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Rocadă la Prefectură
Devenii vor totul

Deva (V.N.) - Ieri, la Stadionul „Cetate”
Deva, s-a reunit noul lot al campioanei 
României la fotbal în sală, FC CIP Deva. A

fost prima întâlnire a jucătorilor 
care au mai multe obiective ca 
niciodată. Ne referim la faptul 
că devenii vor în. primul rând să 
acceadă în Turul de Elită al

UEFA Futsal Cup, să câștige 
Campionatul și Cupa. Pen
tru acest lucru lotul s-a 

cu mai multi ju-
ai naționalei, /p.7

■ Prefectul Vladu a 
ajuns subprefect, iar 
subprefectul Pricăjan a 
fost numit prefect.

Deva (M.S.) - Cristian Vla
du a fost schimbat din funcția 
de prefect, potrivit unei hotă
râri de Guvern adoptată ieri.

în locul rămas vacant a fost 
numit în funcție Dan Aurel 
Pricăjan, care a îndeplinit, 
până acum, funcția de sub
prefect. Fostul prefect a pre
luat funcția de subprefect. Mo
tivația oficială a schimbărilor 
din funcție tine de „întărirea 
capacității administrative”. 
„Cred că experiența în funcția

de subprefect mă va ajuta să- 
mi îndeplinesc sarcinile de 
prefect al județului. Relațiile 
cu fostul prefect Cristian Vla
du, acum subprefect, au fost 
bune, colegiale și sper că vor 
continua. Nu sunt un tip răz
bunător. Vreau ca instituția să 
lucreze bine”, a afirmat noul 
prefect. „Este o hotărâre a

Guvernului, care se pune în 
aplicare. Voi rămâne subpre
fect. în perioada în care am 
fost prefect, am încercat să 
creez o echipă cu care am a- 
vut, cred, rezultate destul de 
bune”, a afirmat Cristian 
Vladu. Cei doi demnitari au 
venit la conducerea Prefec
turii în ianuarie 2005.

in centru de 
plasament

Hunedoara (MF) - Cei 
doi copii abandonați din 
Hunedoara au fost duși 

k la un centru de plasa- 
< ment. Minorii cu vârste 

de cinci și șase ani au 
dormit câteva zile sub 
cerul liber. Ei au fost iz
goniți de acasă după ce 
tatăl lor a plecat, acum 
o jumătate de an, în Ita
lia, la muncă. Copiii au 
fost internați initial în 
Spitalul din Hunedoara. 
DGPDC Hunedoara a 
luat ieri măsura intemă- 

h rii în Centrul de Plasa- 
ment în Regim de Urgen
ță din Deva, /p.5

Lovit de tren
Lupeni (MF) - Un băr

bat de 77 de ani din Lu
peni a fost călcat, ieri 
după-amiază, de un tren 
de călători care circula 
pe relația Lupeni-Petro- 
șani, decesul survenind 
pe loc. Anchetatorii în
cearcă să stabilească da
că a fost vorba de sinu
cidere sau de un acci
dent.

Vor face 
expertiză 
Deva (M.S.) - Con
ducerea filialei jude
țene a PSD Hune
doara a anunțat ieri 
că va efectua o „ex
pertiză" proprie în 
ceea ce privește cos
turile de realizare ale 
sensului giratoriu din 
Piața Arras din Deva. 
„Salut deschiderea 
sensului giratoriu din 
Deva pentru că trafi
cul s-a fluidizat. Pe 
timpul lucrărilor, în 
Deva se circula mai 
greu ca în București. 
Vom face o exper
tiză în ceea ce pri
vește costurile de 
execuție ale sensului 
giratoriu, pentru a 
vedea dacă acestea 
se apropie de reali
tate", a declarat vice
președintele PSD Hu
nedoara, deputatul 
Cosmin Nicula. El a 
apreciat că suma de 
bani alocată pentru 
realizarea sensului 
giratoriu ar fi putut fi 
folosită pentru con
strucția unor 
locuințe.
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Creșteri salariate pe 2007
tentai anul în curs, Ebnstrucțiite. Sănătatea, învățământul: 
și Industria Auto sunt ta ‘opui creșterilor salarîăle.
/ ' țȚtfțțfi ialariale pe 200/ ■

Escrocherii prin SMS-uri
■ O nouă metodă de 
înșelătorie ar putea fi 
„brevetată" cu succes: 
țepele prin sms-uri.

Deva (M.T.) - Deși nu au 
fost înregistrate multe cazuri, 
tehnica pare să funcționeze, 
fiindcă oamenii se lasă păcă
liți, în speranța unor câștiguri 
facile. Posesorul unei cartele

PrePay își alege diferite nume
re ale unor telefoane mobile, 
fie la întâmplare, fie din anun
țurile de mică publicitate, su
nă la respectivul număr și îi 
comunică persoanei apelate că 
este câștigătoarea unui pre
miu. în schimb, și aici inter
vine înșelătoria și momentul 
când unii ar putea cădea „în 
plasă”, cel care sună îi cere 
persoanei să cumpere trei sau

cinci cartele PrePay și să tri
mită prin SMS codul de reîn- 
cărcare înscris pe cartelă. Chi
purile, numai astfel poate in
tra în posesia premiului. Cel 
apelat fuge într-un suflet, cum
pără cartelele și trimite, codu
rile de reîncărcare. Persoana 
care a sunat și-a alimentat ast
fel propriul mobil cu 10-20 de 
euro, iar „fericitul câștigător” 
rămâne cu buzele umflate.

„Detalii" nesemnalizate NOU» NOU! NOU!
Deva (D.I.) - La începutul 

lucrărilor la drumul care face 
legătura între Sântuhalm și 
Hunedoara s-a lucrat în forță, 
încet - încet, lucrurile au înce
put să treneze și, din cei 115 
angajați care erau angrenați 
în aprilie în această lucrare 
au mai rămas doar câțiva. De

înțeles, în condițiile în care 
lucrările de anvergură au fost 
executate în mare parte, acum 
lucrându-se doar la... detalii. 
Tocmai aceste detalii sunt o 
problemă, în condițiile nesem- 
nalizării lor eficiente. Noaptea 
și când plouă, micile șantiere 
simt greu observabile. M3
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• Reduceri, Numărul europarlamentarilor 
scoțieni ar trebui redus de la șapte la 
șase, potrivit recomandării Comisiei Elec
torale independente, decizie dezaprobată 
de principalele formațiuni politice din 
Scoția, care au cerut Guvernului britanic 
să o respingă, relatează The Scotsman în 
ediție electronică. Numărul europarlame'n- 
tarilor britanici va fi redus de la 78' la 12 
în urma aderării, în ianuarie, a României 
și Bulgariei.

Risc extrem pentru italieni

Demisie
Baia Mare (MF) - Pre

ședintele PSD Baia Ma
re, doctorul Ion Blăjan, 
a demisionat din func
ție, marți seară, mem
brii Comitetului Execu
tiv al PSD Baia Mare 
susținând că acesta avea 
un cumul de funcții în 
organizație, de lider al 
filialei municipale și de 
secretar executiv pe ju
deț, și nu are timp să se 
ocupe de fiecare.

Asistență 
finlandeză

București (MF) - Ex- 
perți din cadrul Institu
tului de Management 
Public vor acorda asis
tența conducerii Agen
ției Naționale de Inte
gritate (ANI) în privința 
definirii unei strategii 
de resurse umane și de 
training, în recrutarea 
și pregătirea profesio
nală a viitorilor inspec
tori de integritate. în 
cadrul vizitei oficiale pe 
care o efectuează în Fin
landa Tudor Chiuariu a 
avut o întâlnire cu con-'

Tudor Chiuariu (Foto: epa)

Hu Jintao
(Foto: EPA)

Supliment 
la buget 
Beijing (MF) - China 
intenționează să își 
suplimenteze etapizat 
bugetul militar, a 
declarat președintele 
țării, Hu Jintao în 
cursul unei ceremonii 
organizate cu ocazia 
împlinirii a 80 de ani 
de la înființarea 
Armatei Populare de 
Eliberare, relatează 
pagina online a RIA 
Novosti. „Prin dez
voltarea economică, 
vom spori treptat și 
contribuția la apă
rarea națională și 
vom continua mo
dernizarea forțelor 
arniate pentru a servi 
interesele de securi
tate națională", a 
afirmat Hu Jintao.

■ Trupele detașate ita- 
liniene sunt supuse unui 
risc extrem, după cum 
se arată într-un raport.

Roma (MF) - Riscul unor 
atacuri asupra contingentelor 
militare italiene detașate in 
teatrele de luptă din străină
tate „a atins un nivel extrem 
de ridicat”, se arată într-un 
raport al serviciilor italiene 
de informații SISDE.

„Principala amenințare re
prezentată de atacurile împo
triva personalului angajat în 
misiuni militare din străină
tate, sau care activează în zo
ne de criză, a dovândit un ca
racter extrem de real”, preci
zează raportul Serviciului de 
Informații și Siguranță De
mocratică (SISDE), care sub
liniază că atentatul împotriva 
contingentului spaniol din 
cadrul FINUL 2, din Liban, a 
atras atenția asupra riscului 
unui atac similar asupra con
tingentului italian.
Atacul din iunie

Un convoi spaniol din ca
drul FINUL a fost atacat, la 
sfârșitul lunii iunie, în apro
piere de Sahel el Derdara, în 
valea Khiam. Atentatul sinu-

Fidel Castro (Foto: epa)

La PLD
Târgu-Mureș (MF) - Președintele PNTCD 

Mureș, Eugen Crișan, care a fost suspendat 
și apoi exclus din partid pentru contestarea 
unei decizii a Consiliului Național de Con
ducere privind referendumul, a trecut la 
PLD.

Operațiuni încheiate
Belfast (MF) ■ Operațiunile militare bri

tanice din Irlanda de Nord s-au încheiat
aseară la miezul nopții, după 38 de ani. 
Potrivit BBC online, în provincie va mai 
rămâne o singură garnizoană de 5.000 de 
soldați. în august 1969, guvernul britanic a 
trimis în Irlanda de Nord unități militare 
pentru a sprijini poliția locală, depășită de 
valul de violențe dintre catolici și protes
tanți. Comandanții britanici estimau atunci

De azi noapte soldații britanici 
au încheiat orice operațiuni

(Foto: EPA)

că se vor 
întoarce acasă 
după câteva 
săptămâni. Pe 
măsură ce 
violențele s-au 
accentuat și 
au început 
luptele armate 
dintre Armata 
Republicană 
Irlandeză și 
gherilele 
protestante, 
militarii au 
devenit parti
cipant! la con
flict.

Cuvântul liber 
este ăuditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.
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Soldații Italieni sunt supuși unor riscuri extreme (Foto: epa)

cigaș s-a soldat cu moartea a 
șase militari și rănirea altor 
doi.

Documentul SISDE subli
niază, în același timp, o „posi- 
discurile majore pentru Italia par 

să provină din partea rețelelor 
nord-afrieane
Raport SISDE

bilă reapariție a dispozitive
lor teroriste inspirate de Bri
găzile Roșii”, pe teritoriul ita
lian. Raportul menționează,

în acest sens, operațiunea 
Tramonto (Ăpus de soare), 
desfășurată la 12 februarie 
2007 în mai multe regiuni 
italiene, și in cadrul căreia au 
fost arestate 15 persoane și 
confiscate zeci de arme.

în opinia SISDE, campania 
de mobilizare și solidaritate 
cu persoanele arestate demon
strează „existența unui sub
strat ideologic împărtășit de 
mulți adepți”, promovat de 
mișcările anarhiste din Italia. 
Potrivit site-ului trustului de

presă Mediaset, serviciile de 
informații din Peninsulă se 
declară extrem de preocupate 
de activitatea rețelelor tero
riste din nordul Africii.

„Riscurile majore pentru 
Italia par să provină din par
tea rețelelor nord-africane, 
ceea ce nu exclude însă inte
racțiunea acestora sau con
tactele lor cu alre rețele ile
gale sau cercuri anarhiste, 
originare din Balcani, Orien
tul Mijlociu sau Asia Cen
trală.

Fidel Castro luptă „necontenit"
■ A trecut un an de la 
transferul de putere 
între Fidel Castro și 
fratele său, Râul.

Havana (MF) - Președintele 
cubanez Fidel Castro a de
clarat că va lupta „necontenit” 
pentru refacerea stării sale de 
sănătate, dar nu a menționat

nici o dată pentru eventuala 
sa revenire la putere, într-un 
mesaj publicat ieri, la un an 
de la transferul prerogativelor 
fratelui său, Râul.

Fidel Castro, în vârstă de 
80 de ani, susține în mesajul 
său că este consultat în pri
vința fiecărei decizii impor
tante adoptate de Guvernul de 
la Havana.

Transferul de putere, în 
principiu provizoriu, a fost 
anunțat la 31 iulie 2006. „în 
prezent, sunt hărțuit cu în
trebări cu privire la momen
tul în care voi reveni la ceea 
ce unii numesc putere, ca și 
cum o asemenea putere ar fi 
posibilă în lipsa indepen
denței”, a declarat Fidel Cas
tro.

Barieră la granița cu Egiptul
Ierusalim (MF) - Mi

nistrul israelian de Interne, 
Meir Sheetrit, susține nece
sitatea construirii unei ba
riere la granița cu Egiptul, 
pentru a împiedica intrarea 
ilegală în țară a refugiaților 
africani și a lucrătorilor 
imigranți, dar și traficul cu 
arme și droguri, relatează 
Jerusalem Post, în ediția 
electronică.

„Construirea unei astfel 
de bariere ar costa proba
bil 1,5 milioane de șekeli

(circa 345.000 de dolari - 
n.r.). Dar este un preț foar
te mic pentru Israel, în 
comparație cu ceea ce ne 
va costa dacă nu construim 
o astfel de barieră”, a adău
gat el, într-un interviu a- 
cordat cotidianului israe
lian.

Sheetrit a adăugat că 
bariera nu a fost construită 
până acum „din lene, proas
tă administrare și lipsă de 
hotărâre” din partea guver
nelor succesive.

Pentagonul, „în ceață"
Washington (MF) - Statele 

Unite au pierdut urma a 
190.000 de arme care ar fi tre
buit distribuite forțelor de se
curitate irakiene. Informația 
apare într-un raport întocmit 
în urma unei anchete a insti
tutului de statistică și audit, 
care lucrează pentru Congre
sul American. Potrivit docu
mentului publicat de institut, 
Pentagonul nu știe unde au 
ajuns 110.000 de pistoale mi
tralieră de tip Kalașnikov, 
80.000 de revolvere, 135.000 de 
echipamente de protecție și 
115.000 de căști, care în acte

Pentagonul (Foto: epa)

sunt destinate autorităților 
irakiene. Nu există însă date 
care să ateste predarea arma
mentului și nici acte legate de 
unitățile care le-au primit.

Atentat. Un număr de 15 persoane au fost ucise și alte 20 rănite în urma unui 
atentat sinucigaș comis, ieri, în cartierul șiit Karrada din Bagdad. Materialul exploziv 
amplasat într-un autoturism a fost detonat într-o zonă comercială aglomerată, cu 
multe magazine de electronice și un renumit chioșc de înghețată. (Foto: epa)
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Pus sub 
acuzare

București (MF) - Fra
tele lui Omar Hayssam, 
Omar Mahmoud, a fost 
pus oficial sub acuzare, 
miercuri, de procurorii 
Direcției de Investigare a 
Infracțiunilor de Crimi
nalitate Organizată și Te
rorism (DIICOT), pentru 
înlesnirea fugii sirianu
lui din România, la sfâr
șitul lunii iunie anul tre
cut. Omar Mahmoud s-a 
prezentat miercuri la 
Parchetul instanței su- 
preme-DIICOT, pentru a 
i se aduce la cunoștință 
acuzațiile, au precizat, 
pentru MEDIAFAX, sur
se oficiale.

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 iei pentru o lună, 25,90 lei 
pentru trei luni, 48,90 lei centru șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sed ul redactiei și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus 
taxele poștale la factorii poștali și la oficiîle poștale din teritoriu.

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 
0801 030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de probă.

Redacția nu-și asumă răspunderea pentru conținutul anunțurilor 
de mică și mare publicitate

Rarlamații 
privind 

difuzarea 
ziarului 

la telefonul 
0801 030303

mailto:cuvantul@informmedia.ro
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• Terapii complementare. între 10 și
11 august va avea loc, la Casa de Cultură 
„Drăgan Muntean" din Deva, cea de-a 
șasea ediție a Conferinței internaționale 
de medicină populară și remedii naturale, 
în acest an, conferința va fiturmată de o 
tabără de terapii complementare, care se 
va desfășura la Săcărâmb, între 12 și 19 
august. (D.l.)

Funcționarii lucrează acasă
5

Tratament cu 
înghețată

DANA IQAN_________
dana.ioan@lnf6rmmedia.ro

Poate nu umblu eu prin locurile potri
vite, pe străzile potrivite și nu reușesc 
să mă întâlnesc măcar întâmplător cu oa

menii potriviți, dar de multă vreme nu am 
mai văzut oameni care să râdă, sau măcar 
să zâmbească larg, cu toată fața și cu o- 
chii. Am descoperit asta întâmplător, când 
o zi întreagă nu am văzut pe nimeni zâm
bind. De atunci urmăresc zilnic chipurile 
oamenilor de pe stradă, grupurile oprite pe 
trotuar, tinerii adunați în parcuri, bătrânii 
din fața tablelor de șah. Nimeni nu mai 
râde. Parcă am devenit un popor de 
oameni triști. Preocupați. Obosiți. îngân
durați. Interiorizați.

în orice film american, indiferent de fac
tura lui, la un moment dat cineva mănâncă 
înghețată. La ei, orice problemă personală, 
oricât de gravă ar fi, se rezolvă după ce o 
caserolă este golită, de aceea în frigiderele 
lor filmate există mereu stocuri din acest 
produs. Americanii sunt pe primul Ioc la 
consumul de înghețată, cu 27 de kg anual 
pe... stomac de locuitor. Și americanii - 
cunoscuți sau văzuți la televizor - par 
oameni în general veseli și lipsiți de griji. 
Poate nu întâmplător, românii sunt triști: ei 
nu mănâncă suficientă înghețată! Doar 
ceva mai mult de un kilogram anual, în 
medie, asta însemnând că mulți nici nu o 
gujță într-un an.

In lipsa unor motive exterioare care să 
ne facă să zâmbim, sau să ne alunge 
grijile măcar, am putea încerca totuși să ne 

tratăm cu înghețată. Vom vedea lucrurile 
din jur, viața noastră în general, poate din- 
tr-o perspectivă mai optimistă. înghețata 
poate fi oricum o soluție, în condițiile în 
care toți cei care ne decid într-un fel sau 
altul viitorul ies prea puțin pe stradă, ca să 
vadă că românii nici măcar nu mai zâm
besc.

■ Funcționarii primăriei 
Aninoasa lucrează aca
să pentru că instituția 
nu are curent electric

Aninoasa (M.S.) - în plin 
secol al tehnicii informatice, 
funcționarii primăriei orașu
lui Aninoasa, din Valea Jiu
lui, sunt nevoiți să-și desfă
șoare activitatea acasă, pe cal
culatoarele personale, din ca
uză că instituția nu mai are 
curent electric de o lună și 
jumătate. „Nu avem curent în 
primărie. Nu avem nici ilu
minat public. Toată lumea își 
ia lucrările acasă și le face pe 
calculator. A doua zi, ne întâl
nim la primărie și dăm dru
mul la hârtii, acolo unde tre

Noroc că șoferii știu drumul
■ Noaptea sau pe 
timp de ploaie semna
lizarea lucrărilor pe DJ 
687 este ineficientă.

Dana Ioan
dana.ioafi@infarmmedia.ro

Deva - Termenul de punere 
în funcțiune al noului drum 
județean care face legătura 
între Hunedoara și Sân- 
tuhalm este luna iunie, anul 
viitor. Termen apreciat lejer, 
în condițiile în care o bună 
parte dintre lucrări au fost 
terminate, iar altele se apro
pie rapid de sfârșit. Practic, 
acum se mai lucrează efectiv 
doar în două puncte, și în alte 
câteva locuri sunt mici su
prafețe de șosea nefinalizate.

Cere demisia premierului
Deva (M.S.) - Deputatul social democrat 

Cosmin Nicula a cerut, ieri, demisia lui Că
lin Popescu Tăriceanu pe care îl acuză că nu 
a introdus încă, pe agenda ședințelor Guver
nului, mai multe proiecte de hotărâre prin 
care 86 de localități hunedorene ar fi putut 
beneficia de fonduri bugetare pentru exe
cutarea unor lucrări de infrastructură pen
tru construcția de rețele de canalizare și 
stații de epurare. Banii ar fi urmat să pro
vină din Fondul Național de Dezvoltare. 
„Proiectele trebuiau să fie pe ordinea de zi a 
ședințelor de Guvern încă de acum o lună. 
Au fost scoase de pe ordinea de zi cu moti
vația că se acordă finanțări pentru proiecte 
mari de mediu. Proiectele primăriilor hune
dorene depășeau însă, fiecare, un milion de 
euro”, a afirmat deputatul PSD.

în curba din dreptul firmei 
Macon mai sunt de finalizat 
câțiva metri de asfalt

Un moment de neatenție e sufi
cient ca pe această porțiune 
mașinile să ajungă în Cerna

Panourile teoretic reflectorizante sunt mal degrabă teste de slalom 
printre jaloane

(Foto: D M )

Nu vă lăsați păcăliți!
■ Escrocii au găsit o 
nouă modalitate de a 
înșela oamenii, prin 
mesaje telefonice. 

UI Avramescu Daniel din Deva se 
va bucura de cei 50 lei puși în joc la 
concursul de integrame desfășurat în 
paginile cotidianului Cuvântul Liber. 
Felicitări! Ce plăcut și ușor e să 
câștigi cu CL!.

Deva (M.T.) - Un simplu 
SMS trimis la întâmplare pe 
telefoanele mobile prin care

buie”, a declarat primarul 
orașului Aninoasa, Ilie Bot- 
gros.

Situația de la Aninoasa a 
fost adusă în atenție de con
silierul județean Costel A- 
vram (PRM), care a afirmat 
ieri că se va implica în spriji
nirea autorităților locale. „A- 
colo este o situație tragică. 
Nu se poate elibera o adeve
rință, iar chitanțele pentru 
impozite se fac de mână. Voi 
discuta cu președintele Con
siliului Județean Hunedoara 
pentru găsirea unei soluții la 
problema autorităților din 
Aninoasa”, a afirmat Avram.

Orașul Aninoasa și primă
ria au rămas în beznă deoa
rece administrația locală a 
acumulat o datorie de 173.000

Tocmai acestea sunt proble
ma acum, pentru că semna
lizarea lor este ineficientă 
noaptea sau când plouă, mai 
ales că sunt poziționate în 
zone sensibile - curbe cu vizi
bilitate mai scăzută, treceri 
peste ped.

Majoritatea șoferilor care 
ajung acum pe acest drum îl 
parcurg cel puțin de două ori 
pe zi și i-au învățat meteh
nele. Poate tocmai de aceea - 
încântați și de asfaltul lat și 
nou - apasă accelerația chiar 
peste limitele normale de 
viteză. E suficient însă un 
moment de neatenție pentru 
a intra în zonele de șantier.

înainte de primul pod spre 
Hunedoara, unde lucrările 
sunt în desfășurare, săgeata 
de semnalizare care indică 

proprietarii sunt anunțați că 
au câștigat diferite premii, 
care de care mai atractive au 
un impact fenomenal în rân
dul hunedorenilor. Din păcate 
însă în spatele sms-ului se 
ascunde o mare escrocherie.

Polițiștii hunedoreni aver
tizează cetățenii să nu se lase 
înșelați de o serie de persoane 
care îi contactează telefonic și 
sub promisiunea acordării 
unor premii substanțiale în 
bani sau obiecte, îi determină 
să cumpere cartele reîncărca- 
bile, cerându-le să le comu
nice ulterior codul acestora. 
Aceasta pentru că vor avea 
neplăcuta surpriza să consta
te că după ce au comunicat 
codul, nu numai că nu vor 
primi premiul promis, dar nu 
vor mai putea folosi nici 
cartelele pe care le-au achi
ziționat, codul acestora fiind 
deja folosit de persoanele de 
care au fost apelate.

Oamenii legii îi sfătuiesc 
pe cei care au primit sau vor 
primi SMS-uri prin care sunt 
anunțați că au câștigat premii 
din partea vreunei societăți, 
să țină cont de faptul că sunt 
victimele unei escrocherii și 
să anunțe imediat organele de 
Dolitie competente.

Ilie Botgros

lei către compania de elec
tricitate, pentru lunile aprilie, 
mai și iunie. Pentru reveni
rea la normal, autoritățile vor 
trebui să achite în avans și o 
garanție către furnizorul de 
servicii, cu care să se acopere 
un consum previzionat pe 
încă 80 de zile. în aceste con
diții, factura de electricitate 

înainte de pod, semnele de avertizare au ajuns în iarba de la mar
ginea drumului

banda de circulație e pozițion
ată în vârful podului, iar sem
nele de circulație care indică 
„șantier”, „limitare de viteză” 
au ajuns printre ierburile de 
la marginea drumului, iar 
panourile reflectorizante 
noaptea nu reflectează nimic. 
Nici ziua nu sunt suficient de 
vizibile. La kilometrul 0 al 
acestui drum a fost finalizat

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

Cuplul verii 2007

Vara asta, aprinde
dragostea din tine ’

! Dacă formați un 
I cuplu $i aveți ceva 
I poze de arătat, 
acum este momen-

I tuli Vă facem 
I vedete ;i vă 
răsplătim pentru 
astal Trimiteți o 
fotografie cu voi, 

I specificând nume, 
I prenume și un nr. 
I de contact, pe 
I adresa „Cuvântul 
: liber* Deva, B-dul 
[22 Decembrie, 
| nr.37A, clădirea 
I Cepromln, parter, 
I sau în format elec

tronic la adresa de 
mail: sanda.bocăni; 
ciuaiinformmedia.ro

I în perioada 3 iulie— 
! 2 august, iar în 27 
I august vă alegeți
I cu 200 leii
I Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 

I forma votului elec- 
I tronic, cât ;l prin 

Intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber*, 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara astal

A

O N

Costel Avram

se va ridica 1a. 300.000 lei, bani 
care nu există în bugetul lo
cal. Starea de criză a apărut 
imediat după închiderea mi
nei Aninoasa, în luna aprilie, 
la bugetul local creându-se un 
minus lunar de aproximativ 
80.000 lei, bani cu care se 
achitau, până atunci, facturile 
la utilități.

zidul de sprijin, a fost turnat 
asfaltul, dar parapetul nu a 
fost montat, iar semnalizarea 
aici este deficitară.

E o pură întâmplare că 
până acum nu s -a înregistrat 
nici un accident pe acest tron
son, dar timpul nu este tre
cut: până în iimie 2008, când 
șantierul se va încheia mai 
este destul timp.

mailto:dana.ioan@lnf6rmmedia.ro
mailto:dana.ioafi@infarmmedia.ro
ciuaiinformmedia.ro
http://www.huon.ro
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1932 - S-a născut actorul britanic de origine Irlan
deză Peter O'T role («Laurence al Arablel»),

loc la data de 11 aprilie 1991).

1939 - 5-a născut: actrița Valeria Seclu.
1943 - S-a născut regizorul 
Stere Gulea.
1951 - S-a născut actorul Mar
cel Iureș (foto).
1961 - Are loc primul concert 
oficial al formației Beatles la 
clubul Cavern din Liverpool.

irakiană în Kuweit
1990 - A început Invazia 

(încetarea oficială a focului a avut

Prognoza pentru astăzi
Cer senin. Minima termică va fi de 

aproximativ 14°C, iar maxima de 28°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri, Cer însorit. Temperatura minimă 

va fi de 16°C, iar maxima de 31°C.
Sâmbătă. Cer parțial senin. Termometrele 

vor înregistra temperaturi minime de 10°C 
și maxime de 30°C.

Calerrda r Creștin-Ortodox______________________
Aducerea iif. întâi Mucenic și Arhid. Ștefan; Bine- 
credinciosuj împărat Justinian

Berbec „

Poate ca no vâ-ndurațl să scoateți dlntr-o data atât de mufțl 
bani din cont, dar ocazia este rarisimă, nu vă mal întâlniți 
co eja cava. Deci: o să cheltulțl maslv?l

Taur
Un shn fizic sau intelectual. Vă treziți țu niște respon- 
seolllta;: de care babac n-aveațl șl se suprapun pesie ce- 
avețl de făcut în mod curent.
Semeni ............ .......

Veți astea emoții din cauza unul examen, o înfățișare la 
tribunal, un proces pe rol. Dar veți treceți cu bine șl paste 
această încercare, oricare ar fi ea.

El să duceți muncă de lămurire cu cel din conducere. Va 
BH proiect de avengură șl o să aveți mult de Vă 

Interesează șl pe ce banl, nu? Întrebați,

____ -----------------------------------------------------------------------------------------------
Mv Demarați un proiect legat de locuință, sau ați fi găsit «ol 
rX’TV ceva de meșterit pe-acasă, poate zugrăviți sau vă apucați 

să zilțl o casă - cu ajutorul unor muncitori, desigur.

n S-ar putea să scoateți din banii de rezervă, să-l susțineți 
pe un prieten, să vă asigurați că e în afara oricărui pericol 
cu sănătatea sau că Tși achită ratele și nu-l iâ nimeni 
locuința, mașina, să zicem.

0 situație tensionată ia serviciu sau chiar în vacanță, în 
tabără, dar îi puteți face față, ba chiar se poate să nu vă 
afecteze și duceți la bun sfârșit un proiect.

Săgetător___ __ ... _____ .

Miile, dar nicidecum obligatorii, probleme ie sănKate 
- indigestie, răscolire din cele de tip romantic sau vreo 
măsea? Roate nimic și o să lie o zi mi spor la treabă.

Capricorn . _ .

Calendar Riomano-Catolic_________________ ___________
Ss. Eusebiu de Vercelli, ep. *;  Petru Iulian Eymard, 
pr. * (Portiuncula)

Calendar Greco-Catolic _______
Aducerea moaștelor S Ștefan, ad, protom, la Ierusa
lim (în 415).

ÎNTREIT ’ APA, MX, CURENT
Gaz metar ________________ _________________
Nu sunt p treruperi în furnizarea gazului

metan.

Apa ________________________________
Furnizare ■ fi îi eruptă între orele:
- 8-00-1 -0 îi deva, stăzile: Cetății, 0. Șt. 
Delavranc. ?. cel Mare, A. Vlaicu, Ghe. Lazăr, Al 
Brazilor, Ca găne ti, 8. Bărnuțiu, Coziei, O. Densușeanu, 
Barițiu, P. Maîo, Socului, Parângului.

Energie electricei ______________________ __________ ____
Nu sunt programate întrerupri în furnizarea energiei 

electrice.

Soluția integramel din numărul 

precedent: A - I - S - D - SCAM
ATORI - ROBI - REN - DO - 
LUMESC - BOARE - OA - BÂRNE
- FR - TIZANA - M - PICI - ANSA
- U - ETAN - PS - IT - ONIRIC - 
RARI - ALA - RAS r- M - PUMA - 
BEMOL - ZARE

TUFMMKIHFU
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Urqențe 112
Pompieri 981

Jandarmerie 956
Polhie 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

ar
&

Să vedem iacă vă vor convinge niște oameni de afaceri 
să intrați în combinație cu ei, Investiți și voi niște bani. 
Trebuie gândit în perspectivă, analizați șl dați răspunsei.

0 să vă interesați de niște bani care întârzie și cu ocazia 
asta descoperițl cine știe ce greșeli prin acte, te se pot 
remedia șl să plecați cu banii acasă.

Pești . . .
VI se comunică niște costuri astronomice - mecanicul care 
v-a reparat mașina sau meșterii care v-au zugrăvit casa vă 
cer ie două ori mai mult. Să sperăm că eu, totuși.

RETETA ZILEI

Șnițele surpriză
Ingrediente: 4 bucăți de pui, porc sau vită, 4 sau 8 
felii de șuncă sau costiță, 4 felii de cașcaval, 1 ou, 3 
linguri de pesmet, 2 linguri de făină, sare și piper, 

ulei pentru prăjit.
Mod de preparare: Se taie carnea, se pune în folie 
de praștie Și se bate până ajunge la grosimea dorită. 
Se condimentează. Se pune pe ambele fețe ale cărnii 
câte o felie de șuncă și se prinde cu o scobitoare. 
Se dă prin făină, prin ou, apoi se tăvălește prin pes
met. Se pune ulei în tigaie la încins cât sa acopere 
șnițelul până la jumătate. Se prăjește pe ambele 
fețe. Cu 1 minut înainte de a-l scoate din tigaie se 
pune felia de cașcaval să se topească.

730 Jurnalul TVR. Sport 730 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore?

ANTENA 1 TVR 2
i

Meteo
7:30 TeleMatinal (p. 1) 
8:00 Jurnal TVR 
8:10 TeleMatinal (p. 2) 
9:00 Jurnal TVR 
9:10 TeleMatinal (p. 3) 

10:00 Garantat 100% (r) 
11:00 Poporu' zicel (r) 
11:30 Delidile bucătăriei 
12:00 Replay (r) 
12:50 li egrame după inte

grare 
13:00 Hannah Montana (s, 

B comedie, SUA 2006).
Cu: Miley Cyras

1330 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune ta 

limba germană 
17:00 Isabel, ta căutarea 

B iubirii (s, dramă. 
Venezuela, 2004 

17:50 Integrame după inte
grare (r) 

18:00 Justiție militară (s) 
18:45 Tragerile Jocker și

Loto 5/40 
19:00 Jurnalul TVR

2020 Clipe de teatru, 
dipie de viață 

2030 Teatru: Doctor fără 
voie Cu: Amza Pellea, 
Ion Lucian, Tamara 
Buciuceanu

21:55 Destinul Principesei 
Mărioara (doc.) 

2225 Sibiu 2007 
2245 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
2320 Telednemateca: Cava- 

<3 Ierul Pardaillan (aven
turi, Franța, 1964). Cu: 
Gerard Barray

0:55 Celebritățile timpului 
tău

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

Sport Meteo
3:05 De ce este uds un 
Ei magistrat? (film, r)

455 Sibiu 2007 (r) 
5:10 Isabel, ta căutarea 
B iubirii (r)

6:00 Deliciile bucătăriei (r) 
630 Planeta ta jeanși (r)

9:10 Omul care aduce 

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

10:00 Benjamin, recrut fără 
voiejfilm, r) 

11:45 Țaca Paca (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

Bde familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: J 
Elisabeth Estensen 

1330 Știrile ProTv 
13:45 Poirot: Supradoză

O mortală (mister, Marea 
Britanie, 1989). Cu: 
David Suchet

16:00 Tânăr și neliniștit (s).

S Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 12 ore de trăit (partea

Bl) (dramă/thriller, SUA 1 

2006). Cu: lone Skye, 
Kevin Durand, Brittney 
Wilson

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

Vremea

2030 Evanghelia trădării
O (thriller, Canada, 

2006). Cu: Alexandra 
Paul, J.C. Mackenzie, 
Corey Sevier. R.: Timo
thy Bond

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

(film serial) 
-Vremea ’•
- Vreau să fiu mare

030 Plăcinta americană 
(comedie, SUA 1999). ? 

Cu: Jason Briggs, Chris 
Klein, Thomas Ian 
Nicholas. R.: Chris
Weitz

2:10 Omul care aduce 
cartea (r)

2:15 Știrile ProTv
3:15 Evanghelia trădării 

U(film, r)
430 12 ore de trăit (partea 
Bl) (film, r)

530 La Bloc (r)
630 Emmerdale - Afaceri 
Bde familie (r)

630 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

730 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

930 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Napoleon și Josephine

Blpartea a lll-a) (istoric, 
SUA, 1987). Cu: 
Armand Assante, 
Jacquelline Bisset 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe 

13:45 Jurnalul unei telefo- 
Hniste (comedie, Italia, 

1969). Cu: Claudia 
Cardinale, Catherine 
Spaak, Robert Hoff
mann, Nino Castelnuo- 
vo, Lino Banfi. R.: Mar
cello Fondato 

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

fad
1930 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Neveste de fotbaliști
(divertisment)

21:45 Pihmuțeanu și 
Prigoană - Povestea 
continuă (reality-show) 

2330 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport Meteo 

2430 Fantomele de pe
BMarte (SF, SUA 2001). 

Cu: Ice Cube, Natasha 
Henstridge, John 
Statham, 
în anul 2176, Marte a 
devenit o colonie po
pulată cu oameni ne- 
voiți să părăsească Pă
mântul din cauza su
prapopulării și printre 
altele, să muncească 
pe Marte în misiunile 
de forare menite să 
extragă resursele natu
rale ale planetei roșii.

230 Concurs interactiv 
330 9595 (r)

6:00 Clona (r) 7:00 Iubiri (r) 
8:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
930 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s, Mexic, 1998) 12:30 
împotriva destinului (s, Mexic, 
2005) 13:30 Prizoniera (s) 

... ____ _ 1430 Mama vitregă (s) 1530
împreună în Europa! Em. în Iubiri (s) 1630 Răzbunarea

Victoriei (s) 1730 Poveștiri' 
adevărate 1830 Salome (s) 
19:30 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 2030 Numai iubirea 
(s) 21:45 Zorro (s) 22:45 
Poveștiri de noapte (div.) 23:15

830 Spellbinder (r) 830 Tribul 
(doc.) 930 Jurnalul Euronews 
pentru România 9:15 Miracole 
(s) 10:15 Plaja lui Măruță 
12:05 Doctor Who (s) 13:00 
Spellbinder: Tărâmul Dra
gonului (s) 13:30 ABC... de 
ce? 14:30 Jobbing 15:00

06.30-07.00 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

I

limba maghiară1630 Jurnalul 
TVR (r) 1620 Descoperă 
românii 1630 Autostrada TVR 
18:00 Jurnal 1830 Artmania 
1930 Ulița spre Europa 2030 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 2130 Ora Clona (s) 0:15 Prizoniera (r) 
de știri 22:10 Sărbătoarea 
tuturor sfinților (p. 1) 24:00 
American Gothic (s) 0:50 Art- 
mania (r) 1:50 Ultimul Reve
lion (film, r) 330 Celebritățile 
timpului tău (r) 340 Plaja lui 
Măruță (r)

1:15 Poveștiri adevărate (r)
2:15 Numai iubirea (r)

t

t
7:30 Dragoste și putere (r) 
830 Sport cu Florentina 8:25 
Casa noastră (r) 9:45 Al 7-lea 
cer (s,r) 10:45 Tele RON 1225 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Maximum justice 
(Waterfront) - (actiune/dramă, 
SUA, 1998) 1625 Al 7-lea cer 
(s) 1725 Trăsniți ta N.A.T.O, . 
(r) 18:00 Focus 1930 Camera 
de râs 2030 S.O.S. Salvați-mi 
casa 21:00 0 vreau pe mama j 
înapoi! 22:00 Trăsniți în

1130 Pentru o cauză dreaptă 
(film serial). în distribuție: Eli
zabeth Lackey, Richard 
Thomas, Roger R. Cross 1220 
Look who is winning 14:30 
Cuscrele (Film serial). în dis
tribuție: Tamara Buciuceanu, 
Draga Olteanu Matei, Rodica 
Popescu Bitanescu, Valentin 
Uritescu, Stela Popescu 1530 N.AT.O. 22:30 Focus Plus 
Pitici de vara 1630 Baronii (s) 
1730 Bera de la gheață 1830 
Știri Național TV 1945 Viață 
de la gheață 22:00 Cronici 
paranormale (s) 23:00 Traffik 
(s) 2430 Club Addicted

11:00 Ruleta destinului (r) 
1230 Teo (r) 13:15 Călători
ile lui Sinbad (s) 1345 Road 
Runner (s) 14:15 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 15:15 
Entertainment News (r) 15:30 
Lumea Pro Cinema (r) 16:00 
Născut DJ (r) 1630 Tufă de 
Veneția (corn.) 1830 Telefonul 
de la miezul nopții (s) 19:00 
Ruleta destinului (ș) 20:00 
Entertainment News 20:20 
Ruleta destinului (s) 2130 
Născut DJ (s) 22:00 Virusul 
mortal (p. 1)

23:30 Totul despre sex (s) < 
24:00 CSI - Investigații (s) 
130 Focus (r)

920 Cronicile din Namia: Leul, 
vrăjitoarea și dulapul (aventuri, 
SUA 2005). 11:40 Lună de 
miere cu mama (comedie, 
SUA 2005). 13:15 Mireasă la 
comandă (comedie, SUA 
2004). 14:50 Surorile (dramă, 
SUA, 2005). 16:45 Fraierul 
(comedie, SUA 2000). 1825 
Vacanță cu familia Johnson 

(comedie, SUA 2004). 20.-00 
Pașii (thriller, SUA, 2003). 
21:30 Cronicile din Namia: 
Leul, vrăjitoarea și dulapul 
(aventuri, SUA 2005). 23:50 
Studio 60 (Ep. 16) 
mm*

13:15 EU, România 1400 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 1530 Rea
litatea de la 15:00 15:15 Fa
brica 16:50 Marfă. Cu Dragoș 
Bucur 1730 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
1830 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. Cu 
Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:05 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Ziarul 
Realității 22:00 1 și 1 24:00 
Realitatea de la 24:00

1030 Euramaxx 1030 Oamenii 
și politica 1130 Ne privește. 
Talk-show pe teme sociale. Cu 
Alina Stancu 1230 Știri 1230 
Teleshopping 13:05 Jurnal 
european (r) 1330 Emisiune- 
concurs 1435 Lumea cărților 
15:40 Euroblitz: Jurnal euro
pean (r) 16:00 Niște băieți 
grozavi (comedie, România, 
1987) 1830 6! Vine presai Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
20:00 Serenadă pentru etajul 
XII (comedie romantică, Româ
nia, 1976) 2130 Un oaspete 
la ană (dramă, România, 1987) 
2330 Documentar 2430 Inter
zis. Cu Laura Andreșan

730 Curse și fiare vechi 830 
Dependenți de cascadorii 930 
Automobile americane recon
diționate 1030 Vânătorii de 
mituri 11:00 MGB GT 1230 
Cea mai mare cale ferată din 
lume 1380 Curse și fiare vechi 
1430 Dependenți de cascadorii 
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 1730 
Mașini pe alese: VW Type 25 
18:00 Motociclete americane 
1930 Vânătorii de mituri 20:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
21:00 Zonă mortală 22:00 
Armele viitorului 2330 Mașini 
de viteză 2480 Cum se fa
brică diverse lucruri?
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Dim (D.l.) - Pt least sit. găsiți toate Informațllla 
MCKira dtsprt copii, chiar înainte de-nașterea lor 
fi pini la virata da 7-B ani, despre boli, moduri 
comportamentala, sfaturi pentru diverse.situații.
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Amolataraa radarelor in data de 02.08.2007:
- DN 7: SScâmaf —. i na - Tătărăștl - Zam;
- DN 68A: Sâcămaș - Dobra;
- DN 76: Șalmuș - Bejan - Câinelu de Sos - Fornădie;
- DJ 705: Rapolt;
- Deva: Galea Zarandului (D.N.7), B-dele 22 Decem-

brie, Decedai și N. Bălcescu, str. M. Eminescu.

HUNEDOARA
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.©-» 748080

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-du.l Decebal, bl. 

5. 231515.
Farmacia nr. 1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. ©-» 211616, 224488.

Societatea Wsriaflîa

închidere (lel/acț) (%)
SIF5 4,3100 -2,93
BRD 26,800 -2,19
SIF1 4,0000 -1.23
SIF2 3,5700 -2,19
TIV 0,9100 -2,67
5NP 0,5300 -3,64
SIF4 2,6300 -2,23
BRK 3,9000 -1,27
SIF3 2,6400 -1,86
taMtet realizată de SWIIFB FINWEST SA Deva, tHlul 
Decedai, bl.R, parter. Telefon .221277.

îi SODOKU
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Reguli: începători

în fiecare 

btoc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu

9 5
4 7

8
1 3

2 3
6 5

8 5 4 9
8 4

3
2 6
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2 6 8
9 4 1

6 9
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cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o

3
2 1
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2
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8 4 7 5 6
singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 8

8.6 5
!7 6 2

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

6 3

8
3

9 8
5 3

4 2

1
4

3 8
celor nouă 
blocuri luate 9 4 1 3
împreună. 7 5 4

A JUbEȚULUr HUNEDdĂRÂ^.Deva. Str. î Decembrie? nr. 23. 
Țermen-limită de înscriere: 02.08.2007.
Tn cadrul proiectului participarea la cursuri este gratuită.

AUDITOR DE MEDIU 
conform COR 242305 

Tematica:
• ISO 14001: Sisteme de management de mediu; docu

mentația sistemului de management de mediu
•îmbunătățirea și evaluarea performanței de mediu (ISO 

14004, 14031, 14032)
• Legislație și reglementări de mediu; evaluarea con 

formării
• ISO 190011: Ghid pentru auditarea sistemelor de man

agement al calității și/sau de mediu; tehnici de audit
•Tehnici de comunicare; tehnici de negociere 
•Științe și tehnologii de mediu
•Tehnici de prelucrare statistică a datelor 
•Aplicații practice 
Durata cursului: 100 ore 
Perioada: 03,09.-01.10.2007
Locul de desfășurare: CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE

M

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

9 6 7 3 1 5 8 2 4 9 4 7 8 5 3 1 2 6
1 4 8 2 9 6 S 7 3 2 6 3 7 1 a c 4 8
3 5 2 7 4 8 6 1 9 5 1 8 6 4 2 g 3 7
2 8 6 9 3 7 4 5 1 6 7 1 9 3 4 6 5 2
5 1 3 8 6 4 7 9 2 3 5 9 2 8 7 4 6 1
4 7 9 5 2 1 3 6 8 4 8 2 5 6 1 7 9 3
7 2 5 4 8 9 1 3 6 8 2 5 1 9 6 3 7 4

6 9 4 1 7 3 2 8 5 7 9 4 3 2 s 6 ț 5
8 3 1 6 5 2 $ 4 7 1 3 6- 4 7 5 2 8 9

„Lupte" dure între pompieri
■ Reprezentanții ISU 
Hunedoara au câștigat 
locul patru după lupte 
„aprige" în concurs.

Mihaela Tămaș_________________
mlha.la.tamM.lnformm.dla.ro

Orăștle - Etapa zonală a 
„Concursurilor Profesionale 
ale Serviicilor Profesionale 
pentru Situații de Urgentă”, 
la care au participat loturile 
reprezentative din cadrul Ins
pectoratului pentru Situații 
de Urgentă: Bihor, Arad, 
Alba, Timiș și Hunedoara s-a 
desfășurat în perioada 31.07 ■ 
01.08.2007 în Municipiul Orăș-

J

Grădinița ar putea deveni, 
în curând, obligatorie
■ Ministrul Educației și 
sindicatele au stabilit 
modificările la structura 
școlară.

București (MF) ■ învăță
mântul obligatoriu va fi între 
3 și 16 ani, cuprinzând trei ani 
de grădiniță, un an pregătitor, 
patru ani de școală generală 
și restul de gimnaziu, potri
vit acordului la care au ajuns, 
ieri, ministrul Educației, Cris
tian Adomnitei și federațiile 
din învățământ. Proiectul de 
lege prin care se va stabili 
structura învățământului ro
mânesc, va fi înaintată Parla
mentului spre aprobare în 
această toamnă, probabil după 
data de 1 septembrie. „Astfel,

Guvernul PNL a abandonat promisiunile din campania elec
torală din 2004, angajamentele internaționale și 

programul de guvernare
încercările repetate de a face descentralizarea insti

tuțiilor administrației centrale pe principii europene au fost 
sabotate constant de reprezentanții PNL.

Deși în 2006, Parlamentul a votat o lege privind 
descentralizarea, totuși nu s-au emis și normele de apli
care ale acesteia și deci, legea a devenit neoperațională. 
Orice administrație europeană funcționează pe principiile 
performanței, în scopul de a rezolva cât mai eficient pro
blemele cetățenilor și ale comunităților. Problemele tre
buie rezolvate acolo unde apar, nu prin decizii centra
liste care riscă să repare gardul, când de fapt trebuie 
făcut drumul.

Principiul subsidiarității, principiu funcțional la nivelul 
întregii Uniuni Europene, a fost asumat prin programul de 
guvernare și de către PNL, care acum, din motive politice, 
blochează aplicarea lui. Este evidentă dorința actualului 
guvern de a concentra cât mai multă putere la nivel cen
tral pentru a putea șantaja celelelalte partide, primarii și 
consilierii. Marți a avut loc o întâlnire a primarilor PD din 
județul Hunedoara, întâlnire la care s-a făcut o evaluare 
a modului în care administrația locală reușește să facă față 
problemelor cetățenilor. Primarii PD din acest județ au 
constatat că serviciile care țin de primării și consiliile locale 
sunt permanent sabotate de guvern. Domeniile cele mai 
sensibile pentru comunitățile locale, pentru care formal

Proiect finanțat prin Phare

Prin proiectul Calitate în Sprijinul Competitivității pentru 
Europa, finanțat de UNIUNEA EUROPEANA prin programul 
PHARE 2004 Coeziune Economică și Socială Schema Ne
rambursabilă „Dezvoltarea Resurselor Umane-Promovarea 
Capitalului Uman", al cărui beneficiar este Camera de Co
merț, Industrie și Agricultură Timișoara, CAMERA DE 
COMERȚ Șl INDUSTRIE A JUDEȚULUI HUNEDOARA - COM
PARTIMENTUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, în calitate de 
partener organizează următoarele cursuri de inițiere auto
rizate de COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FOR
MARE PROFESIONALA HUNEDOARA:

SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITĂȚII 
Conform COR 242301

Tematica:
•Conceptul și principiile calității
■ Introducere în asigurarea calității 
•Managementul calității
• Standardele seriei ISO 9001:2000
• Documentele sistemului de management al calității 
•Implementarea unui sistem de management al calității

documentat
•Auditul calității
•Certificarea ISO 9000
•Costurile calității
• Managementul Calității Totale (TQM)

Pomplerll au avut da trecut patru probe speciale

tie, la baza sportivă a Cen- jandarmi Hunedoara. După o 
trului Județean de Pregătire serie de probe speciale, cum

învățământul obligatoriu va fi 
de la 3 la 16 ani, apoi elevul 
va putea să aleagă dacă merge 
în piața muncii sau urmează 
cursurile liceale. între 3 și 6 
ani copilul va merge la gră
diniță, urmând ca de la 6 la 7 
ani să fie clasa pregătitoare, 
unde vor preda învățători, de 
la 7 la 10 ani - generala, ur
mând ca până la 16 ani să fie 
gimnaziul”, a precizat minis
trul Educației, Cristian Adom- 
niței. Președintele Federației 
Spiru Haret, Gheorghe Izvo- 
ranu, a spus că prin noua 
formulă, materia va fi dega
jată, astfel că ce se preda până 
acum in opt-nouă ani se va 
preda în 10, de la șase la 16 
ani, modificările fiind în con
formitate cu normele UE.

Hunedoara (MF) - Mari
an, de cinci ani, și sora lui 
Roberta, de șase ani, au 
dormit câteva zile într-o zo
nă verde din apropierea fos
tului cinematograf Flacăra, 
din municipiul Hunedoara. 
Tatăl lor a plecat în Italia, 
la muncă, în urmă cu șase 
luni. Copiii au fost lăsați în 
grija concubinei, care s-a 
mutat cu cei patru copii la 
bunica ei. în urmă cu o 
săptămână, Marian și Ro
berta au fost dați afară din 
locuință și de atunci copiii 
au trăit din mila foștilor 
vecini. Oamenii au anunțat 
autoritățile, care au luat 
decizia internării copiilor 
în spital, iar de ieri au fost 
duși într-un centru de pla

r AGENDA DEMOCRAȚILOR ? ,

sunt responsabile primăriile și consiliile locale sunt 
sănătatea, educația, agricultura și poliția comunitară.

în sănătate, directorii sunt în continuare numiți pe 
criterii politice, în mod centralizat, de către Guvern, deși 
consiliul local și primăriile sunt responsabile de modul în 
care flecare spital sau dispensar funcționează. La agricul
tură și educație, la fel.

Guvernul liberal uită că are o responsabilitate față de 
alegători. Guvernul liberal a uitat până și de principiile 
legii-cadru privind descentralizarea, promovate tot de 
Guvernul Tăriceanu, în 2006. Aceste principii sunt deci 
incluse într-o lege votată de Parlament și promulgată de 
Președintele României. Legea-cadru stabilește ciar setul 
de principii care trebuie să guverneze descentralizarea în 
țara noastră:

-principiul subsidiarității;
-principiul asigurării resurselor corespunzătoare com

petențelor transferate;
-principiul asigurării unui proces de descentralizare sta

bil și predictibil;
-principiul responsabilității autorităților administrației 

publice locale în raport cu competențele care le revin;
-principiul echității în asigurarea accesului tuturor 

cetățenilor la serviciile publice;
-principiul constrângerii bugetare.

comunicat de presă
OFERTA CURSURI 

•Aplicații practice 
Dura: Ji
fir as . .8. ■ 3 

Locul de desfășurare; DE COMERȚ Șl INDUȘI RIE

ar fi „scara de fereastră", 
pista de obstacole 100 de me
tri, ștafetă 4X100 de metri și 
realizarea dispozitivului de 
intervenție la motopompă, ju
riul a stabilit câștigătorii: 
Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Bihor. Pe locul doi 
al podiumului de premiere s- 
au situat concurenții din 
cadrul Inspectoratului pentru 
Situații de Urgentă Timiș, 
urmați pe locul trei de con- 
curentii Inspectoratului pen
tru Situații de Urgentă Arad. 
Pompierii hunedorenii au 
ocupat locul patru, iar colegii 
lor din Alba locul cinci. La 
finalul concursului au fost 
înmânate cupe și diplome.

Rămân în grija statului
sament. „Cei doi copii au 
fost luați în grija statului 
pentru o perioadă, până re
ușim să stăm de vorbă cu 
mama lor naturală care, 
din câte am înțeles, este o 
persoană cu dizabilități. 
Am cerut sprijinul Politiei 
pentru depistarea tatălui 
care se pare că ar fi plecat 
în Italia. S-ar putea să mer
gem până la decăderea din 
drepturile părintești ale 
tatălui care a plecat în stră
inătate de mai multe luni și 
a abandonat patru copii cu 
vârste cuprinse între opt 
luni și șase ani”, a declarat 
directorul Direcției pentru 
Protecția Drepturilor Co
pilului Hunedoara, Viorica 
Popescu.

â

Guvernul Tăriceanu susținea, la momentul promovării 
acestui set de reguli, că ele trebuie respectate în orice 
inițiativă de descentralizare sectorială, iar aplicarea lor va 
avea ca efect un proces de descentralizare unitar, astfel 
încât competențele să fie transferate la nivelul administrativ 
cel mai apropiat de cetățean. Mai mult. Guvernul 
Tăriceanu susținea, în 2006, că transferul competențelor 
de la nivel central la nivel local va fi însoțit obligatoriu de 
resursele necesare exercitării lor. Ori acum, după aproape 
un an, constatăm o centralizare excesivă a competențelor, 
ceea ce demonstrează că Guvernului liberal nu-i pasă nici 
de programul de guvernare, nici de angajamentele interna
ționale, nici de legile pe care le-a promovat, ci doar de 
propriile interese egoiste de partid, care lasă problemele 
oamenilor nerezolvate.

Partidul Democrat Hunedoara cere pe această cale 
Guvernului să își respecte în totalitate promisiunile elec
torale și angajamentele din programul de guvernare al 
Alianței DA, cu care a rămas șă guverneze. în continuare, 
inclusiv în ceea ce privește descentralizarea administrației.

Biroul Permanent Județean 
Hunedoara 

Comunicat de Presă

(93575)

CAMERA DE COMERȚ, 
INDUSTRIE Șl 

AGRICULTURĂ TIMIȘOARA

A JUDEȚULUI HUNEDOARA. Deva. Stt, 1 Decembrie, nr. 23. 
Termen-, nită de înscriere: 31,08.2007
In cadrul proiectului participarea la cursuri este gratuită.

După absolvirea cursului participanțil la program vor urma 
un modul de aplicații practice cu cazuri de- audit și alte 
studii de caz. Acest modul se va desfășura în sistem de video 
conferință conectat la câta o locație din Regiunea Vest.

Certificatele obținute la absolvirea cursului au recu
noaștere națională și internațională, fiind emise de Ministerul 
Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației 
și Cercetării.

ATENȚIE! Dosarul de înscriere trebuie să conțină 
următoarele documente: Copie CI/BI, Copie certificat de 
naștere. Copie certificat de căsătorie (după caz). Copie 
diplomă studii (minim liceul); original adeverință medicală de 
la medicul de familie sau medicul Instituției, original ade
verință de la locul de muncă din care să rezulte încadrarea 
în firmă și că firma este I.M.M., copie după contractul de 
muncă.

Informații și înscrieri puteți obține la sediul CAMEREI DE 
COMERȚ Șl INDUSTRIE A JUDEȚULUI HUNEDOARA din Deva, 
Str. 1 Decembrie, nr. 23, tel. 0254 21 29 24, fax 0254 21 
89 73, e-mail: officeaccihunedoara.ro Persoană de contact 
SpedaOst relații publice CameSa BLAJAN.

PHARE a fost primul program de cooperare tehnica si financiara ai Umn Eunpene cu tarife Ewnpe Centrate si de Est, lansat in 1989 Proyamui este un instrument de ore-ade-are avane -
ca scop sprijnirea tarilor candidate in vederea aderară la Uniunea Europeana. Romania primește anual arca 250 M Ewo prv> pro^amU Phare

http://www.desprecopii.com
mlha.la.tamM.lnformm.dla.ro
officeaccihunedoara.ro
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Mitropolitul Da
niel al Moldovei

(Foto: FAN)

A trecut la cele veșnice

£ 
I

Cum se alege noul Patriarh
București (MF) - Noul Patriarh al Bi

sericii Ordodoxe Române va fi ales de 
Colegiul Electoral Bisericesc, dintre cei doi 

sau trei candidați desem
nați de Sfântul Sinod 
convocat în cea de-a 41 zi 
de la vacantarea funcției. 

Sfântul Sinod se com
pune din Patriarh ca 
președinte și toți 
Mitropolitii, Arhiepis
copii, Episcopii eparhioti, 
Episcopii-Vicari și 
Arhiereii-Vicari în 
funcțiune, ca membri, 

în lipsa Patriarhului, 
președinte al Sfântului 
Sinod este Mitropolitul

Moldovei și Bucovinei, iar în lipsa acestuia 
Mitropolitul Ardealului, urmând apoi al 
Olteniei, al Banatului, sau cel mai vechi 
Arhiepiscop sau Episcop în hirotonie. în 
lipsa Patriarhului, ședințele Sinodului vor fi 
prezidate de către unul dintre Mițropoliți, 
în această ordine.
Votarea

Fiecare membru al Sinodului bifează pe 
un buletin de vot numele celui pe care îl 
crede vrednic să fie ales, sărută Evanghelia 
și depune buletinul în urnă. Se desemnează 
doi sau trei candidați dintre care, în aceeași 
zi, va fi ales ocupantul scaunului de Patri
arh.

în cazuri excepționale, se poate admite și 
un singur candidat. Numele candidatilor, 
însoțite de un curriculum vitae, le sunt 
comunicate confidential membrilor Colegiu
lui Electoral Bisericesc odată cu convocarea 
pentru alegerea respectivă.

Procedura continuă la Colegiul Electoral 
Bisericesc care este format din membrii 
Sfântului Sinod, reprezentanții eparhiilor în 
Adunarea Națională Bisericească (un cleric 
și doi mireni din fiecare eparhie), membrii 
clerici și mireni ai Adunării eparhiale a 
eparhiei vacante, decani ai Facultăților de 
Teologie și directori ai Seminariilor Teolo
gice Liceale (câte unul pentru fiecare 
Mitropolie).
Jumătate plus unu

Procedura tehnică de votare este aceeași 
ca în cazul desemnării candidatilor. Pe 
perioada desfășurării ședinței Colegiului 
Electoral, niciunul dintre membrii acestui 
organism nu poate părăsi sala decât moti
vat.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane 
devine candidatul care a obținut majoritatea 
absolută, adică jumătate plus unu din 
numărul voturilor valabil exprimate.

Dacă nici unul dintre candidați nu obține 
această majoritate, se organizează o nouă 
votare, la care participă primii doi candi
dați care au întrunit cel mai mare număr 
de voturi. Devine ales cel care a întrunit 
majoritatea absolută. în caz de paritate, 
decid sorții.

■ Bartolomeu I și alte 
înalte fețe bisericești 
participă la funeraliile 
Patriarhului Teoctist.

București (MF) - Pătriarhul 
ecumenic Bartolomeu I al 
Constantinopolului și alte 
înalte fețe bisericești ale lumii 
ortodoxe, precum și o dele
gație a Vaticanului, au con
firmat, până ieri după-amiază, 
că vor participa la funeraliile 
Patriarhului Teoctist, organi
zate mâine, la Catedrala Patri
arhală

Bogdan Teleranu, de la Bi
roul de presă al Patriarhiei 
Române, a declarat că au mai 
confirmat că vor participa la 
înmormântare Prea Fericitul 
Anastasie, Arhiepiscopul Tira
nei și a toată Albania, Patri
arhul Georgiei, catolicosul Ilia 
al II-lea, reprezentanți ai Bi
sericilor ortodoxe din Bulga
ria și Polonia, precum și o de
legație a Vaticanului.

Totodată, Patriarhia Româ
nă a informat că funeraliile 
Prea Fericitului Patriarh Te
octist au loc mâine, în Cate
drala Patriarhală din Bu

Cu regele Mihai, în 2 martie! 997 (Foto: epa)

Un prieten
■ Bartolomeu Anania a 
participat, marți, la Sin
odul Permanent al Bis
ericii Ordodoxe Române

Cere „luare aminte"
Regele Mihai își exprimă „adânca părere 

de rău” pentru decesul Patriarhului Teoctist 
și îi aduce un omagiu, „rugând Domnul să-i 
așeze sufletul în pace alături de predece
sorii lui Miron, Nicodim, Iustinian si 
Iustin”. „Fiecare dintre ei a avut de ținut 
piept unor vremuri unele mai grele decât 
celelalte. Ca și Biserica Ortodoxă, Casa 
Regală a avut, în ultima jumătate a secolu
lui trecut, durerea de a nu putea opri 
sfărâmarea mândriei și identității 
naționale”, afirmă fostul suveran. El arată 
că, împreună cu familia regală, este alături 
de toți cei care varsă o lacrimă pentru 
părintele Patriarh și cere „luare aminte” la 
importanța pe care credința strămoșească o 
are in România de astăzi

București (MF) - IPS Bar
tolomeu Anania, mitropol
itul Clujului, Albei Crișa- 
nei și Maramureșului, a

Bartolomeu Anania (Foto fan)

curești, începând cu ora 7:00. 
Astfel, între 7:00 și 8:30 este 
slujba Sfintei Liturghii ofici
ate de PF Episcop Sebastian 
Ilfoveahu, împreună cu un 
sobor de preoți și diaconi, 
între 9:00 și 10:30 are loc 
ședința comemorativă a Sfân
tului Sinod, în prezența dele
gațiilor oficiale.

La ora 11:00 începe slujba de 
înmormântare, oficiată de 
membrii Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, cu 
participarea reprezentanților

Preot în pelerinaj la Catedrala Patriarhală

de o viata
spus, marți, că prin tre
cerea la cele veșnice a lui 
Teoctist nu a pierdut un 
patriarh, ci un prieten de o 
viață. „Nu am pierdut un 
patriarh, ci am pierdut un 
prieten, un prieten de o 
viață”, a spus înalt Prea 
Sfinția Sa (IPS) Barto
lomeu.

Bartolomeu Anania a 
participat, marți, alături de 
ceilalți șapte mitropoliți, Ia 
Sinodul Permanent al Bise
ricii Ordodoxe Române, în 
cadrul căruia s-au stabilit 
locul unde va fi înmor
mântat Patriarhul Teoctist 
și detaliile ceremonialului.

Reședința patriarhală 
este în doliu, acesta fiind 
marcat prin două steaguri, 
unul negru complet și altul 

.pe jumătate negru, cealaltă 
parte reprezentând sim
bolul patriarhal. Guvernul 
a aprobat, ieri, propunerea 
Ministerului Culturii ca 
mâine, când vor avea loc 
funeraliile Patriarhului 
Teoctist, să fie declarată zi 
de doliu național, urmând 
ca drapelul României să fie 
arborat în bernă.

Bisericilor ortodoxe surori.
în pelerinaj

începând de marți, peste 
patru mii de persoane au venit 
în pelerinaj pe Dealul 
Mitropoliei, pentru a aduce un 
ultim omagiu celui de-al cin
cilea Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române.

Patriarhul Teoctist a murit, 
luni, la ora 17.00, în urma unui 
stop cardiac, suferit ca urmare 
a complicațiilor apărute după 
operația de prostată la care a

întâlnirea dintre
Părintele Patriarh Teoc
tist și Papa loan Paul al 
n-lea, sâmbătă, 9 mai 
1999, moment istoric de 
apropiere între cele două 

Ș biserici. (Foto: epa) 

fost supus în cursul aceleiași 
zile. Acesta avea 92 de ani și 
în ultimii 20 de ani a condus 
Biserica Ortodoxă Română, 
fiind înscăunat la 16 noiembrie 
1986. în aceeași zi, trupul său 
â fost depus în Catedrala Patri
arhală. După o zi, a fost dus4 
în clădirea Palatului Patri-' 
arhiei, acest demers făcând 
parte din pregătirile de 
înmormântare organiziate de 
Patriarhia Română. Mutarea a 
fost necesară pentru a permite 
începerea lucrărilor la mor
mântul din Catedrala Patri
arhală, situat pe partea dreaptă 
a lăcașului de cult, alături dsjj 
celelalte trei ale predecesorilor 
lui Teoctist Arăpașu - Miron 
Cristea (1925-1939, primul patri
arh al Bisericii Ortodoxe 
Române), Nicodim Munteanu 
(1939-1948) și Iustin Moisescu 
(1977-1986). Ieri după-amiază, 
sicriul Patriarhului a fost 
readus în Catedrală.

Slujba din cadrul funerali
ilor de mâine va fi una spe
cială, întrucât Teoctist a fost în
trecut călugăr, ceea ce implic^] 
mai mult decât cântece și 
rugăciuni, așa cum se întâm
plă în cazul mirenilor.

Mesaj de la 
Vatican

Vatican (MF) • Papa Bene
dict al XVI-lea a adus, mier
curi, un omagiu angajamentu
lui ecumenic al Patriarhului 
Teoctist al Rmâniei, decedat 
luni, într-un mesaj de con
doleanțe publicat de Vatican, 
relatează AFP.

Papa Benedict a reamintit în 
mesajul său întâlnirile dintre 
Patriarhul Teoctist și Papa 
loan Paul al II-lea, desfășurate 
în România, în 1999, și apoi la 
Vatican, în 2002.

Acestea „vor rămâne în 
memoria Bisericilor noastre ca 
un dar special al grației 
divine” și „consolidat și dat unj 
nou impuls prieteniei și rela
țiilor fraterne” dintre catolici 
și ș^ftocși, a scris Papa bene- 
dictin mesajul transmis.

0’ delegație a Sfântului 
Scaun, condusă de cardinalul 
german Walter Kasper, va 
asista la funeraliile Patriarhu
lui teoctist, care se vor 
desfășura vineri, la București.

Patriarhul Teoctist a fost 
primul lider al unei Biserici 
Ortodoxe care a acceptat vizita 
Papei loan Paul al II-lea într-o 
țară cu populație majoritar 
ortodoxă.



Cea mai puternică echipă!?

• Pierdere. Aflat la Hunedoara cu prile
jul selecției naționale de tinere talente 
fotbalistice „Viitorul fotbalului românesc 
se află în mîinile tale", fostul căpitan al 
naționalei României Gică Popescu a spus 
că dacă această inițiativă exista mai de-

ș vreme nu se pierdeau multe talente, iar 
acum,este foarte bine că există. (V.N.)

* Cel mai curat. La întâlnirea de ieri, de 
la Deva, cu reprezentanții echipelor din 
Liga a IV7a.de fotbal, Doru Toma, secre
tarul general al AJF, a sțjus că ediția tre-

‘ te cută a acesttai eșalon a fost „cea mai cu
rată" din ultoii ani. Se referea din punct 
de vedere organizatoric, al arbitrajului și 
a felului de implicare a cluburilor și aso
ciațiilor sportive. (V.N.)

■ FC CIP Deva vizează 
calificarea în Turul de 
elită UEFA, Campiona
tul și Cupa.
Valentin Neagu 
valenfin.neagu@informmedia.ro

Deva - Ieri, la Stadionul 
„Cetate” Deva, s-a reunit noul 
lot al campioanei României la 
fotbal în sală, FC CIP Deva. 
A fost prima întâlnire a ju
cătorilor care au mai multe o- 
biective ca niciodată. Ne re
ferim la faptul că devenii vor 
în primul rând să acceadă în 
Turul de Elită al UEFA Fut
sal Cup, să câștige Campio
natul și Cupa. Care sunt mo
tivele acestor obiective în
drăznețe, pe care nici o altă 
echipă de fotbal în sală din 
România nu le-a avut? „în 
primul rând, pentru că avem 
la ora actuală cea mai puter-

FC CIP Deva va avea cel puțin 10 jucători in echipa națională

director tehnic al F. C. CIP; 
Laslo Klein, Lorand Szocs și 
Alpar Csoma, trei jucători de 
la Izorep, fotbaliști care fac 
parte din echipa națională. 
Cu aceste achiziții, se consi
deră că nu ar trebui să se 
ivească vreo problemă în a- 
tingerea obiectivelor de care 
am vorbit. Antrenor rămâne 
Gaspary Karoly.

Iată lotul campioanei:

Vlad lancu, Laslo Klein (Izwfep) - 
portari. Jucători: Gabriel MiSom- 
flleanu, Robert Matei, sfeert 

Lupu, Cosmin Gherman, Marian 

Șotîrcă, George Tomescu, ph Al- 
Ioanei, Gabriel Dobre, Călit** an- 
telimon (Craiova), Marius Cftfcoiu 

(Craiova), Lorand Czocs (li ep. 
fost Odorhei). Alpar cipma 

(Izorep).

nică echipă din țară. Am a- 
vut-o și până acum, dar de
astăzi cred că nu vom avea 
mari probleme în împlinirea 
a ceea ce ne-am propus. Mă 
bazez în ceea ce spun nu pe 
altceva, decât pe echipa pe 
care o avem. Am reușit ce ne
am propus, iar de acum aștep

tăm rezultate” - a declarat 
ieri seară la stadion pentru 
„Cuvântul Liber” Paul Grecu, 
vicepreședintele clubului. A- 
cesta a confirmat de fapt ceea 
ce estimam în ziarul de ieri, 
că la Deva au ajuns Zoltan 
Jakab, antrenorul echipei 
naționale de futsal, care este

„Cupa Regiunilor"' la Deva
Deva (V.N.) - O nouă competiție fotbalis

tică regională este pe punctul de a se în
chega. Este vorba de „Cupa Regiunilor” 
pentru amatori, întrecere organizată de 
Federația Română de Fotbal, cu sprijinul 
asociațiilor județene de fotbal. Scopul 
declarat al acestei competiții este depistarea 
și selecționarea jucătorilor apți de a face 
parte dintr-0 selecționată regională de ama
tori care va reprezenta România la a Vl-a 
ediție a „Cupei Regiunilor UEFA” 2008-2009. 
în acest sens, România a fost împărțită în 
șapte regiuni, județul Hunedoara făcând 
parte din Regiunea Vest Banat, din care 
mai fac parte județele Timiș, Caraș-Severin, 
Ar'^d și Bihor. De remarcat este faptul că 
organizator pentru această regiune este AJF 
Hunedoara. Prof. Mircea Sîrbu, președintele 
AJF, ne spunea ieri că este o onoare, dar și 
o mare responsabilitate. Selecționata se va 
organiza la Stadionul „Cetate” din Deva, iar 
antrenor al acesteia va fi Gheorghe. Țurlea,. 
de la CS „Mureșul” Deva

j

in
■ Pentru prima oară 
după mai mulți ani, în 
eșalonul patru vor acti
va 15 echipe.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Liga a IV-a
semestrul II 2007 și s-au clari
ficat unele chestiuni legate de 
organizarea și desfășurarea 
„Cupei Regiunilor” pentru 
amatori la fotbal, ediția 2007 
- 2008. Au fost, de asemenea, 
discutate și soluționate o sea
mă de probleme organi
zatorice. Iată și câteva noutăți 
legate de desfășurarea com
petiției. Așadar, Liga a IV-a 
va începe la 1 septembrie, 
având pentru prima oară 
după mai mulți ani înscrise 
15 echipe. Au venit: Zarandul 
Crișcior și Minerul Teliuc, 
promovate din campionatul 
Județean, Aurul Certej, in
trată în locul echipei Agro- 
company Băcia, care s-a re
tras, Jiul II Petroșani, Dacia 

Băștie și Minerul Uricani, 
retrogradate din Liga

Deva - Ieri, la Deva, în or
ganizarea AJF Hunedoara, s- 
a desfășurat adunarea gene
rală a reprezentanților echi
pelor Ligii a IV-a de fotbal. 
Cu acest prilej, președintele 
AJF Mircea Sîrbu a prezentat 
un raport privind principalele 
obiective care au stat în a- 
tenția Biroului Executiv al 
instituției în primul semestru 
al acestui an, s-a adus la cu
noștință programul Comite- 

de urgent al AJF pî

a Hl-a. în cadrul dezbaterilor, 
Doru Toma, secretarul gene
ral al AJF, a atras atenția 
asupra mai multor lucruri pe 
care trebuie să le aibă în 
vedere conducătorii de aso-

ciații și cluburi sportive. Este 
vorba în primul rînd de fap
tul că sunt serioase deficiențe 
în organizarea și desfășurarea 
Ședințelor tehnice de la înce
putul partidelor.

■
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• Aproape de miezul nopții. Naționala 
de baschet masculin va participa la un 
turneu de pregătire, în Portugalia, unde 
va disputa trei partide amicale, două din
t's acestea fiind programate foarte târziu.

prima partidă România va întâlni, 
meri, Georgia, de la ora locală 21.00 

,2 ; 90, în România), în cea de-a doua va 
ju.a. sâmbătă, de la ora locală 20.00 
(22.00 în România), cu Tunisia, iar în ulti
ma. duminică, va întâlni Portugalia, de la 
ora locală 21.15 (23.15 în România).

Polonezii speră în continuare

Felicitări
Vatican (MF) - Papa 

Benedict al XVI-lea a 
adresat, miercuri, felici
tările sale echipei Iraku
lui, după victoria de la 
Cupa Asiei pe Națiuni 
(1-0 cu Arabia Saudită 
in finală).

Mutare
București (MF) - In

ternaționalul bulgar Va
leri Bojinov s-a transfe
rat de la echipa AC Fio
rentina, la care evolu
ează și Adrian Mutu, la 
gruparea din Premier Lea
gue, Manchester City.

Valeri Bojinov (Foto: era)

Adrian Mutu
(Foto: ERA)

Fratricid
București (MF) - Echi
pele Fiorentina și 

i Internazionaie Mila
no, la care evoluează 

i Adrian Mutu, respec
tiv Cristian Chivu, se 

i vor întâlni în etapa a 
î XIV-a a campionatu- 
i lui Italiei, la 2 decem

brie, conform pro- 
i gramului pentru 
ț sezonul 2007/2008

din Serie A, infor- 
i mează Gazzetta dello 
j Sport.

■ Zaglebie Lubin nu se 
predă în fața Stelei, 
apărându-și șansele de 
calificare.

București (MF) - Mijlocașul 
echipei Zaglebie Lubin, Woj
ciech Lobodzinski, a declarat 
că formația sa a pierdut ne
meritat întâlnirea cu Steaua 
din prima manșă a turului 2 
preliminar al LC, însă califi
carea nu este jucată, infor
mează site-ul oficial al grupă
rii poloneze.

„Am arătat suflet și carac
ter, însă am pierdut. Rezul
tatul nu dă motive de opti
mism, dar calificarea nu este 
jucată”, a spus Lobodzinski.
j j..................................... ........... ... . ....

Visele au zburat

Cotidianul Sport

Căpitanul echipei Zaglebie, 
Maciej Iwanski, a afirmat că 
gazdele trebuiau să joace mai 
rapid și pe jos. „Știam că tre
buie să fim atenți la fazele 
fixe, și totuși am luat gol. Ne 
vom bate pentru un rezultat 
avantajos la București. Tre
buie să tragem concluziile 
după această înfrângere și la 
București să fim compleți”, a

S-au stabilit loturile
Trei achiziții

Ploiești (MF) ■ Președintele CSU Asesoft 
Ploiești, Alex Iacobescu, a declarat, mier
curi, că gruparea prahoveană i-a achizițio
nat pe internaționalul de juniori Cezar 
Stănescu, pe americanul Rashard Griffith și 
pe sârbul Danilo Cmiljanici.

„Vin foarte mulți jucători în probe pentru 
că în acest sezon vom încerca să aliniem 
două echipe, una în campionat și una în 
Cupa ULEB. Până acum sunt trei noutăți la 
echipă, pivotul american Rashard Griffith, 
în vârstă de de 33 de ani, internaționalul 
sârb Danilo Cmiljanici, de 25 de ani, care 
poate juca extremă sau pivot și internațio
nalul de juniori Cezar Stănescu”, a spus 
Iacobescu.

Reunirea echipei Asesoft Ploiești este pro
gramată pentru 15 august.

București (MF) - FRG a a- 
nunțat, miercuri, componența 
loturilor României, feminin și 
masculin, pentru participarea 
la Campionatul Mondial din 
Stuttgart (1-9 septembrie), pre
ședintele forului, Adrian Stoi
ca, declarând că obiectivul 
principal este calificarea pe 
echipe la JO și obținerea a 1-2 
medalii.

Nu recunoaște. Jucătorul echipei 
Recreativo Huelva, Laurențiu Roșu (în

Fundașul a decis să spună adio „Naționalei", nu și Milanului
(Foto: EPA)

Are amintiri frumoase
București (MF) - Atacantul 

echipei Anderlecht Bruxelles, 
Cyril Thereau, a declarat că 
speră să joace cu noua sa for
mație în grupele LC, după ce 

- a trăit momente frumoase cu 
Steaua în această competiție 
în sezonul trecut. „Cred că 
întrecerea internă din Belgia 
se poate compara cu campio
natul românesc, și în Româ-

stânga imaginii, aici sub tricolor), a 
dezmințit informațiile conform cărora 

: gruparea Castellon i-ar fi făcut o ofertă, 
i „Nu este adevărat. Nimeni de la Caste- 
] lion nu a discutat cu mine sau cil 
! impresarul meu. Intenția mea este să 
J rămân la Recreativo și să joc în 
; Primera Division”, a spus Roșu.

(Foto: EPA) ttalianul Materazzi a încercat să 
se vadă cu Zidane (Foto: era)

i-a adus, totuși, pe adversari cu picioarele pe pământ prin golul realizat 
(Foto: ERA)

Dorin Goian - în săritură -

spus Iwanski.
„Diamant fals”, a titrat coti

dianul Dziennik. „Tactica de 
diamant a lui Michniewicz 
trebuia să fie ascuțită și peri
culoasă. Ideea antrenorului de 
a-i surprinde pe români s-a 
întors împotriva echipei sa
le”, a scris sursa citată.

Gazeta Wroclawska a scris:

Componența celor două lo
turi este următoarea:

Lotul feminin - Cătălina 
Ponor, Sandra Izbașa, Stelia- 
na Nistor, Anamaria Tămîr- 
jan, Cerasela Pătrașcu, Danie
la Druncea, Andreea Grigore.

Lotul masculin • Marian 
Drăgulescu, Răzvan Șelariu, 
Daniel Popescu, Flavius Koc- 
zi, Alin Jivan și, rezervă, Ro

nia este un grup de echipe 
care se luptă în fiecare sezon 
pentru locurile fruntașe La 
Steaua am jucat pentru cea 
mai bună echipă din Româ
nia, așa cum evoluez acum 
pentru cea mai bună echipă 
din Belgia. De aceea am ales 
să vin la Anderlecht și nu la Bru 
ges, pentru a juca în Liga Cam
pionilor”, a spus Thereau.

Materazzi
Berlin (MF) - Fundașul ita

lian Marco Materazzi a dat 
asigurări, miercuri, în presa 
germană, că a încercat de mai 
multe ori să-l întâlnească pe 
Zinedine Zidane, însă fran
cezul care l-a lovit cu capul în 
piept în finala Cupei Mondi- 
ale-2006 l-a refuzat mereu, in
formează AFP.

„Sunt împăcat cu mine, am 

„Doar iluzii”: „Din păcate, 
n-au fost surprize la Lubin, 
favorita Steaua depășind echi
pa gazdă. Zaglebie este acum, 
într-o situație grea”.
Miracol?

Cotidianul Sport a titrat: 
„Mingea și visele au zburat”. 
„Fără situații periculoase, fă

bert Stănescu.
Campionatul Mondial de la 

Stuttgart va avea loc între 1 
și 9 septembrie. Prima zi va 
fi cu emoții pentru lotul fe
minin, pentru că primele 12 
echipe, din calificările de la 
CM, vor obține „biletele” pen
tru JO de la Beijing. Lotul 
masculin va trece prin ace
leași emoții la 4 septembrie.

Nesta se retrage
Roma (MF) - Fundașul Ale

ssandro Nesta, campion mon
dial. a anunțat, miercuri, într-o 
conferință de presă, că se ret
rage din naționala Italiei, la 
doar zece zile după anunțul 
similar al coechipierului său, 
Francesco Totti.

„Nu mai merg la națională, 
povestea mea s-a încheiat”, a 
declarat Nesta, într-o confe
rință de presă la Milanello, 
centrul de antrenament al 
clubului său, AC Milan.

în vârstă de 31 de ani, 
Alessandro Nesta a anunțat 
în mai că acordul său cu AC

Thereau vrea să joace în Champions League cu Anderlecht, 
repetând experiența de la Steaua (Foto: epa)

l-a căutat
încercat de mai multe ori să 
mă întâlnesc cu Zidane pen
tru a rezolva această chestiu
ne, dar el a refuzat mereu. 
Este problema sa”, a declarat 
fundașul formației Internazio
naie Milano în publicația 
Sport Bild de miercuri.

„Este foarte clar că pentru 
multă lume eu sunt «agre
sorul», dar am fost pedepsit la 

ră o idee de a pune presiune 
pe apărarea adversarului, Za
glebie nu va ajunge în LC. 
Vom sta și în acest an departe 
de visele de a ajunge în LC, 
doar dacă nu se va întâmpla 
un miracol”, a notat Sport, 
adăugând că arbitrul turc Sel- 
cuk Dereli a arbitrat bine și 
merită o notă mare.

Cătălina Ponor este o compo
nentă de bază (Foto: EPA)

2011. El a ajuns la AC Milan 
în 2002, câștigând Liga Cam
pionilor (2003) și campionatul 
Italiei (2004).

Miercuri dimineață, Gazze
tta dello Sport anunța că Nes
ta este pregătit să își ia adio 
de la echipa națională. El are 
78 de selecții în naționala Ita
liei și a participat la trei 
ediții ale Cupei Mondiale.

La 20 iulie, Francesco Totti, 
în vârstă de 30 de ani, și-a 
anunțat intenția de a părăsi 
echipa pentru a se consacra 
doar formației AS Roma. De
cizia sa a fost motivată de mo-

Ii

fel ca Zidane de către FIFA”, 
a subliniat campionul mon
dial, autorul golului egaliza
tor pentru Italia (1-1, 5-3 la pe- 
naltyuri). Materazzi, în vârstă 
de 33 de ani, a subliniat că sus
pendarea sa a fost decisă de o 
singură persoană. „Este cine
va în fruntea fotbalului mon
dial care a ordonat-o”, a spus 
Materazzi, fără a da nume.
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Va--: 20.2 camere (03)

mimo.ro
• ta^ariat 1, zona Miorița, contorizări apă, 
gaz. preț Miooo lei. Tel. 223336.(7)

• Zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă, 
semidec, st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare. bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130300 ran, neg., în funcție de ofertă, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• zona Won 15, dec, curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• zona Gojdu, et 1, bloc de cărămidă, parchet, 
gresie, faianță, baie amenajată, preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ran, tel. 215212. (Al)
• balcon închis, parchet, repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ran, tel. 0721/593403. 
(Al)
• semidecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat et. 2, Minerului, preț 115 000 ran, neg, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Dacia, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg., tel.

. 221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet preț 135.0Q0 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Al. Jiului, et 2, circuit, balcon, faianță, gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg, tel: 221712, 
0724/305661. (A2)

. • bd. luliu Maniu, semidec, faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
moderne, 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 modeme, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, etaj 1, cu 

r- balcon închis, parchet gresie, faianță, reparti- 
Atoare, zonă liniștită, ocupabil imediat, preț 
^135.000 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/

251498,0254/232808. (A4)

romimo.ro

• ras Gojdu - central, cu centrală termică, 
termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808. (A4)
• zona Decebal ■ Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
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)
• urgent dec, camere cu parchet, contorizări
integrale, et.l, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231300,0740/317314. (A9) '
• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231.800. (A9)
• dec, modificat parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg., tel. 231300,0740/317313. 
(A9)
• dec, amenajat integral, (gresie, faianță 
parchet. CT. uși interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Euro, tel. 231.800,212.141. (A9)
• urgent sdec,'et. intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)
• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

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 pănă la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0730/474275,0723/251498,232808. 
(A4)
• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu. Deva, tel. 231.800. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, ultracentral, et 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, et 3, CT, parchet, greși- 
e+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, preț 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. (Al)
• decomandate, CT, et. 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ran, 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)
• 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 stă intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
■ decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoane, centrală termică, modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 210.000 lei neg, tel. 
0723/251498.0788/165702.232808. (A4)
• urgent preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă tel.
231.800. (A9)
• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317314. (A9)
• dec, boxă și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231300. (A9)
• dec,2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231.800. 
(A9)
Idee, 2 băi, et. intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231300. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, amenajat integral, baia mare (greșie, 
faianță vană), baia mică (gresie, faianță cabină 
de duș), bucătăria amenajată balcon închis, 
parter înalt, zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg, 
tel.231.800. (A9)
• dec, hol central, CT, et.l, zona Liliacului, Deva, 
preț neg, tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, et. interme
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg, tel. 
231300. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, et.2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat, 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel. 
231300. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366. 
0788/040490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613366.0788/04" «». CA 103

• lagsnt, Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet gresie, faianță totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet; gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165 703,0745/302200,232808. (A4)
• decomandate, etaj 1, zonaCarpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. 0254/232808. (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă tel. 231300. (A9)
• dec, bloc nou, S100 mp. amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et.2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, S-100 mp, 2 băi. (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tșl.
231.800. (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. 0722/564004. (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+1,3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231.800. 
(A9)
• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vilă In Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231.800,0740/317313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)
• vita, construcție nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băl, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă ta Cârtiți, centra, tip vilă și terenul 
aferent Relații ia tel 0298561T7L (6.7737)

• vilă deosebită în Șoimuș, construcție nouri, 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, l:el. 
211587,0745/253662. (A0)
• urgent, casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st 1700 rnp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună stau 
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, grăo ină 
st 7000 mp, fântână preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808. (A4)
• +teren, 2+1.03 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• idtracentral, 70 ha, ST- 240, 7+ depend, 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613 366, 
0788/040.490. (A10)
• + garai 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. ,A10)
• + anexe, ST- 70+1500, 3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 corpuri+șură 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• + s«ă 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro,'tel. 02S4/613366,0788/040.490. (A10)

• + depemBnțe, 2 camere, ST-70, Braid, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366 0788W49IJ. (Al 0)
• femn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613366 0788/040.490. (Al'J)

Ciraperi dnrf fll Mvoit» Hdtifti când ai uitat pentru 
ca ai avut nevoia.

• 3 camerei 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613 366, 0788/040.490. (A10)
• +dependințe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10) .
• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• cărămidă î camere+baie, 2 ha, ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• rigle,3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă,4camere,0,5 ha, ST-100,București, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă4camere+baie,0,2 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
Tâului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• cărămidă 4 camere, 0,5 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 5 camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță, convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• urgent Deva b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată 
convector, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
■ amenajată stil occidental și mobilată etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar. Dacia preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătăria baie, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• garsonieră 2 camere, bucătărie, faianță 
gresie, Dacia preț 83.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent, zona Dacia et intermediar, st=16 mp, 
cameră baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• 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, ocupabilăfoarte 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)
• urgent cu sau fără amenajări, tel. 231300. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg.,tel. 231.800,0740/317313. (A9)
• in Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231.800,511.776. (A9)
• dec, cameră cu parchet laminat baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată, zona Gojdu, preț 88000 Ron, neg., tel. 
0740/317.313. (A9)

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)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren pe DN7, toate facilitățile. Tel. 
0767/048633. (D
• parcelă teren intravilan Deva, Aleea Minei, 
1160 mp, fs 13 m, preț 95 euro mp. Tel. 
0726/187728 0729/535219. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă gaz, curent, loc drept zonă liniștită 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
CD
• In 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)
• intravlan, Deva, zona Mașter, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• intravtian, Zăvoi, la stradă st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• intravilan In localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte la zi, 
ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808 (A4) 
preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231300. (A9)
• ta Sânbdiahn, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231300. (A9)

mimo.ro
romimo.ro


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

necaltflcat pentru poziția de: 

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO
OFERIM:
* Contract de muncă permanent:

* Calificare la locul de muncă;

* Salariul de încadrare plecând de 

la 580 lei;

* Bonus de prezență de minim 85 

de lei;

* Spor de vechime și indemnizație 
de loialitate;

* Ore suplimentare plătite dublu 
și spor pentru orele de noapte)

* Tichete de masă;

* Transport gratuit pentru toți 
.angajații;
* Cantină și cabinet medical;

* Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-un mediu fără
noxe.
CERINȚE:

■ Disponibilitate pentru munca în 
3 schimburi;
• Minim 8 clase;
- Stare bună de sănătate; 

îndemânare, flexibilitate, serio
zitate.
SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ul. la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULUI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.

Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600.

(105486)

ind spatii comerciale (25)

34527) J

Societate Comerciala 
_______ Angajează_______  
ȘOFER CATEG. C + E

pentru camion DAF și camion MAN echipat 
cu abroll-keeper, depozit Deva. 

Informații la telefoanele: 0254/232715; 
0254/226149, între orele 8-18.

CUYAffig.

Tel: 0744.561.761
Auto romanești (36)

• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231300. (A9)
• Intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
.zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231300. (A9)
o 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
049)
<v BlâlMi, S ha, preț 4300 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
o ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• DN Dpva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
p r eț 50.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. 
«16)

• Brad-Deva, 03 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tf A 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 05 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
02! 4/613366,0788/040490. (A10)
• llradOradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

• vini Dada break, af 1992, preț 2000 lei, 
stare bună. Tel. 215018. (3/30.07)

e vând Dada break, al 2003,3M00 km la 
bord, motor Infecție, bleumarin-metalzat, 
stare toarte buna, taxe la zl, unic propri
etar, preț 3200 euro, negodaNL TeL 
0745/259619,0749/220156. (3/3L07)

Auto străine (37)

fflumpăr teren (22)
JJ__ ____________
• l'hactaro ia șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (Al)
• wiraant, teren intravilan și extravilan, în Deva 
saufmprejuriml, la 30 km maxim de Deva, pentru 
investiție sau construcție, case, hale, firme, 
fer r ne etc., tel. 0723/251498,0788/165702,232808.

e vând Citroen C5,2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tronic,închidere centralizată, rad io-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 airbag, faruri 
ceața, 651/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)

Mobilier și interioare (47)

e vând urgent și ieftin mobilă de sufragerie 
completă, covoare persane de 3/4 și 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, sobiță de teracotă la 
curent Tel. 0723/851439. CD

Calculatoare si accesorii 
(51)

ft

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea 
din viață a celui care a fost un bun soț, tată, socru și 
bunic

NISTORESCU HJE
în vârstă de 67 ani. înmormântarea va avea loc vineri 

3 august, ora 13, de la Capela ortodoxă din Micro 15.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(8/1.08)

Vasile, soț, Mihai, fiu și Rodica, noră anunță cu durere 
trecerea în neființă a celei care a fost

prof. MIHAELAIONAȘ
in vârstă de 60 ani. înmormântarea are loc astăzi, 2 
august, ora 12, la Cimitirul de pe str. M. Eminescu 
Deva.

4

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al SC CHIMICA SA, cu sediul în 

ORAȘTIE, str. Codrului nr.24, jud.Hunedoara, convoacă 
Adunarea Generală a Acționarilor în ședință extraordinară, în 
data de 03 septembrie ora 15,00, la sediul societății, pentru 
toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei 
de 09.08.2007, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de 
Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
Lista cu informații cu privire la numele, localitatea de domi

ciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, 
putând fi consultată și completată de aceștia.

3. Diverse.
Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare 

să fie data de 19.09.2007.
în cazul în care în data de 03.09.2007, ora 15,00 nu se 

întrunește cvorumul necesar, A.G.A. ordinară se va ține în data 
de 04.09.2007 ora 15,00.

Documentele și procurile speciale vor fi disponibile din data 
de 24.08., la sediul societății, Biroul Acționariat, iar procurile 
speciale se vor depune până în data de 29.08.2007.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0254/241.250 
int. 136.

e Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al) 
e preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerdale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
2315U0.(A9)
e ST-ilO mp, amenajat (parchet laminat, 
termdpane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231300. (A9)
e S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preijt neg., tel331300. (A9) _________

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

Electrocasnice (56)

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

Comemorări (76)

(105725)

(1/01.08) .

Vârid alte imobile (27) Prestări servicii (72)

• SriUlnp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț negi., tel. 0745/511.776. (A9) '
• 03 ha, ST- 250, comuna Vața preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

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

Oferte locuri de muncă (74)
• oier spre închiriere hală industrială, 700 
mp, situată în Brad, construcție nouă, acces 
DN, birouri 90 mp, instalat utilități. Relații la 
tel. 0728/078090. (7/31.07)

ft

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, telefon 215212. (Al)
• apartamerrt 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• Deva, 70 mp, parter, cu intrare stradă, 
amenajat pt. birou, cabinet sediu firmă, 500 
euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)
• S-434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231.800. (A9)
o dec, semlmobllat și utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună, tel. 0740/317313. (A9)
• hală, ST-500, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• hală, ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

e societate MHnerdaU angajează asistenți 
medicali generaliști, experiența constituie 
avantaj; se oferă salariu motivant Informații la 
tel. 0744/561280. (6/31.07)
• societate comerdală angajează electricieni în 
construcții; condiții: experiență, permis de 
conducere cat B, domocillul în Deva. Relații la 
tel. 0254/225049,0749/254773. (3/1.08)
o societate comercială angajează electricieni în 
construcții; condiții: experiență, permis de 
conducere cat B, domocillul în Deva. Relații la 
tel. 0254/225049,0749/254773.  (3/1.08)

Se împlinesc 40 de zile de când dragul nostru 
GHEORGHE TIȚU

nu mai este printre noi. Vei rămâne veșnic în sufletele 
noastre îndurerate.

Liliana, Alexandru și Octavian

(1/1.08)

' PORTAL NATIONAL DE LOCURI DE MUNCA!

Imobile schimb (30)ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI • schimb apartament 3 camere, et. 3, Calea 
Aradului (Piața 'Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et 1 sau 2, Deva sau Simeria, tel. 
0724/320508.CD

• bedwta m beasă •

Vă oferă orin florăriile din:

str. Ungiheni, nr. 1 
Punct da» lucru Ape 
Minerale Băcâia 

ijeazâ 

electricieni, 

meca nici și 
manipulanfi 

marfa, 
telefon 02541/249187, 
mobil 0728/994069.

angq

(106270)

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

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

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

200Comerț Administrarea afacerilor

Management Management

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

Luni-Vineri OS"-15";Sâmbătă-Duminică IO"-12"
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 15°° la sediul 

Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr3, telefon 0254-235466.

»

REOANE



Mihaela Stroia 0720 - 400 438
Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

la picioarele 
k tale!

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

Cu bani putini, poți câștiga bani multi!

Lumea.va fi

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

i
■* *
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•Scurgere de aer. Inginerii NASA au 
detectat o scurgere minoră de aer la ca
bina presurizată a navetei Endeavour și 
încearcă să determine rapid originea aces
teia, pentru a evita întârzierea lansării, a 
declarat, marți, un purtător de cuvânt al 
agenției spațiale americane.

S-a declarat stare de urgență

• Hoțul „maimuță". Poliția germană nu 
găsește rezolvarea unui caz în care un 
bărbat deghizat în maimuță a smuls doi 
cheeseburgeri din mână unor persoane din 
fața unor restauante fast-food. Autoritățile 
au cerut martorilor să îi ajute să găsească 
hoțul de hamburgeri îmbrăcat în maimuță.

Cer închiderea YouTube
Londra (MF) - Un sindicat al profesorilor 

din Marea Britanie a votat, marți, o moținue 
în favoarea interzicerii site-urilor de video
sharing, cum ar fi YouTube, deoarece încura
jează, în opinia lor, noi forme de persecuție 
online. Delegații Professional Association of 
Teachers și-au manifestat îngrijorarea față de 
de înmulțirea modalităților online prin care 
elevii își pot ridiculiza colegii sau profesorii. 
„Este necesară închiderea site-urilor care 
încurajează cyher-hărțuirea, pentru a putea 
face față acestei probleme”, a declarat Kirsti 
Paterson, inițiatoarea moțiunii. Un purtător 
de cuvânt al YouTube a subliniat că cea mai 
mare parte a utilizatorilor site-ului au o ati
tudine responsabilă.

■ Autoritățile elene au 
declarat stare de 
urgență în mai multe 
insule, din cauza secetei.

Atena (MF) - Autoritățile 
elene au declarat, marți, stare 
de urgență în insulele 
Cyclades, din Grecia, inclusiv 
în Santorini și Mykonos, 
cunoscute destinații turistice, 
ca urmare a întreruperii ali
mentării cu apă, provocată de 
secetă și căldură. Ministerul de 
Interne de la Atena a explicat 
că a luat această decizie pen
tru a-i forța pe oficiali să ia 
măsuri de îmbunătățire a ali
mentării cu apă. Guvernatorul 
insulei Kimolos a avertizat la 
rândul său că nu mai există 
rezerve de apă iar o 
îmbunătățire pe termen scurt 
a situației este puțin probabilă. 
„Avem nevoie de ajutor. Nu 
mai există apă pe insulă 
începând de ieri”, a spus 
Theodoros Maganiotis pentru 
postul public de televiziune.

în regiunea capitalei Atena, 
unde locuiește aproape jumă-

Secetă ți căldură în Grecia
(Foto: EPA) 

tate din populația Greciei, rez
ervele de apă au scăzut cu 26,4 
la sută în lima iulie, a anunțat 
compania de apă EYDAP.

Transporturile de apă 
proaspătă către insulele Cycla
des au avut întârzieri care au 
determinat agravarea situației.

„în regiune a fost declarată 
astăzi stare de urgență”, a con
firmat un oficial din Minis
terul de Interne care a dorit 
să își păstreze anonimatul. 
Autoritățile din mai multe 
insule, printre care Santorini, 
au pus în funcțiune instalații 
de desalinizare a apei.

își scrie autobiografia
Premiu inedit

Veneția (MF) - Filmele 
cu tematică sau caracter 
homosexual prezente la 
Festivalul Internațional 
de Film de la Veneția vor 
fi recunoscute printr-un 
nou premiu. Queen Lion, 
care va fi decernat celui 
mai bun lungmetraj de 
acest gen, din orice sec
țiune a competiției. Di
rectorul competiției ded
icate filmului homosexu
al, Daniel Casagrande, a 
declarat că i-au fost nece
sari patru ani de 
negocieri pentru a obține 
introducerea acestui pre
miu în concurs.

Program de 
grimase

Tokyo (MF) - Cea mai 
cunoscută companie nipo
nă de console pentru jo
curi video va lansa, luni, 
în Japonia, un program 
de grimase inteligente 
pentru relaxarea și sti
mularea feței jucătorului, 
grație unei complexe teh
nologii biometrice de re
cunoaștere facială.

Nicole Richie
(Foto: EPA)

Este 
însărcinata
Los Angeles (MF) -
Starleta Nicole Ritchie, 
fiica adoptivă a lui 
Lionel Ritchie, care 
urmează să execute 
patru zile de 
închisoare pentru 
conducere în stare de 
ebrietate, a confirmat 
că este însărcinată, 
într-un interviu tele
vizat, întrebată despre 
zvonurile potrivit 
cărora ar fi însărci
nată, Ritchie (25 ani) 
a răspuns: „Da, sunt 
(...) în aproape patru 
luni". Tatăl copilului 
este partenerul ei, 
cântărețul de muzică 
rock Joel Madden.

Londra (MF) - Keith Ri
chards (63 ani), chitaristul de 
la Rolling Stones, a început să 
își scrie autobiografia, pe 
care intenționează să o 
lanseze pe piață în 2010, trans
mite BBC News online. Muzi
cianul, care a înființat for
mația în 1960, discută deschis 
despre muzică, dependență de 
heroină și certuri cu colegul 
său de formație, Mick Jagger.

Editorul Michael Pietsch de 
la Little, Brown and Compa
ny a declarat că „extrasele” 
pe care le are deja din auto

biografie sunt „delicioase”. 
Agenția Associated Press 
spune că Richards va primi 
circa 7,3 milioane de dolari 
pentru a scrie cartea.

Și basistul Bill Wyman și 
chitaristul Ron Wood și-au 
scris memoriile. Mick Jagger 
a încercat să își scrie autobi
ografia, însă a renunțat, 
susținând că nu își poate 
aduce aminte nimic intere
sant.

Richards își scrie memori
ile cu ajutoul lui James Fox, 
autor al „White Mischief’.

Cristina este născută 
hf.'zodia Rac. îl plac dan 
dlmodelling-ul și di's- . 

rtraețiile.
(Foto: T.MamJȘ, 

Făta zilei o găsiți și .PQ; 
www.huon.ro W-

Omagiat, ieri, la Locarno
■ La Festivalul de Film de 
la Locarno a fost prezen
tat filmul lui Ingmar 
Bergman, „Saraband".

Ptliul dfi gonlă s-a născut în 29 iulie, ;
Ia grădina zoologică din Zurich. (Foto: epa)

Locarno (MF) - Ingmar 
Bergman, care a murit luni la 
vârsta de 89 de ani, va fi oma
giat la Festivalul de Film de 
la Locarno (1-11 august), în 
timp ce Festivalul Internațion
al de la Goteborg de la 
începutul anului viitor va orga
niza o retrospectivă cu 50 de 
filme ale regizorului suedez.

Organizatorii festivalului de 
la Locarno au prezentat ieri 
seară ultimul lungmetraj al lui 
Bergman, „Saraband”, o dramă 
din 2003 despre relația dintre o 
femeie și familia fostului său 
soț, după o despărțire de 30 de

Comoară la
■ La cumpărături, arhe
ologi bulgari descoperă 
un colier de aur, vechi 
de 5.000 de ani.

este proiectat în gHttza 
Grande, în cadrul festivBfflftui.

La rândul său, Festivalul de 
la Goteborg a plănuit, încă 
dinainte de decesul cineastului, 
o mare retrospectivă Bergman, 
cu circa 50 de filme ale sale.x 
Acestea vor fi prezentate lacea 
de-a 31-a ediție a evenimejifti- 
tui, în ianuarie-februarie 2008, 
se arată pe site-ul oficial.

Ingmar Bergman a fost 
președinte onorific al Festival
ului de la Goteborg începând 
cu 1994, iar anul acesta a accep
tat ca un nou premiu pentru 
debut să-i poarte numele. 
-Aetan retrospectiva noastfă«se 

Filmul lui Bergman a fost proiectat în Piazza Grande (Foto: epa)‘ isforma într-un oi *u
postum, care va da evenimen- 

a 60-a ediții a festivalului; tcdui un alt caracter”, spune 
„Vexille”.Este pentru prim Murit Kapla, directorul festi- 
dată când un film de Bergman';-' valului.

gâtul unei vânzătoare

ani. Filmul a fost proiectat în 
Piazza Grande din oraș, după 
filmul de deschidere a celei de

Nesănătoase ca și țigările
Sydney (MF) - Imprimantele de la birou 

cauzează frustrare atunci când nu 
funcționează, dând naștere apariției unor 
riscuri mai mari asupra angajaților decât 
fumatul unei țigări, potrivit cercetătorilor din 
Australia. Un studiu realizat pe 62 de impri
mante a scos la iveală că 17 dintre acestea - 
30% - au dispersat cantități mari de toner în 
aer. Profesorul Lidia Morawska de la Queens
land University of Technology, care a coordo
nat studiul, a declarat „Particulele de toner 
dispersate de imprimante sunt minuscule, 
similare celor din fumul de țigară, și atunci 
fac aceleași daune atunci când ajung în inte
riorul plămânilor" a spus ea.

Sofia (MF) - Un bărbat din 
Karlovo a scos din pământ 
aproape 25.000 de mici arcuri 
de aur, vechi de 5.000 de ani. 
Bărbatul a găsit această 
comoară în timp ce cultiva 
pământul. El a strâns arcurile

și a făcut un colier pentru soția 
sa. Soțul vânzătoarei nu știa 
exact valoarea obiectelor și nici 
nu s-a gândit să întrebe un spe
cialist.

„Arheologii au descoperit 
arcurile de aur accidental, când 
au intrat în magazin și au 
văzut-o pe vânzătoare purtând 
colierul”, a spus profesorul 
Bozhidar Dimitrov, directorul 
Muzeului Național de Istorie 
din Bulgaria.

Bărbatul norocos nu numai 
că le-a arătat unde a descoper
it comoara, dar le-a vândut 
arheologilor colierul, pe 1.000 
de leva. O echipă de arheolog 
de la Muzeul Național a mâi 
lucrat cândva în acea zonă. Ei : 
cred că femeile influente din 
antichitate purtau arcurile ' 
prinse în păr. Bijuteria era 
făcută cu o precizie și o finețe 
surprinzător de mare pentru 
tehnologia vremii.

r

■MJUSif Jțpgina Spaniei, 
împreună' cu nepoțica

nțeaa Leonor, s-au 
• pe yahtul 

pentru a vedea 
uală de yahturi 

de Mallorca.
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