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Vremea va fi instabilă. Cerul va 
prezenta înnorări.

Dimineața La prânz Seara

Investiții
București (MF) - Mai 

multe laboratoare sani- 
tar-veterinare din tară, 
între care și cel al Di
recției Sanitar Vete
rinare și pentru Sigu
ranța Alimentelor Hune
doara, vor fi extinse și 
modernizate. Printre 
unitățile care vor fi 
modernizate se numără 
laboratoarele de chimie 
și microbiologie alimen
tară și cele de bacteri
ologic animală.

Trafic îngreunat
București (MF) - Po

litia Rutieră a supli
mentat efectivele, astfel 
încât, la sfârșitul acestei 
săptămâni, traficul pe 
marile artere de circu
lație, respectiv auto
străzi, drumuri națio
nale și județene, în spe
cial de pe traseele turis
tice, sa se desfășoare în 
condiții de siguranță. 
Pentru evitarea unor 
blocaje în trafic, se reco
mandă ruta alternativă 
DN2-București-Urziceni 
și în continuare DN2A- 
Slobozia-Hârșova-Con- 
stanța.

Bătut
■ Un angajat al ITRSV a 
fost bătut pentru că nu 
a vrut să-și reprograme- 
ze controlul la un gater.

Baru (M.T.) ■ Pentru că nu 
a vrut să efectueze controlul 
în data stabilită de proprie
tarii unei firme de debitare a

lemnului, din satul Petros, un 
agajat al Inspectoratului Teri
torial de Regim Silvic și de 
Vânătoare (ITRSV) Timișoara 
a fost bătut în propria-i curte 
până și-a pierdut cunoștința. 
Ca urmare a unei sesizări tele
fonice cum că la respectiva 
firmă ar exista unele nereguli, 
Liviu Vitan, angajat al ITRSV,

împreună cu un polițișt din 
comună au plecat la sediul 
firmei. Negăsind nici măcar 
un angajat la firmă au repro- 
gramat controlul pentru ziua 
următoare. Seara, când Vitan 
se afla acasă, a fost vizitat de 
o femeie care spunea că este 
reprezentanta firmei și un 
bărbat, Adrian Marioani. Cei

curte
doi i-au cerut lui Liviu Vitan 
ca societatea să fie lăsată să 
debiteze tot lemnul din depo
zit, după care poate să 
efectueze controlul. Bărbatul 
le-a explicat că nu poate face 
acest lucru, moment în care 
a fost lovit cu pumnii și 
picioarele până și-a pierdut 
cunoștința, /p.5

Schimbare 
politică
Deva (M.S.) - Schim
barea din funcție a 
prefectului județului 
Hunedoara a avut 
loc pe criterii politice, 
a apreciat, la Deva, 
vicepreședintele PD, 
deputatul Gheorghe 
Barbu. „Prefectul a 
fost schimbat din 
mdffve-politice. El s-a 
opus, îh mod con
stant, oricăror 
abuzuri și încălcări ale 
legii făcute de unele 
consilii locale", a afir
mat deputatul. în 
opinia sa, demiterea 
prefectului Vladu ar 
reprezenta „un abuz" 
și de aceea, liderul 
democrat a reco
mandat fostului pre
fect să atace, în con- 
tendos-administrativ, 
decizia de schimbare 
din funcție.

Președintele vrea curățenie

Odihnă veșnică. PatriHHf 
ETeoctist a fost înhumat ieri la; 
fcatedrala Patriarhală cu toate 
Însemnele bisericești (mitra, 
lărja și cntgolpionul). Biseri 
ca Ortodoxă se pregătește

sum pentru alegerea celui g 
«e-al șaselea Patriarh.
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București (MF) - 
Președintele Traian 
Băsescu se teme de 
faptul că gunoaiele de 
la Glina ar putea 
deveni emblema

Bucureștiului. Joi după- 
amiază, președintele s-a 

deplasat la Glina unde a 
găsit aceleași imagini 
dezolante, /p.2

Bani noi pentru pereți vechi
■ în ultimul an prețul 
apartamentelor în Hune
doara a crecut cu peste 
25 la sută.

Hunedoara (D I.) - Conform 
estimărilor agențiilor imobi
liare, prețul apartamentelor 
în Hunedoara a crescut con
stant în ultimii 10 ani. Au 
existat două momente în care 
creșterea a fost sensibil mai 
mare decât trendul constant 
ascendent al acestei perioade. 
Primul, în urmă cu doi ani, 
când multi deveni proaspăt 
pensionari și-au vândut

locuințele din Deva și au 
cumpărat altele în Hune
doara, economisind diferența 
de preț. în fața cererii, 
vânzătorii au ridicat brusc 
prețurile, dar au revenit la un 
oarecare normal după ce ce
rerea din afara localității a 
început să scadă. Al doilea 
moment s-a remarcat din 
luna martie a acestui an și 
multi 1-au pus pe seama 
conurbației, temă larg dez
bătută în primăvară.

în Hunedoara singurele 
locuințe nou construite sunt 
casele. Cele circa 23.000 de 
apartamente existente în

municipiu nu sunt suficiente, 
chiar pentru o populație afla
tă în scădere. Primăria a 
reabilitat câteva blocuri deza
fectate, și a repartizat locu
ințele cu titlul de locuințe 
sociale și încă două blocuri 
au fost construite prin ANE, 
dar ridicarea de blocuri 
exclusiv pe banii municipali
tății este încă un deziderat 
greu de atins.

Sunt semnale însă care 
anunță că în Hunedoara 
lucrurile se schimbă. Unul 
dintre ele este ridicarea de 
blocuri de antreprenori pri
vați. /p.3

Ies în stradă
•

București (MF) - Agri
cultorii amenință că vor 
organiza ample acțiuni 
de protest după 15 au
gust. Federația „Agro- 
star” și sindicatele din 
domeniu au hotărât «A ( 
declanșeze acțiuni sindi
cale, cerând Guvernului 
acordarea a 500 de lei 
pentru producătorii de 
legume în sere și solarii, 
precum și pentru p<ani- 
cultorii și viticultorii 
care au terenuri mai 
mari de 5.000 de 
pătrati. /p.5

Liberi de Ziua Minerului
Petroșani (M.S.) - Angajații 

care lucrează în minele de 
cărbune din Valea Jiului vor 
fi liberi, luni, 6 august, cu 
ocazia Zilei Minerului. Pentru 
ziua liberă, minerii au lucrat, 
în regim normal, sâmbăta tre
cută. Cu ocazia Zilei Mineru
lui, ortacii au beneficiat fieca
re, de câte o primă în valoare

de 400 de lei, a declarat pre
ședintele executiv al Ligii Sin
dicatelor Miniere Valea Jiului, 
Marian Holban. Ziua Mineru
lui este sărbătorită în contex
tul împlinirii a 30 de ani de 
la greva minerilor de la 
Lupeni, considerată una din
tre primele mișcări anticomu
niste de masă din România.
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• Imagine. Milioane de euro plătesc 
politicienii români pentru sfaturile con
silierilor de peste graniță. De ce? Pentru 
că cei mai scumpi consilieri sunt și cei 
mai buni. Moda actuală este stilul agre
siv, așa ca al lui Traian Băsescu. 
Specialiștii spun că tendința se va păstra 
și în următoarea campanie electorală, cea 
din 2008.

Războiul rece de la Polul Nord

I

Negociază
Seul (MF) - O dele

gație din Coreea de Sud 
a sosit în Afganistan și 
este gata să înceapă ne
gocierile directe cu ră
pitorii celor 23 de sud- 
coreeni, din care doi au 
fost uciși, anunță agen
ția țărance Presse. Ulti- 
matul dat până ieri la 
ora 10.30, ora României, 
a trecut fără ca vreunul 
dintre ostatici să mai fie 
executat. Autoritățile af
gane le-au permis repre
zentanților sud-coreeni 
să se deplaseze în re
giunea Ghazni, unde se 
vor putea întâlni cu ră
pitorii conaționalilor 
lor.

De gardă (Foto: EPA)

Romano prodl 
(Foto: EPA) 

Ajutor 
divin
Roma (MF) - Șeful 
guvernului italian, 
Romano Prodi, a 
provocat controverse 
la nivel național 
după ce și-a expri
mat regretul că influ
enta Biserică Catolică 
nu se implică în 
combaterea evaziunii 
fiscale. Ca să își 
susțină punctul de 
vedere, premierul a 
recurs chiar și la un 
citat din sfântul 
Pavel. în Italia evaziu
nea fiscală este esti
mată la 100 de mi
liarde de euro pe an. 
Liderii de centru- 
stânga l-au criticat 
pe premier, care și-a 
permis să spună Bi
sericii ce are de făcut 
în domeniul fiscal.

Ajutor. Secretarul de Stat american, 
Condoleezza Rice, semnând cu pre
mierul palestinian un ajutor de 80 de 
milioane dolari pentru susținerea 
reformelor în cadrul planului de securi
tate. (Foto. EPA)

Se mută în sediu nou
București (MF) - Consiliul Național pen 

tru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) 
va avea, de luna aceasta, un nou sediu.
Hotărârea a fost luată de Guvern, care a 
aprobat trecerea imobilului situat pe Calea 
Victoriei nr. 218 de la AVAS la Regia 
Administrației Protocolului de Stat, cu des
tinația de sediu al CNSAS. Noua clădire

oferă un spațiu dâ 
depozitare mai 
mare, pentru 
arhive. CNSAS va

posesia noului 
sediu în aproxi

mativ două 
săptămâni. în 

sedi-
este situat 
strada Dra- 

goslavelor, în 
sectorul 1 al Ca-

intra efectiv în

Mircea Dinescu (Foto: epa) pitalei.
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■ Bogatele resurse mi
nerale de sub calota gla
ciară tensionează rela
țiile dintre marile puteri.

Moscova (MF) ■ Explora
torii ruși au reușit să atingă 
platforma Oceanului Arctic 
pentru a arbora drapelul ru
sesc, la mai mult de 4.000 de 
metri adâncime. Reacțiile ce
lorlalte țări învecinate cu Po
lul Nord nu au întârziat să 
apară. Premierul Canadei a 
afirmat că tactica aplicată de 
Rusia este mai degrabă una 
specifică secolului al XV-lea, 
dar a recunoscut că impor
tanța zonei este în creștere și 
trebuie luată în considerare.

W..............
Rusă trebuie să 
dezvolte cât mai 
curând un pro
gram de protejai 
a intereselor sale 
strategice, econom
ice, științifice și de 
apărare in nonă.

Vladimir Putin

...............................................M 

SUA au avut o reacție mult 
mai acidă. Purtătorul de cu
vânt al Departamentului de 
Stat a declarat că gestul ru
șilor nu-i transformă automat 
in stăpâni ai locului. Expe
diția formată din doi deputați, 
un om de știință rus și un om 
de afaceri suedez a avut ca 
scop stabilirea cu exactitate 
a originii geologice a terito-

Polul Nord ar putea deveni un spațiu conflictual între marile puteri nucleare (Foto epa)

riului aflat sub Polul Nord. 
Punctul culminant al expe
diției a fost, însă, ancorarea 
pe fundul oceanului a unui 
drapel rusesc din titan și a 
unei capsule conținând un 
mesaj pentru generațiile ur
mătoare.

Dincolo de scopul științific

al misiunii, rușii doresc să-și 
asigure supremația în zona 
Oceanului Arctic, după desco
perirea zăcămintelor de petrol 
și gaze naturale.

în urma topirii calotei gla
ciare, au fost descoperite im
portante zăcăminte de petrol 
și de gaze naturale, revendi

cate de toate statele înveci 
nate cu Cercul Polar. Scopul 
Rusiei este de a demonstra 
prin probe geologice, că c 
parte a acestui teritoriu îl 
aparține, prin urmare are 
dreptul la exploatarea tuturor 
resurselor din zona respec
tivă.

7. 5

Doi deputați și un om de știință din 
Rusia au plecat, marți, spre Polul 
Nord. El trebuie să ajungă, duminică, 
pe submarinul „Mir" (lume și pace, 
în limba rusă - n.r.), la o adâncime 
de 4.200 de metri, informează agen
ția AFP. Spărgătorul de gheață 
„Rossia" și vaporul „Akademik Fe

dorov" au plecat din portul Murmansk 
(nord-vestul Rusiei), pe Marea Barents, 
spre Polul Nord. Expediția este con
dusă de Artur Chilingarov, un depu
tat rus în vârstă de 67 de ani și 
pasionat de expediții. El este însoțit 
de colegul său Vladimir Gruzdev șl de 
cercetătorul Anatoli Sagalevici. Cei trei

vor lăsa la bordul submarinului un 

mesaj pentru viitoarele expediții șl un 
steag al Rusiei. Pe lângă scopul 
științific, expediția are șl un mesaj 
politic, de revendicare de către Mos
cova a apelor din Oceanul Arctic, 
declarație lansată inclusiv de președin? 
tele Vladimir Putin, mal transmite AFP.

Președintele Bush criticat în Congres
■ Administrația Bush 

este tot mai criticată în 
Congresul american, după 
catastrofa din Minneapolis.

Washington (MF) - Ancheta 
continuă în cazul tragediei 
din SUA, unde un pod intens 
circulat a cedat și s-a prăbușit 
în fluviul Mississippi. Până în 
prezent, nu au fost stabilite 
cauzele exacte ale accidentu
lui, însă ipoteza unui atac te

rorist a fost, din start, exclu
să. Ipoteza cea mai vehiculată 
de specialiști este că struc
tura deosebit de șubrezită a 
podului s-ar afla la originea 
accidentului soldat cu șapte 
morți și peste 60 de răniți. 
Echipele de salvare au anun
țat deja că este de așteptat ca 
bilanțul victimelor să crească, 
după ce și celelalte mașini 
vor fi scoase din apele fluviu
lui. Numărul celor blocați în
că de dărâmături în apele flu

viului Mississippi este esti
mat la aproape 30. Inaugurat 
acum patru decenii, podul din 
Minneapolis se afla în repa
rații în momentul producerii 
accidentului. Tot mai multe 
voci din Congresul american 
acuză administrația Bush de 
proasta gestionare a fonduri
lor pentru îmbunătățirea in
frastructurii. Un raport publi
cat în 2005 descria starea infra
structurii americane de trans
port ca fiind „defectuoasă”.

Președintele american, criticat 
în Congres (Foto : epa)

Preocupat
K Traian Băsescu se 
teme că gunoaiele de la 
Glina ar putea deveni 
emblema Bucureștiului.

București (MF) - După ce 
luna trecută Tăriceanu se 
arăta „supărat și afectat” de 
gunoaiele de la ieșirea din 
București spre Glina, preșe
dintele Băsescu a decis că tre
buie să vadă și el cu ochii săi 
situația de acolo. Joi după- 
amiază, președintele s-a 
deplasat la Glina pentru a 
descoperi aceleași imagini 
dezolante cu gonoaie aruncate 
cu nepăsare pe o rază de 3 
kilometri. Președintele a ex
plicat că terenul nu ține nici 
de primăria Bucureștiului și 
nici de cea din Popești-Leor- 
deni, ci aparține Agenției Do
meniilor Statului. Problema 
este că instituția nu are bani, 
dar Traian Băsescu a asigu
rat că „există disponibilitate 
pentru rezolvarea problemei”. 
. „E o chestiune administra
tivă, e o problemă instituțio
nală. Terenul nu e nici al Po- 
peștiului, și nici al Bucureș-

de curățenia capitalei

țiului. Este al ADS-ului și nu 
are cu ce să ia molozul de 
aici, nu are bani”, a explicat 
președintele, adăugând că 
„disponibilitate pentru rezol
varea problemelor există, pe 
princiului de întoarcere spre 
societate”. Ca și Tăriceanu, și 
președintele Băsescu a fost 
foarte deranjat de ceea ce a 
văzut: „Ce vedem aici riscă să

devină o emblemă pentru 
Capitală. Vin străini, oamenii 
pleacă spre mare și văd toate 
acestea. Pentru mine devine 
deja un lucru extrem de urât. 
Nu se poate ca în orașul în 
care peședinția își are sediul 
să existe asemenea locuri, 
mai ales în condițiile în care 
Bucureștiul începe, încet, în
cet, să arate mai bine”.

Ziarist ucis '
Oakland (MF) - Redac- 

torul-șef al unui ziar din 
California a fost împuș
cat mortal în plină stra
dă, joi dimineață, la Oak
land, transmite AFP. Dra
ma s-a produs joi la Ora 
locală 7.25, când jurnalis
tul Chauncey Bailey, în 
vârstă de 57 de ani, se 
îndrepta către sediul zia
rului Oakland Post. „A 
fost atacat de un bărbat 
mascat și înarmat, îm
brăcat în haine de cu
loare închisă”, a explicat 
Harry Harris, prieten al 
victimei și jurnalist la 
Oakland Tribune. Poliția 
din Oakland, oraș de 
415.000 de locuitori de la 
est de San Francisco, nu 
a putut fi contactată pen
tru a comenta. Potrivit 
lui Harris însă, poliția 
nu știe dacă asasinatul 
are legătură cu munca 
jurnalistului, cunoscut 
pentru militantismul său 
în favoarea comunității 
de culoare.

Redactor șef: Alexandru Seres, Redactor șef adj.: Clara Pâs
Redactori: liberi u Stroia fredactor coordonate', -rae-n*--  ’(eagu C o'-a- 
Marinat, Sanda Socamcu. V>ae-a Târnei. ?ana
Fotoreporter 7'3'ar
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Corectori ACe .. ț» ».*='  -*
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• în lista UNESCO. Județul Hunedoara 
are înscrise în Lista Monumentelor Istorice 

j 516 de monumente. Dintre acestea, 5 
sunt incluse pe Lista Patrimoniului 

j UNESCO. Cetatea de la Luncani (Piatra 
’ Roșie) și Cetatea dacică de la Costești 
1 sunt doar două dintre monumentele isto- 
î rice intrate în patrimoniul universal. (D.l.)

Lucrări reluate după 10 ani

CMRWTARIU

Schimbarea 
modificării
DANA IQAN
dana.ioan@informmedia.ro

Se modifică iarăși, din nou, încă o 
dată, și nici măcar nu se poate apre
cia pentru cât timp, sistemul de învăță

mânt. A devenit tot mai clar că 12 ani (cât 
dura un ciclu normal de învățământ) sunt 
prea lungi pentru ca să se păstreze o 
gândire constantă pentru educația unei 
generații. Fiecare ministru a venit cu pro
priile idei. Fiecare experiment a mai schim
bat ceva din formă, fără ca fondul proble
mei să fie substanțial atins. Generațiile de 
după '90 au avut parte de tot felul de 
schimbări. Așa s-a umplut țara de studenți 
agramați, în condițiile în care chiar limba 
română a fost cuprinsă în grilă și de liceeni 
tupeiști, care filmează la ore cât de inova- 
tivi sunt în umilirea dascălilor lor.

Poate că totuși e bine ca de la 3 ani 
copiii să fie cuprinși într-un sistem 
școlar. Sunt adunați așa din fața blocului, 

sunt învățați măcar minimele coordonate 
ale unui comportament civilizat. Cei „șapte 
ani de-acasă" altă dată aveau altă valoare.

■ Au început lucrările 
de construcție pe str. 
Moldovei, după o pau
ză de aproape 10 ani.

Dana Ioan
dana.ioan@informrnedia.ro

Hunedoara - Pe strada 
Moldovei, aflată într-o zonă 
centrală a orașului, construc
ția ,a trei blocuri a fost aban
donată de aproape 10 ani. 
Firma care demarase cons
trucția și-a redus radical acti
vitatea, apoi a fost privati
zată, iar pentru blocurile în
cepute în mijlocul orașului 
n-a mai avut nimeni nici 
bani, nici interes să le fina
lizeze. Asta, în ciuda lipsei 
cronice de locuințe din oraș.

De o lună însă, aici a înce
put să se lucreze. Doar la u- 
nul dintre blocuri deocam
dată. Acesta a fost preluat de 
o firmă timișoreană care e 
decisă ca în trei ani să fina
lizeze lucrările. Cel puțin așa 
indică placa informativă de 
pe frontispiciul clădirii. Fap
tul că un investitor, mai ales 
din afara comunității, a decis 
că merită să investească în

La blocul nr. 3 a început să se lucreze

Hunedoara într-un astfel de 
proiect, este un semnal bun 
pentru oraș.
Istoria recentă a locului

Efervescența începutului a- 
nilor 90 a condus, în Hunedoa
ra, la deschiderea unui șantier 
pentru construcția a trei 
blocuri de locuințe. Blocurile 
urmau să aibă în total 64 de 
apartamente și, la parter, 
spații comerciale. Pentru orga
nizarea șantierului au fost 
demolate câteva ateliere șco

Acum casa în sine nu poate educa, bunicii 
sunt prea bătrâni, iar părinții - prea 
ocupați, prea indiferenți sau prea... plecați 
să facă bani pentru a se ocupa de asta.

Mi-e teamă că se vor mai face experi
mente pe multe generații de elevi 
de acum încolo până să se ajungă la stabi

litate. Ori, copiii au nevoie tocmai de 
această stabilitate. Permanentele schimbări
cu care se confruntă nu sunt de natură să îi
ajute să își facă planuri proprii de viitor, 
sau măcar să fie pregătiți să facă față 
provocărilor oricărui viitor îi așteaptă.

„Fiii satului" la Romos
Romos (D.L) - Anul trecut s-au împlinit 

800 de ani de la înființarea localității Romos, 
prilej cu care toți locuitorii și oaspeții lor au 
sărbătorit atunci evenimentul. Consiliul 
Local a decis ca prima duminică a lunii 
august să devină zi de sărbătoare în 
comună. „Am ales această perioadă pentru 
că mulți dintre foștii locuitori ai comunei 
sunt plecați în Germania, și vara vin în 
țară, la prieteni și la rude, și petrec aici 
câteva zile. Am numit sărbătoarea „Fiii satu
lui”, deoarece chiar cei plecați își au orig
inile aici și, oriunde ar fi, tot fii ai locului 
sunt.”, spune primarul Mihai Pătrânjan.

Pentru duminică, romoșenii au pregătit 
moduri de petrecere a timpului pentru toate 
gusturile: spectacol folcloric, programat să' 
înceapă la prânz, în curtea școlii și să se 
termine seara, discotecă pentru toți cei care 
se simt tineri, un meci de fotbal între echipa 
de fotbal locală și Corvinul generației lui 
Văetuș, mici și bere pentru toți. înaintea 
începerii meciului, fotbaliștii romoșeni vor fi 
premiați de către Primărie pentru că echipa 
lor a ajuns în optimile Cupei Primăriilor la 
fotbal, rezultat considerat notabil de către 
autorități.

Controale
■ Un consilier județean 
cere continuarea verif
icărilor efectuate în 
piețele hunedorene

Deva (M.S.) - Consilierul 
județean Costel Avram (PRM) 
a cerut autorităților să per
manentizeze controalele efec
tuate în piețele agroalimenta- 
re din județul Hunedoara, 
pentru diminuarea „fenome
nului intermediarilor”. Potri
vit consilierului, scopul con
tinuării unor astfel de acțiuni 
va avea efecte benefice asupra 
cetățenilor, pentru c, eli
minarea multor intermediari 
va duce, în final, la o stopare 
și chiar la o reducere a prețu
rilor la legumele și fructele 
comercializate în piețele hu
nedorene. „Cum poate un om 
care deține 10 metri pătrați 
de grădină să producă, pe 
această suprafață, tone de

Și celelalte blocuri părăsite își așteaptă rândul

lare, a fost distrus un parc de 
cartier și, în cursul unui an, 
au fost ridicate zidurile. Lu
crările au început să treneze 
în 1991, și s-au oprit definitiv 
în 1998. O perioadă, în jurul 
zidurilor neterminate a mai 
rămas organizarea de șantier. 
Barăcile, rând pe rând pără
site de muncitori, au devenit 
adăpostul de noapte al oame
nilor fără căpătâi și adăpos
tul de zi al câinilor alungați 
din alte părți. Odată cu priva
tizarea firmei căreia îi apar

țineau blocurile, a fost ridicată 
și organizarea de șantier, au 
dispărut și locuitorii ei vre
melnici, au dispărut și noroa
iele și viața cartierului a rein
trat în normal. Acum o perioa
dă iar se va aduce aici atmos
fera de șantier, dar aceasta 
este parcă preferabilă eterna- 
lizatelor ruine. Noile proiecte 
propun și construirea de apar
tamente la mansardă și chiar 
se ia în calcul schimbarea des
tinației parterului, inițial gân
dit ca spațiu comercial.

permanente în piața

Costel Avram cere controale permanente în piețe

roșii, timp de un an întreg?”, 
s-a întrebat consilierul jude
țean, după ce i s-a spus că u- 
nii comercianți dețin certifi
cate de producător.

Pe de altă parte, consilierul 
a ținut să felicite Inspecto
ratul de Poliție al Județului 
Hunedoara pentru faptul că 
a început o serie de controale 
în piețe, dovedindu-se astfel

receptivitate la la solicitarea 
pe care Avram a făcut-o în 
calitatea sa oficială. Primele 
acțiuni de acest gen au avut 
loc în piețele agroalimentare 
din municipiile Deva și Pe
troșani. „Am primit asigurări 
că astfel de controale se vor 
repeta, cel puțin o dată la 
două săptămâni”, a mai spus 
consilierul județean.

Premiu record
București (MF) La ex

tragerea de duminică la 
Loto 6/49, premiul va fi 
de șase milioane de euro. 
Acesta va fi cel mai mare 
premiu din istoria Lote
riei Române. Până în pre
zent, recordul era deținut 
de câștigul obținut în 
01.01.2006, în valoare de 
17,7 mii. lei, urmat de 
câștigul din 05.06.2005, în 
valoare de 17,3 mii. lei. 
Ultima dată, premiul 
cat. I a fost obținut în 
data de 6 mai, anul aces
ta. Duminica trecută s-a 
încheiat seria Tragerilor 
Speciale Loto 6/49 ale 
verii, al căror bilanț este 
următorul: la cat. a II-a 
s-au înregistrat 85 de câș
tiguri în valoare de 2,7 
mii. lei, iar la cat. a III-a 
5.101 de câștiguri de peste 
patru milioane lei.

Festival de Folclor
Deva (R.R.) - Județul Hune

doara va găzdui timp de o 
săptămână, a VlII-a ediție a 
Festivalului Internațional de 
Folclor pentru copii și tineret 
intitulat generic „Carpatica”. 
Deschiderea oficială a festi
valului va avea loc pe platoul 
din fața Casei de Cultură din 
municipiul Deva, în data de 7 
august , la ora 18. Cei aproxi
mativ 300 de participanți, câți 
sunt așteptați la ediția din 
acest an a festivalului, vor 
prezenta apoi, pe principalele 
artere ale municipiului, o

paradă a portului popular. 
Devenii vor face astfel cunoș
tință cu obiceiuri și tradiții 
din Grecia, Serbia, Turcia, 
Ungaria, Bulgaria și Franța. 
Grupurile folclorice vor sosi 
la Deva în data de 6 august, 
autoritățile locale asigurându- 
le cazarea la internatele li
ceelor din localitate. Până în 
data de 13 august, când este 
stabilită festivitatea de închi
dere a festivalului, grupurile 
folclorice se vor afla în mai 
multe orașe ale județului, un
de vor susține spectacole.
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Cuplul verii 2007
HfllOacă formați un cupiu și 
—g.. aveți ceva poze de 

arătat, acum este 
momentull Vă facem 
edete șl vă răsplătim 

pentru asta! Trimiteți o 
□tografie cu voi, speci- 

nume, prenume și 
nr. de contact, pe 

adresa „Cuvântul liber" 
Deva, B-dul 22 Decem
brie, nr.37A clădirea 
Cepromin, parter, sau în 
format electronic la 

resa de mail: 
nda.bocaniciuainform-

!T 
ț

-•

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!

edia.ro în perioada 3 
ulie— 2 august, iar în 27 
ugust vă alegeți cu 200 
i! Câștigătorii vor fi 
epartajați atât pe 

sub for-
a votului electronic, 

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

| Nume..........................   Prenume..............................
' Adresa ..................................................................... Tel........
I Localitatea ................................... Votez pentru felicitarea

REGULAMENT: Pazele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe petal La acest 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acesto-a •-------=
mentare la tel.0254/ 21 1 275, int 8834

. I

A

mailto:dana.ioan@informmedia.ro
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1792 - S-a născut poetul englez Percy Bysshe Shelley 
i-. 1822)
1859 - S-a născut scriitorul norvegian Knut Hamsun,

laureat al Premiului Nobel pentru i
Literatură pe anul 1920 (m. i

1952)._____________________________ ;
1875 - A murit scriitorul danez
Hans Christian Andersen._________ :
1889 - A încetat din viață Vero- ’
nica Micle, „primul poet emines- i

cian, primul discipol al marelui poet" (Tudor Vlanu) ;
(n. 1850)._________________ ,______________ ;
1900 - S-a născut Regina Mamă Elizabeth, mama '
Reginei Elisabeta a ll-a a Marii Britanii (m, 2002)- i
1901 - S-a născut Louis Armstrong, cântăreț de
muzică de jazz.__________________________________
1916 - A fost semnat, la București, Tratatul de ,
alianță dintre România, pe de o parte, și Franța,
Marea Britanie, Rusia șl Italia, pe de altă parte, care 
prevedea, printre condițiile intrării României în război 
de partea Antantei, și satisfacerea dezideratului unirii i 
cu țara a teritoriilor românești anexate de Austro- 
Unqaria______________________________________ , I :
1996 - Președintele Statelor Unite ale Americii, Bill 
Clinton, a promulgat legea privind acordarea Clauzei i 

națiunii celei mai favorizate cu caracter permanent 
pentru România. i

Prognoza pentru astăzi
înnorat, posibil ploaie. Termometrele vor 

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

Prognoza pentru două zile
Duminică. înnorat, posibil furtună. Minima 

termică va fi de aproximativ 7°C, iar maxi
ma de 22°C.

Luni. Cer înnorat, ploaie. Temperatura mi
nimă va fi de 16°C, iar maxima de 31°C.

CALENDAR RELIGIOS
Calendar Creștin-Ortodox __  __ _________
Sfinții 7 tineri din Efes; Aducerea moaștelor Cuv. 

Mucenițe Evdochia.

Calendar Romano-Catolic _
Sf. loan M. Vianney, pr. “

Calendar Greco-Catolic _______________________
Cei 7 Ss tineri din Efes, m (+ 270). Aducerea 

moaștelor S Eudochia, m (+ sec II). ăS loan Maria 

Vianney, pr (1859)].

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, CURENT

Gaz metan__ _____ __ _________________ ________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Apa __
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Energie electrică ___ ______________ ________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 

energiei electrice.

REȚETA ZILEI

Ștrudel cu brânză
Ingrediente: 1 pachet foi de ștrudel, 350-400 g tele

mea de vacă, 750 g iaurt, 3-4 ouă,

1/2 pachet unt topit, 1/2 linguriță bicarbonat de 

sodiu, sare, piper, unt sau margarină pentru tavă. 

Mod de preparare: Se rade brânza sau se strivește 

cu furculița. Se adaugă iaurtul, ouăle bătute, bicar

bonatul, sarea și piperul. O tavă mare se unge cu 

unt sau margarină. Pe fiecare foaie de ștrudel se 

întind 1-2 polonice din compoziție, se rulează și se 

pune în tavă. După ce au fost puse toate ruladele în 

tavă se acoperă cu unt topit. Se încălzește cuptorul 

la foc iute (200°C) și se coace aproximativ 25-30 de 

minute, până când prinde o culoare aurie. Se poate

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Soluția Integramei din numărul prece
dent: M-O-A-A - PATLAGINA - 
SO - PIN - R - MENTA - TEI - LIN - 
CALD - MAC - RARE - RĂCORI - I - 
Al - OM - TUN - TM - BLOND - 
NAUT - URSI - E - SUIT - IA - SPELB 
- UT - R - GRECI - ILIC

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725
Urqențe 112

. Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

&

Este o zi bună pentru a trece la schimbări în domeniul 
afacerilor și pe plan sentimental. Sunt șanse mari să prindeți 
un contract de colaborare. Fiți foarte atent ce semnați.

Taur

Dimineața nu reușiți să faceți ce v-ați propus, pentru că 
intervin o mulțime de evenimente neprevăzute. Vă sfătuim 
să nu vă enervați și să fiți perseverent în tot ce faceți.

Gemeni

Este foarte posibil să se petreacă ceva deosebit pe pian 
social sau în relațiile sentimentale. Sunt favorizate relațiile 
de parteneriat, întâlnirile de afaceri și investițiile pentru 
cămin.

Rac

Sunteți foarte bine dispus, iar relațiile cu cei din jur decurg 
fără probleme. Pe plan financiar nu stați grozav, dar puteți 
avea succes în chestiuni casnice și în societate.

Leu

Dimineața nu vă vedeți capul de treabă. Organizați-vă cât 
mai eficient! După-amlază aveți ocazia să puneți bazele unei 
afaceri. Ca să nu aveți probleme, apelați la persoane cu 
experiență.
Fecioară

Situația financiară nu vă mulțumește deloc. în schimb, 
sunteți întrjo formă intelectuală deosebită. Puteți avea suc
ces la examene, concursuri etc. Relația cu partenerul este 
bună.
Balanță

Colaborați foarte bine cu un partener de afaceri și reușiți 
să Tncheiați o tranzacție strălucită. Relațiile cu persoana 
iubită trec printr-un moment foarte delicat. Mult succes!

Scorpion

Dimineața s-ar putea ca relațiile sentimentale să fie mai 
încordate. Vă sfătuim să nu vă ambiționați și să aveți răb
dare ca partenerul de viață să se calmeze.

Săgetător

Sunt șanse să începeți o activitate comercială din care veți 
câștiga bine. Sunteți apreciat de șefi, ceea ce stârnește 
invidia colegilor. Vă recomandăm .să acceptați munca în 
echipă.
Capricorn

Aveți un farmec deosebit și atrageți admirația celor din jur. 
Cu puțină atenție, vă puteți descurca excelent în afaceri. 
Aveți ocazia să faceți o investiție importantă pentru casă.

Vărsător

Creativitatea vă ajută să aveți succes la locul de muncă sau 
în afaceri. Planurile referitoare la o investiție serioasă încep 
să prindă contur. Nu vă neglijați familia. * N»

Pești

La serviciu reușiți să vă afirmați aproape fără nici un efort. 
Șefii vă apreciază în tot ce faceți. Sunteți plin de energie 
și merită să valorificați momentul ca să terminați ce v-ați 
propus.

'M .
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7:00 Cărarea împărăției
(doc.)

7:30 Pelerin
8:00 Phil din viitor (s
0 comedie, SUA). Cu: 

Ricky Ullman
8:30 Desene animate. Club

Disney (SUA)
9:20 La Zoo
9:30 Ro-kids.eu

10:30 Chips, cățelul 
0 războinic (ep. 1, 

dramă, SUA)
11:20 Odiseea animalelor 

(doc.)
1130 In slujba națiunii (r) 
12:00 Cartea europeană.

Club 27
12:35 0 vedetă populară 
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
14:20 Eveniment APTR
14:55 Formula 1
16:10 Mâine începe azi (doc.

Ministerul Apărării)
16:30 Parteneri de week-end

(r)
17:00 Rock'n Roll Club (r)
18:00 Teleenddopedia
18:55 Agendă Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Luptă în câmp deschis 
(western, SUA, 2003). 
Cu: Robert Duvall, 
Kevin Costner, 
Annette Bening. R.: 
Kevin Costner

22:30 Top Super Hit Maga
zin muzical

0:10 Dreptate (thriller, 
SUA, 1999). Cu: James 
Belushi, Charles Du- 
rning, Tracey Need
ham, JoBeth Williams. 
R.: Jack Ersgard

2:00 Viețile Lilianei Hell
man (doc. SUA, 1990)

3:00 Jurnalul TVR (r). 
Meteo. Sport

3:50 Mâine începe azi (r) 
4:10 Arta de-a ucide

(film, r)
5:55 Eveniment APTR.

Nominalizări reportaj 
Hobrța, coloana și trac
torul (r)

630 Intecțame după inte- 
yare(r)

7:00 Povești clasice
(desene animate)

8:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

10:00 Cucerirea Angliei 
H(film, r)

11:45 ProMotor 
12:45 Cu tăunii de coame 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine

(reluare)
17:00 Caravana dansez pen

tru tine
18:00 Xena, Prințesa 

0 războinică
(film serial, episodul
10, aventuri, Statele 
Unite ale Americii/ 
Noua Zeelandă, 1995) 
în distribuție: 
Lucy Lawless. 
Xena este unul din 
cele mai spectaculoase 
seriale de gen. Prințesa 
este o femeie fru
moasă și trupeșă, 
excelentă luptătoare.

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

20:30 Beowulf
(acțiune, SUA, 1999). 
Cu: Christopher Lam
bert, Rhona Mitra, 
Oliver Cotton. R.: Gra
ham Baker

22:30 Îngerul morții (thriller, 
Canada/SUA, 2004). 
Cu: Alison Eastwood, 
Nicholas Celozzi, Judd 
Nelson. R.: Dimitri 
Logothetis

0:30 Beowulf (film, r)
G (acțiune, SUA, 1999). 

Cu: Christopher Lam
bert, Rhona Mitra, 
Oliver Cotton. R.: Gra
ham Baker 

2:30 îngerul morții
(film, r) 

4:30 La Bloc
(reluare)

5:00 Caravana 
Dansez pentru tine 
(reluare)

6:00 Pro Motor
(reluare)

6:45 Zarurile au fost 
H aruncate (film, r)

8:30 în gura presei, 
cu Mircea Badea. 
Revista presei.

9:30 Casa de piatră
10:00 Roata de rezervă 
10:30 Comedia animalelor

, 0 (film serial)
11:15 Desene animate: 

Animax: Slimer și 
vânătorii de fantome; 
Karate Kid; Căpitanul 
Scarlet

13:00 Știri
13:15 Felicia
14:00 Tinerii mușchetari 

0(film serial). Cu: Tobias 
Mehler, Karen Cliche, 
Robert Sheehan, Zak 
Santiago

16:00 Seaetui succesului
13 meu (comedie, Statele 

Unite ale Americii, 
1987). Cu: Michael J. 
Fox, Helen Slater, 
Richard Jordan. R.: 
Herbert Ross

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport. 

Meteo

20:45 Fotbal — Liga 1: 
Dinamo vs FC Vaslui

22:45 Gattaca (SF, SUA, 
131997). Cu: Ethan 

Hawke, Uma Thruman, 
Jude Law, Gore Vidal, 
Elias Koteas, Alan 
Arkin. R.: Andrew Nic- 
col

0:45 Euforia Midnight Sun 
Tour

130 Concurs interactiv
230 Huff

0 (film serial)
330 Joe Dirt

(comedie, Statele Unite 
ale Americii, 2001). 
în distribuție: 
David Spade, 
Christopher Walken, 
Kid Rock, 
Jaime Pressly. Regia: 
Dennie Gordon

5:15 Desene animate: Ani
max - Slimer și 
vânătorii de fantome

630 FeSda (r)

7:00 Doctor Who (r) 8:00 
Aventurile lui Tsatsiki (s). Cu: 
Samuel Haus, Alexandra 
Rapaport 830 Megatehnicus 
9:00 Pescar hoinar (r) 9:30 
Natură și aventură 10:00 Via 
sacra 11:00 Liber pe con- 
trasens 12:00 EU-RO Case (r) 
1230 Bugetul meu (r) 13:00 
Arena leilor (r> 14:00 Miracole 
(s) 15:00 D'ale Iu' Mitică (r) 
16:00 Bazar (r) 16:30 Auto
strada TVR 18:00 Jurnal 
regional 18:35 Verdict: crimă! 
(s) 19:25 Europa altfel 19:40 
Să vorbim despre cinema 
20:10 în umbra legii (s) 21:00 
Ora de știri 22:10 Martorul 
tăcut (s) 23:10 0 lecție pentru 
profa de istorie (thriller, SUA, 
1999) 0:50 Liber pe con- 
trasens (r) 1:50 Muzica la 
maxim (r)

6:00 Clona (r) 7:00 Iubiri (r) 
8:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
9:00 Cântec de iubire (s). Cu: 
Lucero, Fernando Colunga, 
Daniela Romo 11:15 Un medic 
în familie (s) 12:30 Al șaptelea 
cer (s) 13:30 Prizoniera (s) 
14:30 Mama Vitregă (s) 15:30 
Iubiri (s) 16:30 Daria, iubirea 
mea (s) 17:30 Poveștiri ade
vărate 18:30 Salome (s) 20:30 
Numai iubirea (s) 21:45 Clona 
(s). Cu : Murilo Benicio, Gio
vanna Antonelli 24:00 Pri
zoniera (r) 1:00 Poveștiri 
adevărate (r) 2:00 Numai 
iubirea (r) 3:00 De'3 X femeie 
(reluare)

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

9:00 Gool old days 11:00 
Aventurile lui Martin Miste
riosul 12:00 Agenția de turism 
■•230 Fit & Chic 133DO Tîbanu' 
13:30 Pet Zone 14:00 Dennis, 
vânătorul de dinozauri (come
die, SUA, 1987) 16:00 Prințesa 
Sofia (dramă romantică. Italia, 
1993) 18:00 Fotbal Liga I 
Burger: Politehnica lași - FC 
U Craiova 18:30 Știri Națion
al TV 19:45 Duplex Freshma- 
nia (live) 20:00 țara Iu' Papură 
Vouă (div.) 20:15 Freshmania 
22:15 Grădina lui Grace (co
medie, Anglia, 2000)

8:30 Road Runner - cea mai 
rapidă pasăre (r) 9:00 Desco
peră România 9:30 Duminică 
de duminică 12:30 Aproape 
liber (film, r) 1430 Născut DJ (r) 
15.00 Ruleta destinului (r) 16.00 
Ca-n familie (s) 1700 Grâbește- 
te încet (comedie) 1900 Rebel 
în California (s) 20:00 Enter
tainment News 2020 Alias (s) 
2130 Divorțați.. dar împreună 
(ep. 1, comedie, SUA 1996) 
2200 Miami (s) 2300 Și Dum
nezeu... a creat femeia (come- 
deAfiană. SUA 1988)

730 Desene animate 8:00 
Quizzit 9:00 Copiii de la 402 
(d. a.) 10:00 Imobiliare Blitz 
11:00 Autoforum 11:40 Tele 
RON 13:00 Justiție oarbă (s) 
14:00 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:15 Super Nanny (r) 16:50 
Te crezi mai deștept? (r) 18:00 
Focus 1930 Camera de râs 
20:00 Ofițer și gentleman 
(drama romantică, SUA, 1982) 
22:30 Rowenta Elitte Model 
Look 23:00 Salvați soldatul 
Ryan (război/dramă, SUA, 
1998). Cu: Tom Hanks, 
Edward Burns, Tom Sizemore 
2:30 Sunset Beach (s) 4:00 
Trăsniți în N.A.T.O. <r)

10:00 Vis de vacanță 10:30 La 
limită. Autoshow 11:00 
Lumea Poveștilor Nemuritoare 
11:30 Quadriga (doc.) 12:00 
Beretele albe. Magazin de 
informații culturale și de diver
tisment 13:00 Fan X 14:00 
Destinații la cheie. Călătorii în 
străinătate cu Theea 14:30 
Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze 17:00 High Life (r) 
18:00 Briefing. Știrile săptă
mânii 19:00 Documentar 
19:30 Situație de criză (s) 
20:00 Adio, dragă Nela! 
(comedie, România 1972) 
22:00 Beretele albe (r) 23:00 
Interzis. •

9:50 Tu și eu (dramă, Franța, 
2006). 11:25 Gospel (dramă, 
SUA 2005). 13:10 Băi, care mi- 
ai șutit mașina? (comedie, SUA 
2000). 14:35 Ochiul delfinului 
(dramă, SUA, 2006). 16:20 Ce 
vrăji a mai Scut nevasta mea? 
(comedie, SUA, 2005). 18:05 
Echipa Sfarmă-Tot (comedie, 
SUA, 2005). 20:00 Sin City 
(acțiune, SUA, 2005). 22:05 
Creep (horror, Marea Britanie, 
2004). 23:35 Când adevărul 
minte (dramă, SUA, 2005). 
1:25 Dragoste mare: Petrecere 
pentru Betty (Ep. 9)

11:00 Realitatea de la 11:00 
11:30 Jurnal de bord 13:10 
Money Express 14:00 Reali
tatea de la 14:00 15:00 Rea
litatea de la 15:00 15:20 Fa
brica 16:00 Realitatea de la 
16:0018:45 Jurnal sport 19:15 
Ediție specială 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:10 Euro- 
sceptici, cu Adrian Ursu 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:30 
Ultima oră (r) 23:00 Descoperă 
România 23:30 Jurnal de mare 
audientă 24:00 Realitatea de 
la 24:00

10:00 Curse 11:00 în vileza a 
cincea 11:30 X-Testers 12:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
13:00 Dependenți de cas
cadorii 14:00 Cascadorii ca-n 
filme 15:00 Vânătorii de mituri 
16:00 Brainiac 17:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 18:00 
Misiune incredibilă 19:00 
Automobile americane recon
diționate 20:00 Indestructibilii 
21:00 Or. G, medic legist 
22:00 Crime care au zgudurt 
lumea: Scț.i West 23:00 
Moștenire nedorită: Instru
mente chirurgicale uitate 
24:00 0 pradă rr-ortaîă: 
începătorii
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• Mi 7: Sima! -Orljtl»;
• Mi 76: jolmui - lajin - Ottnllu da Joi - 
famidia;
- Ml ■: iha - Guriudi - Cimpurl Maa - Ih|hi 
Zim;
- Dm: Calaa Zarandulul (D.N.7), l-dala 22 &■■■• 
bria, Sacadai |l N. Bllcncu, itr. M, Inimii.

Seceta îi scoate în stradă
■ Sindicaliștii din legu- 
micultură amenință că 
vor bloca Capitala și 
unele artere județene.

București (MF) ■ Agricul
torii sunt nemulțumiți de fap
tul că autoritățile nu iau mă
suri de combatere a efectelor 
generate de secetă șl pentru 
cel care cultivă legume In 
sere, solarii și pe câmp, pen
tru pomicultorl și viticultori. 
Președintele Federației Agros- 
tar, Nicolae Ștefan, declara 
recent că peste 80 la sută din 
suprafețele agricole ale Româ
niei sunt pârjolite de secetă, 
fântânile au secat și anima
lele sunt vândute la prețuri 
foarte mici din lipsa furajelor 
sau pentru că mor de foame. 
Sindicaliștii solicitau ca, In 
cazul fermierilor care, din 
anumite motive, nu au reușit 
să-și asigure culturile, Spri
jinul să fie redus la Jumătate, 
Insă să albă capacitatea de a- 
și relua ciclul agricol. Guver
nul a declarat, in luna iunie,1 
stare de calamitate naturală 
In agricultură pentru zone 
din 34 de Județe șl a anunțat 
că va acorda despăgubiri in 
sumă de 600-750 lei/hectar, 
Însă doar pentru culturile

HUNEDOARA
Farmacia „Grain Una”, non-stop, Bd. Dada, nr. 
33.®-* 748080.
DEVA........................................................................
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-> 211616, 224488.

l*

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

5 8 2
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8 5 4 9
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„Leii" vizitează copiii din județ
■ Copiii din centrele 
rezidențiale hunedore- 
ne sunt gazde pentru 
prietenii lor englezi.

Cum PAs_________________
cliri.pMVlnfcrmm«ll«.ro

Deva - Copiii din câteva 
centre rezidențiale din cadrul 
Direcției Generale de Asis
tență Socială și Protecția Co
pilului Hunedoara sunt gazde, 
timp de o săptămână, pentru 
cei șase membrii ai organi
zației de caritate „Lions 
Club” Anglia. Pentru al șase
lea an consecutiv, membrii 
acestei organizații vin în cen
trele rezidențiale din județul 
Hunedoara cu dorința de a 
petrece cât mai mult timp în 
prezența copiilor, de a le face 
surprize plăcute și de a le 
dărui mici atenții. „Cu aceas
tă ocazie sunt vizitați copiii 
aflați cu măsură de protecție 
specială din Apartamentele 
Familiale din Hunedoara, De

AVANSAȚI

9 1 6
4 2 8

1
3 1 7

8 6 3
5 9

1 3 9
4 5
7 8 2 9
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători . Avansați
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Tâlhărie
Hunedoara (M.T.) - Trei 

tineri din municipiul Orăștie 
sunt cercetați de Poliția Mu
nicipiului Hunedoara, pentru 
comiterea infracțiunii de tâl
hărie. „Valentin Constantin 
P., în vârstă de 22 ani, din 
municipiul Orăștie, împreună 
cu Csaba Laslo H., în vârstă 
de 19 ani, din municipiul 
Hunedoara, ambii fără ocu
pație și cu antecedente penale 
și Ionuț Lilian C., în vârstă de 
15 ani, aflat în abandon șco
lar, din municipiul Hunedoa
ra, în timp ce se aflau pe o 
stradă din localitate au smuls 
lănțișorul din aur de la gâtul 
unei femei în vârstă de 65 de 
ani, Niculina F., din munici
piul Hunedoara, pensionară”, 
a declarat subcomisar Magda 
Popa, din cadrul Inspectora
tului de Poliție al Județului 
Hunedoara. Valentin Constan
tin P., în vârstă de 22 ani, din 
municipiul Orăștie este cerc
etat în stare de arest preven
tiv, iar ceilalți doi tineri în 
stare de libertate pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
tâlhărie.

Seceta a afectat legumicultorii, dovadă prețurile mari din piețe

asigurate și unde au fost Înre
gistrate pagube mai mari de 
30 la sută din producție.
Subvenții la toamnă

Executivul a mai decis, in 
această săptămnă, ca pro
ducătorii agricoli din sectorul 
vegetal să beneficieze de sub
venții cuprinse Intre 400 și 
500 lei pentru achiziționarea 
motorinei, semințelor și În
grășămintelor necesare în

Membrii Clubului Lions petrec, anual, o săptămână alături de 
copiii din centrele rezidențiale
va, Simeria, din Casele Fami
liale Orăștie, din Centrul de 
Plasament Hațeg și Centrul 
de Plasament Brad. Ca în fle
care an, a fost vizitat Centrul 
maternal Hunedoara căruia 
englezii îi acordă o atenție 
deosebită.

Aici Clubul „Lions” din 
Anglia a oferit, pe parcursul 
colaborării, lucruri de strictă 
necesitate, jucării și mobili

Bătut pentru că nu a 
făcut compromisuri

Baru (M.T.) - După pro
punerea „indecentă” de a 
amâna cotrolul la o firmă 
de debitare a materialului 
lemnos, pe care angajatul 
ITRSV a respins-o explicân- 
du-le celor doi (femeii care 
s-a prezentat ca fiind repre
zentantul firmei și însoți
torului acesteia, Adrian 
Marioani) că trebuie să își 
facă datoria și nu poate 
face concesii, a fost luat la 
pumni și picioare. „Refuzul

L-a luat la bătaie

ființării culturilor de grâu, 
rapiță și alte produse in toam
na acestui an. Pentru un hec
tar de grâu va fi acordată o 
subvenție de 500 lei, pentru 
un hectar de rapiță vor fi 
plătite 400 lei, iar pentru alte 
culturi vor fi alocate 450 lei. 
Sprijinul financiar va fi acor
dat până la 30 septembrie, 
prin atribuirea gratuită de 
bonuri valorice nominale, 
însă doar pentru culturile asi

er pentru camerele copiilor”, 
a declarat Viorica Popescu, 
directorul instituției hune- 
dorene. în cadrul activităților 
desfășurate în cadrul partene- 
riatului, luni, 6 august, de la 
ora 11, la Stadionul „Cetate” 
Deva va avea loc „Ziua Spor
tului” sub forma unei com
petiții sportive cu premii de
dicate copiiilor din centrele 
rezidențiale.

angajatului nostru a stârnit 
furia lui Adrian Marioani, 
care i-a adresat acestuia in
jurii și amenințări cu 
moartea atât lui, cât și fa
miliei sale. Marioani nu s- 
a oprit doar la atât, ci l-a 
lovit pe Vitan cu pumnii și 
picioarele până și-a pierdut 
cunoștința”, a declarat ins- 
pector-șef în cadrul ITRSV 
Timișoara, inginer Aristo- 
tel Vișoiu. Ca urmare a 
loviturilor primite, Vitan a 
fost internat opt zile la 
secția de chirurgie a Spi
talului din Petroșani, iar la 
externare a primit un cer
tificat medico-legal pe o 
perioadă de 18 zile. Cazul 
este cercetat de către Poli
ția comunei Bănița, care a 
sesizat Parchetul de pe lân
gă Judecătoria Petroșani 
pentru continuarea cerce
tărilor. 

gurate și lucrate cu tehnologii 
moderne.

Săptămâna trecută, Execu
tivul a aprobat și un plan de 
măsuri pentru elaborarea 
strategiei naționale de redu
cere a efectelor secetei pe ter
men scurt și mediu, urmând 
ca strategia propriu-zisă să fie 
prezentată Guvernului în ter
men de 90 zile, pe baza unor 
hărți speciale și a unor pro
iecții satelitare.

Discuții pentru 
buget

Deva (M.S.) - Depu
tatul Cosmin Nicula a 
declarat că dorește să 
aibă o întâlnire cu pre
fectul și cu președintele 
Consiliului Județean Hu
nedoara pentru a analiza, 
împreună cu aceștia, pro
iectele apreciate ca pri
oritare la finanțările ce 
ar urma să fie prinse în 
bugetul de stat pe anul 
2008. Parlamentarul a 
menționat că face parte 
din comisia de buget a 
PSD, la nivel central, și o 
discuție cu autoritățile 
locale i-ar putea permite 
promovarea proiectelor 
hunedorene în proiectul 
de buget văzut prin pris
ma PSD. „Proiectele ar 
putea fi cuprinse apoi în 
bugetul de stat pentru 
anul 2008”, a afirmat 
deputatul social-demo
crat.

Licitație
Orăștie (C.P.) - Primăria 

municipiului Orăștie va orga
niza în data de 20 august o 
licitație pentru atribuirea 
lucrărilor de proiectare și e- 
xecuție în vederea reabilitării 
drumului din zona cunoscută 
sub denumirea Valea Rea. 
Municipalitatea deține acolo o 
suprafață de pădure pe care 
intenționează să o exploateze 
forestier, dar și din punct de 
vedere turistic. Pentru reabi
litarea infrastructurii a fost 
întocmit un proiect prin care 
au fost accesate fonduri din 
programul SAPARD. Cu acești 
bani se vor reabilita patru 
kilometri de drum, iar va
loarea totală a lucrărilor se 
ridică la 1,9 mil. lei, a declarat 
Radu Hosu, director tehnic în 
cadrul Primăriei Orăștie.
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Drumeții la 
Câmpu lui Neag

• Descărcările electrice. Aceste fenome
ne au loc începând cu sfârșitul lunii mai și 
până la sfârșitul lunii septembrie. în tim
pul furtunilor de vară, pericolul este mare 
pe crestele ascutițe sau platourile înalte 
pe care turistul trebuie să le părăsească 
cât mai grabnic cu putință. (I.M.)

Câmpu lui Neag, o legendă vie
■ O legendă spune că 
satul a fost întemeiat de 
haiducul Neagu, care s-a 
ascuns de turci în munți.
SG. MAJ. lONUȚ MARCU

Cum aranjăm rucsacul
Câmpu lui Neag (I.M.) - Una dintre pro

blemele esențiale este necesarul alimentar. 
Unii cred că numai cu câteva conserve de 
carne și sardine pot trăi deoarece conțin 
multe calorii, Iar când pornesc la drum, 
constată că a cărat multe lucruri inutile, 
lipsindu-i unele care ar fi fost folositoare. 
Ranița se pregătește în funcție de traseu, 
durată, anotimp, vârsta drumețului. Calcu
lați necesarul și evitați condimentele, exci
tantele și alcoolul. Știți care este împărțirea 
optimă a greutății la împachetarea raniței 
pentru ture lungi, fără o oboseală pre
matură? Jos vom pune lucrurile ușoare (sac 
de dormit, salteaua izolatoare), apoi vin 
lucrurile cu greutatea medie, iar în dreptul 
omoplaților se vor pune cele mai grele. Dea
supra și de-a lungul exteriorului vom pune 
iar lucrurile ușoare.

Câmpu lui Neag - Despre 
satul Câmpu lui Neag, o le
gendă spune că ar fi fosil 
întemeiat de un haiduc cele
bru, pe nume Neagu, care s- 
a ascuns de turci în munți. El 
ar fi marcat vatra viitorului 
sat, înfigând în pământ o pia
tră (un monolit) de vreo doi 
metri lungime, care avea 
încrustată în ea două filoane 
de cuarț alb, dispuse în formă 
de cruce. Cert este faptul că, 
în 1850, preotul din sat, Con
stantin Stanei, a găsit această 
piatră căzută pe malul Jiului, 
a luat-o cu o sanie trasă de 
boi și a plasat-o în curtea 
casei sale, care din 1890 și 
până în 1936 a fost și școală 
sătească. Astăzi,' piatra se află 
la intrarea în satul Câmpu lui 
Neag. Lângă această piatră 
tronează busturile lui Traian 
și Decebal. Un eveniment de 
seamă al secolului al XVII - 
lea a fost trecerea lui Matei 
Basarab prin Uricani (1631), 
împreuna cu alți boieri și cu 
oastea sa, strânsă de prin 
Țara Hațegului. în pribegia 
lor prin Ardeal au intrat, prin 
pasul Vâlcan, și în Uricani.
Valea de Pești

în 1980, vatra satului Câm
pu lui Neag a fost strămutată 
la 500 metri mai la vest, iar 
pe locul acestuia s-au început

Zona atrage din ce în ce mai mulți turiști, atât români, cat și străini (Foto: CL)

excavările pentru exploatarea 
cărbunelui. Activitatea de 
extracție a cărbunelui la 
Câmpu lui Neag a început 
prin lucrări de suprafață în 
cariere. După anul 1990, 
această carieră a fost închisă, 
formându-se în prezent un 
luciu de apă.

în localitatea Valea de Pești 
există un baraj de acumulare 
de o mărime și o frumusețe

rar întâlnite, aflat într-un 
cadru natural deosebit, care 
deservește cu apă potabilă 
întreaga populație a Văii Jiu
lui. Valea de Pești se află la 
opt kilometri de orașul Uri
cani, la o distanță de trei 
kilometri de DN 66A și la o 
altitudine de 920 metri. Lacul 
Valea de Pești este lac de acu
mulare. Are o suprafață de 
cinci hectare, volumul este de

4,5 milioane mc și are o 
lungime de 2,5 kilometri. în 
apa acestui lac, pescarii pot 
prinde pești ca: somnul, cra
pul, mreana și cleanul.

Peisajele de aici suntdeo 
sebit de spectaculoas^mf<:ți 
abrupturi, grohotișuri, creste 
zimțate, avene, peșteri, chei, 
cascade, vegetație specifică, 
cu valoare peisagistică și 
științifică.

„Raiul" iubitorilor de 
sporturi extreme
■ Câmpu lui Neag are 
multe de oferit, în spe
cial iubitorilor de spor
turi extreme.

SG. MAJ, lOHUȚ MARCU

Câmpu lui Neag - Vizita
torii acestor locuri pot alege 
între activitățile mai lejere, 
așa cum ar fi drumeția și 
campingul, și cele extreme, 
pentru cei la care adrenalina 
trebuie să fie la un nivel ridi
cat, ca alpinismul sau spe
ologia. Zona Șarba - Câmpușel 
găzduiește câteva stânci de 
calcar pentru practicarea 
alpinismului și escaladei. 
Zona râului Taia și împre
jurimile Uricaniului sunt 
zone cu un bun potențial în 
ceea ce privește alpinismul și 
sunt ușor accesibile. Cele mai 
multe trasee sunt în lungime 
de o coardă și necesită un set 
de carabine. Traseele variază 
în dificultate de la 5.6 până la 
5.13. Multe dintre pitoane și 
bolțuri sunt vechi și ar trebui

verificate permanent, mai 
ales înainte de cățărare.

Speologie
în Zona Șarba - Câmpușel 

este o rețea vastă de peșteri - 
aproximativ 300 - dintre care 
puține amenajate pentru vi
zitare. Speologii găsesc teren 
propice pentru expediții în 
peșterile Zeicu, Dâlma cu 
Brazi, Piatra Scobită, avenul 
de la Stâna Tomii. în afara 
acestui „poligon calcaros” 
mai sunt, pe marginea ma
sivului, și alte brâuri cal- 
caroase, cum sunt cele din 
apropierea satului Peștera, 
apoi cel de la Păroasa. Peș
tera Zeicu este cunoscută din 
vechime de localnici, după 
denumirea haiducului Zeicu 
ce se ascundea aici de „po
teră”. Se povestește că la 
capătul hornului s-ar fi găsit 
flinte ruginite de către pă
durarii temerari care au es
caladat hornul folosind un 
buștean, care mai este și 
acum ‘acolo. Gurile rele mai 
povestesc de o fată care a fost

Traseele nu sunt ușor de străbătut, dar peisajul merită (Foto:CL)

Reguli pentru tactica de mers
Câmpu lui Neag (I.M.) - începeți mersul 

în așa fel, încăt să fie suficientă respirația 
numai pe nas. începeți drumul la munte 
fără să vorbiți, vă ajută să reglați respira
ția. Opririle mai lungi de 1- 1,5 minute tre
buie eliminate pentru a menține un randa
ment maxim și să eliminați răcirea corpu
lui. Pentru așa-zisele opriri tehnice (schim
bare de lenjerie, legare în coardă, foto
grafiere, legare de colțari, manevre de asi
gurare, băut apă sau scos de mâncare din 
raniță), maximum un minut este suficient, 
înainte de a ajunge la destinație parcurgeți 
ultimele 5-10 minute din ce în ce mai încet. 
Nu vă așezați pe pământ pe o durată lungă 
de timp. Este valabil nu numai iama, ci și 
vara. în cazul în care apar crampe muscu
lare (semn de deshidratare și lipsă de săruri 
minerale) nu vă opriți din mers, reduceți 
doar viteza de mers.

răpită de haiduc, târâtă în 
peșteră, batjocorită ș.i apoi 
aruncată în puțul adânc de 50 
de metri. Pentru vizitarea

acestei peșteri este bine ca 
aprovizionarea cu apă să se 
facă de jos, din Valea Jiului 
de Vest.

Marcaj: triunghi roșu; motelul 
Valea de Pești - șaua Dâlma Căzută; 

bandă roșie: șaua Dâlma Căzută - 
șaua Prislop.

Casa de vânătoare Câmpușel - Pasul Jiu - Cerna - șaua La Suliți - Muntele Câmpu lui Neag - motelul Valea de Pești - șaua Dâlma Căzută - Muntele
Șiqleul Mare - șaua Prislop

Casa de vânătoare Câmpușel - 
Muntele Coada Osiei - șaua Groa
pa Nedeuții - La Bârloagă - valea 
Bistriței - Gurenl - Peștișani, 
Marcaj: triunghi roșu.

Cabana Câmpu lui Neag - Scocul 
Jiului - valea Gârbova - valea 
Vâja- valea Bistriței - valea Blstri- 
cioara - pârâul Panorici - 
Mănăstirea Tismana._____________
Marcaj: triunghi roșu: Câmpu lui 
Neag - Scocul Jiului; cruce roșie: 
Scocul Jiului - Tismana.

Bou - Muntele Cioclovina - Mănăstirea Tismana, 
Marcaj: triunghi albastru (fost tri ______________
unghi roșu), 1

Cantonul silvic Câmpușel - sub 
vf. Piatra Iorgovanului; șaua 

Stănulețu Mic Muntele 

Drăgșanu - cabana Buta. 
Marcaj: triunghi roșu: cantonul sil
vic Câmpușel - șaua Stănulețu Mic; 
banda roșie și triunghi albastru: 

șaua Stănulețu Mic; cruce roșie și 

punct albastru: șaua Plaiul Mic - 
cabana Buta.



CUVÂW Incertitudini în Liga a IV-a
S Klt î

( Amicale. Astăzi, „Mureșul" Deva joacă 
*șUB meci amical la Câmpia Turzii, cu Indus- 

jcria Sârmei din localitate. în perioada 
'următoare vor urma și alte partide: două 
'tneciuri cu CFR Timișoara, unul cu Poli II 
fe.Timișoara, iar ultima partidă din această 
^wioadă de pregătire va fi pe teren pro- 

tot cu cei din Câmpia Turzii. (V.N.)

zat oferte mai bune
Deva (V.N.) - La o recentă întâlnire cu 

Sică Barbu, antrenorul de la „Mureșul” 
ins după mai mulți 
ani din nou în Liga 
a Il-a de fotbal, am 
aflat și unele 
chestiuni mai puțin 
strict legate de 
echipă. Ne referim la 
faptul că tehnicianul 
a refuzat in această 
vară oferte venite de 
la alte echipe. Le-a 
refuzat chiar și pe 
cele mai bune din 
punct de vedere 
financiar. Și nu știm 
câți antrenori ar fi 
făcut același lucru, 
întrebarea pe care i- 
am pus-o a fost: de 

ce ? „Pentru mine sunt mai importante 
liniștea și mediul de lucru. Libertatea de a 
decide’ cine și când joacă. Iar acest lucru se 
întâmplă la „Mureșul” Deva” - a spus tehni- 
craniîl. El a ținut să precizeze că acest lucru 
se întâmplă datorită seriozității sponsorului 
echipei, „Agrocompany Băcia”. „Este un 
lucru foarte important ca ceea ce se discută 
și se promite să se și realizeze. Or, din 
acest punct de vedere, nu avem probleme” - 
a precizat Barbu.

Gică Barbu

■ Unele echipe încurcă 
mersul firesc al 
desfășurării noului 
sezon competițional.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Revenim astăzi la 
ceea ce se petrece în pregă
tirea noului sezon competițio- 
nal al Ligii a IV-a. Nu de altce
va, dar mai avem destule a vă 
spune. Vom spune pentru 
început că la adunarea genera
lă a reprezentanților echipelor 
din Liga a IV-a, ca președinte 
al Comisiei de cenzori a AJF 
a fost ales loan Brîndușă, care 
l-a înlocuit pe Pantelimon 
Danci. Fostul președinte s-a 
retras, întrucât are 92 de ani. 
De asemenea, Ioan Achim a 
fost confirmat ca trezorier al 
AJF, după retragerea lui Die 
Ștefăniță. După mai multe dis
cuții și dintr-o listă cu mai

Lucrurile nu sunt clare în Liga a IV-a (Foto: t. Mânu)

mulți candidați, Gheorghe 
Boboc, de la Jiul Petroșani, a 
fost ales ca reprezentant al 
echipelor din Liga a IV-a în 
Comitetul Executiv al AJF.

în aceeași adunare au fost

făcute și unele observații de 
către reprezentanți ai echi
pelor. S-a spus bunăoară că 
unii arbitrii au greșit în pres
tația lor. Noi ne așteptam ca 
aceste critici să fie mai dure.

Or nu s-a întâmplat deloc 
acest lucru. înseamnă că... S- 
a spus totuși că unii arbitrii 
acuză pe cei din Valea Jiului 
că pun presiuni asupra lor. 
Cei din Vale au susținut că nu 
este adevărat. Apoi, unii con
ducători de cluburi au cerut 
ca Jiul Petroșani să-și sta
bilească precis loturile (seni
ori și juniori). Nu de altceva, 
dar în unele situații unii 
jucători au fost stabiliți în 
funcție de interese; Și, o 
ultimă chestiune. Deși la 
întâlnirea cu reprezentanții 
cluburilor s-au stabilit echipe
le participante și s-au tras la 
sorti primele două etape, nu 
se poate întocmi programul 
pentru noul sezon. De ce ? 
„Pentru că unele echipe vor să 
■se retragă, iar altele să revină, 
ceea ce ne dă peste cap întrea
ga treabă de până acum”- ne- 
a spus Doru Toma, secretarul 
general al Asociației Județene 
de Fotbal.

Șanse maxime pentru
i \ ’ • ;

îndeplinirea obiectivelor
Deva (V.N.) - După cum se 

știe, de puțină vreme, antre
norul echipei naționalei de fot
bal în sală a semnat un con
tract pentru un an cu FC CIP 
Deva, campioana României. El 
a declarat următoarele: „Cel 
puțin pentru un sezon, voi 
antrena în paralel naționala 
României și campioana CIP 
Deva, unde voi fi director 
tehnic, iar colaboratorul meu 
va fi Karoly Gașpary. M-am 
înțeles cu domnul George 
Mara să stau Ia Deva doar în 
perioadele de pregătire dina
intea competițiilor și în 
săptămâna premergătoare me
ciurilor importante. Eu vreau

să câștig cu CIP Deva cam
pionatul și Cupa României, 
singurul trofeu care îmi lip
sește din palmares și să avem 
un parcurs cât mai lung în 
UEFA Futsal Cup”.

La rândul său, finanțatorul 
echipei, George Mara, a spus 
că „transferurile pe care le-am 
realizat le-am făcut pentru a 
deveni mai puternici. Am 
adus la Deva cei mai buni 
jucători și cel mai experi
mentat antrenor din România. 
Acum, cu ei în lot, șansele 
noastre de a câștiga eventul și 
de a ne califica în Grupa de 
Elită a UEFA Futsal Cup sunt 
maxime”. Va mai avea FC CIP Deva de cine să se teamă? (Foto: Traian Mânu)

Etapa a X-a, 19-10-2007_____________
.«ATLETIC CLUB Arad - CS VICTORIA 

Nătfec

: ACS ENERGIA Rovinari - CS CALOR 

Timișoara

AS ALTO GRADIMENTO ALBINA - CS CFR 

MARMOSIN

ACS FORTUNA COVACI - AS NOVA 
MANCA MIA Bechlcerecul Mic

CS PROFESIONIST UM Timișoara - CS 

MINERUL Motru
CS MINERUL MEHEDINȚI Valea Copcii - ® 

GLORIA CTP Arad

CS AUXERRE TRANS Orșova Lugoj - SC 

MINERUL JILȚ Mătăsari

CS Ineu - CSM Sebeș

CS Vulcan - CS UNIREA Sânicolau Mare

Etapa a Xl-a, 23-10-2007 _________ __
' CS CALOR Timișoara - ACS FORTUNA 

COVACI

CS CFR MARMOSIN - ACS ENERGIA Ro

vinari

CS VICTORIA Nădlac - AS ALTO GRADI

MENTO ALBINA

AS NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic -

♦

CS MINERUL Motru

CSM Sebeș - CS MINERUL MEHEDINȚI 

Valea Copcii

CS GLORIA CTP Arad - CS ATLETIC CLUB 

Arad

CS Vulcan - CS PROFESIONIST UM 

Timișoara

CS UNIREA Sânicolau Mare - CS AUXERRE 

TRANS Orșova Lugoj

SC MINERUL JILȚ Mătăsari - CS Ineu

Etapa a Xll-a, 26-10-2007 _ ____
CS ATLETIC CLUB UNIVERSITATEA VASILE

GOLDIȘ Arad - CSM Sebeș

ACS ENERGIA Rovinari - CS VICTORIA 

Nădlac

AS ALTO GRADIMENTO ALBINA - CS GLO

RIA CTP Arad

ACS FORTUNA COVACI - CS CFR MAR

MOSIN

CS MINERUL Motru - CS CALOR Timișoara 

CS PROFESIONIST UM Timișoara - AS 

NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic

CS MINERUL MEHEDINȚI Valea Copcii - SC 

MINERUL JILȚ Mătăsari

CS AUXERRE TRANS Orșova Lugoj - CS

Etapa a Xlll-a, 02-11-2007___________
CS CALOR Timișoara - AS NOVA MAMA 

MIA Bechicerecul Mic

CS CFR MARMOSIN - CS MINERUL Motru 

CS VICTORIA Nădlac - ACS FORTUNA

Vulcan

CS Ineu - CS UNIREA Sânicolau Mare
COVACI

CSM Sebeș - AS ALTO GRADIMENTO ALU

NA

CS GLORIA CTP Arad - ACS ENERGIA Rov

inari

CS AUXERRE TRANS Orșova Lugoj - CS

PROFESIONIST UM Timișoara

CS Vulcan - CS Ineu

CS UNIREA Sânicolau Mare - CS MINERUL

MEHEDINȚI Valea Copcii

SC MINERUL JILȚ Mătăsari - CS ATLETIC 

CLUB Arad

Etapa a XlV-a, 09-11-2007 ___
CS CALOR Timișoara - CS PROFESIONIST 

UM Timișoara

CS ATLETIC CLUB UNIVERSITATEA VASILE 

GOLDIȘ Arad - CS UNIREA Sânicolau Mare 

ACS ENERGIA Rovinari - CSM Sebeș

AS ALTO GRADIMENTO ALBINA - SC 

MINERUL JILȚ Mătăsari

ACS FORTUNA COVACI - CS GLORIA CTP 

Arad

CS MINERUL Motru - CS VICTORIA Nădlac 

AS NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic - 

CS CFR MARMOSIN

CS MINERUL MEHEDINȚI Valea Copcii - CS 

Vulcan

CS Ineu - CS AUXERRE TRANS Orșova 

Lugoj

Etapa a XV-a, 16-11-2007____________
CS CFR MARMOSIN - CS CALOR Tarașoara 

CS VICTORIA Nădlac - AS NOVA MAMA 

MIA Bechicerecul Mic

CSM Sebeș - ACS FORTUNA COVACI

CS GLORIA CTP Arad - CS MINERUL Motru 

CS PROFESIONIST UM Timișoara - CS Ineu 

CS AUXERRE TRANS Orșova Lugoj - CS 

MINERUL MEHEDINȚI Valea Copcii

CS Vulcan - CS ATLETIC CLUB UNIVERSI

TATEA VASILE GOLDIȘ Arad

CS UNIREA Sânicolau Mare - AS ALTO 

GRADIMENTO ALBINA

SC MINERUL JILȚ Mătăsari - ACS ENERGIA 

Rovinari

Etapa a XVI-a 23-11-2007 ________ _
CS CALOR Timișoara - CS VICTORIA Nădlac 

CS CFR MARMOSIN - CS PROFESIONIST 

UM Timișoara

CS ATLETIC CLUB UNIVERSITATEA VASILE 

GOLDIȘ Arad - CS AUXERRE TRANS Orșova 

Lugoj

ACS ENERGIA Rovinari - CS UNIREA Sâni

colau Mare

AS ALTO GRADIMENTO ALBINA - CS Vul

can

ACS FORTUNA COVACI - SC MINERUL JILȚ 

Mătăsari

CS MINERUL Motru - CSM Sebeș

AS NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic - 

CS GLORIA CTP Arad

CS MINERUL MEHEDINȚI Valea Copcii - CS 

Ineu

Etapa a XVII- a. 30-11-2007
CS VICTORIA Nădlac - CS CFR MARMOSIN 

CSM Sebeș - AS NOVA MAMA MIA 

Bechicerecul Mic
CS GLORIA CTP Arad - CS CALOR 

Timișoara

CS PROFESIONIST UM Timișoara - CS 

MINERUL MEHEDINȚI Valea Copcii

CS AUXERRE TRANS Orșova Lugoj - AS 

ALTO GRADIMENTO ALBINA

CS Ineu - CS ATLETIC CLUB UNIVERSI

TATEA VASILE GOLDIȘ Arad

CS Vulcan - ACS ENERGIA Rovinari

CS UNIREA Sânicolau Mare - ACS FOR

TUNA COVACI

SC MINERUL JILȚ Mătăsari - CS MINERUL 

Motru

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• A demisionat. Antrenorul echipei 
naționale de fotbal a Chinei, Zhu 
Guanghu, a demisionat, a anunțat, vineri, 
presa de la Beijing.
Zhu a demisionat după eliminarea Chinei 
în primul tur al Cupei Asiei pe Națiuni, 
unde a fost întrecută în grupa C de 
Uzbekistan și Iran.
„Am eșuat în activitatea mea și aș dori 
să-mi cer scuze suporterilor", a declarat 
Zhu Guanghu.
Potrivit presei chineze, succesorul lui Zhu 
Guanghu ar putea fi un străin.

Bine - Steaua, rău - Dinamo

Record
Sibiu (MF) ■ Cei 24 de 

sibieni care doresc să 
intre în Cartea Recor
durilor cu cel mai lung 
meci de baschet au reu
șit să doboare recordul 
național, de 24 de ore, 
stabilit tot de ei în urmă 
cu aproape două luni, și 
joacă în continuare.

Doarme mult
București (MF) - Fot

balistul echipei Chelsea, 
Michael Essien, a decla
rat că are multă energie 
în teren deoarece doar
me 14 ore pe zi.

Essien (Foto: EPA)

Decizie anulată

Mircea Rednic
(Foto: EPA) 

la 
atitudine
București (MF) -
Antrenorul dinamo- 
vist Mircea Rednic a 
declarat, vineri, 
agenției MEDIAFAX, 
că suporterii care au 
provocat incidentele 
de la Buzău, în urma 
cărora clubul a fost 
amendat cu 100.000 
de lei, ar trebui să-și 
vândă casele pentru 
a plăti sancțiunea 
dictată de Comisia 
de Apel a LPF.

București (MF) ■ Comisia de Apel a LPF 
a ariulat, vineri, decizia Comisiei de Disci
plină în ceea ce privește sancțiunea dictată 
împotriva clubului Dinamo, prin care gru
parea din Șoseaua Ștefan cel Mare era 
obligată să dispute două meciuri pe teren 
propriu fără spectatori.

îni schimb, Comisia de Apel a dublat 
penalitatea financiară pentru Dinamo, de la 
50.000 de lei la 100.000 de lei.

Dinamo, prin intermediul managerului 
sportiv Petre Buduru, a anunțat că nu va 
face recurs la decizia luată de Comisia de 
Apel.

Comisia de Disciplină a LPF a decis, joi, 
să sancționeze FC Dinamo cu disputarea a 
două meciuri pe teren propriu fără specta
tori, ca urmare a incidentelor de la meciul 
din deplasare cu Gloria Buzău, din prima 
rundă a Ligii I.

Erou local. Conducerea supermar- 
ket-ului Asda din Stevenage (Hertford
shire) a decis ca un loc de parcare să 
fie rezervat în permanență pentru pilo
tul Lewis Hamilton, considerat „un 
erou local”, informează Daily Mirror. 
„Vedeta Fl Lewis Hamilton a fost re
compensat cu un pole position la super- 
market-ul său local”, notează jurnalul 
englez, care menționează că pe locul de 
parcare sunt scrise inițialele LH și este 
desenat un monopost de Formula 1.

(Foto: EPA)

■ Tragerea la sorți de 
ieri a adus atât bucurie 
cât și necaz, funcție de 
adversarii scoși în cale.

Nyon (MF) - Finanțatorul 
FC Steaua, Gigi Becali, a de
clarat că formația sa este 
practic în grupe, pentru că și 
BATE Borisov din Belarus și 
FH Hafnarfjordur din Islan
da sunt două echipe de bătut.

„Sunt foarte mulțumit. Nu 
e nicio problemă, sunt două 
M.......................................

Nu am. nicio emoție-
Gigi Becali

echipe de eliminat. Suntem 
practic în grupe, n-am nicio 
emoție în privința calificării. 
Obiectivul e ieșirea din gru
pe, depinde însă cu ce echipe 
vom cădea”, a spus Becali.

Meciurile din această fază 
a competiției se vor disputa 
la 14/15 și 28/29 august, pri
mul meci Steaua urmând 
să-l dispute în deplasare.
La Dinamo e altfel...

Antrenorul dinamovist, 
Mircea Rednic, crede că Lazio

are prima șansă de calificare 
în grupele Ligii Campionilor 
și că echipa sa nu a avut mult 
noroc.

„Ce pot spune de Lazio? E 
o echipă foarte puternică din 
campionatul Italiei. Ei au pri
ma șansă la calificarea în 
grupele ligii. Șansele lui Dina
mo? Nu știu. O să vedem. Nu 
cred că se pune problema să 
avem jumătate din șanse. E

clar că favorită e Lazio. Ne 
vom bate cu ei și vom încer
ca să ne calificăm. O să fie 
greu dar ne vom juca șansa”, 
a declarat Rednic. Dinamo va 
juca primul meci în deplasare.
Șanse egale

Formația Oțelul Galați va 
întâlni echipa bulgară Loko
motiv Sofia, în turul doi pre
liminar al Cupei UEFA. Par

tida tur va avea loc la Galați, 1 
la 16 august, în timp ce retu
rul se va disputa la 30 august, 
în Bulgaria.

Tehnicianul Petre Grigoraș 
consideră că Oțelul Galați și 
Lokomotiv Sofia pornesc cu 
șanse egale.

CFR Cluj, cealaltă repre
zentantă a noastră în Cupa 
UEFA, va întâlni echipa ci
priotă Anorthosis Famagusta.

Accesoriul nedorit nu îl încurcă pe „goal-keeper"-ul echipei Chelsea, 
care continuă să fie între cei mai buni din lume (Foto: epa)

Al cincilea titlu
București (MF) - Fostul 

pugilist Evander Holyfield are 
posibilitatea să lupte cu deți
nătorul centurii WBO la ca
tegoria grea, Sultan Ibragi
mov, pentru a deveni a cincea 
oară campion mondial.

Adversarul inițial al rusu
lui, uzbekul Ruslan Chagaev, 
a trebuit să renunțe la meciul 
de unificare a titlurilor WBO 
și WBA din cauza unei acci
dentări.

„Acesta este primul pas 
pentru mine să devin campi
onul mondial indiscutabil la 
categoria grea”, a declarat 
Holyfield.

Holyfield nu va deveni cel 
mai vârstnic campion mon
dial din istorie dacă îl va în
vinge pe Ibragimov, deoarece 
George Foreman l-a trimis 
la podea pe Michael Moorer 
în 1994, la vârsta de 45 de 
ani.

împrumutat la
București (MF) - Gruparea 

West Ham urmează să anunțe 
că va renunța la contractul 
fotbalistului Carlos Tevez pen
tru suma de două milioane de 
lire sterline, după ce a ajuns 
la un acord cu reprezentanții 
atacantului argentinian, in
formează The Guardian.

Finalizarea disputei dintre 
West Ham și firma ce îl re
prezintă pe jucător, Media

Sports Investments, îi va 
permite lui Tevez să semneze 
cu Manchester United. înțele
gerea dintre West Ham și re
prezentanții fotbalistului tre
buie să fie ratificată de Pre
mier League și de Federația 
Engleză de Fotbal. Acest 
acord va pune capăt și dis
putei juridice dintre agentul 
lui Tevez, Kia Joorabchian, și 
clubul West Ham.

Atacantul de la Botafogo, în stânga imaginii, are motive de 
bucurie: va reveni pe gazon (Foto: epa)

Nu scapă
București (MF) - Portarul 

echipei Chelsea, Petr Cech, a 
declarat că ar putea fi nevoit 
să poarte-o cască protectoare 
până la finalul carierei, ca 
urmare a fracturii craniene 
suferite în urmă cu zece luni, 
în timpul unui meci cu Rea
ding.

Cech a precizat că va pur
ta casca fot sezonul următor. 
„Medicii mi-au recomandat să 
port casca. Pe de-o parte, aș 
fi mai bucuros dacă mi-ar 
spune că nu mai trebuie să o 
port, dar pe de altă parte, nu 
merită să risc. Nu am proble-

de cască
me cu casca și m-am obișnuit 
rapid cu ea. La finalul sezpnu- I 
lui trecut am fost supus î^nor 
examene medicale și doctorii 
mi-au spus că nu sunt pro
bleme. Port casca doar pentru, 
a reduce la minim riscurile 
altei accidentări”, a explicat 
internaționalul ceh. .

Petr Cech s-a accidentat la y 
cap în data de 14 octombrie 
2006, când s-a ciocnit de 
Stephen Hunt, la un duel în 
primul minut al meciului din
tre Chelsea și Reading. Por
tarul a suferit o fractură cra
niană și a fost operat.

Evander Holyfield va lupta pentru un nou succes din cariera sa
(Foto: EPA)

Carlos Tevez va ajunge la 
Manchester United sub formă 
de împrumut, iar Media 
Sports Investments, firmă 
condusă de Joorabchian, și 
Just Sports Inc, care deține 
drepturile economice legate 
de fotbalist, vor încasa 10 mi
lioane de lire sterline. Potri
vit presei engleze, Manches
ter United îl va împrumuta pe 
Tevez pentru doi ani. (Foto: EPA)

pNu mai e suspendat
Sao Paulo (MF) - Suspen

darea de 4 luni pentru dopaj 
a atacantului echipei Botafo
go, Dodo, a fost ridicată în 
apel, a anunțat, vineri, Tri
bunalul de justiție sportivă 
din Brazilia.

Luna trecută, Dodo a fost 
suspendat 4 luni, pentru că a 
consumat un produs de slă
bire ce conținea o substanță 
interzisă. El a fost suspendat

preventiv la 8 iulie, când con- 
traexpertiza a confirmat cdin- 
trolul pozitiv din 14 iunie.

Avocatul jucătorului a a- . 
vansat teoria unui dopaj nein- ' 
tenționat, survenit atunci 
când clientul său a ingerat o , 
pastilă de cafeină contami
nată de un produs interzis, 
lucru demonstrat de o analiza 
a unui laborator din Sao Pao
lo.
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Vând ap. 2 camere (03)

cmimo w
• Dna, Aleea Jiului (lângă Unitatea 
mătară), etaj 2, circuit, bloc de cărămidă, 
parchet, contorizări apă, gaz, agent termic, 
&ă îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț 
120000 lei, negociabil. Tel. 221895,227519, 
0729/815436. (4/1.08) 

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

• Dev XogniKcdnu, bL D7, etaj 4, sc. 1, 
renovat complet, ne. faianță, centrală 
tainică, geamuri termopan, uși noi, preț la 
Wdue. TaL 0752/429379, OT47/W983L 
0/3137)

0740/956234

IP W , 9 ® i Jetta. Nu te mai saturi sâ o privești.
UitiMe Ia ea- îmbinând armonios eleganța cu sportivitatea, Volkswagen Jetta te atrage prin designul sân 

surprinzător. Grila cromată a radiatorului in partea frontală conferă vitalitate liniei elegante, iar interiorul foarte 
spațiosșiportbagajulfoarte încăpător, de 527 litri, iți oferă un plus de confort.

Mai mult decât atât, beneficiezi și de o echipare standard generoasă: airbag frontal șofer și pasager, airbag lateral 
față și airbag pentru cap, ABS. aer condiționat Climatic, radio CD-player, oglinzi reglabile și încălzite electric, 
închidere centralizatăcu telecomandași geanuri acționate electric.

Vrei să o povești și tu mai îndeaproape .’Te așteptăm la Centrul Vblkswagen Timișoara, Calea lugojului, bifureatîc 
aeroport'

Preț tM TVA. 13.795 Euro. preț cu TVA 16 i 16 Euro; nwronzsre 161' IO2CP. consum medio <1 100 kmx "A emisie ). 176.

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Calea Lugojului, bifurcați» aeroport, telefon: 0256-289892, 28^16

• seaddeconundatov contorizări, termopane, 
amenajat et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Dada, et 3, circuit balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Al. Jiului, et 2, circuit balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. luliu Maniu, semidec, faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 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, centrala termică preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• str. Zamfirescu, bloc de cărămidă etaj 1, cu 
balcon închis, parchet, gresie, faianță reparti
toare, zonă liniștită ocupabil imediat, preț 
135.000 lei neg, tel. 0745/302200, 0723/ 
251498,0254/232808. (A4)
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• Deva, Itirățti, lângă Poliția oraș, ușă metalică, 
2 balcoane închise, modernizat, living, oficiu 
bucătărie în balcon, faianță, gresie, contorizări. 
Tel. 225376,0727/152818 CB

• Deva, ultracentral, etai 2 <fin 4, suprafață 
utlă 50 mp, balcon, centrală termică, bine 
întreținut, mobilat și utilat, ocupabH 
Imediat, preț 40000 auro, negociabil. Tel 
0745/888619.(6/238)

• Hunedoara, zona OM. Relații la tel. 
0723/487720. (T)
■ ocazie, Zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă, 
semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 rbn, neg., în funcție de ofertă, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• zona Micro 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 ron, tel. 215212. (Al)

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

trmAM
INFOR 
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• zona Gojdu ■ central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808.  (A4)
• zona Decebal ■ Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
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, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231800,0740/317.314. (A9)
• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231300. (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)

• ST40, 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 până la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0730/474275,0723/251498,232808. 
(A4)
• dec, el intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231300. (A9>

• decomandat zona parc sau a-dui 
DecebaL etai 1 sau 2. Diata hn«Sat DM 
bancă ttrl htamedbri TeL 0741/278718. 
(7/1381

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandat 75 mp, centrală termică gresie, 
faianță zonaTitu Maiorescu, preț 200.000 lei. T el. 
0745/253413. (T)

• Timișoara, B-dul Cetății, etaj 4. Tel. 
0748/299030. (T)

• Den, MtaoaDMetl. decomandate, 2 băi 2 
balcoane, CT, parchet, st8t mp, preț 62 000 arc. 
tel. 0726/710903. (Al)

• decomandate, et 3, CT, parchet greși- 
e+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona BăJces- 
cu, preț 175 000 ron, neg, tel. 0721/893403. (Al)

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

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

POATE
AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418
DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colt cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

'• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și, al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: I
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter. §
Tel ./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro 
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cei mai scurt timp! (104825) BhXlE

LIDER IMOBILIAR 
ATESTAT SI LICENȚIAT

LILIACUL MULTICOM
Garant Consulting

<1^11 ani de experiență 
www.țMMitfwltity de

http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
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Sodetatea Comercială UNISEM SA
cu sediul în București, str. Mihai Eminescu, nr. 57, sector 2, organizează 

kotape publică în condițiile stipulate în caietul de sarcini, pentru vănzarea 
activului Depozit Orăștie DN 7, amplasat în Orăștie, strada Gării nr. 10, Județul 
Hunedoara

Prețul de pornire: 900.000 lei 
Preț caiet de sarcini: 300 lei 
Taxa de participare: 350 lei
La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către cumpărător. 
Licitația va avea loc la sediul societății, la data de 13.08.2007, ora 11.00.
In caz de neadjudecare va avea loc a doua ședință la data de 20.08.2007, ora 

11.00.
Dosarul de prezentare poate fl procurat, contra cost, cel mal târziu cu o zl 

înainte de data la care urmează să albă loc licitația, de la sediul societății, între 
orele 09.00-16.00.

Alte relații privind activul ce urmează a fl vândut se pot obține la telefoanele 
021-2106487, 021-2106839 șl 0252-314024.

(106391)

-porți
- garduri

Societate comercială execută 
la prețuri avantajoase

• confecții metalice:
-porți -fier forjat
- garduri - terase
- balustrade inox

• confecții metalice din fier forjat:

• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
sezoane, bucătărie mărită, uși noi, preț 175.000 
ROh. tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
saicon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tei. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
oa-chet termopane, preț 65.000 euro, neg., tel. 
3745/367893. (A2)
• etaj 1, bid. Decebal ■ Opera, cu 2 băi, 2 
oaicoane, termopan, parchet, gresie, faianță, 
. edere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
3723/251498,0788/165702,232808 (A4)
• zona M.VIteazul - piață, cu 2 balcoane, 
te'mopan, parchet gresie, faianță, preț 66.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200, 0788/165703, 
232808 (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0723/251498 232808. (A4)
• zonă ultracentrală, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată și utilată, preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275. 
0788/165703,232808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoane, centrală termică, modificări, bloc 
nou. zonă liniștită, preț 210.000 lei neg, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• wgent, preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă, tel. 
231300. (A9)
• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță, spoturi), 
termopane, et.l, 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. 231800. (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, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat integral, bala mare (gresie, 
faianță, vană), baia mică (gresie, faianță, cabină 
de duș), bucătăria amenajată, balcon închis, 
parter înalt, zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat faianță), CT, 
2 balcoane, et.l, zona Mărăști Deva, preț neg., 
tel.231.800. (A9)
• dec, hol central, CT. et. 1, zona Liliacului, Deva, 
preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, et. interme
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg., tel.
231.800. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, et.2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175,000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, amenajat, 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel.
231.800. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A101

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, zona Dorobanți, 2 băi, 2 balcoane, 
hol central centrală termică, geamuri 
termopan, alte îmbunătățiri, etaj 2, preț 
negociabil. Tel 216361, 0745/259619, 
0749/220156. (3/3L07)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI
■' ■.. '

.

CEA MAI BUNĂ OFERTĂ DÎN JIÎD
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Ifă oferă prin florăriile din:

• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165 703,0745/302200,232808. (A4)
• decomandate, etaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet fără modificări, 2 băi, vedere la stradă | 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702, 0254/232808. (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, Indiferent de 
zonă tel. 231.800. (A9)
• dec, bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, oresie, faianță parchet 
laminat) et.2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231300. (A9)
• dec,2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
■ etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (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, tel.
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. (AO)

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 si finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• urgent Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• 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)
• vlă h Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231.800,0740/317,313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231300. (A9) 
e vilă construcție nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Goidu Deva. Dreț 300.000 Ron. tel. 231300. (A9)

Cumpăr casă (14)
• urgent cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă 2 camere, parchet laminat, bucătărie, 
baie, beci, hol 14 mp, centrală termică teren 
1000 mp, la 6 km de Deva preț 190.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0749/0687B2,0749/068781. (T)
• casă In localitatea Bob â! na, nr. 32. Relații la tel. 
247522.CD
• vilă deosebită în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)

• casă hi Cârfiță centru, tip vilă șl terenul 
aferent Relații la tel 0296/561771 (6/274)7)

I «I I
închirieri auto 
începând | 
de ia prețul de

68 de lei

• tâmplărie aluminiu, uși, ferestre
I

Relații la telefon: 0742.034.449 0729.942.745'

în data de 04.08.2007,ora 21:00 va 
avea loc inaugurarea.

Locația; Deva 
str.22 Decembrie nr. 168.
Prooram 21:00-05:00 
Rezervări și informații 
ia telefon: 0254/234.057

Vâ așteptăm ii!
r TmW

• urgent casă zona Bejan, cu 3 camere, bale, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență, 
preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• urgent casă zona Bejan, cu 2 camere, 
bucătărie de vară hol, cămară curte, grădină, 
st 7000 mp, fântână preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808. (A4)
• +teren, 2+1,0,5 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/O40.4K. (A10)
• idbaontrai, N ha, ST- 240, 7+ depend, 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613366, 
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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 3 corpuri+șură 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• + șură 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + dependințe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• +dependlnțe, 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. (A 10 j

• căribnkM,3camere+baie,2ha, ST-60,Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• rigla, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

• cărimWă 4 camere, 0,5 ha, ST-100, Bucureșcl, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă,4camere+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 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• cărămidă 4 camere, 0,5 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613366, 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 Dacia, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convertor, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• urgerri, Deva, b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată 
convertor, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)

• semidec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)

• garsonieră 2 camere, bucătărie, faianță 
gresie, Dacia, preț 83.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)

• urgent, zona Dacia et intermediar, st=16 mp, 
cameră baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971.(A2)
• urgent zonă centrală st=40 mp, amenajări 
moderne, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• zona hotel Deva cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilăfoarte repede, stare bună 
preț 75.000 lei negociabil, tel 0788/165702, 
232808,0723/251498. (A4)
• legeni cu sau fără amenajări, teL 23L800.(A9)

- balustrade inox
- terase

• 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)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet, 
geam termopan, contorizări integrale, bala 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231300,0740/317313. (A9)
• In Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată, Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg, tel. 231300,511776. (A9)
• doc, cMHrt cu parchet laminat baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88.000 Ron, neg, tel. 
07. 3173b «

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, ganonhri in Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei până 115.000 lei, in 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. (T)
• parcelă teren intravilan Deva, Aleea Minei, 
1160 mp, fs 13 m. preț 9,5 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. 
(D
• hi Râdă, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Dara, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• Deva, zona rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravlan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• Intravlan, Zăvoi la stradă st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• Intravlan In localitatea Bălata. zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte Ta zi, 
ideal pentru construcție hale, investiției parce
lare, tel.0740/535095,0788/165703,232808. (A4) 
preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231300. (A9)
• In Sântuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț50 Euro/mp, neg., 
tel. 231300. (A9)
• parcate a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231300. (A9)
■ intravlan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231.800. (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități in 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231300. 
(A9)
• Blăjeni, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

• Brad-Deva, 03 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad, H5 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

■ BradOradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254 '613366,0788/040490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare la șosea. Deva sau împrejurimi, plata 
imediat tel. 215121. (Al)
• legeni teren intravilan șl extravilan, în Deva 
sau knprejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
investiție sau construcție, case, hale, firme, 

ferme etc, teL 0723/251498.078^165702,232808. 
(A4)

Soția Voichita, fiicele Alina și Laura anunță cu 
aceeași durere în suflet împlinirea unui an de la 
încetarea din viată a celui care a fost

ȘTEFAN ROMULUS O ANĂ
Slujba de comemorare are loc astăzi 4 august, ora 9, la 
Catedrala Sf. Nicolae din Deva.

Te vom păstra mereu în sufletele, noastre.

(4/3.08)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm ipre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231300. (A9)
• ST-SO mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231.800. (A9)

• 5-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg., tel.231.800. (A9)

Vând alte imobile (27)
• S-432mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• 03 ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613366, 0788/040.440. (A10)

imobile chirii (29)
• tacMriez pa termen lung apartament 2 camere 
decomandate, ultracentral, etaj 1, centrală 
termică dotat și mobilat complet chirie și 
garanție în avans; exclus intermediari. Tel. 
0722/779379,0354/101041. (D

• ofer 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)

• garsonferâ, Deva, complet mobilată 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)

• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)

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

• 5-434 mp, grop sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva. 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231300. (A9)
• dec, semlmobllat și utilat zona Zamfirescu 
Deva 500 Ron/lună tel. 0740/317313. (A9)
• hală ST-500, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• hală ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

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

Auto românești (36)

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

• vând Dada break, af 2003,30400 km la 
bord, motor Infecție, bteumarin-metallzat 
stare toarte bună taxe la zl unic propri
etar, preț 3200 euro, negociabil. Tel. 
0745/259619,0749/220156. (3/31437)

• vând Dada papuc 5 locuri, af 2004,20.000 km. 
Tel. 262990. (T)

Auto străine (37)

best >.ro
• vând 2 Renault Twingo recent aduse, negru, 
orange, 68.000 km, 83.000 km, panoramă proiec
toare, servo, ABS, 4 airbag, jenți de Mg, impeca
bile, preț negociabil. Tel. 0749/928686. (T)
■ vând Citroen C5,2003, HDi. 110 CP. D. clima- 
tron ic, închidere centralizată radio-cd. geamuri 
și oglinzi electrice, ABS. ESP. 6 airbag, faruri 
ceață 6,51/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor li 445, remorcă monoax, grapă 
container pentru tiranți; placaj marmură 
Rușchlța; mașină de cusut Ileana. Tel. 
0254/241397,0722/502995. (T)

Mobilier și interioare (47) 

• 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. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• vând instalație recepție satelit „Marconi”, 
inclusiv suport și sistem de rotire electric. Tel. 
260046.(T)

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică frigider stare foarte 
bună și cotarcă, informații la tel. 0729/110627 
Simeria. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând legume, preț negociabil; se asigură 
transportul. Tel. 0726/434097. (T)

Altele (61)

• vând utilaje restaurant mașină gheață 
profesională fripteuză inox, mașină oe 
măcinat cafea, prețuri negociabile. Relații 
la teL 0722/368844, (10/14»)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stanca Daniela Amalia. Se declară nul. (6/3.08)
• pierdut carte verde nr. 111079766 aparținând 
SC SNTFC CFR Călători SA. Se declară nulă. 
(2/3.08)

Prestări servicii (72)
• execut la comandă matrițe pentru injecții 
mase plastice și dispozitive pentru ștanțat, 
îndoit, etc. Tel. 0723/301857. (T)

• Organizări evenimente: nunti, botezuri 
aniversări Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații la teL 
0721/747411 sau 0721/614421 (nr. 
4/054)73007)

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

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm excavatoriști. buldozeriști, 
compactoriști, autogrede.-. din zona Petroșani. 
Avantaj cunoaștere limba maghiară. Oferim 
salarizare atractivă. Informații tel. 0722/698344. 
(9/1.08)

• angajez asistentă medicală - cabinet medicină 
de familie, în Deva. Tel. 0723/276266. (1/3.08)

• angajez vânzătoare pentru magazin ABC.
Informații la tel. 0788/328891, 0768/471514. 
(3/2.08) ’

• societate austriacă angajează 3 lăcătuși 
mecanici, 1 sudor (argon, 02, electric),' 10 Insta
latori.tehnico - sanitari; pretindem seriozitate; 
decontăm naveta; condiții atractive. Tel. 
0729/669020. (5/3.08)

• societate austriacă angajează personal (toate 
meseriile) pentru construcții civile și industriale; 
pretindem seriozitate; decontăm naveta. CV 
obligatoriu; condiții atractive. Tel. 0729/669020. 
(5/3.08)

• societate comercială angajează asistenți 
medicali generaliști, experiența constituie 
avantaj; se oferă salariu motivant. Informații la 
tel. 0744/561280. (6/31.07)

• societate comercial angajează electricieni în 
construcții; condiții: experiență, permis de 
conducere cat B, dornociliul în Deva. Relații la 
tel. 0254/225049,0749/254773. (3/1.08)

• societate de construcții din Arad, angajăm 
muncitori cu experiență, zidari, dulgheri, fierari; 
oferim salar bun, bonuri de masă și cazare. Tel. 
0720/774755. (106386)

• vând togort canapea extensibilă cu ladă 
nouă preț negodabiL TeL 0766/S9254L CD

• urgent Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță, totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)

• SIMERIA,
P-ța Unirii nr.7 (Gară)

• DEVA, Str. 22 
Decembrie, blA 

parter (lângă Banca 

TrasssBvania)
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Testele de personalitate
• Salarii. Subprefectul unui județ de ca
tegoria I are un salariu de bază de 3.405 
lei, care va fi majorat, conform legii, în 
luna octombrie la 3.780 lei, în timp ce 
prpfectul unui astfel de județ încasează 
3.790 lei, salariu care de la 1 octombrie 
va fi majorat la 4.207 lei. (MF)

Creștere de 
1,1 la suta

j București (MF) 
■Câștigul salarial mediu 
net a atins în iunie 1.023 
■i. cu 1,1% mai mult 
■iță de luna precedentă 
■i cu 22,5% peste nivelul 
■nregistrat la mijlocul 
■inului trecut, potrivit 
■latelor Institutului Na
tional de Statistică. Creș
terile câștigului salarial 
mediu net, în lima iunie 
2007 fată de luna prece
dentă, s-au datorat, în 
principal, acordării de 
prime (inclusiv a prime
lor de vacantă), indexă
rilor, negocierilor salari
ate sau realizărilor de 
producții mai mari. Ma
jorări semnificative au 
fost înregistrate în poștă 
și telecomunicații, silvi
cultură (peste 10 %). Au 
fost consemnate scăderi 
de 14,9% în industria 
metalurgică și între 2% 
și 4% în activități ale 
agențiilor de turism, 
transporturi, industria 
minieră.

Mâinile „vorbesc"

Limbajul 
trupului 
Deva (C.P.) - în ca
drul interviului, spe
cialiștii în resurse 
umane urmăresc și 
ceea ce spune corpul 
nostru. Spatele co
coșat și capul plecat 
indică inferioritate, 
timiditate, în timp ce 

.spatele drept, capul 
ușor dat spre înapoi 
arată automul- 
țumirea, încrederea 
în sine, hotărârea.
Capul aplecat ușor în 
fată poate face mi
nuni la un interviu, 
exprimând interes 
pentru ceea ce inter
locutorul are de 
spus, în timp ce po
ziția corpului lăsată 
pe spate, sprijinită 
de spătarul scaunului 
poate sugera, dim
potrivă dezinteres. 
Nici mâinile nu 
„tac"! Astfel, eta
larea palmelor des
chise către cel ce vă 
intervievează este 
asociată cu adevărul, 
onestitatea. Mâinile 
încrucișate la piept 
pot sugera o atitu
dine închisă, neîn
crezătoare, de res
pingere.

■ Selecția personalului, 
în anumite domenii de 
activitate, începe cu 
testul psihologic.

Clara PAs
clara.paselnformmedla.ro

Deva - Candidații, care par
ticipă în această perioadă la 
concursul de ocupare a celor 
412 posturi de la Inspectoratul 
Județean pentru Situații de 
Urgență „Iancu de Hune
doara”, trebuie să treacă și o 
serie de testări psihologice. 
Deși testele nu sunt foarte 
complicate, experiența arată 
că mulți candidați sunt 
declarați inapți și nu pot par
curge următoarele etape ale 
concursului, după cum de
clară Viorel Demian, șef Birou 
Resurse Umane în cadrul ISU 
Hunedoara. „Nivelul de difi
cultate este mediu. Testele 
urmăresc să creioneze per
sonalitatea, capacitatea de 
memorie, gradul de atenție a 
candidatului. Mulți dintre 
aceștia tratează insă testările 
psihologice cu superficialitate. 
Vin obosiți și nu se pot con
centra asupra testului”,

Depresia la locul de muncă

Salarii medii nete au cres
cut (Foto: CL)

■ Locurile de muncă 
stresante dublează 
riscul de depresie în 
rândul tinerilor.

Londra (MF) - Joburile care 
presupun un stres semnifica
tiv asupra angajaților du
blează riscul de depresie și 
anxietate mai ales în rândul 
tinerilor, potrivit unui studiu 
realizat in Anglia. Studiul este 
primul care stabilește exis
tența unei legături între stre
sul determinat de condițiile de 
muncă și degradarea stării de 
sănătate mentală a angaja

Rezultatele evaluării psihologice sunt confidențiale (Foto: ci)

susține Viorel Demian. Cei 
care vor fi supuși unei eva
luări psihologice este necesar 
să știe că testele pot fi de tip 
hârtie-creion sau informati
zate. Se pot administra teste 
senzorial-perceptive, teste de 
inteligență, teste de memorie, 
teste de atenție, teste de apti
tudini tehnice, teste de 

ților. „Stresul de la locul de 
muncă generează forme de 
depresie și anxietate care pot 
fi diagnosticate în rândul 
tinerilor angajați. Apariția 
acestor afecțiuni este de două 
ori mai frecventă la per
soanele cu meserii stresante”, 
a spus Maria Melchior, autor 
al studiului. Potrivit studiului, 
depresia apare mai frecvent în 
rândul femeilor. Cea mai stre
santă meserie este cea de șef 
de sală într-un restaurant 
mare, urmată de cea de pro
fesor, măcelar, muncitor în 
construcții și de pozițiile in 
cadrul top managementului 

abilități verbale. O categorie 
aparte o constituie ches
tionarele de personalitate. 
Acestea reprezintă serii de 
întrebări privind aspecte din 
viața de zi cu zi. Nu există 
răspunsuri bune sau rele, sco
pul chestionarelor fiind acela 
de a creiona un profil de per
sonalitate. Aspectele vizate de

Măcelar: o meserie stresantă! (Foto, cl)

companiilor. La polul opus se 
află poștașii, care au cea mai 
puțin stresantă meserie, ur

astfel de chestionare se referă 
la capacitate de decizie, în
credere în sine, creativitate, 
gradul de anxietate, indepen
dență, stabilitate emoțională, 
tendințe spre agresivitate, 
rezistență la stres. Nesinceri- 
tatea e sancționată rapid, exis
tând diverse chei de verificare 
și validare a răspunsurilor.

mați de stiliști, consilieri 
legali sau financiari și 
logopezi.

PET

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.

(105486)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
, care deține poziția de lider in publicarea de ziare

și servicii Internet in vestul Austriei, in nord- 
estul Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, 
Caraș-Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
o Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

e experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

I Oferim:
• condiții de muncă înțr-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix șl venituri in funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, fax 218061.
Persoană de contact: OvMta Trufaș

E-mail: ovidiu.trufae@infiDmmedia.ro
•S17S» !

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

necalificat pentru poziția de: 

CONFECTIONER CABLAJE AUTO
QfflBM.
* Contract de muncă permanent;
* Calificare la locul de muncă;

* Salariul de încadrare plecând de 
» 580 tei;

* Bonus de prezență de minim 
85 de tei;

* Spor de vechime și indem
nizație de loialitate;

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

* Tichete de masă;o
* Transport gratuit pentru toți 
angajații;

î*̂  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 MRANDHWI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.
Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600.

(104155)

Motorul de căutare l:cur< dt nurică pot: .vit pentru tine

EVIDENTIAZA-TE! TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!
F

cuvÂxni.

clara.paselnformmedla.ro
mailto:ovidiu.trufae@infiDmmedia.ro
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• Fără case. Peste 2.000 de persoane au 
rămas fără locuințe în urma cutremurului 
produs joi pe Insula Sahalin, în Extremul 
Orient rus, a anunțat guvernatorul local.

Zeci de morți în naufragiu

Retrase Compania americană de 
jucării Fisher Price va retrage de pe 
piață aproape un milion de jucării fabri
cate in China pe motiv că vopseaua fo
losită conține prea mult plumb. (Fot®: epa)

■ Naufragiul din nordul 
Republicii Sierra Leone 
s-a soldat cu 50 de morți 
și 148 de dispăruți.

Freetown (MF) - Cel puțin 
50 de persoane au murit și alte 
148 sunt date dispărute după 
ce un vapor care făcea 
legătura între orașele și satele 
de pe coasta Republicii Sier
ra Leone a naufragiat în 
noaptea de joi spre vineri, 
relatează AFP.

„Potrivit raportului pe care 
l-am primit, 50 de persoane au 
murit, două au fost salvate și 
alte 148 sunt date dispărute”, 
a spus un responsabil portu
ar care nu a vrut să își

Primul turneu după 20 de ani
Pe orbită

Moscova (MF) - Nava 
cargo rusă Progress M-61 
se află în drum spre Sta
ția Spațială Internațio
nală (ISS), după ce a fost 
pusă pe orbită cu succes, 
joi după-amiază, a infor
mat agenția spațială fe
derală rusă Roskosmos. 
Progress transportă apă, 
carburanți și materiale 
tehnice.

Farfurii 
zburătoare

Washington (MF) - O 
firmă americană va în
cepe producția de serie a 
unei farfurii zburătoare, 
M200G Volantor, care se 
deplasează la o înălțime 
de până la trei metri de 
pământ și poate duce doi 
pasageri, iar modelul va 
costa, cel puțin 45.000 de 
lire. Modelul este de mă
rimea unei mașini mici și 
este proiectată pentru a 
decola și ateriza vertical.

Gwen Ștefani
(Foto: EPA)

Decentă

Los Angeles (MF) - Muzi
cianul Stevie Wonder, câști
gător al premiului Grammy, își 
începe primul turneu în Statele 
Unite din ultimii 20 de ani, la

Stevie Wonder (Foto: epa)

Kuala Lunpur (MF) - 
Cântăreața americană 
Gwen Ștefani nu va 
purta obișnuitele sale 
costume sexy la con
certul pe care îl va 
susține, pe 21 august, 
la Kuala Lumpur, ca 
urmarea protestelor 
pe care studenții mu
sulmani le-au susținut 
împotriva show-ului 
său. Organizatorii con
certului, Maxis Com
munications Bhd., au 
dedarat că interpreta 
va urma codul local 
de etică pentru artiștii 
străini, care interzice 
expunerea pielii în ca
zurile în care acest lu
cru nu este absolut 
necesar.

Ne comunică prin șarade
■ Urangutanii le arată 
oamenilor, prin gesturi, 
dacă sunt sau nu pe 
cale să-i înțeleagă.

Are opt milioane de ani
Budapesta (MF) - O mică pădure de 

chiparoși de baltă (taxodium), veche de opt 
milioane de ani și foarte bine conservată, a 
fost descoperită de curând de arheologi în 
nord-estul Ungariei, în localitatea Bukka- 
brany. „Descoperirea este excepțională pentru 
că arborii și-au conservat structura lemnoasă, 
nu s-au carbonizat și nici nu s-au fosilizat”, a 
declarat Tamas Pusztai, director adjunct și șef 
al departamentului arheologic al muzeulului 
local Otto Herman. „Conservarea excepțională 
a arborilor se datorează unei furtuni spon
tane de nisip, care a acoperit pădurea până la 
înălțimea de șase metri, partea blocată sub 
nisip rămânând intactă”, a spus el.

Washington (MF) - Atunci 
când fac gesturi pentru a 
comunica, urangutanii recurg 
la aceeași strategie pentru care 
optează oamenii când joacă 
șarade, au descoperit 
cercetătorii scoțieni, care și-au 
publicat concluziile într-un 
studiu preluat, joi, de revista 
americană Current Biology.

în cursul experimentelor 
realizate cu ajutorul a șase 
urangutani captivi, cercetătorii 
au observat că aceste maimuțe 
mari își modifică sau repetă 
gesturfle cu labele sau alte 
părți ale corpului, în funcție de 

Chiparoșii de baltă (Foto: EPA)

A fost inaugurată joi (Foto:EPA)

deschis ieri a 11-a ediție 
aFestivalului 
Internațional al Berii, 
care se va încheia 
duminică. (Foto: EPA)

La Beriiin, s a

dezvăluie identitatea. Vaporul 
a fost surprins, în jurul orei 
zece seara, de o furtună pe 
când se afla în apropierea 
unui sat de pe coastă, numit 
Bailor, a spus Alex Koroma, 
directorul radiolului local 
Kolenten, care a confirmat 
accidentul. Potrivit autorități
lor portuare, vaporul făcea 
legătura între Freetown și sa
tul Rokumi când l-a surprins 
furtuna. Vaporul, numit 
Amunafa, asigura transportul 
de marfă și de persoane între 
orașe și sate de la coasta Sier
ra Leone.

La momentul accidentului, 
vaporul transporta 200 de 
pasageri și 300 de saci de 
orez.

23 august, în San Diego. El a 
anunțat detaliile turneului în 
cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc într-un parc 
public din Los Angeles. Pentru 
a-i încânta pe angajații aflați 
în parc în timpul pauzei de 
prânz, Wonder a cântat mai 
multe melodii, inclusiv „High
er Ground” și „My Cherie 
Amour”.

Turneul „Wonder Summer's 
Night” se va derula în 13 orașe 
și se va încheia la Boston, pe 
23 septembrie. Stevie Wonder 
a declarat că, pe lista turneu
lui, ar putea să mai fie 
adăugate și alte date.

Wonder a efectuat ultimul 
său turneu în 1986, potrivit 
revistei Pollstar. De atunci, 
însă, el a susținut mai multe 
concerte.

Cântărețul și compozitorul 
revine în lumina reflectoarelor 
treptat, după o perioadă în 
care a fost inactiv.

Urangutanii explică prin gesturi și semne (Foto: EPA)

ceea ce cred cu privire la 
înțelegerea mesajului pe care 
l-au transmis. Pentru a testa 
aceste tehnici de comunicare,

Roma are o stradă „gay"
Roma (MF) - O stradă „gay” 

a fost inaugurată, joi seară, la 
Roma, de mai multe sute de 
persoane, majoritatea homo
sexuali. Inaugurarea străzii 
vine în condițiile în care homo
sexualii s-au adunat în fața 
Colosseumului pentru a 
susține un cuplu gay arestat 
săptămâna trecută pentru un 
Șărut considerat indecent.

Strada în cauză, San Giovani 
in Laterno, situată la câțtiva

cercetătorii au prezentat mai 
multe alimente, unele apeti
sante și altele neplăcute, pe 
care urangutanii le puteau 

metri de Colosseum, a fost „ofi
cial” botezată „strada gay” a 
Romei de către principala aso
ciație de apărare a drepturilor 
homosexualilor, Arcigay, care 
vrea „să ofere Romei im punct 
de referință pentru comuni
tatea de homosexuali și lesbi- 
ene”. Manifestarea de botezare 
„oficială” a străzii de joi seara 
a beneficiat de sprijinul mai 
multor miniștri din guvernul 
lui Romano Prodi. 

obține numai cu ajutorul 
oamenilor. Din acest motiv, ei 
au încercat să comunice cu 
cercetătorii pentru a primi 
mâncarea pe care o doreau.

„Am fost surprinși că răs
punsul urangutanilor semnala, 
așa de clar ercepția lor despre 
capacitatea de înțelegere a asis
tenței”, a spus Erica Cartmill, 
de la Universitatea St Andrews 
din Scoția, coautor al studiului.

„Analiza video a răspun
surilor acestor maimuțe ne 
arată clar dacă ele cred că au 
fost înțelese complet, parțial 
sau deloc. Urangutanii le arată 
clar interlocutorilor lor, cu aju
torul gesturilor și semnelor, 
dacă sunt sau nu pe cale să 
înțeleagă ce vor ei să spună”, 
a adăugat ea, într-un comu
nicat.


