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Cer însorit. Conurbația pe Internet
La fier vechi

Deva (D.I.) - Reabilitarea instalațiilor de termoficare ar trebui să devină următoareaprioritate a co-proprietarilor blocurilor din Deva. Indiferent dacă locatarii au ales să-șimonteze centrale de apartament nu, țevile îmbătrânite care traversează blocurile pot fi o sursă de inevitabile accidente, cel puțin neplăcute. ’’Orice defecțiune a acestora poate afecta întregul bloc”, spune Claudiu Simiones- cu, director adj. al Calor SA. /p.5

■ Planul de amenajare 
a teritoriului Deva-Sime- 
ria-Hunedoara, în dez- 
batare publică.

Deva (M.S.) - Consiliul Județean Hunedoara a postat pe site-ul instituției, www.cjhune- doara.ro, dar și la panoul de

afișaj al autorității județene, planul de amenajare al conur- batiei Deva-Hunedoara-Sime- ria, în faza de obținere a avizelor. Măsura are drept scop consultarea populației în legătură cu acest proiect, unic în România. Mircea Molot a declarat că susține acest proiect dată fiind importanța lui pen

tru dezvoltarea economică a județului. „Oamenii trebuie să știe ce conține acest proiect, începând din luna septembrie, o comisie comună va elabora un statut juridic cadru al conurbatiei, el urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului”, a afirmat Mircea Molot- Statutul va fi supus apoi spre

dezbatere CJ și consiliilor locale din cele trei localități. în opinia președintelui CJ, cele trei orașe nu se vor uni în următorii zece ani. Observațiile, propunerile sau sugestiile fată de proiectul conurbatiei se pot depune în scris, până la data de 2 septembrie, la Registratura CJ Hunedoara.

Masacru în 
Irak

Mo8sul (MF) - Cel pu-— țin 200 de persoane au murit și tot atâtea aufost rănite ieri seară, înpatru atentate comise în nordul Irakului. Atacurile sunt considerate ca fiind cele mai sângeroase din ultimii patru ani. Ținta atacurilor a fost o sectă care susține o credință minoritară preislamică. Este vorba de comunitatea Yazidi Bare este formată din aproximativ 500.000 de persoane și are trei de- putati în parlamentul irakian, /p.2

Parc la Bejan
Deva (M.S.) - Consiliul local Deva va depune un proiect la Ministerul Mediului în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile pentru amenajarea unui parc în zona pădurii Bejan. Parcul va avea o suprafață de 2,4 hectare. /p.6

Furt de 
cosmetice 
Hunedoara (M.T.) - 
Doi tineri din Hune
doara au fost prinși 
de agenții de pază ai 
unui supermarket din 
localitate, după ce 
au reușit să fure mai 
multe produse cos
metice. Cosmina M„ 
din comuna Balșa și 
Marcel M., din Hu
nedoara, au fost sur
prinși de agenții de 
pază în timp ce pă
răseau complexul co
mercial fără a achita 
contravaloarea pro
duselor. Agenții de 
pază au solicitat aju
torul jandarmilor 
pentru constatarea 
unui furt dintr-un 
complex comercial, 
din municipiul Hune
doara. Jandarmii le- 
au întocmit persoa
nelor în cauză acte 
de constatare pentru 
comiterea infracțiunii 
de furt, care vor fi 
înaintate pentru con
tinuarea cercetărilor 
Parchetului de pe 
lângă Judecătoria 
Hunedoara.

La Geoagiu, în ziua de Sfânta Ma
ria, a fost mare sărbătoare. „Ser
bările de Sfânta Maria” s-au deru
lat pe parcursul a două zile. Ieri, 
cu începere de la ora 18.00, a fost 
prezentat un spectacol artișfi& M- 
cadrul căruia și-au datt 
muzica populară
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Industria auto din Est
După 1989, mâții producători de mașini aii investit miliarde 
de euro în țările din fostul lagăr comunist, fabricându-se 
până acum pește. 2 milioane de unități.

investiției ■

Structura
■ Cursurile noului an 
școlar încep pe 17 sep
tembrie 2007 și se în
cheie pe 13 iunie 2008.

Deva (S.B.) - Până la începerea noului an școlar a mai rămas doar o lună de vacanță. Vor fi tot două semestre, ca și până acum, stabilite în timp după cum urmează: se-

noului an școlarmestrul I (17 septembrie 2007- 1 februarie 2008), întrerupt de vacanța de iarnă (22 decembrie 2007 - 6 ianuarie 2008) și semestrul II (11 februarie 2008- 13 iunie 2008). în primul semestru, în perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2007, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacantă, iar în intervalul 2 - 10 februarie

A2008 este programată vacanta intersemestrială. Cursurile semestrului al II-lea vor începe luni, 11 februarie 2007 și vor dura până vineri, 13 iunie 2008. Din data de 26 aprilie și până în data de 4 mai 2008, elevii vor fi în vacanta de primăvară. Vacanta de vară va începe sâmbătă, 14 iunie și se va termina duminică, 14 septembrie 2008. /p,6

Fetita a fost botezată
!»

Brad (T.S.) - Fetita găsită a- bandonată într-o sacoșă, în a- propierea centrului de Plasament din Brad a fost botezată ieri, la Biserica ce poartă hra
mul „Sfintei Fecioare Maria”. 
După ce, în urmă cu aproape 
o lună, fetița abandonată pri
mea un nume și un certificat

de naștere, ieri a primit și sfânta taină a botezului. Numele fetiței, Alina Maria Bră- dean, a fost dat de primarul orașului Brad, Florin Cazacu, care a ținut să precizeze că își dorește foarte mult ca fetița să fie înfiată de o familie de bră- deni. SpJ
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• Prăbușit. Cinci militari americani au murit după ce elicopterul la bordul căruia se aflau s-a prăbușit, marți, în vestul1 Irakului. Elicopterul de tip Chinook CH-47 s-a prăbușit în provincia vestică Al-Anbar,' unde gherilele sunnite sunt foarte active. Accidentul s-a produs în timpul unui zbor; de verificare, a anunțat armata americană

Masacru în nordul Irakului

Surprize, 
surprize
\ Beirut (MF) - Liderul 
grupării Hezbollah. Has
san Nasrallah, a declarat că organizația nu este interesată de un alt 
conflict cu Israelul, însă, 
in cazul declanșării unui 
nou conflict, israelienii K vor confrunta cu „sur
prize mai mari” decât 
rele din războiul de anul 
trecut, scrie Jerusalem Post. Nasrallah a declarat. intr-un interviu difu
zat in fața a mii de sus
ținători, la Beirut, că Hezbollah deține rachete 
care ar putea fi direc- ționate în orice zonă a Israelului. El a explicat 
că această declarație nu constituie o amenințare privind un nou război, ci mai degrabă „speranța 
de a-1 preveni”.

Hassan Nasrallah (Foto: epa)

Benjamin 
Netanyahu
(Foto: EPA) 

Câștigător 
Ierusalim (MR - Fostul 
premier israelian, Ben
jamin Netanyahu, a 
fost ales lider al par
tidului Likud, în urma 
alegerilor primare din 
cadrul acestei 
formațiuni politice. 
Netanyahu (57 ani) a 
obținut peste 75% 
dintre sufragiile expri
mate, fiind urmat de 
Moshe Feiglin, cu 
20%, și Danny 
Danon, cu 5%, potriv
it rezultatelor parțiale. 
Formațiunea Likud a 
suferit o înfrângere de 
proporții la alegerile 
legislative din 2006, 
nereușind să obțină 
decât 12 posturi de 
deputat dintr-un total 
de 120. Netanyahu se 
bucură în prezent de 
o mare popularitate în 
sondaje, în timp ce 
actualul premier, Ehud 
Olmert, și partjdlfSău 
de centru, Kadima, 
sunt fri cădere liberă.

■ Peste 200 de morți și 
200 de răniți în urma a 
patru atentate cu 
camioane-capcană.Mosul (MF) - Cel puțin 200 de persoane au murit și alte 200 au fost rănite, marți seara, în patru atentate cu camioane-capcană comise împotriva unei secte religioase din nordul Irakului.„Peste 200 de persoane au fost ucise și tot atâtea rănite”, a declarat Dakhil Qassim Has- sun, primarul localității Sinjar, oraș din provincia Ninive, unde s-au produs atacurile.

Cele patru camioane-capcană au explodat în satele Al- Khatanaiyah și Al-Adnaniyah, aflate în provincia Ninive și având populație formată majoritar din adepți ai sectei Yazidi, susținători ai unei credințe mțnoritare preislamice. 
împotriva unei secteAtacurile - unele dintre cele mai sângeroase comise în ultimii patru ani - au avut loc la scurt timp după ce, la Bagdad, adjunctul ministrului irakian al Petrolului, Abdel Ja- bar al-Wagaa, a fost răpit de persoane înarmate, purtând uniforme ale forțelor irakie

ne. Liderii principalelor comunități din Irak desfășoară în aceste zile discuții în vederea pregătirii summitului de criză convocat de premierul Nuri al-Maliki pentru a salva coaliția guvernamentală.Comunitatea Yazidi, formată din aproximativ 500.000 de persoane și având trei de- putați în Parlamentul irakian, reprezintă o minoritate kurdă instalată în nordul Irakului, care consideră că diavolul este căpetenia îngerilor, dar cred în Dumnezeu, creator al lumii, și îi respectă pe profeții din Biblie și Coran.Membrii sectei au încercat

să se distanțeze de conflictele violente din restul Irakului, dar în ultimele luni relațiile cu comunitățile sunnite vecine s-au deteriorat. în 7 aprilie, o mulțime de membri ai sectei a lapidat o tânără de 17 ani, acuzată că a adus o ofensă valorilor lor conservatoare, după ce a fugit pentru a se căsători cu un musulman.Linșajul a fost filmat cu ajutorul telefoanelor mobile, iar imaginile au fost transmise în restul Irakului. Extremiștii sunniți au organizat atacuri de represalii, asemănătoare cu raidurile și masacrele comise de insurgenți în restul țării.
Marea Neagră, 
zonă de securitate
■ Președintele Traian 
Băsescu a participat, la 
Constanța, la sărbăto
rirea Zilei Marinei.

Constanța (MF) - Marea Neagră se constituie într-o zonă de securitate extrem de importantă atât pentru România, cât și pentru statele membre NATO și statele membre ale Uniunii Europene, a declarat, ieri, .la Constanța, de

tare au avut Ioc, ieri, în toate marile 
orașe indiene. India a sărbătorit 60 de 
ani de la câștigarea independenței față 
de Marea Britanie. (Foto: EPA)

România are. obligația să privească 
ai r&ponsabăitate nu doar la inte
resul ei de securitate, ci și aă fie o 
pavăză'la. granița estică a NATO.

Traian Băsescu..............................................................Ziua Marinei, președintele Traian Băsescu.Șeful statului a spus că România va fi o țară care va milita pentru o Mare Neagră sigură, o țară care să asigure transferul de resurse energetice spre Europa și care va prețui șansa de a avea ieșire la mare.Potrivit lui Băsescu, în perioada următoare, forțele navale române vor continua procesul de modernizare și dotare.Afirmând că Marea Neagră și Dunărea simt ferestre către lume, puncte care au legat poporul român, de-a lungul timpului, atât de Apus, cât și de Răsărit, Băsescu a amintit că

Ziua Marinei a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1902.Cel puțin 2.500 de persoane s-au aflat, ieri, în jurul orei 10.30, pe faleza Cazinoului din Constanța, unde au loc manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române.Un sobor de preoți condus de înalt Prea Sfințitul Teo- dosie, Arhiepiscopul Tonusului, a oficiat un Te Deum - o slujbă specială în memoria marinarilor care și-au pierdut viața pe mare.Președintele Traian Băsescu a ajuns, ieri, în jurul orei 9.50. pe faleza Cazinoului din Constanța, în fața Comandamentului Flotei Navale Române. După intonarea imnului național, șeful statului a salutat echipajele. El a stat în tribuna oficială alături de miniștrii Ludovic Orban, Teodor Meleșca- nu și Cristian David, Oficialitățile aflate la fața locului au urmărit ridicarea pavilionului pe catargul din dreptul Comandamentului și ridicarea marelui pavoaz la navele acostate la cheu, urmând să se tragă 21 de salve de tun de salut.

Traian Băsescu (Foto: epa)

Militarii francezi au blocat arterele care duc la tocul producerii 
exploziei. ‘ (FttdriPA)

Uciși în explozieKabul (MF) - Trei cetățeni germani care se a flau la bordul unui convoi diplomatic au fost ucjși iar un al patrulea a fost grav rănit în urma unei explozii produse ieri în apropiere de capitala Afganistanului, Kabul, a anunțat comandantul poliției, citat de Reuters.Baryali Parwani, șeful poliției din districtul Bagra- mi, situat în partea de sud-est a capitalei Kabul, a declarat că explozia a fost provocată de un dispozitiv exploziv

amplasat pe șosea și detonat de la distanță.Martorii au precizat că un autoturism a fost complet distrus în urma deflagrației.Un purtător de cuvânt alfl Forței Internaționale de Asis" tență pentru Securitate (ISAF) a anunțat că are informații potrivit cărora incidentul s-ar fi soldat cu victime în rândul afganilor, dar a adăugat că nu a aflat despre implicarea în atac a vreunui militar străin.
Manevre militare

Constanța (MF) - Personalul medical al operațiunii Joint Task Force-East, al cărei comandament este instalat la aerobaza din Mihail Kogălniceanu, va efectua zboruri de antrenament între aeroport și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.„Scopul zborurilor este de antrenament și pregătire a piloților pentru procedurile de evacuare rapidă a vreunui militar român sau american, care ar suferi răni în timp ce par
ticipă la exercițiile JTF-E”, a declarat, ieri, 
Mr. Troy Darr, ofițerul de relații publice al operațiunii Joint Task Force-East.Primul zbor este planificat pentru azi și va fi efectuat cu elicoptere Blackhawks configurate pentru acordarea de asistență medicală 
de urgență. Dacă aplicația medicală nu va fi completă, manevrele vor fi reluate mâine.La Joint Task Force-East participă aproximativ 600 soldați, marinari, piloți și angajați civili. Operațiunea militară este menită să construiască interoperabilitatea relațiilor militare dintre România, Bulgaria și SUA, pentru a testa capacilitățile de comandă și control necesare în rotirea trupelor militare.

„UCM vrea să lovească în UDMR"
5? Marko Bela nu se 
bucură că o grupare din 
afara UDMR încearcă să 
se înregistreze ca partid.

București (MF) - Președintele UDMR, Marko Bela, a declarat, ieri, că singura idee a Uniunii Civice Maghiare (UCM) este de a lovi în organizația pe care o conduce, că UCM nu are „un program coerent” și a recunoscut că nu se bucură că o grupare din afara UDMR încearcă să se înregistreze ca partid politic.„Ei încearcă de câțiva ani să strângă semnături în acest sens”, a spus Marko Bela, adăugând că formațiunea pe care o conduce nu va verifica listele de susținători pe care UCM le va depune la Tribunal pentru 

înscriere ca partid politic.El a precizat că UDMR nu s-a ocupat nici până acum de „verificarea semnăturilor altora” și nu o va face nici pe viitor.
âe verifiers. <sm- 

năturilor altora 
nki pisă acum și 
iifci ik acum înco
lo nu vom ccqpa,

Marko Bela

Primarul municipiului Odorheiu Secuiesc, care este și președintele Uniunii Civice Maghiare, a solicitat sprijinul președintelui Traian Băsescu ca instituțiile statului să lucreze obiectiv când va avea 

loc înregistrarea Partidului Civic Maghiar.Acesta s-a întâlnit, vineri seara, cu șeful statului. Szasz Jeno a declarat, sâmbătă, jurnaliștilor, că i-a prezentat, vineri seara, președintelui Băsescu - împreună cu Szilagyi Zsolt șeful de campanie al episcopului Tokes Laszlo și cu deputatul UDMR Toro T. Tibor, vicepreședintele Consiliului Național al Maghiar din Transilvania (CNMT) - situația politică a maghiarimii, vorbind despre pluralismul în rândul comunității maghiare.Primarul municipiului O- dorheiu Secuiesc, a mai spus că Traian Băsescu a garantat că instituțiile statului vor lucra corect, adăugând că „dânsul este un democrat și nu poate să nu fie de acord cu pluralismul”.

Misiuni 
confirmate

Washington (MF) - Șeful Comandamentului pentru Apărarea Aero- spațială Nord-Americană (NORAD) a confirmat că aviația militară a Rusiei efectuează din ce în ce mai multe misiuni în apropierea teritoriului SUA. „Norad a interceptat avioane rusești în apele internaționale, în apropiere de Alaska. Comandamentul continuă ] să supravegheze toate zborurile avioanelor rusești”, a spus generalul Renuart.Treizeci de avioane e- chipate cu rachete care pot transporta încărcături nucleare vor lua parte la exerciții.
LIBER

Cotfoan ed-lat de SC SRL
Deva, Str. 22 -Jecemore. r-T 37 A

V SSh ’ 222-95'u

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

TELEFOANE REDACȚIE: 02S4-211275, 212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
PUBLISHER: Ovidiu Trufaș
MARKETING Șl PUBLICITATE: Magdalena Șerban - int.8806 
DISTRIBUȚIE: Camelia Gîga - <nt.88O4
MICA PUBLICITATE: 212^57
E-mai: cuva ntufOinf ormmedia rc

Redactor șef: Alexandru Seres; Redactor șef adj.: Clara Pâs
Redactori: Tibenu Stroia (redactor coordonator), Valentin Neagu, Ciprian
Marinuț, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Dana loan
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Neg'u. Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7.60 iei plus 
taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale d?n teritoriu.

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună. sună la 
0801 030303 fnetaxabil). aevenind astfel crtrtcc de c-rocă 

Redacția nu-și asumă răspunderea centru- cc-fi’eut- arurțurior- 
oe m<â ș <ra?e c-setate

Reclamat»
privind

difuzarea
ziaruiu

la telefon^
0801 232-323



joi, 16 august 2007 CWW

• Ait supermarket. Un nou supermarket se va construi în Hunedoara. Consilieriii locali au aprobat proiectul prin care ma-: gâzi nul se va ridica în piața Gării, în locul, j destul de strâmt, în care se află acumI câteva chioșcuri și o zonă verde mai tot.{ timpul plină de gunoaie. (D.l.)

Legi 
„minore"
DANA IQAN
dana.ioan@informmedia.ro

In București, știrile spun că pentru orice gunoi aruncat pe spațiul public vinovatul plătește. Un pachet gol de țigări neglijent mototolit și aruncat peste umăr „costă" 50 de lei. Cu o singură condiție: vinovatul chiar să fie prins asupra»faptului.în fiecare localitate există hotărâri ale Consiliilor locale prin care locuitorii sunt puși să plătească dacă sunt prinși făcând mizerie, indiferent dacă aruncă vreun ghe- motoc de hârtie pe stradă sau aruncă aiurea lucrurile care nu-i mai trebuie prin casă.
Cât de eficiente sunt aceste decizii se poate vedea la fiecare colț de stradă, la fiecare margine de trotuar sau în dreptul fiecărei stații de autobuz. Pentru că prea puțini intră într-adevăr în colimatorul celor puși să aplice legea.Am făcut o dată greșeala să atenționez un bărbat care aruncase o hârtie netrebuin- cioasă pe un trotuar - întâmplător - curat, la câțiva metri de un coș de gunoi. Am fost extrem de aproape de o palmă „corecțio- nală", și cred că singurul lucru care l-a oprit pe individ a fost uniforma unui polițist comunitar care se vedea prin preajmă. Care polițist oricum nu a intervenit în monologul aprins al bărbatului înfuriat, pentru a mă proteja de invective, și nici nu și-a scos chitanțierul pentru amenzi,- pentru a-i aplica - legal - pedeapsa cuvenită pentru mizeria făcută.
Prima condiție în eficiența unei reglementări este ca ea să fie aplicată. Căci, dacă nu merge cu vorba bună a memoriei celor șapte ani de acasă, poate funcționează în educația civică metoda coercitivă. Dar dacă până și cei care trebuie să aplice legea (una"minoră", vizând curățenia stradală) tratează cu indiferență subiectul, nu ne putem aștepta să trăim în localități curate.

Fetita abandonată - botezatăA
■ Maria Alina Brădean, 
fetița abandonată 
la Brad, a fost 
botezată ieri.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Brad - Fetița abandonată într-o sacoșă, în apropiere de Centrul de Plasament din municipiul Brad, județul Hunedoara, a fost botezată ieri, de ziua Sfintei Maria. Botezul a fost făcut la Biserica ce poartă hramul „Sfintei Fecioare Maria”.Nașii de botez au fost Sorina Cazacu, fiica primarului din Brad, Florin Cazacu și Angela Iancu, fiica asistentei maternale în grija căreia se află fetița.Botezul a fost oficiat de către doi preoți, iar micuța Alina Maria Brădean s-a dovedit a fi foarte cuminte.
Certificat de naștereîn urmă cu o lună, Primăria Brad a eliberat un cer

I

tificat de naștere, numele fetiței - Brădean Alina Maria fiind dat de către primarul Florin Cazacu.„Numele de Brădean vine de la faptul că a fost abandonată în Brad. Prenumele de Alina i-a fost dat de medicul

mână aici, printre brădeni. Oricum eu cunosc oamenii acestor locuri și sunt sigur că fetița nu a fost abandonată de o brădeancă. Și asta pentru că aici oamenii sunt cu frica de Dumnezeu”, a mai spus primarul Florin Cazacu.

pediatru care a consultat-o prima dată, iar cel de Maria a fost ales de soția mea și de mine, după cel al Fecioarei Maria. De aceea am și ținut ca botezul să fie făcut de ziua Sfintei Fecioare Maria”, a spus primarul Bradului, Flo

rin Cazacu.Acesta a mai declarat că există numeroase cereri de adopție pentru Alina și că ține cu tot dinadinsul ca familia căreia fetița îi va fi încredințată să fie din municipiul Brad. „Trebuie să ră
Retezatul pe șevalete 
modovenești

k

ft

Parteneri de afaceri
Deva (D.l.) - CCI Hunedoara intenționează să lanseze cea de-a doua ediție a catalogului electronic „Parteneri de afaceri din județul Hunedoara”, o colecție de date actualizate despre firmele producătoare, prestatoare de servicii și despre mediul de afaceri din județul nostru. Deocamdată se colectează și se centralizează datele necesare, lansarea oficială urmând a avea loc în cadrul Târgului pentru IMM, ce se va desfășura la sfârșitul lunii septembrie. Editat bilingv (româno - englez), acest catalog va fi trimis tuturor Camerelor de Comerț și Industrie Teritoriale din România, Ambasadelor străine în România, Birourilor comerciale din străinătate și altor instituții cu care G.C.I. Hunedoara colaborează, pentru o mai bună promovare a potențialului economic al județului.

■ în perioada 15-22 
august, la Casa de Cul
tură Deva, e deschisă 
o expoziție de plastică.

Sanda Bocaniciu
sanda, bocăni ciu@informmedia.ro

Deva - Expoziția este intitulată „Peisaje și icoane în Munții Retezat” și este rodul a 14 studenți ai Universității de Arte „George Enescu”din Iași, toți moldoveni, fiind sponsorizată de o societate farmaceutică deveană.Artiștii sunt: Cristian Ungureanu, Ciprian Eusebiu Croitoru, Mircea Paul Tofan, Maria-Elisabeta Gheorghiță Vornicu, Cristian Gheorghiță, Eugen Pop „Alupopanu”, Ale- xandru-Alin Lungu, Mihai- Dan Condrache, Adrian Crăș- maru, Isidor Theodorian Că- rățână, Petru-Lucian Humore- anu, plus trei anonimi.Toate lucrările sunt executate în ulei pe pânză și au fost realizate în tabăra de la Câr- Expoziția din holul Casei de Cultură Deva

nic, în Retezat (1-16 august).„Acțiunea noastră este parte din practica studențească. Au participat studenți din anul II - pictură și mas- teranți.Alături de lucrările care reprezintă minunatul și sălbaticul peisaj al Retezatului, în expoziție au fost expuse și icoane, care-mi aparțin”, preciza, la vernisajul care a avut loc ieri, la Deva, Cristian Ungureanu - asistent universitar la catedra de pictură a universității ieșene.Icoanele fac parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat „Dialog între sfere și cub”.Ca și coordonator al taberei de la Cârnic, Cristian Ungureanu spunea că este foarte mulțumit de realizările artistice ale grupului, chiar dacă expoziția nu pare omogenă doar prin tematică.El consideră că lucrările sunt de bună calitate și publicul, care apreciază stilul de pictură parcticat de ei, va fi mulțumit.
Cltenții UPC din DEVA pot plăti factura 

la ghișeele Băncii Transilvania
- începând cu 15 august, compania Intro

duce metode alternative de plată pentru dienții 
din DEVA

- UPC va extinde programul la nivel națion
al în cel mai scurt timpDEVA, 14 august 2007 - Din 15 august, clienții UPC din DEVA pot plăti facturile UPC, în numerar, și la ghișeele Băncii Transilvania (BT). CliențIF trebuie să se prezinte la una dintre unitățile bancare BT cu ultima factură emisă, care trebuie plătită integral, incluzând soldul precedent. Pentru orice alte situații, inclusiv plata abonamentului în avans, UPC recomandă clienților săi să se adreseze reprezentanților companiei din Centrele de Relații cu Clienții.„Introducem astăzi o metodă alternativă de plată, fără costuri suplimentare, care va permite clienților noștri să reducă semnificativ timpul alocat plății facturilor. Această noutate este parte a unui program de creștere a satisfacției clienților, pe care l-am lansat recent și care mai include, în această fază, modernizarea Centrelor de Relații cu Clienții și eficientizarea activităților operaționale ce țin de activarea clienților, instalare, call center", a declarat Mădălina Stănică, Manager de Proiecte - Operațiuni în cadrul UPC

România.în acest moment, metodele alternative de plată sunt disponibile pentru clienții UPC din București, Cluj, Timișoara, Ploiești, DEVA, Petroșani, Orăștie și Caracal. Proiectul prin care se introduce plata alternativă a facturilor UPC la ghișeele Băncii Transilvania va fi extins în cel mai scurt timp la nivel național, în toate localitățile în care UPC are operațiuni.
UPC România. UPC România este una dintre cele mai mari companii de comunicații prin cablu din țara noastră. Rețelele UPC România deservesc, în acest moment, aproape 1.400.000 clienți, din aproximativ 200 orașe. De când a intrat pe piața românească, în 1992, UPC a investit peste 600 de milioane USD, devenind astfel cel mai mare investitor american din țară. UPC România este afiliată la Liberty Global, Inc.
Liberty Global, Inc. Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB și LBTYK) este unul dintre liderii industriei mondiale de comunicații prin cablu oferind servicii video, voce și acces la internet, pentru a conecta cei 16 milioane de clienți la lumea informației, a comunicării și divertismentului. Compania are rețele de comunicații în bandă largă în 17 țări, în principal în Europa, Japonia, Chile și Australia. Liberty Global, Inc. deține acțiuni în companii de distribuție de programe și conținut media, cum sunt Jupiter TV în Japonia și Chellomedia în Europa.

mailto:dana.ioan@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ciu@informmedia.ro
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1645 - S-a născut Jean de La Bruyere, moralist și 
filozof francez (m. 1696).
1921 - S-a născut Ovid S. Crohmălniceanu, proza

tor, critic și istoric literar._________
1934 - S-a născut actorul francez 
Pierre Richard.____________________
1949 - A murit, la Atlanta (Geor
gia), în urma unui accident de 
mașină, scriitoarea americană 
Margaret Mitchell, autoarea 
romanului „Pe aripile vântului" (n.

1956 - A murit pictorul Theodor Pallady (n. 1871). 
1958 - S-a născut cântăreața de muzică pop 
Madonna (Madonna Louise Veronica Ciccone).
1977 - A încetat din viață Elvis Presley (foto), regele 
rock and roll-ului (n. 1935).

VREMEA
17°minim maxim

Prognoza pentru astăziCer însorit. Minima termică va fi de 17°C, iar maxima de 31°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cerul va fi senin. Temperartura minimă va fi de 18°C, iar maxima de 33°C.
Sâmbătă. Cer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 17°C și maxime de 32°C.
Calendar Creștin Ortodox________________________
Sfânta Mahrama a Domnului; Sfinții Martiri Brancoveni 
Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, 
Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul lanache.

Calendar Romano-Catolic________________________
Sf. Ștefan, rege *.

Calendar Greco-Catolic___________________________
Aducerea la Const, a Mahramei (icoana Domnului 
nefăcută de mâna omenească, în 944). S Diomid, m 
(+ sec III - IV)

ÎNTRERUPERI APA, GAZ, CURENT

Apa____________________________ ________________
Se va întrerupe furnizarea apei între orele:
- 8.00-12.00 - în Deva, Al. Armatei.

Gaz metan________________________ ___________ __
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Energie electrică_____ '_______ ___________________
Se va întrerupe energia electrică intre orele:
- 9.00-14.00 - în Deva, str. Merilor, Crângului, 
Livezilor, Olarilor, Aleea Soarelui;
- 9.00-11.00 - în Brad, Gura Gărzii, Bucureșci- 
Școală, Rovina-Merișor, Rovina-sat, Bucureșci-Sătuț, 
Șesuri;
- 11.00-15.00 - în localitate Curechi;
- 10.00-14.00 - în Călan, SMA, Ucecom.

REȚETA ZILEI

Gogoși cu topping de 
fructe
Ingrediente: 550 g făină, sare, 2 linguri zahăr, coajă 
de lămâie, 100 g unt, maragrină, drojdie cât o nucă, 
3 gălbenușuri, 1/2 litru lapte, 2 pliculețe zahăr vani- 
lat.
Mod de preparare: Se dizolvă drojdia, untul, sarea și 
zahărul în laptele călduț. Se adaugă gălbenușurile, 
vanilia și coaja rasă de lămâie și încet, încet făina. Se 
frământă, se lasă să crească. Se întinde foaia cam 
1/2 cm se folosește un pahar care se apasă cu gura 
în jos pe foaie „decupând" gogoșile rotund, se mai 
lasă să crească puțin. Se încinge bine o tigaie cu ulei 
mult și una câte una se prăjesc gogoșile. Focul nu 
va fi iute, ci potrivit. Se pudrează cu mult zahăr 
pudră. Se servesc cu topping de fructe.

(Foto arhivă)Poftă bună!
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precedent: T - T - S - I - BUBUI

TURI - NE - CAR - L - DEBAN
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TELEFOANE UTILE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR . .... 212725
Urgențe . 112,
Pompieri . .981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Berbec
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Se pare că sunteți nemulțumit de tot ce se petrece în jur 
și vă ieșiți ușor din fire. Vă sfătuim să nu exagerați și să 
vă controlați reacțiile. Evitați discuțiile cu persoana iubită!

Taur

Se pare că aveți un spirit critic ieșit din comun și aveți 
tendința să faceți o tragedie din orice mărunțiș. După-ami- 
ază începeți să vă pregătiți pentru o călătorie în interes 
personal.

Gemeni

Dimineața se pare că reușiți să vă dezamăgiți un prieten. 
Sunteți predispus la gafe. Nu îi căutați nod în papura 
partenerului de viață.

Rac

S-ar putea să fiți nelinișitit din cauza unor probleme. Nu 
este cazul să vă faceți griji. O rudă vă împrumută o sumă 
sau vă propune o colaborare.

Leu

Aveți tendința de a deveni prea insistent cu cei din jur și 
chiar sâcâitor. Neînțelegerile cu un prieten apropiat vă pun 
pe gânduri. întrebați-vă dacă nu cumva exagerați prea mult!

Fecioară

Se pare că acordați prea multă importanță unor probleme 
mărunte și că sunteți tentat să exagerați. înceicați să vă 
detașați! Grijile nejustificate ar putea să vă afecteze 
sănătatea.

Balanță

Faceți câteva drumuri scurte, în care reușiți să îmbinați 
Interesele profesionale cu cele personale. S-ar putea, însă, 
ca partenerul să nu fie de acord să cumpărați un obiect 
de valoare.

Scorpion

Din cauza oboselii, este posibil să fiți nervos și să vă con
trolați cu mare greutate. Nu este exclus să vă certați cu 
cei din jur. Stăpâniți-vă agresivitatea, ca să nu vă faceți 
dușmani.

Săgetător

Aveți tendința să vă enervați fără motiv, ceea ce vă poate 
pune în situații neplăcute. Evitați activitățile sociale și afa
cerile, pentru că aveți prea puține șanse de reușită.

Capricorn

Se pare că aveți dificultăți de concentrare. Nu vă ocupați 
de mai multe lucruri în același timp, pentru că riscați să 
aveți surprize neplăcute. Limitați-vă la activități de rutină!

Vărsător

Un prieten vă redă buna dispoziție și optimismul pro 
punându-vă o colaborare. Terminați ce ați început și să 
nu neglijați problemele familiale?

Dimineața sunteți predispus la exagerări. O discuție banală 
cu un coleg poate să degenereze într-o ceartă. Puteți evi
ta divergențele dacă nu vă impuneți punctul de vedere.

£

i.

Pești

7:00 Jurnalul TVR. Spoit 
Meteo

8:00 Isabel, în căutarea 
B iubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004)
8:55 Mamaia ieri și azi 
9:00 Ducesa din Duke 
B Street (s, dramă, 

Anglia)
10:00 Garantat 100% (r) 
1130 Poporu' zice! (r) 
11:30 Grădini de vis (doc.) 
12:00 Replay (r) 
12:50 Mamaia Ieri și azi 
13:00 Zack și Cody, ce viață 

minunată! (s, comedie, 
SUA, 2005)

1330 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune m 

lini» germană 
17:00 Misterele din Sankt 

Petersburg (s, dramă, 
Rusia/SUA, 2006) 

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

Loto 5/40
19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 Clipe de teatru, 
dipe de viață 

2030 Teatru: Minunata 
pantofăreasă de Fed
erico Garda Lorca 
Cu: Coca Andronescu 
și Mihai Fotino 
R.: Petre Sava Băleanu 

2135 Sibiu 2007 
2145 Apusul aurarilor (doc.) 
2245 Jurnalul TVR 
23:20 Telecinemateca: Aven-

13 turtle lui Lagardere 
(aventuri, Franța, 
1967). Cu: Jean Piat, 
Sacha Pitoeff, Nadine 
Alari, Michele Grellier. 
R.: Jean-Pierre Decourt

125 Justiție militară (r) 
2:15 Jurnalul TVR (r). 

Sport Meteo
320 Crimă și pedeapsă
□ (film, r)

525 Mamaia ieri și azi
535 Isabel to dubrea
E i(r)

630 Planeta to jeenși W

•îî: i

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 In căutarea familiei 

(film, r)
1145 Zâmbiți, vă rog 

12:15 Emmerdale - Afaceri 
B de familie (s, dramă, 

Marea Britanie).
13:00 Știrile ProTv 
13:45 jaca Paca (r) 

14:15 Poirot: Crimă pe
Q terenul de golf (mister, 

Marea Britanie, 1989). 
Cu: David Suchet 

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

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Justiție oarbă (partea

HI) (thriller, SUA, 1998). 
Cu: Kate Jackson, 
Joanna Pacula, Joan 
Collins, Jack Scalia 

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

Vremea

2030 încă o șansă (thriller, 
hSUA/Canada, 2001). 

Cu: Shannen Doherty, 
Max Martini, David 
Ferry. R.: Jeffrey Reiner 

2230 Știrile ProTv. Sport 
23:15 Minți criminale (s).

BCu: Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola 
Glaudini
- Vremea
- Vreau să fiu mare 

030 încă o șansă
O (film, r)

2:30 Prietenii noștri,
O polițiștii (comedie, 

Franța, 2004). Cu: 
Frederic Diefenthal, 
Armelle Deutsch, 
Lorant Deutsch, Daniel 
Auteuil. R.: Bob Swaim 

<00 Justiție oarbă (partea 
dl) (film, r)

530 ksliin tivi (r) 
530 La Bioc (r)
630 Emmsdaie - Afaceri
Bdefan«e(r)

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

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

9:00 în gura presei 
(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

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

B(film serial) 
12:00 Tinerii mușchetari

B (serial aventuri, SUA, 
2005). Cu: Tobias 
Mehler, Karen Cliche, 
Robert Sheehan, Zak 
Santiago

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Go! (divertisment), cu 
Dan Negru (r)

16:00 Observator 
17:00 Agentul VIP cu Crist

ian Brancu
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Neveste de fotbaliști 
(emisiune de 
divertisment)

2145 Bahmuțeanu 
și Prigoană - 
Povestea continuă 
(reality-show)

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

24:00 Gattaca
H(SF, Statele Unite ale 

Americii, 1997). 
în distribuție: 
Ethan Hawke, 
Uma Thruman, 
Jude Law, 
Gore Vidal, 
Elias Koteas, 
Alan Arkin.
Regia: 
Andrew Niccol

230 Gmcus interactiv 
330 AgmtJ VF (r) 
50DOMrere(s)

8:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
9:00 Căpșune cu zahăr (s) 
10:15 Uzurpatoarea (s, Mex
ic, 1998) 1230 împotriva des
tinului (s. Mexic, 2005) 1330

7:00 Doctor Who (r) 7:50 
Aventurile lui Tarzan (r) 820 
Tribul (doc.) 9:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:15 Miracole (s) 10:15 Plaja 
lui Măruță 1235 Doctor Who , Prizoniera (s) 14:30 Mama vit- 
(s) 13:00 Aventurile lui Tarzan “ '' .................
(s) 1330 ABC... de ce? 1430 
Jobbing (r) 15:00 împreună în 
Europa! Em. în limba 
maghiară 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 16:20 Descoperă românii 
16:30 Autostrada TVR 1830 
Jurnal regional 18:30 Replay cristo (s) 0:45 Prizoniera (r) 
1930 Arta supraviețuirii 1930 
Ulița spre Europa 20:00 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 2130 Ora 
de știri 2230 Festivalul Stufs- 
tock 2220 înscenarea (thriller, | 
SUA) 24:00 Festivalul Stufs- 
tock 330 Celebritățile timpu
lui tău

regă (s) 15:30 Iubiri (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 1830 
Salome (s) 1930 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 2030 
Numai iubirea (s) 21:15 Zorro 
(s) 22:15 Poveștiri de noapte 
2245 Clona (s) 23:45 Monte-

1:45 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r) 3:15 
Poveștiri de noapte (r) 3:45 
Rețeta de acasă

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Casa noastră (r) 9:45 Spitalul 
All Saints (s, r) 1045 Tele RON 
12:25 Quizzit - emisiune inter- 

7:00 Pitici de vară (r) 8:00 activă 1435 Dragoste și put- 
Nemaipomenitul Tick (d.a.) 
8:30 Great Artists 9:00 Film 
artistic 1130 Pentru o cauză 
dreaptă (s). 12:20 Look who 
is winning 14:30 Acapulco 
Heat (s). Cu: Catherine Oxen- 
berg, Brendan Kelly, Alison 
Armitage 1530 Pitici de vară 
16:30 Baronii (s) 17:30 Bere : - cele mai bune momente 
de la gheață 18:30 Știri i 2230 Focus Plus 23:30 Totul 
Național TV 19:45 Viață de la j despre sex (s) 24:00 CSI - 
gheață 22:00 Cronici para- Investigații (s) 
normale (s) 23:00 Un nou 
început (s) 2430 Film artistic 
2:00 Cronici paranormale (s)

■ i»

11:00 Telefonul de la miezul 
; nopții (s) 12:00 Teo (r) 13:15

Călătoriile lui Sinbad (s) 1345 
Animatrix (s) 14:15 Drumul 
spre casă (s) 15:15 Entertain
ment News (r) 15:30 Divor
țați... dar împreună (s) 1630 
Iubire nebună (corn.) 18:00 
Telefonul de la miezul nopții 
(s) 1930 Ruleta destinului (s) 
2030 Entertainment News 
2020 Dispăruți fără iarnă (s) 
2130 Divorțați... dar împre
ună (s) 2230 Vausui mortal 
(avj 2430 Arați (s)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-1645 Știri locale

9:40 In pas de flamenco (ro
mantic, Marea Britanie, 2006). 
11:25 Să-ți trăiești viața 
(dramă, SUA, 2004). 12:55 
Gnema, dnema, dnema 1325 
Ziua nunții (comedie. Franța, 
2005). 14:45 G (romantic, 
SUA, 2002). 16:20 Expresul 
Polar (animație, SUA. 2004). 
18:00 Gooll (acțiune, SUA, 
2005). 20:00 Ambițioșii (co
medie, Franța, 2006). 21:30 
Sin City (acțiune, SUA, 2005). 
2335 Studio 60 (Ep. 19)0:20 
Eu, tu și top' cei pe care-i știm 
(dramă, SUA, 2005).
ii

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Realitatea de la 11:00
12:00 Realitatea de la 12:00
13:15 EU, România 14:00 

, Realitatea de la 14:00 15:00

ere (s) 14:40 Necunoscuta: 
Până când moartea ne va sta

< Realitatea dl ia 1530 1650 

Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:00 
Realitatea de la 17:00 1745 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 2035 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Ziarul Realității 
22:00 1 și 1 23:00 Ultima oră ,-ț. 
24:00 Realitatea de la 24:00 j

1625 Spitalul All Saints (s)
1725 Trăsniți in N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:30 S.O.S. Sal- 
văți-mi casa 20:45 Super Nan
ny 22:00 Trăsniți în N.A.T.O.

6:30 Videodipuri muzicale 
730 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx 10:30 Oamenii și poli
tica 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale.12:00 j Veloce2000 12:00 Construcții 
Știri 1230 Teleshopping 1335 
Jurnal european (r) 1330 Emi- 
siune-concurs 1435 Lumea 
cărților. 15:40 Euroblitz: Jur
nal european (r) 1630 Sosesc 
păsările călătoare (r) (come
die, România, 1984). Cu: Emil 
Fkssu 1830 61 Vine presa! Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
2030 Hkn artistic 2230 F*n  
artistic 2430 toterzis. Cu Lau
ra Antkețan 030 6! Vm pre
sa! 430 Chat TV

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Alfa Romeo Spider

colosale: Metroul din Singa
pore 1330 Confruntări și fiare 
vechi 14:00 Dependenți de 
cascadorii 15:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 1630 
Curse 1730 Mașini pe alese: 
Range Rover 1830 Motod- 
dete americane 1930 Vărî- 
torii de mituri 2030 Cin se 
fabrică dhrerse lucruri? 2130 
Zonă mortală 2230 tense 
voxuiu 2330 Mașr» x 
viteză
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www.jocuribune.ro
Deva (D.l.) - Pe acest site găsiți jocuri pentru toate 
vârstele și toate gusturile - jacuri de acțiune, aven
tură, logică, îndemânare, shootere, sport, jocuri 
pentru copii, dar și pentru adulți.
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Amplasarea aparatelor radar în data de 

I 16. o:..^07? •
| - DN 7: Ilia - Tătărăști - Zam;

! - DN 7: Simeria - Orăștie;
■ - DN 76: Șoimuș - Bejan - Căinelu de Jos -

Fornădie;
- DN 76: Brad - Jebea;

' - Deva: Galea Zarandului (D.N.7), B-dele 22 Decem-
i brie, Decebal și N. Bălcescu, str. M. Eminescu.

............................................ .................................. ......... ,

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®-» 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.

ș 33.®-» 748080.
i Farmacia „Ârnica", str. G. Enescu, nr. 7. ®~»
i 713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl.
5. ©-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-♦ 211616, 224488.

■ Agricultorii vor 
primi subvenții doar 
dacă își asigură 
culturile.

Deva (D.I.) - Și pentru culturile din această toamnă se vor acorda subvenții. Ajutorul financiar al statului constă în subvenționarea motorinei și/sau biodieselu- lui, precum și a altor resurse materiale (semințe, pesticide, îngrășăminte) necesare pentru culturile din toamna anului 2007. Ca noutate însă, sprijinul financiar se va acorda doar cu obligativitatea asigurării culturilor. în plus, sămânța folosită trebuie să aibă certificat de calitate, emis de autoritățile specializate.Beneficiarii sprijinului financiar trebuie să facă dovada proprietății sau a dreptului de folosință, asupra suprafeței de teren pe care înființează culturi în toamna anului 2007, să facă dovada utilizării de semințe certificate și de cali-

J J J
TRANZACȚII BURSIERE

Societatea Preț Variație
închidere Qei/acț) (%) 

BRD 28,2000-2,42
SIF5 4,1800 -3,02
SIF2 3,4600 -2,54
SIF1 3,7400 -2,86
SIF4 2,3500 -4,47
BRK 4,1200 -3,06

TLV 0,8950 -0,56
SIF3 2,3200 -4,53
TEL 42,9000 -4,67
Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, 
b-dul Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

SUDOKU
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Hunedorenii au bani 
de mașini
■ Deși suntem consi
derați un județ sărac, 
hunedorenii cumpără 
mașini noi... în draci.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stro ia# infami media.ro.Deva - Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, anul acesta, piața auto hune- doreană a înregistrat o creștere de aproximativ 25 la sută. Iar estimările pentru anul în curs sunt pozitive. Anul trecut, în județul Hunedoara au fost înregistrate aproximativ 6.000 de mașini noi, cele mai multe fiind autoturisme. Pentru acest an, în conformitate cu datele furnizate de vânzătorii de autoturisme, parcul auto al hune- dorenilor s-a „îmbogățit” cu alte 3.000 de mașini. Conform datelor furnizate de Serviciul Public Comunitar de înmatriculări Auto din cadrul Prefecturii Hunedoara, în județ sunt înregistrate aproximativ
A venit rândul refacerii instalațiilor

>
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B Refacerea instalații
lor interioare de încălzi
re ar trebui să fie o pri
oritate pentru locatari.

Deva (D.L) - Acum aproape 20 de ani, când și-au cumpărat apartamentele, locatarii s-au gândit că dau un ban doar pe cei patru pereți între care locuiesc. Și-au dat seama de inconvenientele statutului de co-proprietar abia când instalațiile din blocurile a- cum vechi au început să cedeze.Mulți au găsit soluții proprii, pe termen scurt, când s- au confruntat cu diverse probleme, dar situațiile create prin deteriorarea instalațiilor comune au dus inclusiv la discuții incisive între vecini care au ajuns, în unele cazuri, în instanță pentru a-și rezolva diferendele.Febra renovărilor a înmuiat nițel tensiunile. Au fost înlocuite acoperișuri, instalații de gaz și chiar fațade, prin contribuția comună a

Cine vrea subvenții trebuie să-și asigure culturiletate, să facă dovada asigurării culturilor înființate în toamna anului 2007, la societăți de asigurare reasigurare; să nu figureze ca debitor la direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală județeană sau

82.000 de autovehicule. Dintre acestea, aproximativ 50 la sută sunt înregistrate în Deva și municipiul Hunedoara. Cât despre dealerii locali, aceștia se află în stadiul de eleborare de startegii cât mai agresive. Practic, „era” în care cumpărătorul era așteptat să treacă pragul magazinului a apus. Astăzi, companiile se lansează în strategii de promovare agresive, în care ideea unui drive-test este promotorul vânzării.
Bani și pentru mașini„Piața auto este în stadiul de reorganizare. Și asta deoarece balanța client-vânzător este dezechilibratată. Iar în condițiile în care, anul acesta, în județul Hunedoara au existat creșteri importante pe toate segmentele pieței auto, concluzia nu poate fi decât una singură. în județ există bani și clienți dispuși să-i cheltuiască pe mașini. Și mă refer aici la segmentul de populație activă, cu vârsta 

Toate instalațiile din blocurile Devei trebuie înlocuiteproprietarilor de apartamente. Acum a venit rândul instalațiilor de termoficare și apă caldă. Avantajele în acest caz nu sunt numai ale celor care încă folosesc acest sistem, ci și a celor care au ales centralele de apartament. Și asta pentru că acum o defecțiune 

la Sucursala județeană APIA, ca urmare a nerespectării condițiilor de eligibilitate aferente formelor de sprijin financiar acordate în ultimii trei ani, sau să își lichideze debitele existente, până la data depu

Orice s-ar spune hunedorenii au bani să-și cumpere mașinicuprinsă între 30 și 45 de ani”, spune Alexandru Iacob dealer auto.în acest context, importatorii și distribuitorii încep să se dezmeticească și să treacă de la faza de comercializare pasivă la cea activă. Iar asta înseamnă investiții în extin

într-un apartament poate afecta întregul bloc, sau prezența doar a câtorva rău - platnici pe lista asociației (și, implicit, neplata la timp a facturilor) pot determina diverși furnizori să sisteze serviciile pentru toți locatarii. ”în plus, instalațifle vechi din 

nerii cererii de sprijin financiar pentru culturile din toamna anului 2007.în situația în care un producător agricol înființează culturi pe suprafețe de teren care sunt situate în mai multe unități administrativ teritoriale, acesta formulează cereri care se depun la fiecare centru local APIA în a căror rază teritorială se află terenul agricol în cauză. Cererile au început să de depună de ieri, 15 august, iar data limită pentru primirea actelor este 15 octombrie 2007 inclusiv. Sprijinul financiar se acordă prin atribuirea gratuită de bonuri valorice nominale în valoare proporțională cu suprafața de teren pe care se înființează culturi agricole în toamna anului 2007, luându-se în calcul o subvenție de 500 lei/ha pentru grâu, 400 lei/ha pentru rapiță și 450 lei/ha pentru alte culturi. Termenul limită de utilizare a bonurilor valorice este 15 decembrie 2007 inclusiv, iar bonurile valorice neutilizate până atunci își pierd 

derea rețelelor de dealeri, în marketing și publicitate.Privită în ansamblu, piața auto a crescut în primele trei luni ale anului. Apoi, din aprilie, vânzările de mașini autohtone au scăzut, iar ale mărcilor de import au crescut.

subsoluri conduc la neplăceri care îi afectează pe toți: inundații, igrasie, țânțari. Există soluții avantajoase pentru toți proprietarii, dar este important ca oamenii să accepte dialogul”, spune Claudiu Si- mionescu, directorul adjunct al SC Calor SA.

http://www.jocuribune.ro
media.ro
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• Suplimentare. Bugetul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara a fost suplimentat cu 110.000 lei, bani care au fost deja distribuiți farmaciilor din județ pentru acoperirea cheltuielilor legate de rețetele compensate și gratuite. (M.S.)
Evaluarea social-democraților

Deva (M.S.) - Organizațiile locale ale Partidului Social Democrat (PSD) din județul Hunedoara vor trece printr-un proces de evaluare în perspectiva alegerilor care urmează în perioada următoare, a anunțat președintele PSD Hunedoara, Florin Cazacu. „Evaluarea organizațiilor va începe din luna septembrie.Florin CazacuAcum ne aflăm în faza de pregătire a acestei acțiuni importante pentru PSD Hunedoara”, a afirmat ieri președintele PSD Hunedoara. El a explicat că scopul acestei acțiuni este ca organizațiile PSD să pregătească cei mai buni candidați pentru funcțiile de primar, viceprimar și consilier local. Președintele PSD Hunedoara a precizat faptul că, de la nivel județean, nu vor fi impuși candidați, însă conducerile teritoriale sunt direct răspunzătoare de performanțele ce vor fi atinse în alegeri.

Aproape 150 de amenzi au fost apli- I cate de polițiști acelor șoferi care nu au respectat regulile de circulație. Zece șoferi au fost sancționați pentru depășirea vitezei legale, iar doi au rămas fără permis, pentru că au condus în stare de ebrietate. (Foto: CL) .........................
Despre noul an școlar

Deva (S.B.) - Structura anului școlar a fost stabilită prin ordin de Ministerul Educației și Cercetării, ordin care cuprinde și o derogare prin care s-au prevăzut excepții cum ar fi cele legate de examene și teze sau cele care includ clase cu specializări de calificare. Prin urmare, s-a prevăzut ca pentru clasele a VIII-a, ultima zi de cursuri să fie vineri, 6 iunie 2008, iar durata cursurilor de 34 de săptămâni. De asemenea, pentru învățământul postliceal sanitar, calificarea tehnician ortoprotezist, durata cursurilor este de 42 de săptămâni, pentru anii I și II, și de 36 de săptămâni, pentru anul III. în semestrul I, tezele se vor susține, de regulă, până la data de 21 decembrie 2007, iar în semestrul al II-lea până la data de 16 mai 2008. Calendarul testelor naționale, al examenului de bacalaureat, al examenelor de absolvire pentru învățământul profesional și postliceal și al examenelor de certificare a competențelor profesionale, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a, se vor aproba prin ordine distincte.

In curând începe noul an școlar

Parc de peste două hectare
■ Autoritățile din Deva 
vor depune un proiect 
pentru amenajarea u- 
nui parc în zona Bejan.

Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva va depune un proiect la Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile pentru amenajarea unui parc în zona Bejan. Parcul va avea o suprafață de 2,4 hectare și va fi cel mai mare din Deva. El va fi realizat în locul unde se propusese înainte înființarea unei grădini zoologice.Consilierii locali au aprobat studiul de fezabilitate care însoțește proiectul și cererea de finanțare, valoarea
Noi drepturi pentru străini
■ Dreptul de ședere 
pentru străinii căsătoriți 
cu cetățeni români se 
prelungește la 5 ani.

Mihaeia Tămaș_______________
mihaeia. tamas@informmedia.ro

Deva - Dreptul de ședere poate fi prelungit, mai nou, pentru o perioadă de cinci ani, însă și pe perioade mai scurte, în situații deosebite, cu aprobarea șefului formațiunii teritoriale. Documentele pe care solicitantul trebuie să le prezinte suplimentar, după caz, la acordarea dreptului de ședere temporară în mod independent sunt: certificatul de naștere, certificatul de deces,
Internet pentru 
școli

București (MF) - Un număr de 5.024 de unități de învățământ cu personalitate juridică din țară vor beneficia de 2.260.800 lei de la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru a-și asigura conectarea la Internet, potrivit unui ordin al ministrului Cristian Adomniței. Fondurile alocate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului vor fi repartizate inspectoratelor școlare județene, în mod distinct pentru 2007 și 2008, potrivit regulilor bugetare. „Contractele cu furnizorii de servicii de Internet se vor încheia pe o perioada de cel puțin 1 an, se precizează în ordinul ministrului educației. Potrivit acestuia, legătura la Internet trebuie să îndeplinească următoarele condiții minimale: conexiune dedicată și permanentă de bandă largă, lărgirea de bandă pentru acces la Internet de oriunde din lume la o viteză de 2 Mbps pentru download, disponibilitate și suport tehnic 24 de ore din 24, abonament lunar fix, independent de timp sau trafic. Suma alocată lunar pentru fiecare unitate de învățământ va fi de 30 de lei. în cazul în care contractele încheiate cu furnizorii depășesc sumele lunare aprobate prin ordin, responsabilitatea asigurării resurselor financiare supli-’ mentare va reveni conducerii școlilor. Totodată, fondurile pentru 2008 vor fi redimen- sionate în cazul în care conectarea la Internet nu este asigurată pentru întreaga perioadă a anului. Fondurile neutilizate se vor returna Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Devenii nu vor avea grădină zoologicăinvestiției fiind calculată la 1,12 milioane de euro. Autoritățile încearcă să obțină întreaga sumă de la bugetul sta
tului, în baza programului național de îmbunătățire a calității mediului, în acest fel economisindu-se resursele

hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei. Dreptul de ședere se acordă pentru o perioadă de până la șase luni și îi permite străinului să solicite, ulterior, prelungirea dreptului de ședere temporară, fără a mai părăsi România. „Permisul de ședere pentru străinii detașați se acordă pentru întreaga perioadă de valabilitate a permisului de muncă, iar pentru cei detașați de la un angajator, persoană juridică cu sediul într-un stat membru UE sau SEE, pentru o perioadă de un an”, a declarat șeful Biroului pentru Străini Hunedoara, comisar Nicolae Calbor.în. cazul străinilor administratori la societăți comer-

Consultanții noștri de vânzări, la dispoziția ta!
Mihaeia Stroia 0720 - 400 438

Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

Nicolae Calbor, șeful Biroului pentru Străiniciale, prelungirea dreptului de ședere în România se face dacă dovedește că societatea pe care o administrează are un aport de capital de cel puțin 50.000 euro, concretizat în realizarea sau achiziționarea de construcții destinate desfășurării activității sau în transfer de tehnologie. „în situația ,în care societatea comercială este nou înființată

financiare locale.Necesitatea proiectului este dovedită și de situațiile sta- titice întocmite în ceea ce privește suprafețele de spații verzi existente în municipiul reședință de județ. „Conform normelor în vigoare, este necesar ca unei persoane să-i revină minim 12 metri pătrați de spații verzi. în Deva, un locuitor beneficiază de numai 2,3 metri pătrați de spații verzi, iar după unele organizații neguvernamentale de mediu, valoarea este mai mică, de 0,45 metri pătrați pe cap de locuitor. Orice proiect de mediu este benefic pentru oraș”, a declarat Georgeta Ba- rabaș, consilier în cadrul Agenției de Protecția Mediului Deva.

(până la un an de la data înființării) și aportul de capital sau transferul de tehnologie nu s-a concretizat, dovada fondurilor necesare realizării investiției se poate face printr-un extras de cont, eliberat pe numele societății de o bancă din România, în cuantum de minim 50.000 ,©uro”. a concluzionat comisarul Nicolae Calbor.

mailto:tamas@informmedia.ro


AJF resuscitează Liga a V-a

• Măgureanu, la Quasar. Echipa Quasar Deva a obținut, ieri, transferul definitiv a lui Tiberiu Măgureanu, fost la FC CIP Deva și Poli Timișoara. Măgureanu completează o listă de achiziții pe care se mai află Bejinariu (FC CIP), Țaga și Marta „Cu aceasta campania de transferuri s-a încheiat", a precizat Doru Beșleagă, președintele clubului devean. (C.M.)
Liber la creație

Hunedoara (C.M.) - Antrenorul Corvinu- lui, Titi Alexoi, a făcut modificări de ultimă oră în angrenajul echipei cu ocazia meciului amical disputat ieri, în deplasare cu Inter Blaj, profitând de faptul că a avut în fată un adversar din liga a IlI-a. Schimbările au urmărit oferirea unei mai mari libertăți de creație lui Robert Cristian, cel mai în formă jucător al echipei, și au fost facilitate de venirea lui Guinea, care va acoperi postul de fundaș dreapta. Tactica s-a dovedit de bun augur, întrucât Corvinul a jucat bine și a învins categoric, cu 4-1 (2-0). Hunedorenii au dominat clar primul mitan, reușind să conducă prin golurile marcate de Fotescu (25) și Robert Cristian (43). în repriza secundă, Inter a echilibrat jocul și în minutul 78 a reușit să reducă din diferență, dar pe final, Stroia (82) și Loghin (84) au făcut dreptate și au dus scorul la 4-1. „Ultimul transferat, Guinea, îl înlocuiește pe Vișan pe postul de jțundaș dreapta, iar pe Vișan l-am urcat mijlocaș dreapta. Artificiul mi-a permis să-l trec pe R. Cristian în spatele vârfurilor, pentru a da mai multă imaginație și eficientă atacurilor”, comenta Titi Alexoi.

t
Corvinul: Pascal - Guinea, Irina, Hațegan, B. Nicolae 
- Vișan, Găman, R. Cristian, Danciu - Fotescu, 
Ungureanu. Au mai jucat: Opric - Loghin, Duralia, 
Stroia, Stupar, Pavel, Blaga, Suciu, Ionică, Fodor.

De la 2-0 la 3-4

Gică Barbu

Deva (C.M.) - Să conduci cu 2-0 la pauză și să pierzi la final, cu 3-4, în fata unei echipe dintr-o ligă inferioară, constituie un motiv de supărare și îngrijorare pentru orice antrenor, suporter sau conducător de club. Numai Gică Barbu, tehnicianul nou-promovatei Mureșul Deva, nu era deloc afectat de pățania elevilor săi din amicalul de ieri, dindeplasare, cu Giroc Timișora. „Ne-am prezentat la meci doar cu 14 jucători din lot și nu cu cei mai buni, pentru că aceștia au rămas la Deva, unde au efectuat un antrenament mai lejer. Pentru noi, important era să ne lămurim asupra potențialului unor jucători mai puțin folosiți, nu să scoatem un rezultat bun. Adevărata fată a echipei o veți putea vedea în ultimul meci amical pe care-1 vom disputa sâmbătă, pe teren propriu, cu ISC Turzii, în care voi trimite în teren echipa de bază”, afirma Barbu. Golurile Mureșului din meciul de la Timișoara au fost marcate de Coman, But și Boloș.
Libertate contra tăcerePetroșani (C.M.) - Fotbalistul agresat de „gorilele” patronului de la Jiul, Alin Simo- t ta, susține că oficialii clubului din Petroșani i-au propus să renunțe la plângeri contra libertății. „Patronul Alin Simota mi- a propus să renunț la memoriul de la FRF, pentru a putea fi transferat la echipa Prefab .05 Modelu, din liga a doua. I-am spus că 'mi-am depus memoriul, fiindcă am văzut că Jiul nu mai are nevoie de serviciile mele. Așa că am decis să fiu un jucător liber”, a precizat Mihai Lungan.
Bătut de un interlop deveanLungan a confirmat că imul dintre agresori este Cristi Litera, un cunoscut interlop 
din Deva, apropiat patronului Simota. Li
tera a petrecut Revelionul 2007 în Valea 
Jiului, la Cabana Rusu, local la care Simota 
este coproprietar. Despre al doilea agresor, 
fotbalistul susține că nu-1 cunoaște, 
reținând doar câteva semnalmente. Lungan 
a venit marți, la București, pentru a se 
featâlm cu directorul departamentului inter-

■ Noua ediție a campi
onatului Ligii a V-a va 
alinia la start nouă noi 
echipe.

ClPRIAN MARINUT 
ciprian.marinut@informmedia.ro

DeVa - Fotbalul hunedore- an la nivelul ligilor inferioare trăiește cea mai fierbinte vară de după 1989. Campionatul Ligilor a IV-a și a V-a, care va demara în septembrie, va marca renașterea acestor competiții prin alinierea la start a numeroase noi echipe, după ce până în urmă cu doi ani, la acest nivel bântuia boala des- fințărilor de echipe. Meritul
Seria Valea Mureșului: Moții |
Buceș, ĂS Bucureșci, Olimpia
Ribița, Ponorul Vața, Venus |
Șoimuș, Mureșul Brănișca, Victo- |.
ria Dobra, Viitorul Luncoi, Santos | 

Boz, Miracol Hărou, Casino Ilia 
(posibil)
Seria Valea Straiului: Streiul Sime- 
ria Veche, Agrocompany Băcia, 
AS Boșorod, Unirea G. Berthelot, 
Sargeția Bretea Română, AS 
Sânțămăria Orlea, Streiul Barul 
Mare, Măgura Pui, Cerna Lunca 
Cernii, Narcisă Sălașu de Sus, 
Mureșul Turdaș

■__________________ ■

Cupa Primăriilor s-a bucurat de (Foto: T. Mânu)însănătoșirii competiției aparține Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, , care a stopat fenomenul dispariției echipelor prin programul inițiat acum doi ani și prin organizarea, în această vară a Cupei Primăriilor. Concret, la startul noii ediții de campionat, numărul formațiilor din Liga a V-a a crescut la 20- 21 față de 16 câte erau în sezonul trecut, iar în Liga a IV-a sunt 15-16 echipe în loc de 12. Numărul echipelor participante nu e încă exact, întrucât mai sunt formații care fac demersuri de încriere (ex. Unirea Zam) sau care pot fi mutate dintr-o ligă în alta

(ex. Casino Ilia). „Campionatul capătă consistență prin înscrierea în competiție a acestor nouă noi echipe. Factorul determinant al acestui succes a fost atractivitatea de care s-a bucurat Cupa Primăriilor, competiție unică în țară, organizată de noi, în această vară, special pentru echipe din mediul rural”, afirma Mircea Șîrbu, președintele AJF Hunedoara.
Noi obiectiveCu atâtea noi echipe în căruță, AJF Hunedoara își propune să crească nivelul calității. „Vrem să fim mai exi- genți în privința disciplinei,

a eliminării violenței pe stadioane și a obligativității vizitei medicale. în plus, vrem să remediem neajunsurile legate de lipsa de calificare la nivelul băncilor tehnice, prin organizarea unor cursuri de instructori sportivi”, a precizat Mircea Sîrbu, președintele AJF, ieri, la întâlnirea cu delegații cluburilor din Liga a V-a. „Antrenorii nu știu să-și pregătească jucătorii, dar sar cu gura și agresează arbitrii imediat ce aceștia le penalizează jucătorii”, a spus și Doru Toma, secretarul AJF, pentru a întări nevoia de creșterea a disciplinei și a calificării antrenorilor.
Concurează bisericaAJF a găsit și soluția creșterii numărului de spectatori la meciuri, prin modificarea zilei și orei de disputarea a etapelor. La Liga aIV- a, partidele se vor juca sâmbătă după-masa, de la ora 16.00 sau 15.00, iar la Liga aV- a duminica de la ora 11.00. „Chiar dacă se vor supăra preoții pe noi pentru că le vom face concurență prin faptul că duminica oamenii vor fi tentați să meargă la fotbal în loc de biserică, credem că aceste schimbări vor fi benefice”, afirma Doru Toma.

Campionii, la teste în Ungaria
Deva (C.M.) - Cea mai bună echipă de futsal din România, FC CIP Deva, campioana ultimelor două ediții de campionat, va juca, la finalul săptămânii, două meciuri amicale cu ocupantele locurilor trei și cinci din prima ligă maghiară. Meciurile au fost perfectate de noul arîtrenor al FC CIP, Zoltan Jakab, iar echipa va pleca, în Ungaria,

vineri, după antrenamentul de dimineață. Testele pe care și le-a dorit Jakab se vor derula la Szeghed, sâmbătă, de la ora 17.00 și într-o localitate situată la 200 km de Szeghed, duminică, de la ora 20.00. Turneul din Ungaria este a doua „ieșire” în străinătate a FC CIP în această campanie de pregătire, după deplasarea din Republica Moldova.
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LOW COST
Cursa directa

ARAD - STUTTGART
din 1 septembrie

www oeroportularad ro

Aduce preotul
Petroșani (C.M.) - Soluția propusă de managerul general al echipei Jiul, loan Sdro- biș, pentru a scăpa de necazuri după ce jucătorul Mihai Lungan a fost bătut în incinta clubului, este aducerea unui preot care să sfințească Stadionul Jiul. „Sunt mulți păcătoși pe la acest club și trebuie făcut ceva. Voi chema un preot să sfințească terenul, vestiarele, mingile, locul de cantonament. Vom sfinți totul, începând cu calea ferată care trece prin apropierea stadionului și vom termina cu firul de iarbă”, a spus antrenorul cunoscut și sub numele de „Părintele”.Fotbalistul Mihai Lungan a fost bătut joi după-amiază, în vestiar, de bodyguarzii patronului Alin Simota, deoarece a depus memoriu la FRF pentru a deveni liber de contract. în urma acestui incident, comandantul Poliției Petroșani, chestorul Poliției Florin Nicolae a precizat că a fost întocmit un dosar penal pentru lovire și alte violențe.
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cu noile abonamente pentru internet 
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Ofertă valabilă pentru abonamentele noi ale firmei încheiate până la
2 septembrie, în București și județul Ilfov și în județele Arad, Argeș, 
Brașov, Brăila, Buzău, Garaș Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, 
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Dinamo a rezistat la Roma• Vor suspendare. Asociația de Protecție a Consumatorilor din Italia (Coda- cons) a cerut suspendarea terenului echipei Lazio Roma pentru tot sezonul 2007- 2008 din Serie A, în urma incidentelor de la meciul cu Dinamo București, în care au fost răniți cinci suporteri români.
Erau „italieni"

București (MF) - Liderul galeriei dinamo- viste, Elias Bucurică, a declarat, miercuri, că suporterii răniți în confruntarea cu fanii echipei Lazio Roma nu au făcut parte din grupul deplasat de la București, ci sunt cetățeni români stabiliți în Italia.
A luat 
distonocalm

Roma (MF) - Acționarul Vasile Turcu a declarat că a trăit meciul la intensitate maximă, pe final fiind chiar obligat să ia un distonocalm. „Am trăit meciul la intensitate maximă. îl felicit pe Lobonț, a fost eroul meciului și pe toți jucătorii. Plecăm cu șanse egale acum. Am luat un distonocalm, câ simțeam că nu mai rezist. Asta înseamnă că bagi bani în fotbal, trăiești cu emoții, este normal. Le mulțumesc pentru rezultat, s-a văzut că avem jucători cu experiență, care nu s-au pierdut” - a declarat Turcu.

Bogdan Lobonț
(Foto: EPA)

Lăudat
Roma (MR - Site-ul 
goal.com a remarcat 
prestația bună avută 
de portarul Bogdan 
Lobonț în partida pe 
care Dinamo Bucu
rești a terminat-o la 
egalitate, scor 1-1, 
cu Lazio Roma, 
notându-l cu 8. 
„Dacă Dinamo nu a 
ieșit învinsă de pe 
Olimpico este numai 
meritul lui Lobonț. A 
apărat penaltiul exe
cutat de Rocchi și a 
avut alte câteva 
intervenții absolut 
decisive", a scris sur
sa citată.
Cotidianul Corriere 
Canadese consideră 
că Lobonț a fost cel 
mai bun jucător al

fundașul Lucian 
Goian, eliminat în 
finalul partidei, a 
primit nota 5, cea 
mai mică de la 
dinamoviști.

H Antrenorul Mircea 
Rednic este nemulțumit 
de rezultat și e îngrijorat 
în privința returului.Roma (MF) - Antrenorul Mircea Rednic a declarat, marți seară, că nu este mulțumit de rezultatul obținut de Dinamo, scor 1-1, cu Lazio Roma, pe stadionul Olimpico, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor.„A fost un meci greu, nu sunt mulțumit de rezultat, nu trebuie să uităm că Lobonț a apărat un penalty și nu doar atât. Practic toate fazele lor au fost pe greșelile noastre, se vede și lipsa de experiență a unor jucători. Am avut supe-
M.................................

Meciul' de la București va ti mai 
grea, gentirt că noi l-ara Scut 

Trebuia să câștigăm.
Mircea Rednic ..........................;...................................M rioritate numerică, nu am profitat de acest lucru. Nu sunt mulțumit. Plus cartonașul roșu și mulți accidentați. Am făcut repede schimbări, Zicu a suferit o accidentare gravă, Năstase la fel.

Vasile Turcu (Foto: fan)

La Chelsea. FC Sevilla și Chelsea au

Am scos un rezultat bun, dar sunt puțin îngrijorat pentru retur. Speram să reușim să înscriem al doilea gol care ne-ar fi dat șanse mari pentru calificare”, a spus Rednic.Mircea Rednic consideră că Dinamo a câștigat o bătălie, dar nu și războiul. „Mă bucur că suporterii au fost în nu
„Avem mari probleme de lot"
■ Cristi Borcea spune că 
accidentările sunt vestea 
cea mai proastă pentru 
Dinamo.

București (MF) - Directorul general al FC Dinamo, Cristi Borcea, a declarat, miercuri dimineața, la sosirea în țară că gruparea „alb-roșie” are mari probleme de lot în urma partidei tur cu Lazio Roma, din prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor.„Accidentările sunt partea proastă la Dinamo pentru retur. Avem probleme mari cu Moți, cu Vali Năstase care are ruptură, Goian este suspendat, Zicu se pare că are o întindere de ligamente, Opri
Ștefan Stoica, în locul lui llie Stan

Buzău (MF) - Antrenorul Ștefan Stoica va prelua conducerea tehnică a formației Gloria Buzău, după ce, marți seară, a ajuns la un acord de principiu cu oficialii clubului buzoian. Cele două părți nu au parafat oficial înțelegerea,ajuns la un acord în privința transferului fundașului brazilian Daniel Alves la echipa engleză, pentru suma de 36 de milioane de euro, a anunțat, marți, presa sportivă spaniolă. (Foto: epa)
„Rezultat excepțional, joc prost"

LIGA CAMPIONILOR

București (MF) - Rezultate înregistrate, marți, în prima 
manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor:
Lazio Roma (italia) - Dinamo București (România) 1-1 
(Mutarelli ‘53 - Dănciulescu ’22)
Glasgow Rangers (Scoția) - Steaua Roșie Belgrad 
(Serbia) 1-0 (Novo '90)
Benfica Lisabona (Portugalia) - FC Copenhaga (Dane
marca) 2-1 (Rui Costa '25, *86  - Hutchinson 35)
FC Valencia (Spania) - F EHxag Guedal >0 (Vicente '7, 
Silva '58, Mooentes 70).

Roma (MF) - Președintele LPF, Dumitru Dragomir, a declarat, marți, că rezultatul de egalitate, 1-1, înregistrat la finalul partidei Lazio-Dinamo din preliminariile Ligii Campionilor, este unul excepțional, însă evoluția ambelor echipe a fost foarte slabă. „Rezultatul este excepțional, meciul prost. Ambele echipe au jucat prost. Vreo patru jucători de la noi sunt de felicitat. restul mai puțin:

Ionel Dănciulescu a fost omul cu golul pentru Dinamo, la Roma (Foto: epa)măr destul de mare și le mulțumim. îmi pare rău că nu le-am oferit o victorie. Trebuie să ne gândim la retur. Am câștigat o bătălie, dar nu războiul. Vreau să uităm acest meci, am făcut un egal, am dat gol în deplasare, dar este o echipă puternică Lazio, trebuie să avem mare grijă.
ta are ruptură, Pulhac are glezna umflată, Niculescu are și el glezna umflată”, a declarat Borcea la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă.Oficialul dinamovist spune că șansele ca echipa antrenată de Mircea Rednic să pătrundă în grupele Ligii Campionilor au crescut la jumătate după rezultatul de 1-1 obținut la Roma, împotriva celor de la Lazio. „Normal că suntem mulțumiți. Doar am jucat cu Lazio. Am auzit comentarii prin țară că se putea mai mult, dar Lazio cred eu că e o echipă de talie mondială. Dacă înaintea partidei de la Roma, Lazio era favorită, acum șansele de calificare sunt egale pentru fiecare echipă. Speranțe pentru me- 
chiar dacă toate detaliile contractului au fost stabilite, pentru că antrenorul Ștefan Stoica se află încă sub contract cu fosta sa echipă, Universitatea Craiova. Negocierile dintre tehnician și oficialii clubului Gloria Buzău au început du

Dumitru Dragomir (Foto: fan)Lobonț, Radu Ștefan, Cris- tea, Dănciuleascu și poate Pulhac. Rezultatul este absolut excepțional. Lazio era echipă de bătut. Dinamo n-a jucat rău, dar nu a putut să alerge”, a afirmat Dragomir. 

Meciul de la București va fi mai greu, pentru că noi l-am făcut. Trebuia să câștigăm. Am avut superioriate, am luat goluri cu mare ușurință, lipsă de concenmtrare, bine că s-a terminat așa, este un rezultat pozitiv. Calificarea este departe. Trebuie să începem returul ca și cum ar

Cristi Borcea (Foto: fan)ciul retur avem, dar trebuie să jucăm mult mai bine pentru că va fi un meci mult mai greu decât la Roma. Va trebui să ne autodepășim. Cel mai important jucător al nostru din meciul cu Lazio vor fi cei 50.000 de dinamoviști”, a mai spus Cristi Borcea.
pă ce, marți, antrenorul llie Stan a fost demis în urma unei ședințe a Consiliului de Administrație, în care i s-au cerut explicații referitoare la motivele excluderii din lot a patru jucători, Popliacă, Chirciu, Jaber și Voicilă.
Lămuriri in căzu Herea

București (MF) - Secretarul general al FC Rapid, Nicolae Manea, a declarat, miercuri, că fotbalistul Ovidiu Herea este jucătorului grupării giu- leștene pentru următorii 3 ani, actele de transfer fiind semnate pentru suma de 300.000 de euro plus TVA.„Vreau să lămurim odată pentru totdeauna, Herea este jucătorul Rapidului pe următorii trei ani. Nu știu ce spun cei de la Progresul, dar totul este înregistrat oficial, iar 
mânie dacă am avea meci.

fi prima întâlnire cu Lazio’j a declarat Rednic. ’Echipa Dinamo București a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul susținut, marți seară, pe stadionul Olimpico, în compania formației Lazio Roma, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor.
Cinci răniți

ARoma (MF) - Cinci suporteri români au fost răniți, marți seară, la Roma, în timpul ciocnirilor cu fani italieni, înainte de meciul dintre Lăzio și Dinamo, din prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, a anunțat agenția Ansa, citată de AFP, într-un nou bilanț.în precedentul bilanț se anunțase rănirea a trei persoane.Ciocnirile au avut loc în afara stadionului, susține agenția italiană.Cea mai gravă rănire vizează un bărbat în vârstă de 33 de ani, lovit la o coastă, care a fost spitalizat la un spital roman, Santo Spirito. Un al doilea suporter a primit îngrijiri tot la acest spital pentru o lovitură de cuțit la un picior.Ceilalți trei suporteri, cu vârste cuprinse între 16 și 37 de ani, au primit îngrijiri la clinica Ge- melli.
Rapid”, a declarat Manea.întrebat pentru ce sumă s-a realizat transferul lui Herea de la Progresul București, oficialul rapidist a spus: „S-au semnat actele, mai exact primul act adițional prin care Rapid trebuie să plăteseacă 300.000 euro plus TVA pe Herea. Până la vară, în iulie 2008, jucătorul nu poate pleca de la Rapid, iar 
atunci, dacă vine o ofertă de 
transfer. Rapid își recupe
rează banii, iar restul se îm
parte astfel: 85 la sută la Pro-
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Vând ap. 2 camere (03)

• 4 apartamente cu 2 și 3 camere, ki vlâ, 
cu spălătorie ți uscătone, boxă la demisol, 
cute interioară țpădnă zonă rezidențială 
in Deva. TeL 0T68/3402S2. (12/688)

i «Deva, semidecomandate, renovat, 
> centrali termică, termopane, parchet 
. Relată la teL 0742/223535, 0728/929558,
1 exdustntermetfiari (2/1088)

• Deva, ultracentral, semidecomandate, 
parter, repartitoare, 56 mp. Tel. 
0729/399089.(2/15.08)

• Deva, Minerului, decomandate, preț 100.000 
iei. Tel. 0746/110990. CD

• Deva, zona Go|du (vizavi de blocul expe
rimental), etaj 1, semknoNal amenajări 
interioare, Interfon, preț 135X00 lei, nego
ciabil Tei. 221487,0746/155995.(7/134)8)

• zona Gojdu ■ centrai, cu centrală termică, 
termopan, fără modificări, preț 135000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• zona Decebal „Auto Moto" 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
• zona Profi, 55 mp, etaj 2, cu balcon mare, 
geam la baie, bucătărie mare, fără modificări, 
parchet,, vedere la stradă bine întreținut, 
ocupabil imediat preț 140000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,0723/251498,232808. (A4)
• zona Astoria, etaj 2, cu balcon, centrală 
termică termopan, modificat, renovat recent, 
ocupabil imediat, preț 108000 lei negociabil, tel. 
232808,0723/251498,0788/165702. (A4) -
• zona Profi,48 mp, cu balcon mare, beci, geam 
la baie, fără modificări, bine întreținut, preț 
95000 lei negociabil, tel. 0788/165702; 
0723/251498,232008. (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)
• dec, el intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva. tel. 231.800. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• 100 mp, construcție 1994, amenajat foarte 
modern occidental, etaj 1, zona Mărăști, centrală 
termică uși, ferestre, faianță gresie, două băi, 
totul nou, 250.000 lei, fără intermediari. Tel. 
0722/732305,0729/397669.
• Deva, împăratul Traian, decomandate, bloc 
cărămidă etaj 1, 2 băi, centrală termică 
termopane, faianță gresie, parchet, 2 balcoane 
închise, boxă Tel. 219068, 0723/341591, între 
orele 16 - 21. Fără intermediari. (1/10.08)

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băl 
geamui tennopan, centrală termică pereți 
izolați, dotări modeme, mobilat complet 
TeL 0720/005452. (1/1588)

• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et. bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (A0)
• dec, zona Trident, 2 băi, parchet, gresie, 
faianță CT, termopane, preț 215.000 Ron neg., 
tel. 0745/786.578. (A0)
• dec, zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat, 
gresie, faianță termopan, ocupabil imediat, preț 
180.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• Deva, idtracenfraL et. 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet, st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, el 3, CT, parchet, gresi- 
e+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, preț 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. (Al)
• decomandate, CT, et. 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)

Cuplul verii 2007

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!
Nume........
Adresa.....
Localitatea

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. La acest 
concurs nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora. 
Informații suplimentare la tel.0254/ 21 1 275, int. 8834
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• Mihai Viteazul, dec., et. 2, 2 băi, parchet, 
bucătărie mare cu gresie și faianță, ocupabil 
imediat, preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
balcon, amenajat termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț 65.000 euro, neg., tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent zona Decebal - Ulpia, amenajat etaj 
intermediar, 2 băi, balcon mare, parchet, gresie, 
faianță mobilat, preț 200000 lei neg., tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 2 din 4, 
bloc nou, 80 mp, cu 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică amenajat, modificări, parchet gresie, 
faianță poziție deosebită vedere pe 2 părți, preț 
neg., tel. 0730/474275,0788/165703,232808. (A4)
• zona Astoria, etaj 3, cu balcon, centrală 
termică termopan, modificat, uși noi peste tot, 
renovat recent, ocupabil imediat preț 155000 lei 
negociabil, tel. 232808,0723/251498,0788/165702. 
(A4)
• decomandate, zona Mărăști, contorizări, 
modificări, bloc de cărămidă zonă liniștită preț 
170 000 lei neg, tel. 0723 251498, 0788 165702, 
232808. (A4)
• decomandat zona Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică modificări la 
bucătărie, posibil și mobilat preț 184000 lei neg., 
tel. 0730 474275,0788 165703,232 808. (A4)

• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoamne, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 240 000 lei neg., tel. 0723 
251498,0788165702, 232 808(A4)
• urgent preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă tel.
231.800. (A9)
• dec, hol centrai, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, et.l, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317.314.'(A9)

• dec, boxă și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231.800. (A9)
• dec,2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231.800. 
(A9)
• dec, 2 băi, et. intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231800. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231800. (A9)
• dec, amenajat integrai, baia 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)

Dacă formați un cuplu și 
aveți ceva poze de 
arătat, acum este 
Imomentull Vă facem 
vedete și vă răsplătim 
pentru astal Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
p ificând nume, 
•nume și un nr. de 

contact, pe adresa 
.Cuvântul liber* * Deva, 
B-dul 22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, sau în 
ormat electronic la 

adresa de mail: 
sanda.bocankiugiinform- 
aiedia.ro în perioada 3 
Iulie- 2 august, iar în 27 
Bugust vă alegeți cu 200 
lei! Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
tvww.huon.ro, sub 
forma votului electror.x, 
cât și prin intermediul 
taloanelor apărute în 
„Cuvântul liber", în 
perioada 3-25 august. 
Ce mai așteptați? 
Cu noi faceți casă 
bună vara astal

• Deva, zona Miorița, confort 1, contorizări apă, 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. 223336. (T)
• semidecomandate, parter, canalizare 
separată, parchet, marmură, faianță, 
contorizări, 2 holuri, bl. 24, în spatele coaforului 
de pe Bălcescu, preț 80.000 lei, negociabil. Tel. 
221279.CD
• zona Dacia, parchet laminat, gresie, faianță, 
lavabil, ușă metalică, termopan, complet contor- 
izat, preț 85.000Ron, tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Aleea Jiului, eț intermediar, parchet 
gresie, faianță, CT, termopan, balcon închis, preț 
125.000 Ron neg, tel. 0745/786578. (A0)
• zona Zamflrescu, parchet, gresie, faianță, CT, 
ușă metalică, instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg, tel. 0745/786578. (A0)
• zona Uzo Balcan, et. intermediar, parchet 
laminat, gresie, faianță, lambriuri, CT, ușă 
metalică, lavabil, preț 87.000 Ron neg, tel. 
0745/786578. (A0)
• zona Gojdu, et. intermediar, apometre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat preț 135.000 
Ron neg, teln 0745/786578. (A0)
• dec, zona I. Corvin, et. bun, ST-55 mp, parchet 
termopane, CT, amenajat preț 155.000 Ron neg, 
tel. 0745/786578.(A0)

• Deva, et 1, decomandate, parchet balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)

• balcon închis, parchet repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403.

r
l)
semidecomandate, contorizări, termopane, 

amenajat et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Dacia, et 3, circuit balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec, contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet preț 135.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului, et 2, circuit balcon, faianță, gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. luliu Maniu, semidec, faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică, preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, et.l, Bd. Decebal, Deva, preț neg, 
tel.231800,0740/317314. (A9)

• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
va. tel. 231.800. (A9)
iec, 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. 231800,212.141. (A9)

• urgent sdec, et. intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)

• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613.366; 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

• urgent In Deva, zonele: Progresului, bd. 
Decebal, Gojdu, Dorobanți, Bălcescu, se oferă de 
la 120000 lei până la 160000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață, tel. 0730/474275, 
0723/251498,232808. <A4)

Prenume

Votez pentru cuplul

• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT, 
2 balcoane, et.l, zona Mărăști Deva, preț neg., 
tel.231800. (A9)
• dec, hol central, CT, et.l, 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. 231800. (A9)
• dec, amenajai 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel. 
231800. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (AlO)

• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0754/613366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• in orașul Hațeg, numai la parter. Relații 
teL 0741/278718; (3/13/08)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, zona M.T., et. intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopan, 
complet contorizat, preț neg., tel. 0745/786578 
(A0)
• urgent Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță, totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63000 euro nego
ciabil, tel. 0788 165 703,0745 302200,232808. (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă tel. 231800. (A9)
• dec„ bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță, parchet 
laminat) et.2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231800. (A9)
• dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva preț neg., tel. 231800. (A9)
• eU, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva preț neg., tel. 231800. (A9)
• dec, S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231800,0745/511.776. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva preț 165.000 Ron, tel.
231.800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva + garaj, scară interioară C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit 97 000 
euro, tel. 0722/564004 'AP

Vând case, vile (13)

• Brad, zonă ultracentrală 3 camere, 2 băi,
2 bucătării, încălzire centrală Tel. 
0744/664405.(6/14.08)

• casă 3 camere, bucătărie, hol, baie, 2 cămări, 
centrală termică 2 beciuri, garaj, trifazic; spațiu 
comercial utilat, societate, o cameră și bucătărie 
separat de casă Tel. 242431. (T)

• 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. 231.800. (A9)

• vilă In Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231800,0740/317313. (A9)

• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)

• vilă construcție nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231800. (A9)

• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231800. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

OFERTA!
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’ >'■

Te așteptăm la sediul Cuvântul Liber 
din Deva, B-dul 22 Decembrie,
or. 37A, clădire Cepromin, partere» j 
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Imobiliare?;

servicii?.

în 2007 suntem nr. 1 în Olanda 
în administrarea pensiilor.

Și în Romania suntem gata 
să ne ocupăm de viitorul tău.

Case de vacanță (15)

• cabană P+l, cu 600 mp teren aferent zona
Râu Mare Retezat Tel. 0744/515484. (T)

Vând case la țară (17)

• casă la 10 km de Deva apă gaz, telefon, cablu 
tv, încălzire centrală garaj, anexe, grădină viță 
de vie, drum asfaltat, preț negociabil. Tel. 
0354/103010. CT)

• +teren, 2+1,0,5 ha ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ultracentraL 70 ha ST- 240, 7+ depend., 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• + garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribița preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• + anexa ST- 70+1500, 3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• 3cotpuri+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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• + dependința 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

- simplu
- rapid
- GRATUIT
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Societate comerciofa angajează

ȘOFER CAT. C+E,
cu atestat, pentru camion MAN (cu Abrol - 

Kjper) sau camion DAF (preferabil din Devo^ ș i munci
tori necalificați la depozit Deva. Relații suplimentare 
la te/. 0254/232715, 0254/226149, între orele 8 -
17.

11073271

Societate comercială, cu sediul în Deva, profil aparatură de 

laborator, angajează inginer sau tehnician, 
pregătire tehnică, pentru instalare și punere în funcțiune 
echipamente. Se solicită permis categoria B, cunoștințe 
operare PC (Word, Excell), cunoștințe limba engleză. Soli- 
citanții vor transmite CV la fax: 219232 / 220265 sau pe e- 
mail: comlibris@deva.rdsnet.ro.

(107628)

UNIVERSITATEA „Al MA MATER" SI BIU 
41IQRIZAI Aprin Horărim df Gnvem nr. 9lh II 3Bgn<T MS

HUNEDOARA

romimo.ro
• Iran, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euo, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)'

• 3 amoc, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Eut>, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• +riepen«Bnțe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613.366, 
078&D40.490. (A10)
• Imn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22400 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• cMnddâ, 3 camere+bale, 2 ha, ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
•rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț îaooo Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărimidă, 4 camere, 0,5 ha, ST-100, Bucureșci, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• câiămidâ, 4 camere+baie, 0,2 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(ALO)
• drimidă, 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• cărimidă, 4 camere, 0,5 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• ddmidâ, S camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Vând garsoniere (19)

• zona Sala Sporturilor, et.2/4, ușă metalică, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
62.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Dada, et. intermediar, parchet, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
70.000 Ron neg., tel. 0745/786.578 (A0)
• zona Profi, dec., ST-45 mp, parchet, gresie, 
faianță, complet contorizată, et. 1, preț 125.000 
Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)

• zona Bălcescu Nou, dec., et. bun, parchet 
laminat, termopane, contorizări, gresie, faianță, 
preț 120.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet, 
CT, amenajată, preț 125.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (A0)
• urgent, Deva, b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată, 
convertor, 78 000 ron, tel, 215212. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• 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 Trident, 40 mp, decomandată, modificări 
la bucătărie, termopan, parchet gresie, faianță, 
ușă metalică, ocupabilă imediat, preț 75000 lei 
negociabil, tel. 0788/165702,232808,0723/251498. 
(A4)

• zona Dorobanți, etaj 1, decomandată, 40 mp, 
cu balcon, contorizări totale, preț 115000 lei 
negociabil, tel. 232808,0723/251498 0788/165702. 
(A4)
• urgent cu sau fără amenajări, tel. 231800. (A9)

• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231.800,0740/317313. (A9) ’

• In Deva, amenajată integral (gresie, faianță, 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231.800,511.776. (A9)

• dec, cameră cu parchet laminat, baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88.000 Ron, neg., tel. 
0740/317313. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

urgent în Deva, zonele: Gojdu, Progresului, bid. 
Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80000 lei până 
la 115000 lei, în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0723/251498,0745/302200,232808 
(A4)

Vând terenuri (21)

• intravilan, Mintia sat, preț 7 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0746/164081. (T)
.la ieșire din Deva, intrare Sântuhalm, 6400 mp 
(deasupra restaurantului Alaska). Relații la tel. 
210875. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)

• vând sau închiriez 600 mp teren, situat pe 
B-dul 22 Decembrie. TeL 0745/698105. 
(3/1X08)

Vând alte imobile (27)

• in fostul CAP Șoimuș, platformă betonată 250 
mp cu acces din șosea pe alee betonată Tel. 
227929,0722/288113. (T)
• S-432mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• 0J8 ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel 0254/613.366,0788/040.490 'A10)

Imobile chirii (29)

• închiriez spații de producție profil 
marmură sau depozit, st 1100 mp, 
construită plus 2500 mp curte. TeL 
0765/356148. <4/10X8)

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată în
Deva, fără intermediari. Tel. 0744/603581. (T)

• 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)

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

necalificat pentru poziția de:

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO
OFERIM:

* Contract de muncă permanent;

* Calificare la locul de muncă;

* Salariul de încadrare plecând de 
la 580 lei.

* Bonus de prezență de minim 85 
de lei;

* Spor de vechime și indemnizație
de loialitate;

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

* Pichete de masă;

* Transport gratuit pentru toți
angajați!;

* Cantină și cabinet medical;

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

(104527)
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• intravilan, zona Liliacului, ST-375 mp, FS-llm, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90.000 euro neg, tel. 
0745/786.578. (A0)
• in Deva, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (A0)
• in Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (A0)
• inSântandrei,ST-10.000mp,FS-100m,sevinde 
și parcelat preț 25 euro/mp neg., 
tel0745/786578 (A0)
• Deva, zona rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al) .
• intravilan, Zăvoi, la stradă st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• intravilan in localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, arte la zi, 
ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808. (A4)
• intravilan, st 1800 mp, la 15 km. de Deva, zona 
Brănișca, poziție deosebită, ideal pentru 
investiție, construcție casă, sau casă de 
vacanța, deschidere direct la stradă arte la zi, 
se parcelează 900 mp-800 mp, preț 11500 euro 
tel ,0723 251498 0730 474275,0723 251498 232 808. 
(A4)
• intravilan, st 500 mp, la 4 km, de Deva, locali
tatea Mintia poziție deosebită utilități, curent, 
gaz, apă ideal pentru investiție, construcție 
casă sau firmă deschidere direct la stradă arte 
la Zi, preț 11000 euro tel ,0723 251498, 0745 
302200,232 808. (A4)
• urgent, intravilan, zona Rîul Mare, Dumbtâvița, 
în suprafață de 500 mp, terenul este plan, există 
și fundație de 8 ml/8 ml, pentru cabană se oferă 
și proiect de construcție cabană cu deschidere 
la stradă de 25 ml, ideal pentru construcție casa, 
casa de vacanță investiție, preț 11 500 euro tel. 
0723 251498,0788 165703,0254/ 232 808. (A4)

• preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231.800. (A9)

• in Sântuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)

• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231.800. (A9)

• dec, zona Zamfirescu, et. bun, mobilat și 
utilat, pe termen lung, preț 160 euro/lunâ, tel. 
0745/786.578. (A0)
• garsonieră, 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)
• S-434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231800. (A9)
• dec, semimobilat 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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, stare foarte bună af 1973, 
motor francez, preț negociabil. Tel. 212410. (T)

• vând Dada Logan, af 2006, model Laureat, 3 
ani garanție, metalizat, preț 6400 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/270348. (T)

Auto străine (37)

• vând Fiat Uno Diesel, 1300 cmc, af 1987, stare 
bună de funcționare, preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0745/750705. (T)

• vând Opel Corsa 1,2 benzină stare impecabilă 
af 1994, preț 3300 euro, negociabil. Tel. 
0744/504378,0729/154803. (T)
• vând VW Golf 4, af 2001, model limuzină 
ireproșabil, preț 7850 euro. Tel. 0745/789789. (T)

Microbuze. Dube (38)

• vând urgent microbuz. Wolkswagen LT 352,4 
D, af 1989,12 locuri, stare foarte bună, preț 3500 
euro. Tel. 0721/068025. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tocători de tulei pe unu și două rânduri, 
recent aduse, prețuri convenabile. Tel. 
0745/149797,0788/170423. (T)

E2£:.- <3EB
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închirieri auto 
începând | 
de la prețul de~

68 de lei

• intravilan 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 în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
(A9)

• Blăjeni, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613.366.0788/040.490. (A10)

• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

• Brad-Deva, 0,3 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 04 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad-Oradea, 1 ha. intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimi le Devei, tel. 
231.800. (A9)

• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231800. (A9)

• S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg, teL231800.(A9)

ADMITERE 2007
Învățământ la zi

îCONCURS DE DOSARE platataxei am ale oi sum10 (ZECE) RÂIE LUNARE ;
0FE8IM ÎNVĂȚĂMÂNT IK ÎTPMtWAIt K SISTEM «FM M0WHN Cli 1! 

PRACTICAREA 5ISTEMI111 H ROPI LX 1)1 (REDIU TRAXMTRâIIII 1 j,

FAfliLrATEA l)F STITNTf ECONOMICE. MTCI il f. Si POLITICE
FwartfcZiii IWî ijfefîn.» > ișhsAiT 1 ț j

Afaceri intcrnățîonak
î îț+M»I m <

Maaqtnnt Ltftfțir..

Markrting L:.sa.‘ a.teK.Eî UA 1 |
fur,Hilt >i llâm 

lafermittiei ewui

hm *. ■

<. : ■ Xii ' -TV M 
..wj ;

lismimiir Așwiimilwi și » 
mediului

J i
■4

'i'urâului.Sirâiita'îi 

Wffljjwiieliiiii Caliiăfri

• / -■ : ■ ■'j 1 
■ !

Aâtaill seriali $ .•■ai
i

i. I

hAduție
aigmeric |i îs
Minraiulm hibfcâși

| Ajptrtm

■ îi

i- *.  •':1 • ■■'"ft
ft*  1 j

4
LACUL1 AHA KE ȘlW Wiffîltt Șl AW1LMS1 RAI 1\ L

ișih
« ! ■-

Drrpt ft 4.ir- 1 ! ;■ 'Mu sa ! i
Administrativ phlkă 75 L»ta B ȘiS» AfasEBTHW : Î !... '■ 1

IX» Rlf RII 1 SI lACZII.MCitiirturritlfl IN mpriuMMl iunie iS.xjilri’rbri. ta" ;!« 
sfflfspMsimhBiwimâv.hwrrtumtf diuîl»Aiir*,sr.ÂLV'fatast<i,îi,r.  i bis.

IXTORMLTH SUPLIMENTARE:
- ■ t nbmiMeit JUfflrMffir5 «lin Sibiu, sir ssae-âa. x:

Tdâc0269072!tl).?6.5ii;fâ 39 U. X 
lalnilfletaffirilllMlWĂlÂ. ,iA Vital e Ita
Tel. 0254-712444, 0741.<524510*?  . 0% I69SS9
blip:. •. www.uaEsibiu.nj; taaL*  îțdot^Biisa&ii.s

3
i

i

Piese, accesorii (42)

• vând utilaje prelucrare lemn: banzic, 
circular, pendulă Relații la tel. 0256/331567, 
0721/633622.(10/14.08)

• vând scaune, banchete și fețe uși de Peugeot 
206 și Renault Twingo 2004, impecabile, arată ca 
noi, preț negociabil. Tel. 0749/928686. (T)
• vând set jenți magneziu cu anvelope noi 
185/55/15, 4 prezoane pentru Renault, arată 
foarte bine, preț negociabil. Tel. 0749/928686. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând dulap cu 3 uși, aragaz cu 2 ochiuri și 
cuptor, grâu. Tel. 212397. (T)

• vând măsuță Clavecin (pian vechi) destinată 
ji pentru orgă și băncuță pian reglabilă pe 
înălțime; piese clasice vechi Germania, preț 
convenabil. Tel. 0751/886337,0724/941393. (T)

4

• vând mobilă de bucătărie albă mobil 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat '
DW. Tel. 0744/515484. (T)

• vând mobilă de sufragerie cu masă cu 6 

scaune și canapea. Tel. 223775. (T)j

• vând ușă terasă 2,17/0,83 m cu toc; geamuri 
din lemn fără toc în 2 și 3 canate, prețuri foarte 
avantajoase. Tel. 0744/497183. (T)

• vând frigider, stare foarte bună, preț nego
ciabil. Tel. 216651. (T)

• vând porumbei din rasele King, Strașier, 
Voltați, Galateni, Relleri și voiajori. Informații tei. 
0723/420222. (T)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunță
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 

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

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

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

înscrieri:Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007Etapa II: 4 august -12 septembrie 2007
Luni-Vineri 0800-15°°; Sâmbătă - Duminică IO00-1200Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 1500 ia sediul 

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

mailto:comlibris@deva.rdsnet.ro
romimo.ro
http://www.uaEsibiu.nj
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GERAICO Hațeg

Distribuitor autorizat TUBORG - CARLSBERG în județul Hunedoara

ANGAJEAZĂ în vederea întăririi echipei 

de la Depozit Deva
1. AGENJ1 DE VÂNZĂRI

Cerințe: studii medii sau superioare, experiența în domeniul 
vânzărilor minim 1 an; permis conducere categoria B;

abilități de comunicare.
2. ȘOFERI - UVRATORI

Cerințe: studii medii sau superioare;
Vechime în domeniu minim 1 an;
Permis conducere categoria B, C
3. MANIPULANJ1

Cerințe: studii medii sau profesionale;
Persoană dinamică.
Pentru posturile de la poz. 1 și 2 este necesară constituirea unei 

garanții materiale (imobiliară sau financiară) și domiciliul stabil în 
Deva sau împrejurimi.

CV-urile se vor depune prin e-mail la adresele: 
razvan@geraico.ro; craciunovidiu@geraico.ro sau fax 
0254/777787/ 770169 pân_în data de 21.08.2007.

Informații suplimentare la tel. 0744/561921 - Ovidiu Crăciun.

(107407)

Decese (75)

ij

Ne luăm un ultim rămas bun, de la cel ce ne-a fost atâția ani, mentor, prieten, un exemplu demn de urmat
GHEORGHEIVANPreședintele Organizației Locale a Partidului Democrat. Va rămâne veșnic în memoria noastră prin puterea de muncă, cinstea, omenia și bunătatea ce l-a caracterizat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Organizația Locală Hunedoara a Partidului Democrat.

(8/15.08)

Altele (61)

• vând butoaie 150 litri, 170 litri, 280 litri, pentru 
vin, din lemn stejar, preț negociabil. Tel. 219588 
(T)
• vând prime din două livezi, 2000 kg, comuna 
Mărtinești, localitatea Dineu Mare, nr. 167. Tel. 
246421. (T)

Prestări servicii (72)

• electrician autorizat execut orice lucrări la 
instalații electrice, foarte convenabil. Tel. 215654, 
0742/210071. (T)
• închiriez mașină frigorifică pentru nunți. Tel. 
0740/420521. CD

• vând și transport la prețuri avantajoase 
orice produs de balastieră și lemne de foc. 
Tel. 0748/928069. (2/13.08)

• 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 automacaragii. Tel. 0752-162-536.

• angajăm șofer categoria B și C. pentru relații 
sunați la următoarele nr. de tel. 0254/210803 și 
0254/210804.(107738)

• angajăm șoferi categoriile D și Dl și mecanic 
auto cu experiență în domeniu; oferim salar 
atractiv. Relații la tel. 0254/231394,0720/005452. 
(1/15.08)

• firmă de curierat național angajează curiei 
auto. Informații latei. 0354/409494 CV se trimit la 
adresa de e-mail: hr.deva@curiero.ro (6/15.08)

• SC Euro Bau Consult SRL Deva angajează 
urgent instalator sanitar și încălzire. Relații la tel. 
0722/319442.(6/15.08)

• societate comercială angajează contabili 
și/sau economiști, experiență în contabilitate. 
Informații la tel. 0254/213141, 0254/219751, 
0726/392830, între orele 9 -17. (3/10.08)

• societate comercială angajează cu carte de 
muncă fierari betoniști, dulgheri, zidari, munci
tori finisaje pentru lucrări în județele Hunedoara, 
Cluj, Sibiu; salariu net 1000 - 1800 lei. Tel. 
0742/376712. (1/13.08)

■ societate comercială angajează muncitori 
necalificați; se asigură calificare într-un 
domeniu de viitor. Informații latei. 232759 sau la 
sediul firmei str. Pietroasa, nr. 1, Deva. (4/14.08)

■ societate cometdalâ angajează un șofer 
distribuție, un manipulant, un gestionar pentru 
depozit de legume fructe Deva. Relații la tel. 
0254/223950,0740/064100. (4/15.08)

• director sucursala și asimilați Brad, 1 post, 

data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• druRrlst Brad, 1 post, data limită 3108. Tel. 

213244, orele 9-16.

• dulgher Deva, 1 post, data limită 30.08, 

perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• dulgher Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 

213244, orele 9-16.

• dulgher Deva, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 

213244, orele 9-16.

• dulgher Deva, 2 posturi, data limită 31.08. Tel.

213244, orele 9-16.

• diâgher Deva, 3 posturi, data limită 26.08 Tel. 

213244, orele 9-16.

• didgher Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08 

Tel. 213244, orele 9-16.

• educatoare Deva, 1 post, data limită 1.09. Tel. 

213244, orele 9-16

• electrician auto Petroșani, 2 posturi, data 

limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -18

• electrician de întreținere și reparații Brad, 1 

post, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• electrician de întreținere și reparații Deva, 1 

post data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• electrician de întreținere și reparații Hune

doara, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 

orele 9-18

• electrician de întreținere și reparații Hune

doara, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 

orele 9-18

• electrician de întreținere și reparații Hune

doara, 5 posturi, data limită 30.08 Tel. 213244, 

orele 9-16.

• electrician to construcții Deva, 2 posturi, data 

limită 19.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• hdanțar Deva, 1 post data limită 31.08. Tel. 

213244, orele 9-18

• faianța; Deva, 3 posturi, data limită 2808 Tel. 
213244, orele 9-18

• fierar betonist Deva, 2 posturi, data limită 
19.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• fierar betonist Deva, 2 posturi, data limită 

26.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• fierar betonist Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• fierar betonist Petroșani, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• Mgoriferist Brad, 1 post data limită 30.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• frizer Brad, 1 post data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-18

• frizer Hunedoara, 1 post, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

• gatrist la tăiat bușteni Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• gestionar depozit Deva, 1 post data limită 
27.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• gestionar depozit Deva, 1 post, data limită 
29.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• gestionar depozit Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• infirmieră Hunedoara, 3 posturi, dșta limită 

31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

Cu regret și plin de amărăciune în suflet, sunt alături de familia îndoliată, la plecarea din viață ■ nedrept de timpuriu - a celui ce a fost un om de înaltă ținută morală, sprijinitor al comunității,
GHEORGHEIVANVa fi mereu prezent în viețile noastre prin ceea ce a lăsat în urma sa, iar amintirea sa va rămâne veșnică!Nicolae Schiau, Primarul municipiului Hunedoara.

• incjner consfrucți civile, industriale și agricole 

Hunedoara, 1 post, data limită 31.08 Tel. 213244, 

orele 9-18

• inginer de cercetare în exploatări miniere 

Deva, 1 post data limită 20.08 Tel. 213244, orele 

9-16.

• inginer instalați pentru construcții Deva, 1 
post data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -18

• tanner material rulant cale ferată Simeria, 1 
post data limită 2808 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• inginer mecanic Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• togtoer producție Deva, 1 post data limită 
29.08 Tel. 213244, orele 9 -18

• togtoer șef construcții Petroșani, 1 post data 
limită 3808 Tel. 213244, orele 9 -18

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

• instalator tocălzire centrală și gaze Brad, 1 
post data limită 3809. Tel. 213244, orele 9-18

• instalator tocălzire centrală și gaze Deva, 1 
post data limită 2809. Tel. 213244, orele 9 -16.

• încălcător descărcător Deva, 2 posturi, data 
limită 25.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• togrifitoare la unități de ocrotire socială și 

sănătate Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-18

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate Hunedoara, 9 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• îngrijitor dădiri Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Ingrfttor farmadl, cabinete veterinare Lupeni, 
1 post, data limită 10.08. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic Deva, 1 post, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic Deva, 5 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-18

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.08, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-18

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31,08. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lenjer confectioner lenjerie după comandă 
Brad, 100 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.

• lucrător comercial Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.08 bărbați. Tel. 213244, orele 9 -16.

• macaragiu Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244. orele 9-16.

• macaragiu Simeria, 3 posturi, data limită 8.08 
Tel. 213244. orele 9-16.

(9/15.08)

• magaziner Deva, 1 post, data limită 25.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• maistru montaj Hunedoara, 1 post, data limită 
20.08. Tel. 213244, orele 9-18

• manichiurist Brad, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

■ manichiurist Deva, 1 post, data limită 19.08. 
Tel. 213244, orele 9-18

■ manichiurist Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• manipulant mărfuri Hunedoara. 1 post, data 
limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 • 16,

• maștoist la mașini mobile pentru transporturi
Deva, 1 post data limită 31.08 Tel. 213244, orele 
9-18

• mecanic arpicnl Orăștie, 1 post data limită 
20.08 Tel. 213244, orele 9-18

• mecanic auto Petroșani, 4 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• montator placaje interioare și exterioare 
Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• montator subansambie Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montator subansambie Orăștie, 17 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat în agricultură Deva, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat în agricultură Hațeg, 32 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat în industria confecțiilor
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

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

rx 
ca
ii

Fiica Gabriela mulțumește tuturor cadrelor medicale, asistentelor, infirmierelor, brancardierilor, din secțiile Chirurgie, ATI, Hemodializă și Interne precum și șoferilor de la Hemodializă, care au ajutat-o și i-au fost alături atât din punct de vedere medical cât și sufletește, pe tot parcursul îndelungatei suferințe a mamei sale
AVRAM MINODORA

(6,15.08)

Membrii Partidului Democrat au primit cu tristețe în suflet vestea trecerii la cele veșnice a colegului de partid, Președinte al Organizației Locale PD Hunedoara
GHEORGHEIVANSuntem alături de familia sa în această grea încercare.

Dumnezeu să-l odihnească! Biroul Permanent Județean PD Hunedoara
(10-15.08)

PORTAL NAȚIONAL DE LOCURI DE

Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;Vinzi

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE:

A0 - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

Cumperi închirieziSchimbiCauți

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sintuhahn - SC Mureș Aliment

Simeria Librăria situată in 
P-ța Unirii

Alege CL pentru anunțul tău

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

(35428)

Suntem 
numărul 1 în 

județul Hune
doara!

mailto:razvan@geraico.ro
mailto:craciunovidiu@geraico.ro
mailto:hr.deva@curiero.ro
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Primul concert virtual
• Pregătiri. Stare de urgență pe insula Hawaii, unde se așteaptă ca uraganul Flossie să lovească în această seară. Chiar dacă Flossie a mai pierdut din intensitate, specialiștii au avertizat că rafalele de vânt vor putea atinge 200 de kilometri pe oră. Oamenii și-au luat măsuri de precauție, și-au baricadat casele și au făcut provizii.

Sllb ape. Ploile musonice produc în fiecare an inundații în Manila, capitala Filipinelor. (Foto: epa)

■ Bolero-ul lui Ravel și 
sensibilele concerte ale 
lui Rachmaninov vor 
avea audiență mondială.

Liverpool (MF) - Orchesta filarmonică din Liverpool va susține primul concert din mediul virtual pe 14 septembrie anul acesta. Acesta cyber eveniment va putea fi văzut de vizitatorii site-ului Second Life. „Suntem hotărâți să facem muzica noastră mult mai accesibilă și tocmai de aceea va trebui să profităm de avantajele noilor tehnologii. Pentru noi second Life înseamnă posibilitatea de a ne adresa unui public mult mai larg. Cu siguranță va fi un alt fel de concert decât cel obișnuit într-o sală”, a declarat Michael Elliott, directorul executiv al The Royal Liverpool Philharmonic. în program
Cel mai mare labirint

Buni la pat
Londra (MF) - Potrivit unui studiu realizat de Men’s Health, englezii sunt cei mai buni la pat și știu să se distreze în dormitor, în timp ce italienii au ieșit pe ultimul loc în acestă clasificare. „Englezilor nu le este rușine să ceară ceea ce își doresc în pat”, a afirmat sexologul Emily Du- bberley. Potrivit Daily Star, Marea Britanie este urmată de Olanda, România și Filipine.

Va fi externatModena (MF) - După ce a fost internat în spitalul din Modena, miercurea trecută, din cauza unei stări febrile, Luciano Pavarotti a primit permisiunea de a părăsi spitalul, a declarat managerul sau. în vârstă de 71 de ani, Pavarotti a fost operat anul trecut, după ce a fost diagnosticat cu cancer la pancreas. Artistul și-a anulat mai multe concerte și nu a mai apărut în public.

Naomi Watts

Londra (MF) - Britanicul Michale Blee și-a petrecut câteva luni pentru a construi cel mai mare labirint din lume, pe o suprafață de 24.000 de metri pătrați. Bărbatul a modelat gardul viu, înalt de trei metri, pentru a crea impresionantul labirint. Acesta
(Foto: EPA)

Sub 
escortă
Los Angeles (MF) - O 
simplă ieșire la cum
părături înseamnă 
zeci de polițiști dislo
cați, atunci când este 
vorba despre Naomi 
Watts. Proaspăta 
mămică a avut ne
voie de protecția for
țelor de ordine, în 
cursul zilei de marți, 
când a ieșit la cum
părături în Los Ange
les. Vedeta a atras 
peste 30 de foto
grafi, care s-au grăbit 
spre magazinul 
„Whole Foods", 
unde Naomi își făcea 
cumpărăturile. Pentru 
a asigura siguranța 
actriței, dar și a celor
lalți dienți, reprezen
tanții magazinului au 
cerut ajutorul poliției.

Un labirint imens (Foto: epa)

Fără Elvis, de trei decenii

Jucăușe. Cele două pisicuțe asiatice, născute tocmai la Oslo, s-au alimatizat perfect mediului rece și se joacă toată Ziua. (Foto: EPA)

■ Lisa Marie Presley a în
registrat un duet cu Elvis 
pentru a comemora 30 de 
ani de la moartea acestuia.

Memphis (MF) - Elvis Presley, supranumit „Regele Rockului, a murit la locuința sa din Memphis, Graceland, pe 16 august 1977. Astăzi se împlinesc treizeci de ani de la trecerea în eternitate a celui care a încântat inimile amatorilor de muzică bună și a declanșat un adevărat fenomen mondial rock-and-roll. Autoritățile orașului Memphis se așteaptă ca peste 50.000 de fani să vină la mormântul lui Elvis pentru a-i a- duce un omagiu. Procesiunea a început aseară și va con
Răzbunare mafiotă în Germania

Mai bune ca originalul
Beijing (MF) - După o călătorie în China, în urma unei invitații ale companiei Meizu, producătorul unei imitații iPhone, un jurnalist de la revista „Popular Science” a dedicat un amplu material de documentare falsurilor made in China. De la baterii pentru camerele de filmat până la instrumente de măsură pentru tablourile de bord ale vaselor, chinezii copiază fidel cam tot ce se mișcă pe piața tehnologică. „MiniOne arată exact ca iPhone-ul de la Apple, până la interfața lunecoasă și fără butoane. Mai mult, rulează softuri pe care iPhone-ul nu le 

are și este compatibil cu majoritatea opera
torilor de telefonie mobile, nu doar AT&T și 
nu doar în SUA”, își amintește Dan Koe- 
ppel, redactorul „Popular Science”.

■ Șase cetățeni italieni 
au fost găsiți morți, 
împușcați în cap, într-un 
oraș din Germania.

Duisburg (MF) - Șase cetățeni italieni au fost uciși în orașul Duisburg din vestul Germaniei. Poliția germană a găsit cinci cadavre noaptea trecută, în două mașini parcate lângă gara centrală din

i pice în actualul conce- 
[ diU. (Foto: EPA)

Orchestra Filarmonicii Liverpool
(Foto: EPA)sunt incluse piese semnate de Ravel sau Rachmaninov și dirijor va fi nu mai puțin celebrul Vasily Petrenko. De pe site-ul Filarmonicii, melomanii își pot cumpăra bilete ce au prețuri între 10 și 30 de lire sterline. Costul acestora nu este nicidecum pipărat, deoarece și aplauzele spectatorilor vor avea, cu siguranță, rezonanță mondială.

va fi folosit pentru jocul „Snakes and Ladders”, unul din jocurile clasice pentru copii, care antrenează în competiție doi sau mai mulți jucători.„Acesta este cel de-al zecelea pe care l-am făcut și este cel mai complicat dintre toate”, a declarat creatorul pentru Daily Mail. „Am scris celor de la Cartea Recordurilor și ar trebui să fie cel mai mare joc de Snakes and Ladders din lume”, a completat bărbatul, în vârstă de 62 de ani. „Familiile chiar se bucură de el. Vizitatorii noștri au avut nevoie de patru ore pentru a completa jocul și pentru a ieși din labirint”, a povestit Michael.

Regele, comemorat de toate generațiile de fani (Foto: epa)tinua până în zorii zilei de astăzi. Anual, aproximativ 600.000 de persoane sosesc în oraș pentru a vizita Graceland, clasat ca obiectiv de patrimoniu și deschis publicului din 1982.Pentru a marca 30 de ani de la moartea celebrului său tată, Vocea Lisei Marie Pres
oraș. Cea de a șasea persoană a murit în ambulanță în drum spre spital. Cei șase italieni aveau legături cu mafia din sudul Calabriei. Potrivit agenției italiene ANSA, poliția din acestă regiune, serviciile Interpol de la Roma și poliția germană au stabilit că cei șase aparțin uneia dintre cele două familii Ndrangeta din regiune, implicate într-o serie de reglări de conturi.

i tor iile.

ley a fost adăugată la versiunea originală a cântecului lansat de „Rege” în 1969. în videoclip au fost incluse și imagini cu Elvis Presley. Lisa Marie Presley a declarat că „proiectul a răscolit-o din punct de vedere emoțional”. „Am avut două ore la dispoziție pentru a-mi înregistra
Toți cei șase cetățeni italieni au fost împușcați în cap. Victimele erau bărbați cu vârste cuprinse între 16 și 39 de ani.Fostul prefect al regiunii Calabria a declarat că acesta este un incident fără precedent, deoarece este pentru prima dată când are loc într-o țară străină. Pentru moment nu se știe motivul crimei. 

vocea. în ziua următoare am auzit versiunea brută... și... eu n-am plâns niciodată când am realizat ceva, dar acum pur și simplu m-am pierdut”, a adăugat cântăreața. încasările din noul videoclip vor fi utilizate pentru construirea unor locuințe temporare pentru persoanele fără adăpost din New Orleans, oraș grav afectat de uraganul Katrina, în 2005.Un proiect similar a fost realizat de Elvis Presley Enterprises în 2001. La acea dată, Elvis Presley Enterprises era deținută de Lisa Marie Presley. în urmă cu doi ani, cântăreața a vândut 85% din companie trustului CKX Inc., care controlează în prezent numele și imaginea lui Elvis.

calare L Președintele 
Vladimir Putin și-a 

î exersat cunoștințele hi-
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