnaport zilnic, Ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, SO euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
cllmatlzate, modeme. Tel. 0740/218237, 
0728500804,0765/465835. (7/24.05)

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

• otgMzanmMninMt nunți, ootezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-url personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații la tel. 
0721/747411 sau 0721/614425. (nr. 
VD5J’ xtm

• NOUII! Călătoriți Ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel In flecare zl de miercuri în: 
Spania, Portugalia. Anglia. Belgia, Olanda, 
Franța, Gennaria. ralia. Grecia. TeL 074556886L 
0742/121148; 074MB76M S730Z)
• eto «AM engMzâp Muză orice nn« la 
dorridU darauu. Preț avantajos. Experiență 
U ari in Canada p America. Dera. »e*or 0254 
200.(77

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

romimo.ro
latel.264285.cn


Case distruse de flăcări
• Obezitatea, contagioasă. Cercetătorii 
americani au arătat că atunci când o per
soană este obeză, șansele ca prietenii săi 
să devină la rândul lor supraponderali 
cresc cu 57 la sută și cu 171 la sută în 
cazul celui mai bun prieten al acesteia, 
relatează Le Figaro.

Nemulțumiți de cum au gestionat autoritățile din 
Oxford problema inundațiilor (Foto: epa>

Ploi în Marea Britanie
Londra (MF) - Biroul Meteorologic din 

Marea Britanie a emis ieri o nouă averti
zare, anunțând precipitații abundente în 
zonele deja afectate de inundații. Marea Bri
tanie s-a confruntat în ultima săptămână cu 
cele mai grave inundații din ultimii 60 de 
ani. Autoritatea meteorologică a anunțat că 
vor fi înregistrate precipitații abundente în 
Tara Galilor, vestul comitatului Midlands și 
sud-vestul Angliei. Sute de mii de persoane 
au rămas fără apă potabilă iar altele aproxi
mativ 10.000 au fost obligate să își 
părăsească locuințele.

■ Trei persoane au murit 
în urma unui incendiu de 
proporții izbucnit în 
peninsula Peloponez.

Atena (MF) - Incendiul 
izbucnit în urmă cu trei zile în 
Peninsula Peloponez, din Gre
cia, a provocat moartea unei 
femei, în satul Diakofto, 
ridicând la trei bilanțul vic
timelor înregistrate în această 
regiune, au declarat ieri surse 
din cadrul spitalului local.

Femeia a fost descoperită 
carbonizată în locuința sa. Un 
bărbat în vârstă de 76 de ani 
a fost găsit mort într-un staul, 
în satul Mamoussia.

Izbucnit marți în regiunea 
Aigiaglia, în apropiere de 
orașul Aigion, și alimetat de 
rafalele puternice de vânt și de 
temperaturile care au depășit 
40 de grade Celsius, incendiul, 
extins pe o suprafață de peste 
30 de kilometri, nu a putut fi 
deocamdată controlat.

Mai multe locuințe au fost 
distruse de flăcări în satele 
Mamussia, Pyrgaki și Melissia,

Matt Damon ăre propria stea

„An negru"
S Roma (MF) - Cel puțin 
4.500 de hectare de par
curi protejate din Italia 
au fost distruse de incen
dii în ultimele săptămâ- 
hi.â anunțat, ieri, orga
nizația internațională 
pentru mediu WWF, care 
a apreciat că 2007 este un 
„an negru” pentru patri
moniul natural al Italiei. 
, Conform WWF, zonele 
cel mai grav afectate se 
află în regiunile Napoli, 
Abruzzi, Calabria, Sicilia 
și Puglia.

Evacuări
Sofia (MF) - Circa 12 

familii au fost- evacuate 
jpi^imineață din cauza 
mior incendii de pădure 
care au afectat patru 
sate din regiunea Chep- 
elare, din sudul Bulgar
iei- Incendiile au afectat 
o . pădure de pin din 
a'propierea satelor Stu- 
deneț, Maysko, Rehovo 
șT Pavelsko. Curentul 
electric este întrerupt.

Antrenați (Foto: fan)

Los Angeles (MF) - Actorul 
american Matt Damon a pri
mit, miercuri, la Hollywood, 
propria stea pe „Bulevardul 
Gloriei”, eveniment la care au 
fost prezente mai multe perso

Descope
ră mine
Landa (MR - O uni
tate de polițiști spedafi 
din Columbia se 
ocupă de un an de 
educarea unor șoareci 
pentru a depista 
minele. Ca parte din 
antrenament, șoareai 
trebuie să își împartă 
cușca cu pisici care 
poartă protecție în 
jurul lăbuțelor pentru 
a nu răni rozătoarele. 
Peste 100.000 de mF 
ne, plantate, în princi
pal, de rebeli de stân
ga, sunt împrăștiate în 
toată America de Sud. 
Șoarecii detectează cu 
succes minele în 96 la 
sută din cazuri.

Va fi doctor în astrofizica

ț Victoria și a primit fructe, legume și 
iarbă la prima lui aniversare, la gră- 

j dina zoologică din Hanovra. (Foto: EPA) 
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■ Chitaristul Brian May 
de la Queen face obser
vații astronomice pentru 
teza de doctorat.

Londra (MF) - Brian May 
este pe cale să devină doctor în 
astrofizică, la peste 35 de ani 
după ce și-a abandonat studiile 
pentru a fi star rock.

May a ajuns pe insula La 
Palma (Spania) în urmă cu 
câteva zile, pentru a face obser
vații astronomice pentru teza 
sa de doctorat, potrivit unui 
comunicat al Institutului de 
Astrofizică din Insulele Cana
re. Teza sa, pe tema mișcărilor 
radiale din norul de praf din 
sistemul nostru solar, este ulti
ma etapă a studiilor doctorale. 
„Poate ați vrea să vedeți Tele

Interzis în filmele Disney
Los Angeles (MF) - Grupul Disney a 

anunțat că filmele produse sub sigla sa nu 
vor mai prezenta persoane care fumează, 
potrivit unei scrisori trimise unui membru al 
Congresului american și dată publicității 
miercuri. „Compania Walt Disney s-a angajat 
să descurajeze prezentarea de imagini cu per
soane pe cale să fumeze în producțiile sale și 
să plaseze mesaje de interes public împotriva 
fumatului pe DVD-urile oricărui viitor film în 
care vor apărea persoane fumând”, a menți
onat compania. Compania „descurajează pre
zența fumătorilor pe ecrane în filmele Disney, 
Touchstone și Miramax”, potrivit lui Robert 
Iger, președinte director general al Disney.

Lohan la poliție (Foto: epa)

man, „The Simpsons
Movie”. (Foto: EPA)

care au fost evacuate. O serie 
de locuitori, în special persoa
ne vârstnice, refuzaseră să își 
părăsească domiciliile, motiv 
pentru care autoritățile nu 
exclud eventualitatea desco
peririi de noi victime.

Peste 12 incendii continuau 
să afecteze ieri teritoriul Gre
ciei, cele mai grave fiind înreg
istrate în insulele Cefalonia și 
Zante din Marea Ionică (vest), 
la Chios în Marea Egee (est), 
la Hydra, în golful Salonic pre
cum și la Kastoria și Kozani 
(nord).

nalități din lumea spectacolu
lui. Steaua lui Damon, a 2.343-a 
încastrată pe „Bulevardul Glo
riei”, este situată în apropie
rea intrării teatrului Kodak, 
sala de spectacole care găzdu
iește anual Premiile Oscar.

Originar din Boston (Mass
achusetts), Damon (36 ani) a 
renunțat la studiile la presti
gioasa Universitate Harvard 
pentru a se consacra cinema
tografiei, la care a ajuns prin 
intermediul teatrului, și a de
butat în 1988, alături de Julia 
Roberts, în „Mystic Pizza”.

Brian May pe insula La Palma

scopul cu care lucrăm”, a scris 
May, în vârstă de 60 de ani, 
pe site-ul său, miercuri. 
„Galileo...Galileo...cât de plină

Nu iau în serios tratamentele
Los Angeles (MF) - Vedete 

precum Lindsay Lohan și Brit
ney Spears nu respectă progra
mele de reabilitare și nu iau 
deloc în serios tratamentul au 
declarat experții. Lohan a fost 
arestată marți, pentru a doua 
oară, pentru șofat în stare de 
ebrietate, la doar câteva zile 
după ce a plecat dintr-un cen
tru de reabilitare având la mâ
nă o brățară de monitorizare a 
consumului de alcool. La rân

de coincidențe e viața”, a 
adăugat el, făcând referire la 
versurile piesei „Bohemian 
Rhapsody”.

dul ei, Britney Spears a fost in
ternată pentru o lună a treia 
oară, după ce a avut o perioadă 
în care s-a comportat nepotrivit 

„Comportamentul lor trans
formă într-o glumă centrele de 
reabilitare și acest lucru este 
foarte trist pentru că ele 
salvează sute de mii de per
soane anual”, a declarat Har
ris Stratyner, psiholog al orga
nizației specializate în tratarea 
dependențelor Caron.
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După ce își va preda teza la 
Imperial College din Londra, 
May va trebui să aștepte până 
profesori universitari îi vor 
evalua lucrarea, înainte să pri
mească titlul de doctor anul 
viitor. Brian May studia astro-1 
fizica la Imperial College 
a pus bazele trupei Queen îm
preună cu Freddie Mercury și 
Roger Taylor în 1970. El a re
nunțat să mai studieze când for
mația a ajuns să aibă un suc- i 
ces tot mai mare. Dar intere
sul lui față de astronomie s-a 
păstrat și a scris, împreună cu 
Patrick Moore și Chris Lintott, 
cartea „Bang! The Complete His
tory of the Universe”, care a fost 
publicată anul trecut în aceas
tă lună, May a primit un docto
rat onorific din partea Univer
sității Exeter în Devon, Anglia, i
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Homer și Bart Siinpson 
au apărut la premiera 
londoneză a,producției ‘
regizoruk Dai Stiver


