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Cerul va fi mai mult senin.

Dimineața La prânz Seara

Apa fântânilor 
nu e potabilă

Deva (D.I.) - Specialiștii Autorității de Sănătate Publică Hunedoara au descoperit că 67 de fântâni publice din județ, dintre cele 91 pe care le-au verificat pe parcursul a două săptămâni, conțin apă poluată din punct de vedere microbiologic. Situația , „este aceeași și în cazul a \ ^20 de izvoare aflate în mediul rural. Apa din fântânile verificate și din izvoare conținea germeni periculoși, cum arfi streptococul fecalEscherichia Coli, /p.6
Și*

Accidente 
rutiere

Totești (M.T.) - Un mort și trei răniți. Acesta este bilanțul victimelor a două accidente de circulație produse, în acest sfârșit de săptămână, pe șoselele hune- dorene. Unul dintre a- ceste accidente, soldat 
£u un mort, s-a produs 
wi localitatea Totești, iar cel de-al doilea, la ieșirea din Simeria, spre Deva, /p.3

6 din 49:

Noroc:

®®®®®©@
CUVÂNTUL UI»

IMfll B Str. 22 Decembre, nr. 37 A 

Ml © (0254) 211275
^£0801 03 03 039

Chiriași evacuați cu arma
5

Gică Popescu

M După o ceartă cu chi
riașii, proprietarul unei 
case a ales să-i evacueze 
cu focuri de armă.

Deva (M.T.) - Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață, în jurul orei 08.40, când jandarmii au fost solicitați să
Selecție
Hunedoara (V.N.) - 
Șapte tineri fotbaliști 
născuți între anii 
1993 și 1995 au fost 
selecționați ieri la 
Hunedoara în cadrul 
campaniei de selecții 
naționale de tinere 
talente „Viitorul fot
balului Românesc se 
află'în mâinile tale", 
campanie ce benefi
ciază de susținerea a 
trei mari fotbaliști 
români: Gheorghe 
Hagi, Gheorghe Po
pescu și Dan Petres
cu. Activitățile de pe 
Stadionul „Michael 
Klein" au fost coor
donate de cunoscuții 
antrenori Emeric 
lenei, Cornel Drăgu- 
șin și Cornel Jurcă. 
Atât Gică Popescu, 
care s-a aflat sâmbă
tă la Hunedoara, cât 
și antrenorii s-au de
clarat mulțumiți de 
felul cum au decurs 
lucrurile la Hune
doara. /p.7

Cere demisia șefului PNR

IU satul hunedorean Obârșa a avut loc ieri a X-a ediție a Târgului meșterilor populari. Din păcate la ediția din acest an numărul participanților a fost redus, /pj£& www.huon.ro (Foto: M. Tămaș)

M Prefectul de Hune
doara cere demisia 
președintelui Parcului 
Național Retezat.

Deva (MF) - Prefectul de Hunedoara, Cristian Vladu, a solicitat Ministerului Mediului demisia președintelui Consiliului Științific al Parcului Național Retezat pentru că nu a eliberat avizul de mediu necesar continuării lucrărilor pe DN
Incendiu în Munții Orăstiei
M O pădure de molid 
situată în Munții Orăștiei 
a luat foc sâmbătă 
noaptea.

Beriu (M.T.) - Incendiul a izbucnit într-o pădure de molid de la cota 1.500 de metri în zona Scrana-Brădoiu situată în Munții Orăștiei, zonă aflată la limita cu județul

□intervină pe strada Dorobanți, pentru aplanarea unui conflict în care s-a făcut uz de armă. Scandalul a izbucnit în momentul în care proprietarul imobilului, Severian R., a hotărât să nu le mai permită celor patru chiriași să locuiască în imobilul său. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani,

66A. Pe de altă parte, președintele Consiliului Științific susține că nu are ni- cio legătură cu acuzele prefectului. Parcul Național Retezat este autoritatea care trebuie să elibereze în perioada următoare un aviz de mediu necesar reluării lucrărilor de amenajare a tronsonului de drum care, potrivit reprezentanților PNR, trece prin rezervație. De acest aviz depinde finalizarea drumului.
AAlba. Zona unde au izbucnit flăcările este situată la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de drum și este foarte greu accesibilă. Astfel, pompierii împreună cu alte persoane care ajută la stingerea flăcărilor au fost nevoite să urce pe jos, prin pădure o distanță de peste cinci kilometri. La fața locului s-au deplasat aproximativ 

din Deva, a tras trei focuri de armă în plan vertical cu un pistol cu bile de cauciuc. „Proprietarul imobilului nu a opus rezistență și a predat jandarmilor sosiți la fața locului arma și muniția aferentă. Jandarmii au sancționat doi din cei patru chiriași cu a- mendă contravențională în

Bani pentru zone verzi
Deva (C P.) - Autoritățile locale din județ pot depune proiecte pentru obținerea de finanțare în vederea amenajării de parcuri sau a oricărui alt tip de spațiu verde, cum ar fi: grădini, baze sportive publice, grădini botanice, baze de agrement, parcuri de distracție. Finanțarea este nerambursabilă și poate fi de 100% pentru cheltuielile eligibile, a declarat Georgeta Barabaș, consilier în cadrul APM Hunedoara. Solicitanți eligibili sunt administrațiile publice locale care sunt pro-

O50 de persoane, pompieri militari, pădurari și muncitori forestieri care încearcă să stingă focul cu sape, lopeți și mături. Intervenția este cu atât mai dificilă cu cât vântul intensifică flăcările. Pentru că în acea zonă nu există acoperire pentru telefonia mobilă, pompierii nu au reușit să raporteze care era situația, ieri, in teren. 

valoare de 400 lei, pentru provocare de scandal în conformitate cu Legea 61/1991 republicată”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu. Proprietarul imobilului a fost reținut și predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.

prietarii/administratorii terenului pe care se realizează proiectul.Termenul de depunere a proiectelor este 15 august. Programul urmărește dezvoltarea și modernizarea spațiilor verzi din localități prin înființarea de noi parcuri, scuare și aliniamente plantate, precum și reabilitarea celor existente. Proiectele se depun la Registratura Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, Bd. Libertății, nr.12, Sector 5, București.
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• Amendat. Fostul consilier prezidențial 
al lui Emil Constantinescu, Mugur Cluvicâ, 
a fost amendat de polițiști, Aflat în trafic, 
Ciuvică nu a așteptat trecerea coloanei 
oficiale în care se afla președintele 
Bâsescu șl a vrut să treacă odată cu 
aceasta.

Alegeri
■ Peste 10(^ae milioane 
de japonezi au participat 
la vot pentru alegerea 
unei jumătăți de Senat.

Simbolul PSD
București (MF) • Ion 

Iliescu (fbtoj este un sim
bol pentru PSD șl tre
buie respectat, a decla
rat senatorul PSD, Sorin 
Oprescu. „Iliescu este o 
problemă pentru unii 
care au mințile tulbura
te și cred că istoria PSD 
Începe cu el”, a declarat 
senatorul. Iliescu poate 
să conducă și dintr-o de
bara șl știe să păstreze 
echilibrul, spre deose
bire de actuala conduce
re a partidului, a mai 
spus Sorin 
Oprescu.

Râzvan 
Murgeanu

(Foto: IPA) 

Colabo
rator
București (BBQ ■ Râz- van Murgeanu a semnat un angajament de colaborare cu Securitatea în perioada studenției. Declarația a fost făcută de către vlceprl- marul Capitalei pentru postul BBC. El a precizat că a semnat angajamentul din cauza presiunilor la care a fost supus de Securitate, după ce a cumpărat valută de la un student străin, care îi era coleg. Murgeanu a mal declarat că ar fl urmat să dea Securității date despre străinii care îi erau colegi de facultate, dar că ulterior nu a dat nicio informație despre a- ceștia.

Tokyo (MF) ■ Peste 100 de 
milioane de japonezi au fost 
așteptați, Ieri, la urne să 
aleagă Jumătate din membrii 
Senatului de la Tokyo. Deși 
parțiale, alegerile au o miză 
deosebit de importantă. La 
mijloc se află chiar viitorul 
politic al premierului conser
vator Shinzo Abe. 52.000 de 
secții de votare șl-au deschis 
porțile la 1, ora României, șl 
s-au Închis după 13 ore.

Sondajele preelectorale In
dică o intenție de vot deosebit 
de scăzută pentru Abe șl pen
tru Partidul Liberal-Democrat 
pe care-1 conduce. Senatul ni
pon are 242 de locuri, din care 
jumătate sunt disputate, la 
acest scrutin, de 377 de can
didați.

Sondajele indică o victorie 
probabilă a principalei forțe 
de opoziție, Partidul democrat 
al Japoniei, care ar urma să 
obțină In jurul a 60 de fotolii 
de senator, față de cele 32 
deținute In prezent. Guvernul 
Abe are nevoie de 64 de locuri 
pentru a-și asigura sprijinul 
parlamentar, In timp ce son
dajele afirmă că, în cel mai 
bun caz, coaliția și-ar putea

cuvw

senatoriale în Japonia

asigura 54 de fotolii. Coaliția 
de guvernământ din Japonia 
este formată din liberal-de-

mocrații lui Abe și Noul Ko- meito, un partid budist aflat la limita pragului electoral.

•z

Renovare. începând de anul viitor,

Coaliția condusă de premierul japonez 
Shinzo Abe se îndreaptă către o 
înfrângere dezastruoasă în alegerile 
de duminică, care l-ar putea obliga 
pe liderul nipon în vârstă de 52 de 
ani să demisioneze, arată sondajele 
de opinie efectuate la ieșirea de la

urne.
Postul public de televiziune NHK a 
anunțat că Partidul Liberal-Democrat 
al lui Abe ;l partenerul de coaliție al 
acestuia; Noul Komeito ar fi câștigat 
între 39 și 55 de mandate din cele 64 
de care ăvea nevoie pentru a-și păstra

majoritatea în Camera superioară a 
Parlamentului nipon. Noul Komeito ar 
fi obținut 13 locuri.
Coaliția de guvernământ va rămâne 

la conducerea țârii chiar dacă pierde 
majoritatea în Senat, grație controlu
lui exercitat în Camera inferioară.

Shinzo Abe a afirmat in tim
pul campaniei electorale câ 
nu-șl va da demisia, indife
rent de rezultate.

Comentatorii politici apre
ciază însă că demisia celui- 
mai tânăr premier al Japc^ 
niei post-belice va fi inevi
tabilă, dacă înfrângerea coa
liției sale, prognozată de toate 
sondajele, va fi una de pro
porții. j

Summit la vârf amero - britanic

sediul ONU, inaugurat în 1950, se va închide pentru renovare. Este prima operațiune de această amploare de la costrucția acestuia. (Foto: epa)
l-a deranjat pe toți

■ Gordon Brown par
ticipă la primul său su
mmit amero - britanic, 
după preluarea funcției.

Camp David (MF) - Noul premier britanic Gordon Brown l-a întâlnit, ieri, pentru prima dată în această calitate, pe șeful administrației americane, George W. Bush. Brown a ajuns ieri dimineață la o bază militară americană și urmează să aibă o întâlnire informa- lă cu președintele Bush la Camp David, în statul Maryland. Convorbirile dintre cei doi lideri au inclus subiecte precum pacea în Orientul Mijlociu, conflictul din regiunea sudaneză Darfour, statu

tul provinciei sârbe Kosovo, situațiile din Irak, Afganistan și relațiile occidentului cu Iranul. Analiștii
Brown și Bush a consfințit, în ciuda declarațiilor optimiste ale celor doi, o răcire a relațiilor dintre Londra și

Gordon Brown
București (MF) - Fostul premier Adrian Năstase (foto) crede că ultimele sale comentarii au generat reacții. „Spre exemplu, pe Orban l-am deranjat de la ronțăit în liniște cașcavalul. Probabil că i-am deranjat și pe alții. E posibil, spre exemplu, ca în urma acestor declarații ale mele, unii ziariști să plece în yaluri la oficiile de stare civilă pentru a verifica genealogia mătușii soției mele sau pentru a mai lua încă o dată la mână lăzile de gunoi ale tranziției”, scriefostul prim-ministru pe blog. Năstase mărturisește că a dorit să dea doarun mesaj colegilor din PSD în perspectiva alegerilor europarlamentare, parlamentare și locale. Fostul lider socialdemocrat consideră că PSD ar trebui să ia, în acest moment, o decizie strategică pentru viitorul partidului.

O Nouă Lege 
■ Congresul Statelor Uni
te ale Americii a apro
bat, majoritar, o nouă 
Lege antiterorism

Washington (MF) - Congresul american a aprobat o lege care înăsprește măsurile de securitate în SUA. Noua lege are rolul de a preveni un nou atac terorist de tipul celui de la 11 septembrie, relatează News- in. Conform noii legislații, în următorii trei ani toate bagajele pasagerilor care ajung în America vor fi trecute printr-un filtru de securitate. De asemenea, toate vasele cargo care pleacă

(Foto: epa) Street 10.

Washington, în special în privința conflictului din Irak. Ziarele londoneze scriu că Brown . are toate șansele să înregistreze un dublu succes - atât pe planul imaginii, cât și pe cel al agendeisale politice.Jurnaliștii de la Reuters afirmă că Gordon Brown este conștient că extrem de impopularul război din Irak este unul din principalele motive pentru care Tony Blair i-a cedat, mai devreme decât era de așteptat, biroul din Downing

în forță
Kabul (MF) - Mediatorii afgani au continuat, sâmbătă, negocierile cu talibanii pentru elibera-' rea celor 22 de ostatici sud-coreeni, menționând însă că ar putea interveni în forță în cazul unui eșec al discuțiilor, a declarat un oficial. Oficialii afgani ar putea utiliza forța, dacă negocierile g pentru eliberarea coree-" nilor eșuează. Talibanii au capturat 23 de sud s coreeni care se deplasau f într-un autobuz, pe principala autostradă de la sud de Kabul, în provincia Ghazni.
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antiterorismspre Statele Unite vor fi inspectate. Democrații susțin de mulți ani o asemenea măsură, deoarece consideră că aceasta va împiedica teroriștii să introducă explozibili în țară.Criticii spun însă că inspectarea tuturor vaselor cargo care pleacă spre SUA este costisitoare și inutilă. Camera Reprezentanților a aprobat legea cu 371 la 40 de voturi, după ce cu o zi înainte a trecut și de Senat. Textul mai prevede alocarea unei părți mai mare a bugetului federal antiterorism orașelor cu grad ridicat de a fi lovite de un atentat.

Ajutor militar sporit
Ierusalim (MF) - Premierul israelian Ehud Olmert a a- nunțat că Statele Unite vor crește ajutorul militar acor

dat Israelului cu 25%, aceșta urmând să ajungă la 30 de miliarde de dolari în zece ani, relatează AFP. Olmert confirmă că ajutorul militar acordat de SUA va ajunge la 30 de miliarde de dolari. „Cu ocazia
f

Ehud Olmert solicită un 
sprijin mai mare din 
partea SUA (Foto: epa)

întâlnirii mele cu președintele Statelor Unite (la 19 iunie) am convenit ca ajutorul (american) să se ridice la 30de miliarde de dolari, în u£| mătorii zece ani, ceea ce î^? seamnă o creștere de trei miliarde de dolari pe an”, începând din 2008, a afirmat Olmert, în deschiderea consiliului de miniștri.
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• Parcări. Aproximativ 20 de noi locuri 
ile parcare vor fi amenajate pe strada 
Mureșului din municipiul Orăștie. Cos- 
Iwrie se ridică la 40.000 de lei, bani din 

' care, in aceeași zonă, se va amenaja și 
ț sn mjnrteren de sport. (C.P.)

Piața facturii la gaz
Deva (C.P.) - Pentru a veni în sprijinul 

consumatorilor casnici din municipiul De
va. E.ON Gaz informează că plata facturii 
se poate face și la casieria din Str. Zarandu- 
hu nr. 61, programul de încasare fiind de hmi până vineri, în intervalul orar 8-16. 
Flata facturii se mai poate efectua în nume- 
taF la casieriile din Str. 22 Decembrie bl.13, 
8d Decebal - sediul Bancpost și din strada 
jbliu Maniu - sediul Raiffeisen din Deva.& asemenea, factura poate fi plătită și prin intermediul contului curent deschis de client la oricare bancă. „Totodată, E.ON Gaz continuă implementarea unui nou sistem integrat de încasare a facturilor. Noul sistem va permite, începând din luna august, efectuarea plății facturii prin intermediul soluțiilor de plată oferite de BRD și ING ijank și va fi extins inclusiv în județul Hunedoara, iar cele două bănci nu vor percepe comisioane clienților E.ON Gaz. Plata facturii, fără penalități, se poate face în maximum 45 de zile de la data emiterii .acesteia”, a declarat Claudia Jude, purtător de cuvânt al E.ON Gaz.
înecat în 
pârâu

Râu de Mori (M.T.) - Un bărbat în vârstă de 48 ide ani, din localitatea Clopotiva, comuna Râu P de Mori, a fost găsit mort, sâmbătă dimineață, în apropiere de cabana Gura Zlata, într-un pârâu, afluent al Râului . Mare, din Munții Rete- * zat. Se pare că bărbatul a plecat de acasă vineri seară, spunând familiei că merge la pescuit. Pentru că nu a ajuns a- casă, soția acestuia s-a speriat și a început căutările împreună cu rudele. în jurul orei 10.00, corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit. Bărbatul era căzut în a- pa rece a pârâului. Probabil a alunecat pe pietre și a căzut în apă, Jlovindu-se astfel la cap.Corpul bărbatului a fost transportat la morgă, iar în urma autopsiei, medicii legiști vor stabili cu exactitate cauza morții bărbatului.

Defilarea gărzii

Ziua 
Imnului 
Deva (C.P.) - în Piața 
Tricolonjlui din mu
nicipiul Deva s-au 
desfășurat ieri, în fața 
câtorva zeci de per
soane, manifestările 
prilejuite de aniversa
rea Zilei Imnului Na
țional al României. în 
cadrul ceremoniei au 
avut loc o slujbă reli
gioasă, o alocuțiune 
privind simbolistica 
versurilor Imnului 
Național al României, 
alocuțiuni ale auto
rităților județene și 
intonarea Imnului 
Național. Manifes
tarea s-a încheiat cu 
defilarea gărzii de 
onoare.

LOCAȚII ONBK POTEȚI OTI a

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 
Cuvântul Liber, GRATUIT:
Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 

f j Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 
LAunedoara;

.‘'’Coffee „Snack Savoya", din Deva;
'Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 
M, parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 
b-dul Nicolăe Bălcescu, nr. 1/4;

Lucrările ia sensul giratoriu se apropie de final, după ce timp de patru zile, în zonă, circulația rutieră a fost oprită în totalitate spre nemulțumirea șoferilor. Duminică după- amiază carosabilul fusese asfaltat, fântâna arteziană a fost montată, iar marcajele erau a- proape toate trasate, astfel încât există premise ca traficul rutier să fie reluat în cursul zilei de azi. Inaugurarea investiției, care a costat bugetul local două milioane de lei, va avea loc în această săptămână, la două luni după începerea lucrărilor de construcție, au declarat autoritățile locale. (Foto: C. P.)

Viteza excesivă l-a omorât
■ Un bărbat din Sebeș 
a murit în urma unui 
accident petrecut sâm
băta pe DN 68.

Mihaela Tămaș________________
mihaeia.tamas@informmedia.ro

Totești - Un tragic accident de circulație, soldat cu moartea conducătorului auto, s-a petrecut sâmbătă, în jurul o- rei 21.30, în afara localității Totești. Gheorghe V., din Sebeș, județul Alba, se afla la volanul unui autoturism Ford Sierra și se grăbea să ajungă acasă. A călcat pedala de accelerație, iar în afara localității Totești, din cauza vitezei excesive a derapat, a pierdut controlul autoturismului și s- a răsturnat pe partea carosabilă. Bărbatul a fost scos cu greu dintre fiarele contorsionate ale mașinii, iar parame-
Se fac măsurători la locul accidentuluidicii ajunși la fața locului au încercat în zadar să-l readucă la viață, nu au mai reușit decât să constate decesul.

Un alt accident de circulație, soldat eu trei răniți, s- a petrecut în afara localității Simeria. Conducătorul unui autoturism Dacia Logan, Cristian P., în vârstă de 24 de ani, din Deva, se întorcea împreună cu trei amici la Deva. La ieșirea din localitatea Simeria tânărul a declarat că a depășit „ceva”, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile, într-un șanț. în urma impactului trei pasageri aflați în autoturism, Cornel J., în vârstă de 18 ani, Bogdan J., în vârstă de 17 ani, și Sergiu S., în vârstă de 17 ani, toți din municipiul Deva, au ajuns la spital.Polițiștii hunedoreni efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările și gradul de vinovăție al celor implicați în cele două accidente rutiere.
Târgul olarilor fără olariObârșa (M.T.) - Tradiționalul târg al meșterilor populari din Țara Zarandului, care a avut loc în acest sfârșit de săptămână, în localitatea O- bârșa, comuna Tomești, s-a dovedit a fi un eșec. Pe dealul din apropierea satului, unde în anii trecuți se adunau zeci de meșteri populari, ieri nu erau decât patru meșteri olari. Explicația: oamenii au preferat să meargă în stațiunea Moneasa, în județul Arad, unde a . avut loc Festivalul Clătitelor și unde au reușit să vândă mai multe obiecte decât au vândut cei care au rămas în Obârșa (2-3 ulcele). Majoritatea celor prezenți la târg au Olar din Obârșa

fost localnici, veniți cu mic cu mare să asculte soliștii de muzică populară.
Cuplul verii 2007

Vara asta, aprinde
draqostea din tine!

Daca formați un 
cuplu și aveți ceva 

: poze de arătat,
acum este momen- 

I tuli Vă facem 
I vedete și vă
răsplătim pentru 
astal Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe

I adresa „Cuvântul 
| liber" Deva, B-dul 
| 22 Decembrie, 
. nr.37A, clădirea 
l Cepromin, parter, 
sau în format elec
tronic la adresa de 
mail: sanda.bocani- 
ciua>informmedia.ro 
în perioada 3 iulie— 

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

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar cât și oe ds'Is 

nu pot participa angajați! SC Inform Media s; n<i -uae e •. • .• 
mentare ia tel 0254/ 21 1 275. mi 883-

ON cuvÂfflM

mailto:mihaeia.tamas@informmedia.ro
informmedia.ro
http://www.huon.ro
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ion - s-a născut pictorul și arnitectui italian uiorgio 
Vasari țm, 1574).
1818 - S-a născut scriitoarea engleză Emily Brontă 

(m. 1848).
1863 - S-a născut Henry Fora, 
pionier al industriei americane 
de automobile (m. 1947).
1889 - S-a născut Vladimir 
Zworykin, Inginer electronist 
american de origine rusă, unul 
din inventatorii televiziunii țm. 
1982).
1898 - S-a născut sculptorul brl- 
tanic Henry Moore (rri. 1986), 

1898 - A’ murit Otto von Bis
marck, om politic, cancelar al

Imperiului german (1871-1890) (n. 1815), 
1947 - S-a născut actorul american de origine austtl- 
acă Arnold Schwarzenegger (foto) («Terminator»), 
1958- S-a născut cântăreața britanică Kate Bush. 
1970 - A murit compozitorul și dirijorul român Ionel 
Perlea (n. 1900).

Prognoza pentru astăziCer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 17°C și maxime de 32 C.Prognoza pentru două zileMarti. Cer înnorat. Minima termică va fi de aproximativ 9'C, iar maxima de 30°C.Miercuri. Cer însorit. Temperatura minimă va fi de 12°C, iar maxima de 26°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Apostoli: Sil și Silvan, Crescent și Andronic; Sf. 
Muceniță lulița, Sf. Sfințit Muc. Valentin.

Calendar Romano-Catolic _________________
Sf. Petru Crisologui, ep. înv.’LP

CalendarGreco-Catolic ________________
Ss Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, ap și din

tre cei 70 (4- sec. I).

Întreruperi apă, gaz» curent

Gaz metan___  ____________ ________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă _______ _________________________
Se va întrerupe furnizarea apei între orele: 
8.00-17.00 - în Hunedoara, Str. Brazilor, B-dul. 1848, 
bl.2 central, Aleea Chizid;
8.00-15.00 - în Hunedoara, DN 63, străzile Dâmbului, 

Vânătorilor. Stejarilor, Sarmizegetusa.

Energie electrică _____________ _____
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

REȚETA ZILEI

Pui milanez
Ingrediente: 2 piepți de pui, 2 felii groase de 
mozarelia, 1 roșie, 1 linguriță rasă de busuioc uscat, 
2 linguri cu vârf cu pesmet, ulei, sare, piper, garni
tură de legume sau piure de cartofi.

Mod de preparare: Se spală pieptul de pui. Se face 
o incizie în diagonală în fiecare piept de pui pentru 
a crea,’un buzunar. Roșia se taie rondele de 0,5 cm. 
în fiecare buzunar se pune o felie de mozarelia - 

lungă cât buzunarul, felii de roșie, busuioc și piper. 
Se dă drumul la cuptor la foc mediu. Se unge piep
tul de pui cu ulei și se tăvălește prin pesmet. Se 
pune în tavă, eventual pe folie de aluminiu și se dă 
la cuptor aproximativ 25-30 de minute până se 
rumenește. Se servește cald cu garnitură de legume 
sau Diure de cartofi însoțit de salată asortată.
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica________ 929
Dispecerat gaz_________ 227091
Infomatii CFR__________212725
Urgențe____________________ 112
Pompieri____________________981
Jandarmerie________________ 956
Poliție______________________ 955
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Soluția Integrantei din numărul 
precedent: G-V-F-G- 

RACORITOR - LACURI - E - 
LENEȘ - PIC - TI - ELANI - PICI 
- ARS - U - URAT - EN - IUUE - 

ITE - MAT - TRAS - CB - ASA - 
TA - RS - TUNET - CATAR - A - 
APA - LA - TN - ARID

Direcția Sanitar-Veter. 221145

7:00 Jurnalul TVR. Sport 7.-00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore?

«

începeți o serie de schimbări în cămin. Vă sfătuim să țineți cont șl de părerile partenerului de viață. Puteți să vă faceți planuri de viitor. Nu începeți mal multe treburi deodată.
Taur rDoriți foarte mult să faceți schimbări în casă șl reușiți să faceți rost de banii necesari. Vă recomandăm să mergeți prin magazine la cumpărături împreună cu partenerul de viață.
GemeniS-ar putea să primiți un cadou pentru casă. Aveți o zi foarte aglomerată, dar $1 satisfacția este pe măsură. După-amiază stațl acasă împreună cu câțiva prieteni șl familia.
RacDimineață sunteți hotărât să terminați o serie de modificări începute în casă. Vă ajută cu bani o persoană mal în vârstă din familie, dar va încerca să-șl Impună punctul de vedere.
LeuSunteți preocupat de probleme legate de cămin. Dimineață aveți ocazia să cumpărați o casă sau să faceți un schimb de locuința. Partenerul este de acord cu Inițiativele dumneavoastră.
Fecioară’• Dimineață primiți o sumă foarte Importantă de bani și reușiți să vă puneți în practică planurile de a face schimbări în casă. Puteți să începeți lucrări de reparații sau să zugrăviți.
BalanțăAr fi bine sâ amânați întâlnirile de afaceri, pentru că nu vă aflați într-un moment foarte bun. Nu luați decizii Importantei Ar fi bine să vă găsiți mal mult timp pentru problemele familiei.
ScorpionVă concentrați asupra familiei șl căminului. Doriți să cumpărați un obiect de valoare pentru casă. S-ar putea ca o rudă apropiată să vă dea un sfat bun și să economisiți bani.

■ 1

SăgetătorDacă Intenționați sâ faceți schimbări în casă, acum este momentul. Vă puteți baza pe ajutorul rudelor și al prietenilor. Este o zi bună pentru mutat mobilă, pentru reparații.
CapricornChiar dacă aveți multe probleme de rezolvat, vă reco- mandăm să nu vă neglijați sănătatea. Găsiți-vâ timp și pentru odihnă! Faceți mari schimbări în cămin și la serviciu.
Vărsător ț,Dacă puteți să plecați într-o excursie cu partenerul de viață, vă recomandăm să nu ezitați. O ieșire în mijlocul naturiivă poate apropia și mai mult.
PeștiTraversați o perioadă favorabilă relațiilor sentimentale și inițiativelor cu privire la cămin. Dimineață aflați că nu mai trebuie să plecați într-o delegație. Nu este cazul să regretați.

Meteo
730 TeleMatinal (p. 1) 
8:00 Jurnal TVR 
8:10 TeleMatinal (p. 2) 
9:00 Jurnal TVR 
9:10 TeleMatinal (p. 3) 

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

11:00 Sănătate pentru toții 
(r)

11:30 Delidile bucătăriei 
(doc.)

12:00 Teleenddopedia (r) 
13:00 Hannah Montana (s, 

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

13:30 Desene animate. Bali 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping 
1530 Kronika. Emisiune in 

limba maghiară 
17:00 Isabel, In căutarea 

iubirii (s, dramă, 
Venezuela, 2004)

17:50 Integrame după Inte
grare (r)

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

Meteo

20:20 Forsyte Saga 
0(s, Marea Britanie, 

2002)
21:20 Unchiul Silas (ep. 1, 

0 Marea Britanie, 2000). 
Cu: Albert Finney

21:50 Figuranții (serial 
0 comedie, Marea Bri

tanie, 2005)
22:20 Reflector. Verde beto

nat
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:20 Nocturne. Jaroslaw 

Godun
0:15 Cărarea împărăției (r) 
0:45 Pelerin (r) 
120 Justiție militară (r) 
2:10 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo
3:15 Sedusă de un hot 

(film, r)
450 Sănătate pentru top 

W
5.15 Isabel, ti căutarea 
Hitei(r)

GdOODeâti bucătăria «

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr șl neliniștit (s, r) 
1030 Călătorie spre centrul 

Pământului (film, r) 
11:45 Meseriașii (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie) 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Crimele din Mldsomen 

Clubul mindunii (film, 
r)

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau
dia leremia, Alina 
Grigore, Alex Barba 

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

Vremea

20*30 Protejata
Hțthriller, 

Canada/Statele Unite 
ale Americii, 2006). în 
distribuție: Sean 
Young, Ari Cohen. 
Regia: 
Bill Corcoran

2230 Știrile ProTv.
Sport 

23:15 CSI: New York- 
0Criminaliștii (s). Cu:

Gary Sinise, Melina 
Kanakaredes 
-Vremea 
- Vreau să fiu mare 

030 Protejata (film, r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r) 
230 Știrile ProTv 
330 Vedere de pe bloc (r) 
430 CSI: New York - 

0Criminaiștii (r) 
530 kstrim Tivi (r) 
530 La Bloc (r) 
ăcău t ae - Afaceri 

de torte (r)

630 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

730 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

930 în gura presei 
(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea.

10:00 Concurs Interactiv 
11:00 V.I.P.

, 0(film serial, Statele 
Unite ale Americii) 
In distribuție: 
Pamela 
Anderson

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Benny Hill (serial, 
0 Marea Britanie, 1962) 

14:15 Gol Divertisment, cu 
Dan Negru (r)

16:00 Observator cu Simona 
Gherghe

17:00 9595, te învață ce să 
fad

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Harla crimei
H (acțiune, SUA, 1993). 5 

Cu: Bruce Willis, Sarah 
Jessica Parker, Dennis 
Farina. R.: Rowdy Har
rington 
Tom Hardy este detec
tiv și face parte dintr-o 
familie de polițiști. în 
urmărirea unui ucigaș 
în serie tatăl lui Tom 
este ucis iar Tom e 
hotărât sâ scoată la 
lumină adevărul legat 
de această crimă. Tom 
este convins că adevă
ratul vinovat nu se află 
după gratii și 
bănuiește că e ameste
cat și un polițist.

2330 Observator. Sport 
Meteo

2430 Huff (serial, dramă, 
0SUA 2004). Cu: Hank 

Azaria, Paget Brewster 
230 Concurs ateradiv 
3309595(f)

te
9:00 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Gitanas 
(s) 1230 împotriva destinului 
(ep. 1, Mexic, 2005) 13:30 Pri
zoniera (s) 14:30 Mama vit
regă (ep. 1) 15:30 Iubiri (s) 
1630 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Salome (s) 19:30 Tequi-

830 Atlas (r) 830 Poftă bună!
(r) 9:00 Jurnalul Euronews 
pentru România 9:15 Miracole
(s) 10:15 Plaja lui Măruță 
12:05 Doctor Who (s) 13:00 
Spellbinder (s) 1330 ABC... de 
ce? 14:30 Zestrea românilor 
(r) 15:00 împreună în Europa. 
Em. pentru rromi 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1620 Descoperă j la cu suflet de femeie (s) 2030 
românii 16:30 Autostrada ii Numai iubirea (s) 21:45 Zorro 
TVR. Magazin regional 18:00 :i (s) 22:45 Poveștiri de noapte

ii Jurnal regional 1830 Replay, i 23:15 Clona (s) 0:15 Prizoniera 
ii Legendele fotbalului românesc ii (r) 1:15 Poveștiri adevărate (r) 
19:00 EU-RO Case 19:30 : 2:15 Numai iubirea (r) 3:15 

ii Orășelul nostru drag (s) 2030
Celebritățile timpului tău 20:10 
Farmece (s) 2130 Ora de știri 
22:10 Seara în care ne-am luat 
adio 23:50 American Gothic (s) 
045 Orășelul nostru drag (s, r) 
1:15 Prea adânc (thriller, SUA 
1999)

Poveștiri de noapte (r) 3:45 j 
Rețeta de acasă 4:15 Peregri
na (s). Cu: Africa Zavala

825 Levintza prezintă (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 Quizzit - emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Procesul de 
la Fortitude Bay (dramă, Cana
da, 2004) 16:25 Al 7-lea cer 
(s) 17:25 Trăsniți în N.A.T.O.i 
(r) 18:00 Focus 1930 Ciao TV

8:00 Nemaipomenitul Tick 
(d.a.) 830 Great Artists 930 
Film artistic 11:00 Pentru o 
cauză dreaptă (s). Cu: Eliza- ___ ________________
beth Lackey, Richard Thomas, i (r) 20:00 Medium (r) 21:00 
Roger R. Cross 12:20 Look Curat, Murdar?-Nou! 22:00

i who is winning 1430 Cuscrele ii Trăsniți în N.A.T.O. - cele mai 
(s). 1530 Pitici de vară 16:30 ■ bune momente 22:30 Focus

ii Baronii (s) 17:30 Bere de la : Plus 2330 Totul despre sex (s) 
gheață 1830 Știri Național TV 24:00 Medium (s) 130 Focus 
20:00 țara Iu' Papură Vouă i (r) 230 Sunset Beach (s) 3:30 
(divertisment) 20:15 Echipa de 
investigații 21:00 Polițist sub 
acoperire (s) 22:00 Cronici 
paranormale (s) 23:00 Traffik

. (serial)

Trăsniți în N.A.T.O. (r) 4:30
Flavours - 3 bucătari (r)

630 Videodipuri muzicale 
7:00 Matinal 710 10:00 
Căminul de cinci stele (r) 
10:30 Totul despre casa mea 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Calea europeană 14:35 Lu
mea cărților. 15:40 Tuning 
Show (r) 16:00 Nașul. Talk-

10:00 Moonstruck (film, r) 
1230 Teo (r) 13:15 Călătoriile 
lui Sinbad (s) 13:45 Road Run
ner - cea mai rapidă pasăre 
(s) 14:15 Entertainment News 
(r) 1430 Ca-n familie (r) 15:00 
Rebel în California (r) 16:00 
Noi top' (s) 17:00 Seinfeld (r) show cu Radu Moraru (r) 
18$0 Walker, polițist texan (s) I 18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
19:00 Ruleta destinului (s) : Dilă și Nzuzi Mbela 2030 Pre- 
20:00 Entertainment News 
2020 Ally McBeal (s) 2130 
Născut DJ (s) 2230 Vrăjitoa
rele <fen Carate (rkamăVhor-
nv, SUA 2005)

miera (dramă, România,: 
1976) 21:15 Misterul plăcuțe
lor de la Sinaia 2230 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
2430 Interzis.

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

11:00 Incident la Loch Ness 
(aventuri, Marea Britanie
2004) . 12:35 Hitch (comediei 
SUA, 2005). 14:30 Băiatul din 
balon (comedie, SUA, 2001), 
15:55 Gospel (dramă, SUA,
2005) . 17:40 Pasărea Phoenix 
(acțiune, SUA 2004). 1930 Pe 
platourile de filmare 20:00 
Prada (comedie, Italia, 2006). 
21:40 Studio 60 (Ep. 16) 22:25 
Răpire de persoană (thriller, 
SUA, 2004). 24:00 Hitch 
(comedie, SUA, 2005). 2:00 O 
logodnă foarte lungă (dramă, 
Franța, 2004).

13:00 Realitatea de la 13:00 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 1630 Realitatea 
de la 16:00 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 2030 
Realitatea de la 20:00 2035 
Realitatea zilei 20:50 Marfă 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 2230 
1 și 1 2430 Realitatea de la- 
24:00 ’

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1030 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Peugeot 205 12:00 
Gigantul aerului: Predarea Air- 
bus-ului A380 13:00 Curse și 
fiare vechi 1430 Sierra Neva
da 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 Clubul automobilelor 
clasice 18:00 Motociclete 
americane 1930 Vânătorii de 
mituri 20:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2130 Moște
nire nedorită 22:00 Dr. G, 
medic legist 2330 Constructo
rii de motoddete
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Nu vrea TVA mai mic la pâine
■ Secretarul de stat 
luliu Winkler nu este 
de acord cu reducerea 
TVA la pâine.

Deva (MF) - Secretarul de 
stat în Ministerul pentru 
IMM, Comerț, Turism șl Pro
fesii Liberale, luliu Winkler, 
propus în funcția de ministru 
al Comunicațiilor șl Tehnolo
giei Informației, a declarat, la 
Deva, câ propunerea de dimi
nuare a TVA pentru pâine nu 
eBte o soluție. „Nu cred că așa 
se rezolvă problemele în ziua 
de astăzi în România. Cred că 
trebuie să facem cu toții un 
efort, șl mă refer șl la aso
ciațiile producătorilor, la cele 
patronale, dar șl la cele sindi
cale, de a renunța lâ veșnica 
solicitare a facilităților fiscale 
șl să trecem la optica stimu
lentelor. Dacă este o problemă 
in agricultură, cu recolta a- 
cestui an, dacă ea a fost cala-

mltatâ, dacă producția nu e 
corespunzătoare din cauza 
secetei soluția nu este facili
tatea fiscală, ci stimulentul, 
asistența acelei ramuri", a 
spus Winkler. El susține că 
stimulentele pentru produ
cători sunt prevăzute in lege.

„Producătorii pot primi 
compensații, dacă este cazul, 
pentru calamități sau alte 
prejudicii, pot primi asistență 
sau stimulente. Consider că 
soluția nu este să apelăm la 
măsuri fiscale, cum este 
micșorarea TVA, ci să folo
sim alte măsuri cuprinse in 
politica agricolă a României, 
dar șl in politica agricolă a 
UE", a mai spus Winkler.

Creșteri de preț
Introducerea unei cote 

reduse de TVA la pâine a fost 
enumerată de ministrul Agri
culturii, Decebal Traian Re- 
meș, printre posibilele măsuri 
pentru prevenirea creșterii

Pot de 5 milioane de euro
■ Devenii și-au încer 
cat norocul la loto 
sperând sâ câștige 
marele premiu.
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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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Deva (C.P.) - Premiul la categoria I a ultimei trageri din seria Specialelor Loto 6/49 ale Verii, care a avut loc duminică, a fost de peste 5,2 milioane de euro. Ideea de a câștiga acești bani a adus în agențiile loto din municipiul Deva jucători de toate vârstele. Unii și-u încercat norocul, extrăgând numerele la întâmplare, din bolul cu jetoane aflat la dispoziție. Alții au bifat pe bilete numerele pe care le joacă in mod curent, în vreme ce unii jucători au lăsat inspirația de moment să le decidă norocul. „Am mai jucat la Loto până acum. Dar azi pun numerele la întâmplare”, spune Diana Furnea. Fetița era însoțită de tatăl său care completa împreună cu un prieten o variantă combinată... „Decidem pe loc numerele. Dacă vom câștiga, îm- pârțim banii”. în cazul în care va exista un câștigător, acesta ar fi al treilea mare premiu ca valoare din istoria jocului Loto 6/49 și un record

pentru acest an. Marele pre
miu de categoria I s-a câștigat 
anul acesta de patru ori, 
ultimul câștig la această ca
tegorie lnregistrându-se in 
urmă cu 11 săptămâni, res
pectiv în 6 mal. Recordul pen
tru acest joc 11 deține premiul 
de categoria I care a fost 
câștigat in 1 ianuarie 2006, 
valoarea sa fiind de 
17.730.355,67 lei, urmat de pre
miul câștigat în 5 iunie 2005, 
în valoare de 17.381.610,04 lei.

Diana Furnea

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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Avansați

TabărăHunedoara (C.P.) - Un număr de 34 de copii din .Hunedoara, vorbitori de limba ma- ghiară, au petrecut o miniva- canță în tabăra organizată de Asociația Umanitară Kun. Tabăra, care s-a desfășurat în incinta Casei Reformate din localitatea Băcia, și-a închis porțile ieri și a fost sponsorizată de CL Hunedoara. Scopul taberei a fost acela de recreere, dar și de dezvoltare a cunoștințelor in limba maternă. O asistentă socială din Ungaria s-a deplasat la Băcia și s-a ocupat benevol de copiii aflați în această tabără.
Fundația Mara în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Hunedoara a lansat în luna iulie campania „Puternici împreună" pentru 
respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Această acțiune face parte din proiec- 
tul ONG ACTIV, derulat în prezent de Fundația Mara, cu finanțare din partea Uniunii 
Europene, în cadrul Programului PHARE 2004, Societatea Civilă. Scopul acestei cam
panii este informarea comunității și în special a persoanelor cu dizabilități despre orga-, 
irizațiile care le reprezintă interesele și creșterea capacității acestor organizații de a lup
ta pentru drepturile membrilor lor.

in acest sens persoanele cu dizabilități sunt invitate să participe la întâlnirea care va 

avea loc în Deva, luni 30 iulie, la ora 9.30, la Asociația Handicapaților Neuromotor (în 
dădrea Inspectoratului Teritorial de Muncă).

Pentru ■ nu se scumpi pălnee autoritățile se gândesc le verlente 
reducerii cotei TVA

prețului, ca urmare a redu
cerii producției de grâu, 
provocată de secetă. Remeș a 
arătat insă că majorările de 
prețuri anunțate de Armele 
de panificație nu sunt Justifi
cate, pentru că prețul grâu
lui nu este mare comparativ 
cu anii trecuți. Reprezentanții 
firmelor de morărit șl panlfi-

cație au declarat că recolta 
redusă de grâu din acest an, 
reprezentând circa jumătate 
fată de anul trecut, va deter
mina creșterea prețului pâinii 
și produselor de panificație, 
treptat, cu 5-6 la sută pentru 
început și cumulat 30-40 la 
sută până la sfârșitul acestui 
an.

Si
Comunicat de presă

Puternici împreunăl
Persoanele cu dizabilități $1 ONG-urlIe reprezentative

In luna Iulie Fundația Mara împreună cu D.G.A.S.P.C Hunedoara, Asociația Lang

don Down 2000, Asociația Sfântului Apostol Andrei, A.N.C.A.A.R, Asociația Handi
capaților Neuromotor șl Asociația Noua Speranță lansează campania publică de 
informare „PUTERNICI ÎMPREUNĂ" cu scopul de a crește capacitatea de acțiune a 
organizațiilor neguvernamentale care protejează interesele persoanelor cu dezabllltățl, 
de a crește vizibilitatea acțiunilor acestora și implicit calitatea vieții persoanelor cu 
dizabilități.

Prin această campanie se urmărește informarea comunității privind organizațiile 
nonguvernamentale din domeniul protecției persoanelor cu dizabilități existente în 
județul Hunedoara, înscrierea unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilități în 
aceste organizații care să le reprezinte Interesele la nivel local șl care să lupte pentru 
respectarea drepturilor lor șl creșterea Implicării factorilor de decizie locali privind 
respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Această inițiativă face parte din proiectul „ONG ACTIV" care printr-o serie de acțiuni 
de mediatizare și întâlniri cu organizațiile, cu beneficiarii și cu reprezentanți ai 
autorităților publice își propune să susțină creșterea gradului de reprezentare a struc
turilor asociative ale persoanelor cu dizabilități din județ și îmbunătățirea capacității 
de acțiune a acestora în relația cu autoritățile locale în vederea respectării drepturilor 
fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

Proiectul este finanțat de UNIUNEA EUROPEANA prin Programul Phare 2004 - Soci
etatea Civilă și se derulează în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara.

Pentru orice informație suplimentară vă rugăm să contactați Fundația Mara, tel.- 
fax. 221200, persoană de contact Loredana Bocșan.

Pentru informații și eventuale reclamații referitoare la proiectul PHARE: 
cfcu.ohareamfinante.ro

Proiect finanțat 
de Uniunea 
Europeană

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială : 
și economică compusă din 27 țări. Statele membre au decis1 
împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 
50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democrație 
;i dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, 
toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană își 
propune să împărtășească realizările și valorile sale cu țările 
și popoarele de dincolo de granițele ei.
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CAMERA DE COMERȚ, 

INDUSTRIE Șl AGRICULTURĂ TIMIȘOARA

comunicat de presă
Calitate și competitivitate pentru firme 

prin dezvoltarea resurselor umane
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara anunță lansarea proiectului „Calitate în Sprijinul Competi

tivității pentru Europa" din cadrul programului de finanțare de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul Phare 2004 
Coeziune Economică și Socială Schema de Finanțare Nerambursabilă „Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea 
Capitalului Uman", câștigat la finele anului 2006.

Obiectivul proiectului este sprijinirea implementării de către IMM-uri a sistemului de management al calității și de 
țnediu prin învățare pe tot parcursul vieții în vederea creșterii economice la nivel regional și național.

Proiectul se adresează angajaților din toate nivelurile manageriale (management de vârf,, mediu și de linie) cât și 
personalului operativ din IMM-urile Regiunii Vest, angajați care vor implementa în IMM-uriîe din care provin un sis
tem de management de calitate/de mediu asigurând în acest fel durabilitatea și dezvoltarea firmei.

Partenerul proiectului este Asociația Camerelor de Comerț și Industrie din Regiunea V Vest care va derula acti
vitățile comune prin Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin, Camera de Comerț și Industrie Hune
doara și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.

Activitatea principală a proiectului este organizarea unui curs de Specialist în domeniul calității conform COR 242301 
și unui curs de Auditor de mediu conform COR 242305 în Camerele de Comerț din Regiunea Vest: Timișoara, Arad, 
Reșița și Deva. Cursurile oferite gratuit prin proiecte sunt autorizate de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse 
și Ministerul Educației.

Durata proiectului: februarie 2007 - februarie 2008
Informații suplimentare privind condițiile de înscriere la cursurile organizate prin proiect se pot obține pentru județul 

Timiș la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara, din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, 
camera 104, tel./fax: 0256-219171, e-mail:cfpp<a>.cciat.ro. senta.gondi@cciat.ro: pentru județul Caraș-Severin la se
diul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 71, cod poștal 
320100, tel. 0255-215829, fax: 0255- 220114, e-mail: ccia@£cia_cs.ro: pentru județul Hunedoara la sediul Camerei 
de Comerț și Industrie Hunedoara, din Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod poștal 330025, tel. 0254-212924, 216792, 
214865, fax: 0254-218973, e-mail: pfficefficcihunedoara.ro: pentru județul Arad la sediul Camerei de Comerț, 
Industrie și Agricultură Arad, din Arad, str. Cloșca, nr. 5, cod" poștal 310017, tel. 0257-208807; 208800, fax: 0257- 
251911, e-mail: invatamint@ccia-arad.ro.

Proiect finanțat de 
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială și economică compusă din 27 țări. Statele mem
bre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă _ 
de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și libertățile y 
individuale. Uniunea Europeană își propune să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și poooaree = 
de dincolo de granițele ei. —
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• Apa. Știați că apa reprezintă 90% din greutatea fetusului și că acesta are nevoie mai mare de apă decât de oxigen? Apa este necesară pentru lichidul amniotic care protejează bebelușul de șocuri, infecții și îi asigură o temperatură constantă. (D.l.)
Nevoia de apă

Deva (D.I.) - Apa potabilă pe Terra se distribuie inegal. Astfel, în SUA consumul zilnic este de circa 1000 1 de apă pe cap locuitor, iar în țările din lumea a treia trei persoane din cinci nu au acces la apă potabilă, iar trei din patru nu beneficiază de condiții sanitar-igienice. Maladiile cauzate de consumul de apă poluată decimează anual circa 15 milioane de copii sub 5 ani, iar jumătate din paturile de spital de pe planetă, în 1980, erau ocupate de bolnavii suferind de boli provocate de apă. Pentru consumul potabil, menajer, industrial, agricol, producerea energiei se scot anual din circuit circa 2.200 miliarde tone de apă, din care circa 50% se întorc în circuit ca ape uzate, nocive, pentru a căror neutralizare sunt necesare aceleași cantități de ape curate. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății pentru acoperirea nevoilor directe ale populației sunt necesare minimum 100 1 de apă pe zi pentru fiecare locuitor.

Apă la robinet

Ce apă 
folosim?
Deva (D.l.) - într-un 
raport OMS se pre
cizează că un miliard 
de oameni consumă 
o apă impură și cinci 
milioane de morți pe 
an sunt cauzate de 
consumul apei polu
ate. Cea mai bună 
apă de consum este 
apa de izvor din 
zonele nepoluate sau 
apa filtrată adecvat. 
Vă punem la 
îndemână câteva 
metode de purificare 
și îmbunătățire a 
calității apei: se a- 
daugă cinci lingurițe 
de suc proaspăt de 
lămâie la un litru de 
apă; se pune apă 
într-o sticlă, iar a- 
ceasta se așază pe 
partea negativă a 
unui magnet, timp 
de 3-4 ore. Acesta 
atrage elementele 
nocive; se amestecă 
o linguriță de argilă 
la un litru de apă, 
după care argila se 
lasă la decantat, 
apoi se consumă apa 
astfel purificată.

■ Limitarea consumului 
de apă provoacă mări
rea depunerilor de 
grăsime.

Deva (D.I.) ■ Apa constituie 70% din țesuturile corpului uman, 80% din sânge, 90% din creier. Omul pierde zilnic prin transpirație și prin secreții naturale până la 2,5% apă. De aceea este foarte important să ne completăm rezervele de apă, pentru a ne simți mai bine. Fără hrană, omul poate să reziste câteva săptămâni, dar fără apă, are zilele numărate.Cunoscând utilitatea apei, totuși omul modern bea mai puțin de 4 pahare - nici măcar jumătate din norma zilnică. Apa, atât de prețioasă pentru sănătate, este adesea înlocuită cu cafea, băuturi acidulate, alcool. Prin folosirea acestor băuturi, organismul are nevoie de tot mai multă apă, pentru a putea elimina substanțele nocive ce intră în compoziția lor. Cofeina și alcoolul deshidratează organismul.Apa este necesară pentru o bună digestie, pentru funcționarea rinichilor și a ficatului. Apa elimină din organism produsele metabolice, toxinele și previne constipațiile. Apa îmbunătățește activitatea glandelor cu secreție internă, contribuind la funcționarea eficientă â întregului organism. Insuficiența de apă în corp duce la scăderea imunității, scăderea rezistenței la

diluat în apă, este răcoritor în stări febrile, infecțioase, rujeolă, scarlatină, greutate gastrointestinală, inflamații urinare, febre bilioase.
(Foto: arhivă)k______________________ ____ _____________________ Z

Terapie naturistă folosind 
apa măriiDeva (D.L) - Apa de mare este o apă minerală care conține clor, sodiu, magneziu și sulf - o combinație benefică pentru organismul uman. Pe lângă acestea, mai conține - oligoelemente (zinc, titan, cobalt, iod, crom), care trec prin piele și de acolo în organism.Conținutul de minerale al apei de mare nu este același în toate mările și oceanele, cel mai scăzut fiind în Oceanul Arctic (3,5 g/litru), iar cel mai crescut, în Marea Moartă (300 g/litru). Marea Neagră are o mineralizare de 17,6 g/litru. Apa de mare are efecte antiinflamatorii și intensifică metabolismul glucidelor, proteinelor, lipidelor, calciului, fosforului. Apa de mare poate fi băută ca o apă minerală obișnuită, după ce a fost diluată cu apă dulce, până la obținerea unei concentrații maxime de 2 g săruri'litru. Pentru aceasta se ia apă cât mai departe de țărm, de la o adâncime de cel puțin 20 de metri. Se poate folosi pentru gargară (gingivite, stomatite) sau la com- Drese nentru răni.

Fântânile
■ „Boala albastră de 
fântână" poate fi fatală 
pentru copiii cu vârsta 
sub un an.Deva (D.I.) - Apa din fântâni poate fi extrem de periculoasă și, de multe ori, fatală pentru copiii mici. Și asta din cauza nitriților - substanțe rezultate în urma descompunerii în apă a nitraților. Creșterea concentrațiilor de nitrați din apa fântânilor este cauzată, în primul rând, de lipsa de igienă. De asemenea, scăderea apei în sursele existente ridică gradul concentrației de nitrați și nitriți aflați din abundență în apă și sol. Conform cercetărilor medicale, efectele intoxicației cu nitriți se manifestă, în principal, la copiii de până la un an, deoarece ficatul acestora nu este capabil să filtreze nitriții care ajung în sânge. Acolo, combinându-se cu hemoglobina, dau naștere unui alt tip de celulă, metemhe-
Detoxifierea organismului
■ Detoxifierea este un 
proces natural ce are 
loc continuu în organis
mul uman.Deva (D.I.) - Prin acest proces se realizează transformarea în interiorul corpului a unui produs toxic introdus în organism într-un produs netoxic sau cu toxicitate redusă și de eliminare a toxinelor. Există trei cauze care conduc la acumularea substanțelor nocive în corp: ingerarea unei cantități mari de alimente; insuficienta eliminare a toxinelor din corp; consumul unor alimente care conțin aditivi alimentari, produsele sintetice, ultrarafinate, alcool, cafea.

Omul modern bea mai puțin de 4 pahare de apă - nici măcar jumătate din rația zilnicădiverse boli.Setea nu reprezintă un indice al necesității de apă în corp. Bea cel puțin 1,5 litri de apă potabilă pe zi și vei uita de boli.Aproximativ 1,5 - 2 litri de apă zilnic... și grăsimea se topește! Apa este cel mai important catalizator în scăderea și menținerea greutății. Apa activează metabolismul, împiedică depunerea de grăsime, ajută la reprimarea poftei de mâncare și a spasmelor de foame.Cercetările au arătat că limitarea consumului de apă provoacă mărirea depunerilor de grăsime și invers. Rinichii 
ne pot îmbolnăvimoglobina, care are proprietatea de a nu putea fixa oxigenul. Intoxicația acută cu nitriți provoacă, la copilul mic, hipoxie tisulară (copilul se asfixiază), afecțiunea fiind cunoscută și sub numele de „boala albastră de fântână”. Din acest motiv apar, într-o primă etapă, fenomenele cia- notice (colorarea în albastru a pielii), și, dacă nu se intervine la timp, survine decesul. Simp- tomele sunt foarte ușor de recunoscut, persoana afectată având senzație de sufocare. Copilul intoxicat poate fi salvat dacă îi este administrată imediat vitamina C și albastru de metil. în cazul în care aceste medicamente nu sunt la îndemână, medicul rămâne singura salvare. Important de reținut este faptul că pericolul infestării cu această substanță este foarte mare atunci când latrinele se află la numai pa- tru-cinci metri adâncime și la o distanță mult prea mică de fântâni. Un alt motiv îl poate

Orice persoană sănătoasă are un nivel specific de toleranță la acțiunea toxinelor. în cazul în care cantitatea de toxine din corp se află sub acest nivel, corpul se adaptează și le elimină de la sine. Când sistemul este depășit, mecanismul de apărare al corpului nu mai funcționează și pot apărea simptome ca oboseală cronică, iraScibilitate. Există totuși și posibilitatea unei autoevaluări a gradului de încărcare a corpului nostru cu toxine, urmărind câteva semne ale intoxicării organismului: apar frecvent stări de oboseală nejustificată, plictiseală, apatie, energie scăzută; perioada de somn crește peste măsură, ne este foarte greu să ne trezim dimineața și ne simțim uneori 

nu funcționează normal fără o cantitate suficientă de apă. în acest caz, o parte din sarcina lor este transmisă ficatului. Ficatul are rolul să transforme rezervele de grăsime în energia necesară corpului. Dacă ficatul exercită lucrul rinichilor, atunci lucrează ineficient, prelucrează mai puține grăsimi, grăsimile se depun și sporesc greutatea corpului.Cei care rețin apă în organism încearcă să rezolve această problemă limitând consumul de apă. Corpul percepe acest lucru drept o amenințare și încearcă să păstreze fiecare picătură.

Atenție la apa fântâniiconstitui fertilizarea solului cu îngrășăminte azotate și cu bălegar. Nitriții nu se distrug prin fierbere, ci, mai mult, se concentrează. Medicul de familie este cel care ar trebui să anunțe familiile care se alimentează cu apă din . zonele supuse riscului de infestare cu nitrați - în mod special este vorba despre persoanele care trăiesc la sat și care beau apă din fântânile aflate în curte.

Consumul corect de apă permite detoxifierea organismuluimai obosiți decât ne-am culcat; simțim tot mai frecvent nevoia de a mânca dulciuri în cantitate mare sau alimente excesiv sărate sau condimentate; apare nervozitatea accentuată și iritabilitate, lipsa puterii de concentrare, durerile de cap, plictiseala, 

Atunci apa se acumulează îff spațiul intracelular. nă i Persoanele cu surplus tfel greutate trebuie să consume mai multă apă decât cele slabe, chiar și 3 litri pe zi. Cu cât este mai mare greutatea, cu atât este mai mare efortul metabolic. Apa ajută și la menținerea tonusului muscular, oferindu-le mușchilor proprietatea naturală de a se contracta, prevenind deshidratarea. De asemenea, ajută la evitarea atârnării pielii, care urmează de obicei după o scădere bruscă în greutate. Celulele își iau suficientă apă și pielea capătă un aspect sănătos.
Retenția de 
lichide

Deva (D.I.) - Doamna Maria Bergău ne solicită informații privind moduFf în care poate scăpa de' retenția de lichide. Dacă în alimentația dumneavoastră aveți suficiente alimente cu un conținut înalt de apă - fructe, legume, salată și apă, a- tunci organismul nu are nevoie să facă rezerve. în - același timp vă recoman • i». dăm să vă adresați unui medic în cazul în care'; fenomenul de retenție de lichide persistă. Cauza - poate fi un drenaj limfa- tic deficitar, probleme renale sau ale vezicii urinare. Pot fi alergii sau intoleranțe la anumite produse, de asemenea insuficiența unor elemente nutritive esențiale , cum ar fi: magneziu, vitamina B6 sau zinc.

indispoziția sau suntem pre- dispuși la obezitate sau depuneri dizarmonioase de țesut adipos pe diferite zone ale corpului. Când depistăm asemenea semnale din partea corpului nostru, e momentul să schimbăm ceva în stilul de viață.
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• Cupa Primăriilor. La această primă ediție a Gupei Primăriilor la Fotbal au par- | fidpat 43 de echipe, de la tot atâtea primării. Secretarul general al AJF, Doru iSToma, ne-a precizat ieri că s-au disputat ^92 de partide, la care au participat aprobi ximativ 25.000 de spectatori. în total s- $au înscris 315 goluri. (V.N.)
•---------------- .------------------------------- --- -----------------------------------------------------------------------'b

ildura - marele dușman•(V.N.) - Cea de-a XXI-a ediție a ■ofeului Cetății” la șah, organizată de bul de Șah Deva s-a încheiat sâmbătă după opt zile de întreceri. „Sunt mulțumit, pentru că nu au fost evenimente deosebite. Pentru această ediție, cel mai mare dușman al nostru l-au constituit temperaturile ridicate din această perioadă. Din această cauză s-au înregistrat și trei abandonuri, dar, din câte știm noi, fără repercusiuni grave. Sperăm ca la viitoarea ediție să nu mai avem probleme de acest gen și să înregistrăm un nivel la fel de ridicat ca și până acum” - ne-a declarat după festivitatea de premiere Corneliu Hotăran, președintele Clubului de Șah Deva. Iată câștigătorii: Trofeul Cetății al acestei ediții a fost câștigat de Sorin Le- vay, de la Voința Satu Mare. Pe următoarele locuri au venit: Iuliu Hegheduș, Deva; Radu loan Petre, Deva; Daniel Tătăraș, Deva; Daniel Bogdan, Deva; Ioan Adam, Deva. Categoria neclasificati: primele trei locuri: Ionel Pătrașcu și Ciprian Mureșan, ainlbii din Deva; David Cordea, Alba Iulia.
•

Categoria pensionari: Ioan Adam, Octavian Mitrică, Deva; Andrei Bartha, Miercurea Ciuc. Juniori: Cosmin Tătăruș, Deva; Teodora Berințan, Vulcan, Dragoș Martian, Brăila. Un premiu special i-a fost acordat campioanei mondiale la școlari, lupeneanca

■ La Hunedoara, Gică 
Popescu a regretat că 
„școala de fotbal" de 
aici este în umbră.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@informmedia.ro

Hunedoara - Timp de patru zile, municipiul de pe Cerna a fost gazda unei selecții ce crește de la un an la altul și se dovedește a fi de un tot mai mare succes. Ne referin la cea de a cincea etapă a campaniei de selecții naționale de tinere talente lin România „Viitorul fotbalului românesc este în mânile tale”. La Hunedoara înscrierile și selecțiile s-au desfășurat în perioada 26-29 iulie pe Stadionul „Michael Klein” și au fost coordonate de antrenorii Eme- ric Jenei, Cornel Drăgușin și

Emerich Jenei, Gică Popescu și o parte dintre aspiranți pe 
stadionul din Hunedoara (Foto: t Mânu)Cornel Jurcă. Sâmbătă, printre aspiranți a fost prezent și Gheorghe Popescu, cel care alături de Gheorghe Hagi și Dan Petrescu susțin această importantă campanie de selecție. într-o conferință de presă, fostul mare fotbalist a

spus: „Hunedoara a dat României foarte multi fotbaliști de valoare. De aceea mă bucur că sunt aici și din ceea ce am văzut, vă pot spune că și acum sunt reale talente tinere. Este totuși păcat că valoroasa școală de fotbal hunedo-

reană a cam dispărut”. Antrenorul Emeric Jenei a precizat: „Suntem într-un oraș cu o bogată tradiție fotbalistică. Am ajuns în al patrulea an în care facem aceste selecții și pot să vă spun că este un lucru extrem de benefic pentru aceste tinere talente. Unii dintre ei vor ajunge sus în fotbal, dar numai după multă muncă și sacrificii.Iată-i și pe cei selecționați: Viorel Andrei Artean (n. 1993), Corvinul 2005 Hunedoara; Andrei Cloșcă (n. 1993), Liberty Salonta; Daniel Bogdan Horvath (n.1994), Jiul Petroșani; Ciprian Cîrstoiu (n.1993), Mureșul Deva. Rezerve: Sebastian Marcel Hering (n.1993), Juventus Oradea; Constantin Sergiu Neac- șu (n.1993), nelegitimat; Alexandru Roman (1995), Bihorul Beiuș.
"Cupa Primăriilor" a ajuns 
la Brănișca
■ După ce echipa sa a 
câștigat, primarul din 
Brănișca a declarat că 
va merge pe jos 36km.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Certeju de Sus - Zi plină pe stadionul din Certeju de Sus. Aici s-au disputat ieri ultimele două meciuri din această primă ediție a Cupei Primăriilor la Fotbal. Pentru câștigarea trofeului s-au luptat în teren pe o temperatură destul de ridicată Mureșul Brănișca și Venus Șoimuș, două echipe care, prin constanță și corectitudine, au contribuit din

plin la buna desfășurare a competiției. Iar la Certej nu a lipsit aproape nimic pentru desfășurarea unui asemenea meci. Galerie, oficiali, primari, gazde primitoare... Meciul nu a avut valențe fotbalistice deosebite, dar poate fi remarcat prin dârzenia cu care s-a disputat. Pentru că ambele echipe își dore’au trofeul acestei prime ediții. încă din primele minute cei mai periculoși s-au arătat cei din Șoimuș, dar au ratat exasperant de mult.Jucătorii de la Mureșul Brănișca s-au rezumat la un joc de apărare, cu rare contraatacuri, dar care au devenit tot mai periculoși. Așa

Bucurie mare pentru cei de la Brănișca (Foto: T Mânu)se face că în prima repriză și o bună parte a celei de-a doua nu s-a înscris nici un gol, deși galeriile cereau cu îndârjire acest lucru. Minunea a venit totuși cu câteva minute înainte de sfârșitul meciului. Pe un contraatac al celor de la Brănișca și în urma unei

gafe a portarului Părău, Dumbravă reușește să înscrie și să aducă atât de dorita victorie. După această victorie neașteptată, primarul de la Brănișca, Toader Lazăr, a declarat că se va întoarce pe jos acasă, adică aproximativ 36 de km.

S-a făcut dreptate
Certeju de Sus (V.N.) - Finala mică a Cupei Primăriilor la fotbal s-a disputat între Voința Ilia și Petito Băcia. Două echipe care în teren au arătat mai multă voință decât putință, dar nu trebuie să avem mari pretenții de la fotbaliști nelegitimati. Ilia a dominat partida dar nu a reușit să înscrie, atacanții ratând de mai multe ori deschiderea scorului. Pe de altă parte, Petito Băcia, care nu a mai beneficiat „de jucători pe fals”, adică legitimați, nu a arătat prea mare lucru pe teren. Așa se face că partida s-a încheiat cu scorul de 0-0. După executarea loviturilor de la 11 m, Voința Ilia s-a impus totuși cu un 4-3, după ce jucătorii de la Petito au ratat două lovituri, iar cei de la Voința doar una.

Cai ■■ aa câștigat un imuituos loc trei

înfrângere
Hunedoara (V.N.) - Pe stadionul Cetate din Alba Iulia, FC Corvinul 2005 Hunedoara a susținut o partidă de verificare în compania echipei U- nirea din localitate, ne transmite Dan Boboutanu, ofițerul de presă al hunedorenilor. Gazdele s-au impus cu scorul de 4-0 (2-0) prin reușitele lui Ghiorma (29), Pepenar (32 și 83) și Zăgrean (49). Antrenorul Titi Alexoi a început partida cu următorii jucători: Pascal- Fodor, Irina, Hategan, Păduraru - Vișan, Găman, Cristea, Robert Cristian ■ Un- gureanu și Fotescu. După prima repriză au mai fost folosiți: Opric - Bogdan Nico- lae, Duralia, Oltean, Ionica, Stroia, Mișca, Danciu, Stu- paru, Loghin, Blaga și Pavel. Următorul amical al hunedorenilor se va disputa miercuri, 1 august, la Hunedoara în compania formației Poli II Timișoara, iar cel de-al doilea amical al săptămânii se va disputa sâmbăta viitoare la Petroșani, unde Corvinul 2005 va întâlni pe Jiul din local i- 

t tate.
Și Mureșul...Deva (V.N.) - Și Mureșul Deva a pierdut meciul de verificare pe care l-a jucat la Turda, în compania echipei A- rieșul. Devenii au fost înfrânți însă la un scor mai strâns, cu 3-2. Antrenorul Gică Barbu a folosit următoarea echipă: L. Moldovan - Vălășutean, Vîrtic, Dosan, Pisoiu - Bunea, Vaida, Sava, Coman - Bitiș, Păcurar. De asemenea, la Turda au mai jucat - Horvat, Lintaru, I. Moldovan, Boloș, Macingo și Mălutan. Golurile devenilor au fost marcate de Lintaru și Coman l’M

M
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Ne-am desemnat campionii• Patrice Clerc, patronul Turului Franței, a cerut, sâmbătă, demisia condu- . cătorilor Uniunii Cicliste Internaționale (UCI), pe care îi acuză de incompetență în gestionareacazurilor de dopaj. Clerc, președinte al . ASO, societatea ce organizează Turul Franței, a-subliniat.că în astfel de cazuri „singGra soluție este demisia". (MF); • Teamă. Soția și fiica atacantului francez Thierry Henry se tem să nu devină victimele mafiei românești, care este renumită pentru răpiri, trafic de persoane și sclavie sexuală. Acesta este motivul pentru care cele două se află pemanent sub protecția■ unei echipe de bodyguarzi. (MF)
Spania, 
campioană

București (MF) - Reprezentativa Spaniei a câștigat Campionatul European de fotbal rezervat jucătorilor sub 19 ani, învingând în finală, cu scorul de 1-0 (0-0), selecționata Greciei. Singurul gol al meciului a fost înscris de mijlocașul Daniel Parejo, jucător aparținând clubului Real Madrid, în minutul 38. Prin victoria de vineri, Spania a devenit singura națională care- și apără cu succes titlul de campioană europeană under 19, cucerit la ediția precedentă.
Doar cu acord

București (MF) - Președintele CA al FC Național, Constantin Iacov, a declarat că mijlocașul Ovidiu Herea este deținut în coproprietate de clubul bancar și FC Rapid. „Să fie clar, Herea este jucătorul nostru și al Rapidului în momentul de față. Acum suntem coproprietari, 50-50%. Doar dacă Rapid va dori să-l vindem împreună la Steaua, se poate ca Herea să joace în Ghencea. Pentru că acum este nevoie de acordul Rapidului ca Herea să joace la Steaua", a spus Iacov.

George Becali
(Foto: FAN)

■ C.N. de gimnastică 
ale României de la 
Ploiești, s-au încheiat ieri 
cu finalele pe aparate.

Ploiești (MF) - Ultima zi a Campionatelor Naționale ale Maeștrilor desfășurate la finele săptămânii trecute la Ploiești a adus noi rezultate sportivilor români, care și-au verificat astfel elementele înaintea Campionatelor Mondiale care bat la ușă. Sportivul Daniel Popescu a câștigat, ieri, trei medalii de aur, la paralele, cal cu mânere și sărituri, în cadrul finalelor pe aparate de la Campionatele Naționale de gimnastică, desfășurate la Ploiești, unde vineri a câștigat și titlul național la individual compus. Cea mai mare notă obținută de Popescu a fost la sărituri, 16,387.

Nu s-a 
supărat 
București (MF) - Fi
nanțatorul FC Stea
ua, Gigi Becali, a de
clarat, pentru site-ul 
www.sport.ro, că nu 
a părăsit stadionul 
după numai 13 mi
nute la meciul cu 
Ceahlăul din cauză 
că s-a supărat pe 
antrenorul Gheorghe 
Hagi. „Nu m-am cer
tat cu Hagi nici îna
inte și nici după meci. 
M-a supărat însă ce
va, dar nu pot să 
spun. Am hotărât să 
nu mai dezvălui din 
casă. Steaua este 
familia mea. Pe Hagi 
nu pot să mă supăr, 
înainte să-mi fie an
trenor, nu uit că Hagi 
este nașul meu", a 
spus Becali. Potrivit 
sursei citate, Becali 
intenționează să-i 
ceară lui Hagi să re
nunțe la jucătorii Ga
briel Boștină, Eugen 
Baciu și Gigei Coman, 
care ar putea ajunge 
la Steaua II, formație 
ce evoluează în al 
treilea eșalon, sau la 
Gloria Buzău.

sâmbătă, în finala turneului de la Umag (Croația), dotat cu premii în valoare de 353.000 de euro. Pavel l-a învins în semifinale, cu scorul de 6-3, 6-3, pe sportivul sârb Viktor Troicki. (Foto: epa)

Melinte și Târlea, campioane naționale

Oțelul s-a calificat în turul doi
București (M.F.) - Echipa Oțelul Galați s-a calificat în turul doi preliminar al Cupei UEFA, după ce a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), formația Trab- zonspor, în manșa secundă a finalei Cupei UEFA Intertoto. La finalul meciului, opt suporteri ai echipei Trabzonspor au fost arestați. Oțelul, care a câștigat tot cu scorul de 2-1 și meciul tur, disputat săptămâna trecută, la Galați, își va cunoaște adversara din turul doi preliminar al Cupei UEFA la 3 august, când va avea loc tragerea la sorți. Partidele din turul doi preliminar al Cupei UEFA sunt programate la 16 și 30 august. Gloria Bistrița a ratat calificarea în turul II preliminar al Cupei UEFA, după ce a pierdut, în deplasare, cu 0-1 în fața grupării spaniole, Atletico Madrid.

■ Două dintre cele mai 
consacrate atlete româ
ne au urcat din nou pe 
podiumul de premiere.

București (MF) - A doua zi â Campionatelor Naționale de Atletism a fost una plină de realizări pentru sportivele deja consacrate. Vicecampioana olimpică de la Jocurile de la Atena, Ionela Târlea, a câștigat tot ce se putea duminica aceasta. Vâlceanca a obținut două medalii de aur.Prima oară a urcat pe treapta de sus a podiumului în proba de 400 metri garduri, în timp ce a doua medalie de aur a fost luată în proba de 200 metri plat. La această ultimă probă, campioana olimpică a fost urmată de către noua speranță a atletismului româ

Contract Căpitanul naționalei Ro
mâniei, Cristian Chivu, a semnat, în 
noaptea de vineri spre sâmbătă, con
tractul pe cinci ani cu gruparea Inter- 
nazkmale Milano, într-un restaurant 
din centrul orașului. (Foto: epaj

Ofertă de milioane
București (MF) ■ Președintele CA al FC Național, Constantin Iacov, a declarat că Gigi Nețoiu, finanțatorul echipei Dacia Mioveni, i-a făcut o ofertă de 4,1 milioane de euro pentru jucătorul Ovidiu Herea. „Oferta lui Gigi Nețoiu m-a surprins, m-a năucit. Am bătut palma, a zis că va trimite și oferta scrisă. E vorba despre drepturile federative ale jucătorului.Deocamdată Rapid are drept de prempțlune în baza acelui contract, insă oferta Rapidului trebuie să fie cel puțin e- galâ cu cea făcută de Gigi Nețoiu pentru ca Herea să mear

gă la Rapid", a spus Iacov. 
Negocierile dintre Iacov și Ne
țoiu s-au purtat pe terasa Ho
telului Eurona. din Eforie.

Cătălina Ponor dublă campioană: la bârnă și la sărituri. (Foto epa)Daniel Popescu a fost urmat în clasament de Flavius Koczi (16,375) și Marian Dră- gulescu (16,175). Acesta din 

nesc, Angela Moroșanu. „Sunt fericită nu neapărat de câștig, că am câștigat toate probele, ci pentru faptul că am alergat cât de cât bine în proba de 200. Nu-i ușor să concurezi cu atletele tinere", a declarat Ionela Târlea.
A revenit în forțăExclusă din competiția o- limpică pe motiv de dopaj, chiar când își făcea încălzirea, Mihaela Melinte a revenit după accidentarea suferită în luna mai. Revenirea sa a fost una în forță, Melinte reușind să-și adjudece medalia de aur la aruncarea ciocanului. Spotiva a spus că nu-i este teamă de nici o junioară, chiar dacă Bianca Perie, în vârstă de 17 ani, îi calcă deja pe urme. „Este foarte bine, cu toate că m-am aștepat să dau peste 

urmă a ratat la a doua săritură, aterizând în genunchi pe saltea. A doua medalie de aur pentru Daniel Popescu a fost
A câștigat Cupa Ligii

București (M.F.) - Formația Bayern Munchen a câștigat, sâmbătă, 28 iulie 2007, Cupa Ligii Germaniei, după ce a învins, în finală, cu scorul de 1-0, echipa Schalke 04.Unicul gol al întâlnirii, care s-a disputat la Leipzig, a fost înscris de Miroslav Klose, în minutul 30. Bayern Munchen a câștigat Cupa Ligii pentru a șasea oară de la înființarea Competiției, în 1997. „Am obținut maximum în a- ceastă situație, pentru că am fost privați de jucători accidentați. Am câștigat Cupa Ligii, dar nu trebuie să exagerăm acest succes, trebuie să rămânem prudenți și să muncim în continuare înainte de startul campionatului", a de

Mihaela Melinte, a revenit în forță70, era foarte bine pentru mine. Nu mi-a fost frică de puștoaica de Perie pentru că ea 

la cal cu mânere, unde a fost notat cu 15.900. La cal, medalia de argint a fost câștigată de Cosmin Malița (15.250), iar bronzul i-a revenit lui Flavius | Koczi (15.000). Daniel Popescu s-a impus și la paralele, unde a obținut nota 15,650, el fiind urmat de Cosmin Popescu (15.450) și Flavius Koczi (14.675). La inele s-a impus Alin Jivan, la egalitate cu Robert Stănescu.
Fetele la aparatîn întrecerea fetelor, Cătălina Ponor și-a adjudecat titlul național la bârnă (16.500), dar a cucerit medalia de aur și la sărituri, în timp ce vice- campioana europeană la individual compus, Sandra Izbașa a câștigat locul I la sol (15.350). La paralele, cu nota 15.700, Steliana Nistor a cucerit titlul național, devenind și ea campioană.
clarat Oliver Kahn, portarul și căpitanul echipei Bayern Munchen, în timp ce antrenorul formației bavareze, Ot- tmar Hitzfeld, a subliniat că succesul obținut în fața celor trei formații care au devansat pe Bayern în campionat îh sezonul 2006/2007, este unul foarte important din punct de vedere psihologic.Bayern Munchen s-a calificat în finala Cupei Ligii Ger^j, maniei după ce a trecut, scot*' 2-0, de campioana VfB Stut- tgrat, grație golurilor reușite de Ribery și Wagner. Românul Ciprian Marica nu a făcut „ parte din lotul echipei cam-£ pioane pentru acea întâlnire, ' el fiind în Germania de doar două zile.

este junioară, este o tânără speranță", a spus și Mihaela Melinte.

pheimer de la Dis
covery Channel a 
câștigat etapa a 19- 
a a Turului Fran
ței, un contratimp 
disputat intre loca
litățile Cognac și 
Angouleme, infor- 

ofl-
cial al competiției, 

locul II s-a cla
sat australianul 
Cadel Evans, iar 
pe locul 3 rusul 
Vladimir Karpeta.

(Foto: EPA)
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Vinde, InchiriazJ,

din stoc iau import In ordin, folosite și revizuite sau în stare nouă

LA CELE MAI BUNE PREȚURI DE PE PIAȚĂ: 
-EXCAVATOARE ȘIBULDOEXCAVATOARE 
•SCHELE PENTRU CONSTRUCȚII ȘI POPI METALICI 
-UTILAJE DE MARCAT STRĂZI, COMPRESOARE,
MAȘINI DE TĂIAT ASFALT

-UTII-AJE SI MATERIALE PENTRU DIVERSE ACTIVITĂȚI

• Deva, confort 1, zona Miorița, contorizări apă, 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. 223336. (T)

• persoană fizică. Deva, ultracentral, 45 
mp, etaj 2 din 4, bloc de cărămidă, balcon, 
parchet, centrală termica, mooiiat și utilat, 
ocupabil imediat, preț 46.000 euro. Tel. 
0745/880619. <10/25^17)

• ocazie, Zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă, 
semidec, st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 ron, neg, în funcție de ofertă tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• zona Micro 15, dec, curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)
• balcon închis, parchet, repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
• semidecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat, et. 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)
• Dacia, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Miperului, parter, balcon, dec., contorizări, 

_ preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
A» Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
“parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712,

0724/305661. (A2)
• Al. Jiului, et 2, circuit balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. luliu Maniu, semidec., faianță gresie,

u termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
| RQN, tel. 221712,0724/305661. (A2) .
’ • urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 

modeme, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• str. Zamfirescu, bloc de cărămidă etaj 1, cu 
balcon închis, parchet, gresie, faianță reparti
toare, zonă liniștită ocupabil imediat preț 
135.000 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/ 
251498,0254/232808. (A4)

>
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• zona Gojdu - central, cu centrală termică 
termopati, 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, 
0788/165703. (A4)
urgent apartament 2 camere, zona Astoria, etaj 
bun, cu balcon, centrală termică termopan, uși 
schimbate, totul nou, renovat recent ocupabil 
imediat, preț 108.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0723/251498,232808 (A4)
• zona L Creangă ■ ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808 (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, carnete cu parchet etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231300. (A9)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• 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/ 
317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

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

• Deva, idtracentrat 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+faianțăst80mp,2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, preț 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. (Al)
• decomandate, CT, et. 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• Mihai Viteazul, dec., et 2, 2 băi, parchet 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat, preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic intens) 

16,5 RON/MP

• 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, termopan, parchet, gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel.

. 0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
• zona M.Viteazul - piață cu 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță preț 66.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703, 
232808 (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0723/251498 232808 (A4)
• zonă ultracentrală, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808 (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 bă, 
2 balcoane, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 210.000 lej neg, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 bă, contorizăi 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, 
0788/158483. (A10)
• 3 camere, lângă primărie, ST-70 mp, Brad, preț 
35.000 euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• 3 camere, ST-60 mp, preț 24.000 euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 3 camere central, ST-60 mp, Brad, preț 30.000 
euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• ragent, Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, băcon, parchet, gresie, faianță totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil teL 0788/165 703,0745/302200,232808 (A4)
• deconanMc eiai 1. zona Caroati. contorizări. 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195300 ron negociabil tel i 
0723/251498 0788465702 0254/232808 (A4)
• dec, hei central 2 bă, balcon, etaj L zona : 
Carpați, Deva, preț neg, teL 231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva + garaj, scară interioară C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro, tel. 07227564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• urgent, Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătăie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, în 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)
• ultracentral 70 ha, ST-240 mp, 7 
camere+dependințe, Orăștie, preț 150.000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• casă+garaj, 4 camere+etaj, Ribița, preț 25.000
euro, tdl. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

• casă+anexe, ST-70+1500 mp, 3 camere, Ociu, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158,483. (A10)
• casă+dependințe, 2 ha, ST-80 mp, 3 camere, 
Musaru, preț 24.000 euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• casă+dependințe, 2 ha,. ST-110 mp, 3 
camere+baie, Dealul Mare, preț 25.000 euro, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A1O)
• casă de lemn, 5 ha, ST-50 mp, 2 camere, 
Săvești, preț 22.000 euro, tei. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.481 (A10)
• casă+șură 15 ha, 2 camere. Buceș, preț 14000
euro, teL 0254/613366. 0788^0490,
0788/158483. (A10) 
• casă+dependințe. ST-70 mp. 2 camere. Brad, 
preț 20.000 eiro, tel 0254613366 P8MMM9D. 
0788/158481(410)

Cumpăr casa (I-L
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Vând case la țară (17)

• casă to Cârtiți, centru, tip vilă și terenul 
aferent Relații la teL 0296/561771. (2/19.07)

• vilă deosebită, în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• urgent casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• urgent casă zona Bejan, cu 2 camere, 
bucătărie de vară hol, cămară curte, grădină 
st 7000 mp, fântână preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808 (A4)

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, parter, cu balcon, parchet gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• regent 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)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, C.T, etaj 
intermediar, Dacia, preț 70300 RON, tel. 
0741/15440L 227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianțâ+gresie, etaj 
intermediar, zona Daka preț 70.000 Ron. teL 
0741/15440L 227542 seara. (42)
• semidec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60000 RON, teL 0741/154401 227542 seara. (42) ’

• garsonieră 2 camere, bucătărie, faianță 
gresie, Dada, preț 83300 RON, neg, teL 
0741/154401 227542 seara. (42)
• ugent, zona Dada, et intermediar, st=16 mp, 
cameră baie, hol, preț 48000 RON, tel. 0740/ 
013971.(42)
• urgent zonă centrală st=40 mp, amenajări 
modeme, 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. 0788/165702, 
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, 
0788/165702. (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) ■
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți,. 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

romimo.ro

Vând terenuri (21)

• parcelă teren intravilan Deva, Aleea Minei, 
1160 mp, fs 13 m, preț 9,5 euro mp. Tel. 
0726/187728,0729/535219. CT)
• 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)
• în Băda, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Deva, pe DN 7, st-2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0) .
• Deva, zona rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• intravilan,Zăvoi,lastradăst600mp,gaz,apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
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• teren intravilan în localitatea Bălata, zona 
târgului auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, 
acte la zi, ideal pentru construcție hale, in
vestiție, parcelare, tel. 0740/535095,0788/165703, 
232808. (A4)
• in Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântaihatoi spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)‘

• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg.,.tel. 0745/511.776. (A9)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 euro, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
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__ SiF BANAT-CRIȘANA
societatea de investiții 

FINANCIARE BANAT - CRIȘANA S.A.
cu SHd'ii! social în Arad, județul Arad, Calea Victoriei nr. 35A, 

WcurtraM (a O.R.C. sub nr. .102/1898/92. având CIF 2761040, 
număr în Registrul C.N.V.M PJR09SIIR/020002/02.02.2006, 

capitalul social subscris ți vărsat de 34.884.926,80 lei

OFERĂ SPRE VÂNZARE
un pachet de 5&.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. Rândunicit nr 3, este înregistrată la O.R.C.

ub nr. J20/25/91 CIF 2102929, având capital social subscris 
$> vărsat de 38.7.780 iei, valoare nominală a acțiunilor emise 
de 2.5 lei.

Metoda de vânzare utilizată: licitație competitivă, deschisă cu 
strigare. Preț pornire 10.5 iei / acțiune sau 620.298 lei/pachet. 
Tranzacția se finalizează prin încheierea unui Contract de 
cesiune de acțiuni.

Cei interesați se pot înscrie pentru participarea ia licitație la fax 
nr. 0257 231 008 păhâ în data de 7 august 2007 urmând ca 

după această dată sâ intre in posesia regulamentului de 
desfâsurarp a licitației.

(105124)
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• Brad-Deva, 0,3 ha, Săi ișcioara, preț 6000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad-Oradea. I 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, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală, în Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.1.77. (A9) .
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp. 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală in Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• in Deva, zonă centrală. S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)
• in Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal. tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)

• fermă compusă din locuință, saivan și 
alte anexe gospodărești, curent trifazic, | 
apă prin cădere, situată în Brad, și 35 de oi 
rasa Rose, preț negociabil. Tel. 0254/612038. 1 
(3/25.07)c

Imobile chirii (29)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
15C euro/lună, tel. 215212. (Al)

CEA MAI BUNĂ OFERTA DIN JUDEȚ !!.' !
închirieri auto 
începând | 
de la prețul de- 

______ 68 de lei----- ------------

• 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, amena|ată (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 șl pentru birouri (Intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț350 euro/lună 
neg, tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, In 
Spini, Inf. la tel. 0745/511.776. (A9)
• spațiu s-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• hală 500 mp, Brad, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158,483. (A10)

Imobile schimb (30)

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

Auto românești (36)

■T” II. 1. WI'JfWlfiiriM

best ,ro
• vând autoturism Dada 1310 btMk CT, 
culoare grf-petrol metalizat, of IMS, 
multiple îmbunătățiri, cu cărilg montat șl 
remorcă preț 7200 lei, negociabil. Tel 
0747/034B24. (i/2&07) 

• vând Dada 1300, lovită af 1984. Tel. 
0767/048633. (T)

Auto străine (37)

• vând Citroen C5 , 2003, HDi, 110 CP, D, cllma- 
tronic, închidere centralizată, radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 alrbag, faruri 
ceață, 6,51/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)
• vând Opel Kacet, af 1990, jante aluminiu, CD- 
player, taxe la zi, înmatriculat, stare 
excepțională preț 2100 euro, negociabil. Tel. 
0721/261439.0727/364876. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• societate comardalâ oferă spre 
închiriere buldoexcavator multifuncțional, 
combustibil, și mecanic profesionist, preț 
80 lei/oră + tva. Tel. 0747/276303, 
0726/743274.(6/25.07)

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

Electrocasnice (56)

• vând convunaN Imprimantă A4, pe ace, 
nouă fax în garanție, aspirator aer ■ apă 
alte bunuri din dizolvare firmă prețuri 
negociabile, în Deva. Tel. 0752/206785. (T) 

• vând combină frigorifică frigider stare foarte 
bună șl cotarcă Informații la tel. 0729/110627 
Simerlt (T)

Altele (61)

• vând fstms mstaăcs pontau hala, grijă 
fânaț, descNdma 123 m, Mfțlmea â m, 
lățimea 70, Informați la telefonul 
0722/ITI2SL (nr. VM472007)

Pierderi (62)

• găsit breloc cu chel de locuință și de auto
turism Dacia, în Deva. Sunați la tel. 740191, Hune
doara Sau 0740/422395. (T)

Prestări servicii (72)

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

Oferte locuri de muncă (74)

■ angajăm mecanic auto cu experiență în 
domeniu, oferim salariu atractiv. Tel. 
0720/005452.(4/26.07)
• angajăm șoferi categoriile Dl șl D cu expe
riența necesară Relații la tel. 0254/231394, Intre 
orele 8 -16. (2/24.07)
• caut colaboratori In domeniul sănătății. 
Informații latei. 0742/133212,0354/803383, orele 
18 - 22. (8/23.08)
• caut menalerâ pentru casă în Deva. Relații la 
tel. 0723/163242. (3/24.07)
• societate comentam de Intermediere caută 
doamne pentru îngrijit șl supravegheat copil. 
Tel. 0747/404143,0724/593142. (5/25.07)
• administrator bincar, produs leasing, Orăștle,
1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• administrator, Hunedoara, 1 post data limită 
30.07.Tel. 213244, orele 9-16.
• admlntantor, la, 1 post data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• administrator, Livonl, 1 post data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• administrator, Orăștle. 1 post, data limită 
31.07. Tel.213244,orele9-16.
• sgsnt comercial, Brad, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16,
• sgsnt comentai, Brad, 3 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sgsnt comentai, Deva 3 posturi, data limită 
24.08., permis cat B, 0. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• agent comercial, Deva 3 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent cumpărări, Deva 2 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Brad, 6 posturi, data limită 31,07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent do pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Hunedoara 7 posturi, data limită 
31.07, Tel. 213244, orele 9 -16,
• agent de pază control accet. ordine șl 
intervenții. Lupeni, 1 post, data limită 30.07., 
perioadă determinata Tel. 213244, orele 9 • lă
• ■pont do pază control acces, ordine șl 
intervențiL Potrila 1 poet, data limită 10.08., 
re ostil dotorminotă Tel. 213244, orele 9 ■ lă

• sgsnt da pază control acces, ordine și 
Intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 15.08., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.07., 
perioadă determinată Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• agent de pază în Incinte, Deva 9 posturi, data 
limită 4.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază în Incinte, Vulcan, 5 posturi, 
data limită 31.07., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-15.
• agent turism, Deva 1 post, data limită 10.08. 
Tel. 213244, orele 9-15
• agent vânzări, 2 posturi, data limită 30.07., 
garanție 3000. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• ajutor ospătar. Hațeg, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ajutor ospătar, Petroșani, 1 post, data limită 
1.0& Tel. 213244, orele 9 -16.
• a ibalator manual, Călan. 3 posturi, data 
limită 21.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Deva 4 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Hunedoara 12 posturi, 
data limită 20.0& Tel. 213244, orele 9 • 16.
• ambalator manual, Hunedoara 45 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Lupeni, 1 post, dată limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, vulcan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• anafist ajutor. Lupeni, 1 post, data limită 30.07.
Tel. 213244, orele 9-16.
• angajăm mecanic auto cu experiență în 
domeniu, oferim salariu atractiv. Tel. 
0720/005452. (4/2647)
• angajăm seferi categoriile Dl și D ou expe
riența necesară Relații la tel. 0254/231394, intre 
orele 8 -16. (2/24.07)
• apicultor, Călan, 2 posturi, data limită 22.08. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• arhitect dâdkl, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent comercial. Brad, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent farmacist Orăștle, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• asistent manager. Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244. orele 9-16.
• asistent medical fizioterapie, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 30.07. Tel, 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă iți aduce căte 
un TALON GRATUTTI Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
văndut/cumpărat/lnchiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

Deva:
1. Comtlm;
2 Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
4 Intersecția Zamflrescu - 
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

Orăștle ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Ua ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Stateria ■ Librăria situată ta 
P-ța Unirii
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INFORMATTISVFLWEXTARE!
InhcniUtltH „Aluni Abler" din Sibia, sir. Nemeșului. or. 57.
Tel. tăi: ICW 25.0fl.(». 0'2R ll.ftW.O;
Ccalrul df iasoitri ill NLDOAKA sir. A Vlahufâ. nr. 1 ta
Tel. 025T7&M4, (1711,5521'2.0721 28m. 072616QM9 
blip: uaivwnbibiu.R'; e-muii: retiww umata.ru

«.

(35428)

RENAME

Suntem 
numărul 1 în 

județul Hune
doara!

GOTÂIB

umata.ru


$£. SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L
Arayajaază paatra fabrica *i Deva perseeal

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO

* Contract de munca permanent;

* Calificare la locui de muncă.

* Salariul de încadrare plecând de 
la 580 lei;

* Bonus de prezență de minim 85 
de lei;
* Spor de vechime ți indemnizație 
de loialitate;
* Ore suplimentare plătite dublu 
și spor pentru orele de noapte; ,

* Tichete de masă;

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

S.C. BERE MUREȘ S.A., proprietar al 

COMPLEXULUI GERMISARA HOTEL 

RESORT&SPA din localitatea Geoagiu Băi, str. 

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

calificat în funcțiile de:
- DIRECTOR ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

GERMISARA

-BARMANI 
-OSPĂTARI 

-CAMERISTE 

-INSTALATOR

C.V,-urile se primesc la sediul societății din stațiunea Geoagiu-Băi 

sau prin fax la numărul 0725.541.101.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta telefonic la numărul 

0725.541.000 său la adresa de email: razvan.mares@hotelgermisara.ro.

• asistent metical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 2.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent nwdlcal generalist, Hunedoara, 11 
posturi, data limită31.08 Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara. 5 
posturi, data limită31.08 Tel. 213244, orele9 • 16. 
e asistent metfcal generalist, Lupeni, 1 post 
data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• asistent medical generalist, Orăștie, 1 post 
data limită 31.07, Tel. 213244, orele 9 • 16.
• asistent medcal generalist, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent social, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.06 Tel. 213244, orele 9-16.
e asistent sodai, Petroșani, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
e barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 10.08. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel.
213244, orele 9-16.
o barman, Deva, 5 posturi, dată llmită31.08. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9:16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
o barman, Vulcan, 6 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.'

o betonlst, Deva, 2 posturi, data limită 12.08., 
perioadă determinată. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.

o brancardier,Hunedoara,4posturl,datalimită
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

o brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Tel.
213244, orele 9-16.

• brutar, Deva, 4 posturi, data limită 26.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

o brutar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

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

(104155)

(104944)

i • brutar, Lupeni, 5 posturi, data limită30.07. Tel.
I 213244, orele 9-16.
I • bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 10.08 Tel.
: 213244, orele 9-18

• bucătar, Deva, 4 posturi, data limită 11.08 Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar,Hunedoara. 1 posedata limită31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16
• bucătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Vulcan, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• călcătoreasălenjerie, Brad, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• călcătoreasă lenjerie, Deva, 1 post, data limită 
17.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cameristă hotel. Orăștie, 1 post, data limită 
31.07, Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• caut menajeră pentru casă, în Deva Relații la 
tel. 0723/163242. (3/24.07)
• dontolltor-tranșator carne. Călan, 3 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• coafor, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• coafor, Deva, 2 posturi, data limită 5.08. Tei. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 19.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 20.09.
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Lupeni, 2 posturi, data limită30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cofetat-șef, Petroșani, 1 post, data limită 1.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din lemn,
Hunedoara, 1 post, data limită 31.08., permis cat. 
B, bărbați. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC ABSOLUT 
PRODFOREST SRL Hațeg, organizează, în data de 31.08.2007, 
ora 11,00, la sediul Tribunalului Hunedoara, vânzarea prin 
licitație publică a imobilului situat în Hațeg, str. Crișan, nr. 3, 
jud. Hunedoara, compus din: birouri (clădire din cărămidă), 
ateliere în barăci mtalice și platformă betonată, cu mențiunea 
că prețul de pornire a fost redus cu 50% din prețul de evaluare 
al imobilului.

Prețul de pornire a licitației este suma de 20.250 lei RON 
fără TVA.

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

• confecționer-asamblor articole din textile. 
Brad, 14 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Brad, 3 posturi, data limită 15,08. Tel. 213244, 
orele 9-16. t
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 4 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 

.Călan, 4 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Deva, 50 posturi, data limită 10.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07, Tel. 213244, 
orele 9-16. .
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 13 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

i • confecționer-asamblor articole din textile,
. Hunedoara. 20 posturi, data limită 31.07. Tel. i 
I 213244. orele 9 -16.

• confecționer-asamblor articole din textile, = 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244. orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 4 posturi, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,

' Lupeni, 10 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, .

1 Simeria,20posturi,datalimităl0.08Tel.213244, I 
i orele 9-16.
I • confecționer-asamblor articole din textile,
j Simeria 20 posturi, data limită 25.08. Tel. 213244, 

orele 9 • 16.
• confecționer cablaje auto, Brad, 24 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecționer cablaje auto, Deva, 29 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționer cablaje auto. Orăștie, 10 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționer cablaje auto, Simeria, 2 posturi, 
data limită 1.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționer cablaje auto, Simeria. 20 posturi, 
data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționer cablale auto,Simeria,25 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 3 posturi, data limită 31.07Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer îmbrăcăminte ortopedică. Călan,
30 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• confecționer tricotaje după comandă, Hune
doara, 19 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• consilier Juridic, Vulcan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil -șef, Deva, 1 post, data limită 26.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

(105364)

• contabil, Deva, 1 post, data limită 1.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Hunedoara, 1 post data limită 20.08
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Hunedoara, 1 post data limită 31.07.
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Orăștie, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabilitate asistată pe calculator, Hațeg, 1 
post, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cosmetician, Deva, 1 post, data limită 17.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Hunedoara, 1 post, data limită
20.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, lupeni, 1 post, data limită 30.07.
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor confecții industriale din blană, Orăștie, 
2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• croltor-confecțloner îmbrăcăminte după 
comandă, Deva, 40 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 13 posturi, data limită 
20.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Călan, 6 posturi, data limită 8.08 Tel. 213244, 
orele 9-18
• croHor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9 • 18
• cirățltoMabiator, Călan, 9 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-18
• cusător contecțl industriale din blană, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 3107. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 3008. Tel. 213244, orele 9 -18
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
postul data limită 3007, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-18
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 35 
posturi, data limită 3007. Tel. 213244, orele 9 • 18
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 14 posturi, data limită 3108 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 808 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• debavurator-retușor la produse din ceramică, 
Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• debavurator-retușor la produse din ceramică, 
Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• decorator Interioare, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 31.07., elevi, studențl. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o desenator tehnic, Petrila, 1 post, data limită 
1.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• desenator tehnic, Petroșani, 1 post, data limită 
30.07., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• designer Industrial. Hațeg, 1 post, data limită 
30.07., seriozitate. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director adjunct societate comercială, Călan, 1 
post, data Urnită 22.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director adjunct societate comercială, 
Petroșani, 1 post, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director societate comercială, Lupeni, 1 post, 
data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
e director tehnic, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
e director vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
e drulblst, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-18
• dulgher, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII

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

• dulgher, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-18
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită30.07. Tel. 
213244, orele 9-18
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hațeg, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-18
e dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 4.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
e electrician auto, Brad, 1 post, data limită 
30.07., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 

' -18

o electrician auto, Orăștie, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-18
• electrician auto, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere șl reparații, Brad, 1 
post, data limită 15.08., perioadă determinată
‘Tel. 213244, orele 9-18

• electrician de întreținere și reparații, Brad, 1 
post, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• electrician de întreținere și reparații, Călan, 2 
posturi, data limită30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
o electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Hune; 
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-18
e electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-18
• electrician echipamente electrice, 
Lupenijposturl, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-18
• electrician echipamente electrice, Petrila, 1 
post, data limită 104». Tei. 213244, orele 9 -18
• etodridan exptontan rețele electrice, 
Petroșani 1 post data limită 3007. TeL 213244, 
orele9-18
• etodridan ta construcți, Brad. 1 post data 
limită 3007. TeL 213244, oreie9-18
• electrician ta construcții, Deva. 2 posturi, data 
limită 1948 Tel. 213244, orele 9 -18
• etodridan ta construcții Petroșani 1 post 
data limită 1808 TeL 213244. ore» 9-18
• etoctatot dreennter utilaje caicul, Deva, 1 
post data imită 3OD7. TeL 213244, orele 9 ■ 18 

post data rimrtă 3L07. TeU13244. orele 9^

• tatanțar,Deva, 3 posturi, data limită 12.08 Tel. 
213244, orele 9-18
• tasonator cherestea, Orăștie, 1 post, data 
limită 2807. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tasonator mecanic, Lupeni, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
e tasonator produse ceramice, Deva, 8 posturi, 
data limită 12.08., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-18
• femele de serviciu, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9-18

o femele de serviciu, Petrila, 1 post, data limită 
10.08 Tel. 213244, orele 9-18
o femele de serviciu, Vulcan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-18
• flerar-betonlst, Deva, 15 posturi, data limită 
12.08., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
o flerar-betonlst, Deva, 2 posturi, data limită 
19.08. Tel. 213244, orele9-18
o flerar-betonist, Hațeg, 1 post, data limită 15.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
o flerar-betonlst, Hunedoara, 5 bosturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
o flerar-betonlst, Simeria, 5 posturi, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-16.
o flzlochlnetoterapeut Deva, 1 post, data limită
17.08. Tel. 213244, orele 9-18
o flzlochlnetoterapeut, Deva, 1 post, data limită 
17.08. Tel. 213244, orele 9-16.
o frezor universal, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.08., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-18
o frigoritarlst, Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
o IMgoriferist, Deva, 1 post, data limită 26.09. Tel. 
213244, orele 9-18
o frigoritarlst, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
o frizer, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-18
o frizer, Hunedoara, 1 post, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-18

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!

• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer, Lupeni, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-18

• funcționar administrativ, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 • 18

• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 • 18

• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
27.08. Tel. 213244, orele 9-18

• gestionar depozit Orăștie, 1 post data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-18

• grădinar, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-18

• Infirmieră Deva, 8 posturi, data limită 2807. 
Tel. 213244, orele 9-18

• Infirmieră Hunedoara, 6 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-18

• Infirmieră, Orăștie, 3 posturi, data limită 31.07.
Tel. 213244, orele 9-18
• Inginer confecții piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-18

• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.

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

• Inginer mecanic, Devă 3 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-18

• Inginer mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 18

• Inginer producție, Petroșani, 1 post, data 
limită 1.08 Tel. 213244, orele 9-18

i • taspoctor protecția muncii, Petroșani, 1 post, 
i data limită 1808 Tel. 213244, orele 9-16.

• inspector resurse umane, Orăștie, 2 posturi, 
: data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.

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

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

• Instalator încălzire centrală și gaze, Deva, 1 
post, data limită 2809. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Instalator încălzire centrală și gaze, Hune
doara, 1 post, data limită30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• Instalator încălzire centrală și gaze, Petroșani, 
1 post, data limită 15.08 Tel. 213244, orele 9 -18

• Instalator Instalații tehnico-sanitare, Petro
șani, 5 posturi, data limită 15.08., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• încărcător-descărcător, Călan, 3 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• încărcător-descărcător, Deva, 2 posturi, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Ingrfltoare la unități de ocrotire socială Hune
doara, 13 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• IngriJKoaro la unități de ocrotire socială Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o îngrijitoare la unități de ocrotire socială, 
Orăștie, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.

e îngrijitor clădiri, Hațeg, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-18

• îngrijitor clădiri, Hațeg, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-18

e îngrijitor clădiri, Hunedoara, 4 posturi data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9-18

e îngrijitor clădiri. Vulcan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-18

e klnetoterapeut, Deva, 1 post data limită 17.08
Tel. 213244, orele 9-18

• laborant determinări fizlco-mecanlce, Deva, 2 
posturi, data limită 12.08, perioadă determinată.
Tel. 213244, orele 9-18

e lăcătuș construcții metalice și navale,
Petroșani, 10 posturi, data limită 15.08, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

o lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
12.08 Tel. 213244, orele 9-18

e lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. TeL 213244, orele 9-18

o lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9-16.

mailto:razvan.mares@hotelgermisara.ro
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• Ard pădurile. Incendiile de pădure au făcut ravagii în weekend în Europa, mai ales în Macedonia și, cu o intensitate mai redusă, în Grecia, Italia, Serbia, Slovacia și România, în timp ce în insulele spaniole Canare sute de hectare au fost cuprinse de flăcări în ultimele 24 de ore. (MF)

Nuntă la Casa regală

Șeic dat jos din avion
Londra (MF) - Un membru al familiei regale din Qatar a fost dat jos dintr-un avion al companiei British Airways după ce a întârziat decolarea avionului cu câteva ore, insistând că străinii nu ar trebui să stea lân

gă femeile din grupul său. Șeicul a vrut să călătorească de la Milano la Londra. Șeicul era acompaniat de un alt bărbat al familiei, de trei femei, un bucătar și un majordom.

Femeile musulmane nu au voie să stea lângă
Străini (Foto; EPA)

Clădire 
prăbușită

Kladno (MF) - Cel puțin două persoane au fqșt ucise și alte patru jjjiâite sâmbătă dimineața, după producerea u- nui accident într-o uzină siderurgică dezafectată din Kladno, în Cehia. Victimele sunt doi romi în vârstă de 23 și respectiv 26 de ani, iar unuia dintre răniți i-a fost amputat un picior. Aceștia se aflau acolo pentru a fura fier vechi. Clădirea s-a prăbușit pe o suprafață de 1.500 de mp.
Cere grațierea

Paris (MF) - Bertrand Cantat, solistul trupei rock Noir Desir, care a ispășit patru din cei opt ani de închisoare la care a fost condamnat în 2003, de tribunalul din Vilnius, pentru uciderea iubitei sale, actrița Marie Trintignant, va depune luna viitoare o cerere de ’eliberare condiționată. Cererea va fi examinată în luna septembrie.

Pierd timp pe net

Trag 
chiulul
Washington (MF) -
Angajați americani 
care se plictisesc la 
serviciu sau nu sunt 
destul de ocupați tși 
petrec 20 la sută din 
timp fă

Copiii din capitala Argentinei, Buenos Aires, au fost alături de ursul polar Botja, cu ocazia împlinirii de către acesta a vârstei de 35 de ani.
Hoț deghizat în iepure

Moscova (MF) - Un infractor din Rusia care a jefuit un magazin deghizat cu o mustață și barbă de iepure a fost arestat într-un orășel din vestul Siberiei, a informat un purtător de cuvânt al politiei, citat de agenția Ria Novosti. Bărbatul șomer, în vârstă de 30 de ani, care a mai fost pedepsit anterior de trei ori pentru jaf și furt, a amenințat o vânzătoare dintr-un magazin cu o brichetă care 
$g£a forma unui pistol. Acesta a furat tele- 
fdnul mobil al femeii și 314 dolari din casa de marcat și apoi a dispărut. Politia locală a intrat in alertă, iar voluntarii au patrulat în 
zttoe învecinate în mașini și pe motociclete 
Stru a găsi infractorul. Acesta a fost prins 

;va ore mai târziu. Bărbatul riscă intre

■ Primul nepot al 
reginei Marii Britanii, 
Elizabeta a ll-a, se 
căsătorește.

Londra (MF) - Peter Phillips, cel mai în vârstă dintre nepoții reginei Elizabeta a II- a a Marii Britanii, se va căsători cu prietena sa Autumn Kelly, au informat surse de la Palatul Buckingham, transmite AFP. Phillips, care are 29 de ani, este singurul fiu al prințesei Anne, fiica reginei, și al primului ei soț, Mark Phillips. Al zecelea în ordinea ascensiunii la tron, Peter Phillips a fost primul nepot al reginei.Tănărul a întâlnit-o pe Kelly, consultant în management, la Grand Prix-ul canadian din Montreal în 2003. „Prințesa regală și căpitanul Mark Phillips sunt încântați să anunțe logodna fiului lor, Peter Phillips, cu Autumn, fiica lui Brian și a lui Kitty Kelly”, a informat purtătorul de cuvânt al Palatului Buckingham, fără a anunța însă o dată concretă; După ce a lu- 
Si-a luat vilă

Los Angeles (MF) - Actrița Scarlet Johansson și-a achiziționat de curând o vilă în

Scarlet Johansson (Foto: EPA)

Regina Marii Britanii
(Foto: EPA)crat în standurile de Formula 1 ale Jaguar și Williams, logodnica lui Peter Phillips este actualmente angajată â Royal Bank of Scotland la Edinbourg. Sora mai tânără a lui Phillips, Zara, este campioană la echitatie. Peter Phillips nu poartă titlu regal și nu are nicîo activitate oficială, deoarece este descendent al familiei regale prin intermediul unei fiice, Anne. 

cu șapte băiregiunea Hollywood Hills, proprietate pentru care a plătit opt milioane de dolari, transmite Female First online. Starul din „Lost in Translation”, care are 22 de ani, a achiziționat costisitoarea proprietate de la realizatorul de film Harold Becker. Casa de opt milioane de dolari are șapte dormitoare și șapte băi. „Este o proprietate imensă, care are în jur de 421 de metri 
pătrati”, a declarat o sursă la 
curent cu detalii privind achiziția făcută de Johansson.

Bregovic în concert la Sibiu
■ După Julio Iglesias, 
Goran Bregovic con
certează în Piața Mare 
din Sibiu.

Sibiu (MF) - Goran Bregovic va susține, pe 2 august, un concert în Piața Mare din Sibiu. La concertul Goran Bregovic - „Povești și Cântece de la Nunti și înmormântări”, accesul spectatorilor va fi liber. Muzicianul va cânta a- lăuri de „Wedding and Funeral Orchestra”.în afară de recitalul Goran Bregovic, în săptămâna 30 iulie - 5 august, la Sibiu se vor desfășura mai multe manifestări, printre care un spectacol susținut de mezzoso- prana Verena Rein - „Von

Usher (Foto: FAN)

Goran Bregovic va concerta la SibiuLiebe und Liebesleid”, pe 31 iulie, la Sala Thalia și Festivalul International de Folclor „Cântecele Munților” (1 - 5
(Foto: EPA)august). Totodată, pe 4 august va fi vernisată, la Muzeul de Istorie din Sibiu, expoziția „Zbor în Trecut”, de Georg

Gerster. Expoziția cuprinde 251 de fotografii ale unor situri din patrimoniul mondial.între 4 și 5 august, se vor organiza „Zilele Cetății. Biserica fortificată din Cisnădie, cetatea ta pentru un an”. Comunitatea Evanghelică dini Cisnădie găzduiește începând din 22 iunie expoziția „BiW| Art: Dali și Chagall la Giș? nădie”, care cuprinde 250® litografii originale ale lui Salvador Dali, Marc Chagall, Gustave Dore, Gottfried Engelmann și Otto Dix.în perioada 4 august - 14 septembrie, se va deschide cea de-a doua parte a expoziției „Bible Art”, respectiv „Marc Chagall, Gottfried Engelmann și Otto Dix”.
Usher și-a anulat nunta

Los Angeles (MF) - Nunta dintre Usher și logodnica sa a fost anulată. Nunta dintre cântăreț și prietena lui Tame- ka Foster urma să aibă loc week-end-ul acesta, în condițiile în care cei doi așteaptă sosirea pe lume a primului lor copil în septembrie. „S-a anunțat că nunta dintre Usher Raymond al IV-lea și Tameka Foster a fost anulată. Nu au fost oferite informații suplimenta

re referitoare la circumstanțele anulării evenimentului, însă sperăm că intimitatea le va fi respectată”, a declarat reprezentantul cântărețului. Foster și Usher și-au anunțat logodna anul acesta. Tameka Foster mai are trei copii din- tr-o căsnicie anterioară. Pentru moment, nu există informații dacă cei doi mai sunt împreună sau dacă mai formează un cuplu.
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