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Dimineața La prânz-

Cerul va fi mai mult senin. Vreme 
călduroasă. Prețul șoselelor bune

Astăzi vine 
apa caldă!

Deva (S.B.) - Lucrările de reparații la conductele rețelei de apă caldă a Devei au fost finalizate, conform afirmației lui loan Cristea, directorul Calor SA Deva. Prin urmare, devenii vor avea din nou, începând chiar de astăzi, apă caldă la robinete. Imediat după încheierea lucrărilor s-a introdus apa rece pe conducte. Astăzi-dimineață, a început furnizarea agentului termic care o va încălzi.

Azi, Jurnal TV, color, 16 pagini, supliment gratuit al cotidianului Cuvântul liber.

Nepoți și 
bunici
Deva (S.B.) - Acțiunea „Bine v-am găsit, bunici!" continuă. Echipa OJDC Hunedoara cu sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului organizează astăzi, ora 11.00, la Asociația „Isus - Speranța României - Casa Beta- nia" din Hațeg, acțiunea „Bine v-am găsit, bunidl". Acțiunea are scopul in- terrelaționării copiilor de la Centrul de Plasament Hațeg cu vârstnicii instituționa- lizați din Asociația „Isus -.Speranța 
României - Casa Betania" din Hațeg. Pentru realizarea acestui scop copiii petrec o zi alături de „noii bunici", într-o atmosferă de familie. Ei au pregătit activități specifice vârstei și jocuri interactive din dorința de a aduce o rază de bucurie în inimile vârstnialor. La finalul acțiunii vârst- nidi vor primi felicitări și mid cadouri confecționate de copii.

5
■ Refacerea DN 7 
„costă" șoferii mult timp 
pierdut, nervi și pro
bleme tehnice la mașini.

Deva (D.I.) - Cel puțin 30 de zile de acum înainte circulația pe DN7 va continua fie serios îngreunată de

3lucrările de reparații ce se desfășoară la carosabil între localitățile Șoimuș și Simeria Veche. în medie 26.000 de autovehicule parcurg tronsonul Deva - Simeria în 24 de ore și 60% dintre acestea sunt mașini de tonaj greu. Și DN7 este una dintre cele mai circulate șosele naționale din

țară. Practic, din cauza lucrărilor de reparații, pentru o cursă care ar dura 15 minute între cele două localități, acum e nevoie de mai mult de o oră, și destui șoferi sunt nevoiți să își scoată mașinile din trafic din cauza problemelor la motor. La acestea se adaugă accidentele ine

rente aglomerației, care blochează și mai mult circulația. Și lucrurile nu se opresc aici: în perioada imediat următoare se va începe refacerea totală a DN7 pe tronsonul Nădlac - Sebeș. Atunci singura soluție va fi ca șoferii fie să găsească alte trasee, fie... să stea acasă, /p.3

CUVÂNTUL liber
S Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

I O |L 4
1

■h. '
■ ■

"i t f

07191

A '0801 03 03 03

■ în județ nu au fost 
probleme la înscrierile la 
grădiniță. Sunt locuri 
suficiente.

Deva (S.B.) - în curând începe și grădinița. Preșcolarii o așteaptă cu nerăbdare iar boboceii și cu un pic de teamă. Este evident că pentru a fi înscriși la grădiniță, micuții s-au lăsat pe mâna părinților. Aceștia au căutat ce este mai bun! Numărul de locuri din grădinițele hune-

dorene, în anul 2006 - 2007, a fost de 12.243. Cererea a fost mai mare dar s-au înființat grupe de preșcolari. Prin urmare, numărul copiiilor din grădinițe a ajuns la 12.630. Pentru anul școlar 2007-2008, grădinițele oferă 11.187 de locuri. în Deva funcționează un număr de 15 grădinițe, toate pregătite pentru începerea anului școlar 2007 - 2008. „Numărul locurilor a fost suplimentat din cauza numă ru- lui mare de cereri. S-au înființat 10 grupe, 7 în mediul

rural și 3 în urban. Dintre copiii din grădinițe, în anul 2007 - 2008 vor merge la școală 3732 copii”, precizează consilierul de imagine al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, prof. Dumitru Rus. Chiar dacă înscrierile la grădinițe au avut loc în luna mai, se mai pot face și acum. Răspunsul la toate cererile va fi cunoscut până la data de 17 septembrie.
www.huon.ro

Ajutor de la 
județ

Aninoasa (M.S.) - Cazul primăriei din Aninoasa, care nu mai are curent de două luni de zile, va sta în atenția consilierilor județeni la ședința din 24 august, președintele Consiliului Județean, Mircea Moloț, anunțând că va propune un proiect de hotărâre pentru sprijinirea autorităților locale ca să iasă din impas. Zp.5

Taurul ucigaș din Băcia
Băcia (T.S.) - Un bărbat în vârstă de 69 de ani din comuna Băcia a fost omorât, ieri seară, de către propriul taur. Bărbatul a fost găsit fără suflare de către fiica sa undeva în spatele casei. Nimeni nu- și poate explica din ce cauză animalul l-a lovit pe bărbat. Fiica victimei susține că au

respectivul animal de patru ani și că niciodată nu a fost violent. Polițiștii de la Postul din Băcia continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele morții bătrânului. Medicul legist a confirmat că moartea bărbatului a fost provocată de o lovitură puternică în zona inghinală, /p.5

h m Kir^i ii noi n

•••» < www.hupnjo
Spune-ti părerea la forum!

-I aîanța impoi. PARCHCT LAMINAT 7 mm 
16>»S» ROM/MF (trafic intarw)

UpiMfeTALICIS U.EAON/MF |
RON

RECLAMA

http://www.huon.ro
mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.hupnjo


vineri, 17 august 2007

• Negocieri amânate. Reluarea negocierilor directe între o delegație de la Seul și talibanr privind soarta celor 19 sud-coreeni care sunt în continuare ostatici în Afganistan, programată să înceapă ieri dimineață, a fost amânată, a anunțat Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR). Negocierile directe au fost întrerupte după eliberarea de către talibani, luni, a două femei din grupul de ostatici.

„Doresc să fiu prim-ministru"

Proiect 
amenințător

Bișkek (MF) - Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a calificat, ieri, proiectul SUA de instalare a unui scut anti- rachetă drept o „amenințare pentru întreaga Asie”, relatează AFP. Ahmadinejad a făcut aceste declarații la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, care se desfășoară în Kâr- gâzstan și la care iau parte președinții chinez și rus. „Un astfel de proiect depășește limitele amenințării împotriva unei singure țări. Ea vizează cea mai mare parte a continentului, toată Asia” și în mod special statele membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai, a declarat Ahmadinejad.

Mahmoud Ahmadinejad
(Foto: EPA)

Berth (MF) - Primul-mi- nistnj kosovar Agim Ceku a respins ideea divizării Kosovo, avertizând, într-un interviu acordat cotidianului german Die Welt, că va prodama independența provinciei fără o rezoluție a Națiunilor Unite. „Noi am spus întotdeauna că nu vom accepta divizarea. Sper că oamenii care o propun înțeleg consecințele acestei idei și consecințele pe care le-ar putea avea asupra negocierilor. Sperăm că va exista un consens pentru a putea proclama independența cu sprijin internațional după ce Troka va prezenta raportul Consiliului ^SfeSecuritate ONU, la10 decembrie. Dacă sftșș^ȘcoBsens se transformă într-o rezoluție, cu atât mai bine", a spus Ceku.

■ Geoahă a declarat că 
dorește să fie premier și 
că decizia privind moțiu
nea de cenzură este fermă.

Zalău (MF) - Liderul PSD Mircea Geoană a declarat, ieri, într-o conferință de presă la Zalău, că dorește să fie prim- ministru și că decizia luată de PSD de a introduce o moțiune de cenzură împotriva Guvernului este una fermă.Mircea Geoană a spus că vrea să fie prim-ministru pentru că liderul unui partid trebuie să se înscrie pentru o astfel de funcție.„Actualul guvern și-a atins limitele competenței, este limitat în competență și forță politică. Doresc să fiu prim- ministru pe motiv că funcția de prim-ministru este una la care liderul unui partid trebuie să se înscrie. Varianta alegerilor anticipate este de luat în seamă, dar nu mi se pare firesc ca anticipatele să aibă loc fără introducerea votului uninominal, care nu ar fi posibil în acest caz decât în varianta alegerilor la termen,
Liderul PSD Mircea Geoană (Foto arhivă)fiind nevoie de șase luni pentru pregătirea tehnică a introducerii votului uninominal”, a declarat liderul PSD.

Geoană a spus că Guvernul Tăriceanu a pierdut încrederea românilor și a majorității partidelor politice românești,

„a eșuat” în fața populației, are „o prestație lamentabilă” în atragerea fondurilor europene, iar „ineficienta și incompetența” acestuia dăunează țării.
Nimic fără PSDDespre posibilitatea ca Bă- sescu să nu accepte un guvern PSD, Mircea Geoană a spus că „președintele nu prea are ce să facă, din moment ce niciu- na dintre variantele posibile de guvernare nu pot exclude PSD”, un partid ce are aproape o treime din numărul parlamentarilor în funcție.Președintele PSD a declarat că, oricum, nu vor exista negocieri și discuții cu niciun partid pentru formarea unui nou guvern până la jumătatea lunii septembrie, când va fi definitivat textul moțiunii de cenzură și oferta politică a PSD.„PSD nu mai poate susține un guvern de dreapta, fiind nevoie de o ofertă de guvernare bazată pe programul socialdemocrat «România socială»”, a adăugat președintele Mircea Geoană.

Americanii, la Kogălniceanu

Pregătește noul socialismCaracas (MF) - Președintele Venezuelan Hugo Chavez a prezentat în Parlament un proiect de modificare a Constituției din 1999, care să pregătească țara pentru „socialismul secolului XXI”. „Vom declanșa mecanismul (de reformă - n.red.) fabulos și (...) vom realiza, așa cum am promis anul trecut, reforma uneia dintre Constituțiile cele mai avansate din lume”, a declarat Chavez, în preambulul discursului susținut în fața parlamentarilor și transmis de cânalelele de televiziune și radio naționale.Reales în decembrie pentru un nou mandat de șase ani, Chavez, fost militar și autor de puci militar, a mai modificat Constituția și în 1999, după ce a ajuns la putere în urma alegerilor. El va putea obține fără probleme aprobarea Parlamentului pentru o nouă modificare, în condițiile în care opoziția a boicotat ultimele alegeri legislative și nu este reprezentată in Legislativ. Noua reformă a Constituției, care va face și obiectul unui referendum, are drept scop consolidarea poziției statului în economie, prin naționalizări în domeniile petrolier, al telecomunicațiilor și al producției de energie. Opoziția critică însă dur intenția lui Chavez de a elimina limitarea constituțională a numărului de mandate prezidențiale și îl acuză pe acesta că invidiază longevitatea politică a mentorului său, liderul cubanez Fidel Castro.

■ 120 de militari ameri
cani au ajuns la baza de 
la Kogălniceanu pentru 
o operațiune militară.

Constanța (MF) - Un număr de 120 de militari americani au sosit, miercuri noapte, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, pentru a participa la operațiunea militară Joint Task Force-East, care va începe astăzi și al cărei comandament este instalat la aerobaza din Mihail Kogălniceanu.Militarii americani au sosit cu două aeronave militare, care au aterizat pe aeroportul Mihail Kogălniceanu la orele 22.00, respectiv 03.00.' Reprezentantul Forțelor

Terestre Române, maiorul Gabriel Pătrașcu, a declarat, ieri, că la operațiunea militară Joint Task Force-East participă în total 600 de militari români, americani și bulgari.Din cei 600 de militari, 270 fac parte din Batalionul 341 Infanterie Bastft*ăblf Maora li se va adâugâ~t>“„celulă de" răspuns” ce va^rtguaafbgă- tura între partea americană și cea râfâiână. Militarii americani stfnt dislocați de la bazele Heidelberg și Baumholder din Germania și de la Vicenza, din Italia, iar antrenamentele de la Kogălniceanu vor consta în trageri cu arme de calbru mic și desanturi, dar vor exista și misi

uni de prim-ajutor.Operațiunea militară de la Kogălniceanu, care se va încheia în 22 octombrie, este menită să construiască inter- operabilitatea relațiilor militare dintre România, Bulgaria și Statele Unite ale Americii, pentru a testa capacilitățile 
de .âtiRMndă; și control nece,i sareîhTîMirea trupelor mil-România și SUA discută pe tema detaliilor legate de modul în care vor funcționa în următorii ani instalațiile militare cojnune, relatează Stars and Stripes în ediția electronică, precizând că au fost încheiate numeroase acorduri pentru rezolvarea oricărei eventuale probleme.

Atac confirmat
Tbilisi (MF) - Autoritățile georgiene au anunțat că o anchetă condusă de o echipă internațională a confirmat versiunea potrivit căreia Rusia a lansat, la 6 august, o rachetă pe teritoriul georgian. Echipa internațională a fost formată din experți mili- 

arJaii letonfe.lituanieni,<sueS£-, dezi și americani. Gcor- , gia acuză Rusia că a>lanv, sat racheta, care a ajuns la sol fără a exploda, la circa 60 de kilometri de Tbilisi, anunțându-și intenția de a sesiza comunitatea internațională asupra acestui incident.Moscova neagă ferm acuzația.
O nouă alianță

Bagdad (MF) - Partidele șii- te și kurde din Irak au decis, ieri, să formeze o nouă alianță pentru a încerca să scoată țara din criza politică în care se află, însă fără a obține participarea imediată a sunniți- lor, au anunțat președintele și premierul, citați de AFP.„Semnarea acestui acord va ajuta la soluționarea a numeroase probleme, ca și a crizei actuale, și îi va încuraja și pe ceilalți (sunniții) să ni se alăture”, a declarat președintele Jalal Talabani, de ori

gine kurdă, într-o conferință de presă susținută alături de șeful guvernului, Nuri al- Maliki, de origine șiită.Guvernul irakian este paralizat de mai multe luni de certuri intestine între partidele sunnite și șiite, care au provocat plecarea sau boicotul a 17 miniștri din totalul de circa 40.Noua alianță va cuprinde Partidul Dawa, al lui Maliki, Consiliul suprem islamic irakian (CSII), al vicepre- - ședintelui Adel Abdel Mehdi, Uniunea patriotică a Kurdis-
Alianța nou-formată îi exclude deocamdată pe sunniți (Foto: epa)tanului, a președintelui Jalal cratic din Kurdistan, al lid- Talabani, și Partidul demo- erului Massoud Barzani.

Putin pledează pentru combaterea terorismului

Hugo Chavez (Foto: EPA)

Bișkek (MF) - „Zonele de securitate financiară” ar putea fi adăugate „centurilor de securitate antidrog” la frontiera afgană, a declarat Vladimir Putin, prezent la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), dominat de teme precum combaterea terorismului, relatează Interfax, în pagina electronică.„Este important să fie în

continuare create «centuri de securitate antidrog» de-a lungul frontierei afgane, la care să se adauge «zonele de securitate financiară». Serviciile de monitorizare financiară ale statelor membre OCS ar putea ajuta la îndeplinirea acestei misiuni”, a explicat el.„Va ajuta la sporirea eficienței luptei împotriva traficului de droguri și spălării bani

lor”, a explicat președintele.Măsurile pentru contracararea traficului de droguri în toate statele membre OCS simt foarte importante, a precizat Putin, adăugând că acest lucru presupune operațiuni comune, instruirea personalului și analizarea anumitor legi naționale.„Ne așteptăm ca directorii unor organisme antidrog să conducă o analiză coerentă a

situației și să facă sugestii cu privire la metodele de realizare a activității în această zonă”, a declarat președintele.„Sperăm ca țările-observator din cadrul OCS, autoritățile afgane, Națiunile Unite și comunitatea internațională ca întreg, să coopereze strâns cu noi în combaterea traficului de droguri”, a explicat liderul de la Kremlin.
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Acum doar ne antrenăm• Resurse regenerabile. Astăzi, în 
cadrul proiectului „Resurse energetice 
pentru viitor", Fundația TERRA Mileniul III, 
m parteneriat cu Agenția Română pentru 
Conservarea Energiei, va organiza în Piața 
Unirii din Deva o campanie de informare 
privind proiecte concrete de utilizare a surselor regenerabile de energie. (D.l.)

DANA IOAN
dMia.loatiglnfonnmedlA.ro

Când banii nu 
contează

A bundă ecranele televizoarelor, la ore /Ade maximă audiență, mai ales după week-end, de „știri" în care distracția de vară e ridicată la rang de scop național. Sunt prezentați acolo inși cu fițe, care au neapărat ochelari de soare, blugi și chiar prosop de plajă „de firmă", care „sparg" într-o seară într-un club mai mult decât salariul mediu pe economie. Iar din background vocea prezentatoarei mai și subliniază entuziast că „banii nu contează, distracție să fie".Se vede că nu se întâmplă nimic notabil în țarjî, din moment ce ajung pe posturi cu audiență națională genul ăsta de „informații" care sfidează pe toți tinerii care, dacă și-au permis o vacanță în ultimii ani, au făcut-o la buget restrâns - câteva zile la cort, cu bere „la 2" și cartofi prăjiți.Cunosc mult prea mulți tineri în zona noastră care, în loc de vacanță, au ales să muncească. Fie că împart pliante,• ales sa muncească. Fie că împart pliante, fie că servesc la terase sau fac distribuție la diverse produse nu vor ajunge să strângă într-o vară întreagă suficient pentru a petrece măcar trei zile așa cum văd că petrec alți tineri ca și ei.Și exact ei, tinerii cu slujbe de vară, vor fi primii care vor pleca dincolo. Pentru că vor dori să câștige mai mult, pentru că își vor dori o viață fără griji, așa cum âu văzut-o în adolescență... la televizor. Indiferent de dorințele și aspirațiile lor, pentru ei banii vor ajunge să conteze mai mult în ideea de a demonstra, măcar post festum, că sunt la fel ca și cei pentru care acum „banii nu contează".Și toate astea se întâmplă pentru că azi, acum, nu mai e nimic suficient ae important pentru a fi dat la televizor.

■ După „lucrări curen
te de reparații", DN7 
va intra în septembrie 
în reparații capitale.

Deva (D.L) - Importantă ca investiție pe termen mediu și lung, refacerea șoselelor care străbat județul creează o sumă de neplăceri celor care vor sau trebuie să le parcurgă în aceste condiții. Pe mai multe tronsoane se circulă bară la bară și, la orele amiezii, când temperatura atinge valori normale de vară, apa clocotește în radiatoare. Cel puțin 5 autovehicule zilnic simt nevoite să iasă din coloană pentru a-și rezolva problemele tehnice, iar incidentele inerente între șoferi, în asemenea condiții, se transformă în adevărate ambuteiaje. Deși la acest drum se lucrează periodic, de mai mult de doi ani nu s-au mai făcut, în cadrul reparațiilor curente, lucrări de o asemenea anvergură.Pentru fluidizarea traficului pe tronsonul Deva - Sân- tuhalm, Poliția Rutieră județeană a plasat în zonă două echipaje de poliție. „Avem informația că lucrările în apropiere de Sântuhalm se vor finaliza la sfârșitul săptămânii, dar acestea vor continua și pe alte segmente de drum. în condițiile în care

»

*5e dau terenurile pentru 
tineri

Hunedoara (D.l.) - Un număr de 30 de tinere familii din municipiul Hunedoara vor primi astăzi loturi de teren pe care să-și construiască case.Primarul Nicolae Schiau va participa la deplasarea în teren împreună cu tinerele familii pentru preluarea efectivă a locurilor de case. înainte de stabilirea în teren a acestora, în sala de consiliu a Primăriei Hunedoara va avea loc întâlnirea cu familiile care au solicitat aceste terenuri, îndreptățite să li se distribuie în folosință gratuită parcele de câte 300 mp.în cadnil întâlnirii de la primărie vor fi stabilite criteriile de împărțire a parcelelor și, acolo unde este cazul, vor fi trase la -sorți suprafețele de teren atribuitei Terenul este situat în municipiul Hunedoara, pe str. Carol Davilla.

DN 7 e cea mai circulată șosea națională, pentru a evita blocajele de trafic, e mai bine ca șoferii să folosească și ruta ocolitoare Deva - Șoimuș - Hărău - Rapolt - Simeria”, spune loan Tirinescu, șeful Poliției Rutiere Hunedoara.„Cel puțin 30 de zile ne vor mai fi necesare pentru finalizarea lucrărilor pe tronsonul Deva - Simeria Veche. Se lucrează cu mixtură caldă, de aceea e necesar să lucrăm

Nervii șoferilor sunt puși la grea încercare Și la intrarea în Leșnic s-au format cozi foarte lungi

Bătăuși din adolescență
Vulcan (M.S.) - Patru tineri, dintre care trei sunt elevi la un liceu din Vulcan, sunt cercetați după ce l-au bătut pe un bărbat de 30 de ani, după care au transportat victima la spital. „Polițiștii au stabilit că între făptuitori și partea vătămată s-a iscat un conflict spontan pe fondul stării de ebrietate în care aceștia erau. în urma conflictului, cei patru l-au lovit în zona capului și a cor

Clienții UPC din DEVA pot plăti factura 
la ghișeele Băncii Transilvania

- începând cu 15 august; compania intro
duce metode alternative de plată pentru clienții 
din DEVA

- UPC va extinde programul la nivel națio
nal 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). Clienții 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

La ieșirea din Deva se circulă bară la bară (Foto: D.l.)în timpul Zilei, și depindem și de vreme. Dacă plouă, suntem nevoiți să ne întrerupem activitatea”, declară Gheor- ghe Palcanin, inginer-șef la Drumuri și Poduri SA. Societatea de reparații Drumuri și Poduri este însă doar executantul acestei lucrări. Beneficiarul, Regionala Drumuri Naționale Timișoara, are planuri mari: „Pentru că șoseaua dintre Nădlac și Sebeș a fost recepționată acum 10 ani,

sunt necesare acum lucrări mai ample de consolidare. Acestea vor începe la sfârșitul lui august și se vor finaliza în 2008”, declară Horațiu Simi- on, directorul regionalei timișorene. Nu se ia în calcul devierea circulației pe alte rute, dar pentru turnarea covorului asfaltic se va circula pe o singură bandă. Ce se întâmplă acum pe DN7 este doar antrenamentul pentru ce va fi tot anul următor.

pului. Victima nu se cunoștea cu agresorii”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdân Nițu. După ce și-a revenit din beție, bărbatul agresat a declarat că nu dorește să depună o plângere penală împotriva a- gresorilor. Polițiștii s-au sesizat însă din oficiu și efectuează cercetări într-un dosar în care tinerii sunt învinuiți de furt, lovire și alte violențe.

Agenti© 
de

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. Rețele e 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 
Cheflomedia în Europa.

dMia.loatiglnfonnmedlA.ro


vineri, 17 august 2007

Sărbătoarea na^anală a RepubHdl Indonezia (procla
marea independenței - 1945)_______ _______________ s
1872 - S-a născut Traian Vuia, pionier al aviației K 

românești și mondiale, membru de 
onoare al Academiei României (m. 
1950).__________________________
1903 - Este brevetat, la Paris, 
primul avion din lume, construit de 
Traian Vuia. __________
1925 - A murit scriitorul loan 51a- >
viei (n. 1848).__________

1930 - S-a născut Marcel Chirnoaqâ, artist plastic.
1934 - S-a născut Robert de Niro (foto), actor și regi
zor american de film.
1960 - S-a născut actorul american de film Sean Penn. 
1964 - A murit Mall Ralea, sociolog, psiholog, eseist, 
critic literar, membru al Academiei Române (n. 1896). 
1998 - Bill Clinton, președintele SUA, a recunoscut că 
„a.avtf o relație nepotrivită" cu Monica Lewinsky. ț
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Cerul va fi senin. Temperatura minimăva fi de 18°C, iar maxima de 33°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 17°C și maxime de 32°C.
Duminică. Cer partial senin. Minima termică va fi de 16°C, iar maxima de 32°C.
CALENDAR I

Calendar Creștin Ortodox __________
Sf. Sfințit Mc. Miron; Sf. Mucenici: Straton, Ciprian și 
Tirs.

Calendar Romano-Catolic__________________________
Sf. lacint, pr.

Calendar Greco-Catolic_____________________________
S Miron, m (+ sec III).

ÎNTRERUPERI APĂ, RAI, C9RENT
Apă_____________________' ____________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Energie electrică............................ .. .............. ..........
Energia electrică va fi întreruptă între orele:
11.00-14.00 - în Deva, str. O. Goga, A. Șaguna; 
08.30-14.00 - în Certe), bl.4.

Gaz metan_________ - , • ■ •
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Sarmale de post cu ciuperci
Ingrediente: 500 g ciuperci, 150 g orez, 3 cepe, 1 
morcov, 100 ml ulei, 50 g pastă de roșii, 150 ml suc 
de roșii, sare, piper, mărar, o foaie de dafin, 1 varză 
acră.
Mod de preparare: Se toacă cepele și se călesc în 
ulei. Ciupercile spălate și curățate se taie mărunt și 
se pun la un loc cu ceapa. Se lasă să fiarbă puțin în 
sucul lor, apoi se adaugă orezul spălat. Tot acolo se 
mai pun cele 2 linguri de pastă de roșii, sare, mărar, 
piper și o ceașcă de apă. Se lasă să fiarbă până se 
umflă bobul de orez. Se lasă să se răcească după 
care se înfășoară sarmalele. Pe fundul oalei se pune 
o foaie de varză, varză tocată, sarmalele bine înfășu
rate. Se adaugă apă, sucul de roșii și foaia de dafin.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă" 21iM& ~
Dispecerat Electrica________929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 2imT
Urgențe____________________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie________________ 956
Poliție____________________ 955
O.J.P.C. HD____________214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Berbec

UBv Aveți o stare de nervozitate care vă poate pune într-o situație neplăcută acasă. Păstrați-vă calmul și concentrați- vă la ce aveți de terminat.
TaurDimineață aveți de făcut mai multe drumuri scurte în interes personal. Sunteți foarte sensibil și aveți tendința de a exagera. După-amiază ar fi bine să vă temperați orgoliul.
Gemeni

&

Aveți grijă să nu depășiți anumite limite și evitați să provo- cați discuții în contradictoriu! Aprecierile de care vă bucurați în societate ar putea fi umbrite de reapariția unei probleme.
RacAveți șansa să obțineți ușor mici câștiguri, dar vă recomandăm să fiți prudent. Feriți-vă de speculații! După-a- miazâ este posibil să vă confruntați cu o problemă sentimentală.
LeuA/eți mai multă încredere și sunteți optimist. Vă sfătuim sâ nu neglijați problemele celor apropiați. Altfel, riscați să vi se reproșeze că sunteți Indiferent.
FecioarăDimineață aveți tendința de a vă aventura în mai multe activități deodată. Este o zi bună pentru câștiguri financiare ușoare, dar este indicat să evitați speculațiile.
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.
ScorpionRe plan financiar, treceți printr-o perioadă nu-tocmai bună șl sunteți preocupat să găsiți noi surse de venituri. Spiritul de aventură vă îndeamnă să vă asumați multe riscuri.
SăgetătorS-ar putea să aveți musafiri din altă localitate sau să fiți invitat la rude. O persoană mai în vârstă din familie vă dă sfaturi utile într-o problemă sentimentală.
Capricorn ........'.... ■____Vă recomandăm să evitați călătoriile de afaceri și investițiile. 

4BBF Nu aveți chef de nimic și vă lipsește simțul practic. Nu evi- 
fX ți tați comunicarea cu cei din jur, pentru a nu fi înțeles greșit!

Soluția integramei din numărul 
precedent: C - M - S - S - SOCI
ETATE - MORMAN - R - MULT - 
ROCA - NE - UNDE - ȚIGANI - TD
- ȚIPI - GER - FA - ACAR - O - TG
- ADUSA - CERC - APOI - E - ANI
MALE - POM - L - REDA - BAZAR
- SIRE

i 
I

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Isabel, în căutarea 
H iubirii (s, dramă. 

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

Anglia) 
10:10 Top Super Hit (r) 
11:40 Pazvante Chiom' 
1200 Replay (r) 
12:50 Mamaia ieri și azi 
1300 Zack și Cody, ce viață

Bminunatăl (s, comedie, 
SUA 2005). Cu: Dylan 
Sprouse, Cole Sprouse, 
Brenda Song 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

1400 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Grea e viata de cățeii

Hțcomedie, SUA, 2005). 
Cu: Kyle Massey 

17:00 Misterele din Sankt 
Petersburg (s, dramă, 
Rusia/SUA, 2006) 

18:00 Justiție militară (s) 
18:55 Agenda Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 0 vedetă popul
21:20 In slujba napun

».

VărsătorO rudă vă cere un împrumut. Nu vă eschivați, mai ales că
& e vorba despre o problemă de sănătate. După-amiază, văpune pe gânduri o veste referitoare la relațiile sentimentale.

Pești
*• .r.Aveți succes la-studii și puteți comunica mai ușor cu cei 

' Tl din jur. Puteți să faceți tranzacții avantajoase. Vi se oferă posibilitatea să plecați într-o călătorie în străinătate în interes personal.
W
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70 jtinle ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
1000 Poirot Crimă pe 

terenul de gotf (film, r) 
11:45 Zâmbi#, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

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

13:00 Știrile ProTv 
1345 La Bloc (r) 
14:15 Francois Villon, poetul

«vagabond (partea I)
“ (dramă, România., 

1989). Cu: George 
Alexandru 

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

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

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

«a ll-a) (thriller, SUA, 
i 998). Cu: Kate Jack- 
son, Joanna Pacula 

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

Vremea

sJL

I

I

t

1
1
1
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6:00 în gura presei cu
Mircea Badea. Revista 
presei

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

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

g1998). Cu: Pamela
Anderson, Molly Cul
ver, Shaun Baker, 
Natalie Raitano, Leah 
Lail

1200 Tinerii mușchetari
H(s. av„ SUA 2005). 

Cu: Tobias Mehler, 
Karen Cliche, Robert 
Sheehan, Zak Santiago 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Erori reversibile
Hjthriller, SUA 2004). 

Cu: William H. Macy, 
Tom Selleck

16:00 Observator 
17:00 Agentul VIP cu Crist

ian Brancu
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo

900 Jurnalul Euronews pen- 900 Căpșune cu zahăr (s, Por- 
tru România 9:15 Miracole (s) 
10:15 Plaja lui Măruță 1205 
Amy (s) 13:00 Aventurile lui 
Tarzan (s) 1330 ABC... de ce? 
14:30 Natură și aventură (r) 
15:00 împreună în Europa! 
Mag. interetnic 16:00 Jurnal 
16:20 Descoperă românii 
18:00 Jurnal regional 18:30 
Replay 19:00 Festivalul 
ROMANIAN TOP HITS 19:30 
Ulița spre Europa 20:00 D'ale 
Iu' Mitică 21:00 Ora de știri 
22:00 Festivalul Stufstock 
2300 Stufstock 23:15 Festi
valul Stufstock. Partea a ll-a. 
Transmisiune directă 0:15 
Festivalul Stufstock -Răsări
tul... din culise 0:30 Festiva
lul Stufstock 330 Celebritățile 
timpului tău 3:40 Plaja lui 
Măruță (r) 5:25 Mesager

tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s) 1230 împotriva des
tinului (s) 1330 Prizoniera (s) 
1430 Mama vitregă (s) 1530 
Iubiri (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Salome (s) 
1930 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 2030 Numai iubirea 
(s) 21:15 Zorro (s) 22:15 
Poveștiri de noapte 22:45 
Clona (s) 2345 Montecristo (s, 
Argentina) 045 Prizoniera (r) 
1:45 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r) 3:15 
Poveștiri de noapte (r) 3:45 
Muzica de acasă 4:15 Pere
grina (s)

0630-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

1

"ilară
Junii (s,

El sitcom, Marea Britanie, 
2005). Cu: Chris Lang
ham, Peter Capaldi

21:50 CSI - Crime șl investi- 
«gătii (s, thriller, SUA 
"005)

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:20 Visătorii (dramă, 
Marea

. “Britanie/Franța/ltalia, 
2003). Cu: Michael Pitt

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

l Meteo
3:20 Stăpânul timpului 

(aventuri, SUA, 2004). 
Cu: Michael 0‘Heam, 
Adam T. Dawson

445 Mamaia ieri și azi 
4:55 Pazvante CHau" (r) 
505 Isabel ti căutarea 
BiubM(r)

555 Same (r)
630 Integrant d^ă inte

grare (r)
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2030 ziua răzbunării
g(acțiune/dramă, Marea 

Britanie/Ungaria, 
2006). Cu: Christopher 
Lambert, Blanca Mar- 
șillach, Brian Blessed, 
James Faulkner. R.: 
Adrian Rudomin 

2245 Jugaru Shukaru. Farse 
cuGabiJugaru 

23*15 Cyborg 2 (acțiune,
...Canada, 1993). Cu: 

Angelina Jolie, Elias 
Koteas, Jack Palance, 
Billy Drago. R.: 
Michael Schroeder 

130 Iubirea ca o pradă 
(comedie, Marea Bri-

Eitanie, 2002). Cu: Kate 
Ashfield, Frances Bar
ber, Helen Baxendale. 
R.: David L Williams 

306 Ziua răzbunării (film, 
r)

500 Jugaru Shukaru (r)
530 La Bloc (r) 
•cw tfteiieraaie - m
Bdtfamla(r)

f

<
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20:30 Film artistic 
2245 Pariu riscant (come- 

«die, SUA 2001). Cu: 
Jerry O'Connell, Jake 
Busey, Shannon Eliza
beth. R.:Gregory Poirier 
Un grup de prieteni fac 
un pariu care i-ar 
putea salva viata lui 
Michael Delaney. El a 
rămas dator unui cazi
nou din Las Vegas la 
jocurile de noroc și are 
mare nevoie de bani. 
0 singură persoană îi 

’ stă în cale... Kyle, un 
mare afemeiat și riva
lul lui Michael la 
câștigarea pariului, a 
banilor și a vieții sale 
liniștite.

0*30 Vrăjitoarea (serial) 
130 Concurs interactiv 
230 OtseMtor (r) 
330 Agentul V1P 

(rwuare)
530VMre
Bffiim serial)

8:00 Nemaipomenitul Tick 
(desene animate) 830 Great 
Artists 9:00 Film artistic 1100 
Pentru o cauză dreaptă (film 
serial) 1220 Look who is win
ning 1430 Acapulco Heat (s). 
Cu: Catherine Oxenberg, Bren
dan Kelly, Alison Armitage, 
Spencer Rochfort 1530 Pitici 
de vară 16:30 Baronii (s) 
1730 Bere de la gheată 1830 
Știri National TV 1945 Viață 
de la gheată 20:00 Tara lu' 
Papură Vouă 20:15 Fi(m artis
tic 22:15 Film artistic 0:15 
Emmanuelle (s erotic)

1

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:25 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Spitalul All Saints (s, r) 1045 
Tele RON 12:25 Quizzit—emi
siune interactivă 14:05 
Dragoste și putere (s) 1440 
Divorț în stil italian (comedie. 
Italia, 1961) 1625 Spitalul AII 
Saints (s) 17:25 SMURD - 
Misiune îndeplinită (r) 18:00 
Focus 19:30 Mondenii (r) 
20:00 CSI - Investigații (s) 
21:00 Anchetă militară (s) 
22:00 Crima de la miezul 
nopții (thriller, Anglia, 1996) 
24:00 Campionatul suporte
rilor 2:00 Sunset Beach (s)) 
330 Anchetă militară (r)

I
!

I

j 930 Animatrix (r) 10:00 Iubire i 
nebună (film, r) 1200 Teo (r) 
1345 Călători lui Sinbad (s); 
1530 Dispăru# fără urmă (r) 
1630 Divorțați,., dar împre-

: una (r) i7:oo Tatăl mnesei 
(comedie, SUA, 1950) 19:00 
Ruleta destinului (s) 20:00

i Entertainment News 2020 : 
Dispăruți fără urmă (s) 2130 
Divorțați... dar împreună (s) : 

2200 Obsesie periculoasă 
(thriller) 2400 Dosarele X (s) 
100 Obsesie periotoasă (firii, 
r) 230 Dragostea trece prin 
stomac (corn.)

jg 10:00 Euromaxx (reluare) 
10:30 Fabricat în Germania 
1100 Ne privește. Talk-show 
pe teme sociale 12:00 Știri < 
13:05 Misterul plăcutelor de 
la Sinaia 14:35 Lumea 
cărților 15:40 Videoclipuri; 
muzicale 16:00 Esentze1 
(reluare) 17:00 Misiune 
mposibilă (reluare) 1730 
Pasul Fortunei 1900 61 Vine 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Trenul vieții. 
Moderator Liana Standu 
2200 High Life. Moderator 
Monica Stan 2300 Vedetele 
se întreabă (reluare) 2330 
Autentic live 030 Interzis

6:00 în corzi (dramă, SUA, 
2004) 7:50 Selena (biografic, 
SUA, 1997) 10:00 îngerul 
păzitor (dramă, SUA, 2002) 
11:35 Arsene Lupin (acțiune, 
Franța, 2004) 13:45 Gospel 
(dramă, SUA 2005) 1530 Erin 
Brockovich (dramă, SUA 2000) 
17:40 în corzi (dramă, SUA,
2004) 20:00 Studio 60 (Ep. 20) 
20:50 Ceata (horror, SUA,
2005) 22:30 Roma - Misiunea 
secretă (Ep. 5, dramă. Marea 
Britanie, 2005) 23:25 Roma - 
Egeria (Ep. 6) 0:20 Fata din 
vedni (romantic, SUA 2004)

9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea 13:15 
Realitatea de la 11:00 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 1500 Rea
litatea de la 15:001700 Rea
litatea de la 17:00 1745 Edi
torii Realității 18:00 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Ziarul Realității

.'

6:00 Cele mai bune... 700 
Confruntări și fiare vechi 800 
Revoluța iPod-ului 900 Auto
mobile americane recondițio
nate 1000 Vânătorii de mituri 
1200 Cele mai bune... 1300 
Confruntări și fiare vechi 1400 
Revoluta iPod-ului 1500 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
1600 Curse 1700 S-a născut 
un elicopter 1800 Motoddete 
americane 1900 Vânătorii de 
mituri 2000 Cum se fabrică 
dhreoe Iucruri7 2100 
Mărturia mediumului 2200 
Fenomene strană 2300 Isto
ria mwnpfcr 2400 Com
pete periadoasâ
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Den (D.l.) - Acest site conține informații despre 
Roșia Montană, riscul cianurii, programul festivalului 
ce se va desfășura între 24 și 26 august (atât con
certele, cât și alte activități care se vor derula aici), 
posibilitatea de voluntariat, rezumate ale festiva
lurilor din anii trecuți.

Luat în coame de propriul taur

1 euro________________________________ 3,2502 lei
1 dolar american______________________ 2,4215 lei
1 gram de aur 51,7148 lei

Amplasarea aparatelor talar în date de 
17.08.2007: .... (..... _______________ ___
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - 
Hășdat;
- DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea: 
și Mihai Eminescu.

■ Un bărbat din comu
na Băcia a decedat 
după ce a fost lovit de 
taurul său.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.straia@informmedia.ro

Băcia - Speriată că tatăl său nu se mai întorcea cu animalele de la păscut, o femeie din comuna Băcia a chemat un vecin și a pornit în căutarea acestuia. Nu a trebuit să ajungă decât în capătul grădinii din spatele casei unde și-a găsit tatăl căzut pe jos fără suflare. Inițial nu a știut ce s-a întâmplat, dar după sosirea Ambulanței, când medicii au constatat că bărbatul primise o lovitură puternică în zona inghinală, femeia și-

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm', non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®~* 717659.___________________________
Farmacia „Green Line’, non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.®-» 748080.___________________________________
.Farmacia .Arnica”, str. G. Enescu, nr. 7. ©-► 
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.

SIF5______________________ 3,9700_________ -5,48
1tV  0,8600_____-3,37
SIF2______________________ 3,3800_________ -2,31
BRD_____________________27,4000_________ -2JM
SIF1___________________ 3,5906_________ -3,75
SIF4___________________ 2,3000________ -1,71
BRD___________________ 26,9000_________ -4,61
Bl____________________ 3,9500_________ -4,59
SNP_____________ |,49§0 -3,88
Rublică realizată de SVM IFB flffiVESTSA Deva, 
b-dul Decebal, bl.R, patter. Telefon 221277.

Salvat de pe munte
■ Un turist din Târgu 
Mureș a pus pe jar 
patru echipe de salva- 
montiști hunedoreni.

Retezat (M.S.) - Un turist din Târgu Mureș a fost salvat miercuri seară, în Masivul Retezat, după ce plecase pe un traseu dificil și nu s-a mai 
întors la cabană de peste 24 de ore. „Bărbatul a fost găsit 
pe Valea Galeșului. Era obo
sit. Pentru că marți seară l-a 
prins ceața pe munte, el s-a 
adăpostit în apropierea unui 
bolovan și a reușit să ațipeas
că. Operațiunea de căutare a 
durat aproape zece ore, pe 
munte fiind prezente patru, echipe de salvamontiști”, a declarat șeful Salvamont Hu

SDD0K0
ÎNCEPĂTORI

Datorii plătite de CJ Hunedoara
■ Primăria Aninoasa 
va fi sprijinită să iasă 
din situația de criză 
financiară.

Deva (M.S.) - Consiliul Județean (CJ) Hunedoara va achita datoriile la electrici
R ill
în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

6 3 4 8 7
7 2 5 6-j

4 9 7 1 2
8 5 9 7

4 5 7 1 9
1 2

9 6 7 3
5 7 2 1 6
3 4 Aninoasa, orașul fără curent la primărie

AVANSAȚI

I

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători

2 8 6 9 4 5 7 3 1
7 9 1 3 2 8 4 5 6
4 5 3 6 7 1 9 2 8
9 6 8 4 3 7 5 1 2
3 4 5 2 1 9 6 8 7
1 2 7 5 8 6 3 4 9
5 7 2 8 6 3 19 4
819-754 2 6 3
6 3 4 1 9 2 8 7 5

Avansați

351:872 6 9 4
7 2 9 1 6 4 5 83
684:935 2 1 7
8 6 3 7 9 1 4 5 2
4 1 5 2 8 6 3 7 9
9 7:2(4 5 3 1 6 8
2 4 8] 5 1 9 7 3 6
5 9 6'3 4 7 8 2 1
1 3 7'6 2 8 9 4 5

0 nouă „explozie" la electrocasnice?
■ Anul acesta retailerii 
estimează o creștere a 
vânzărilor la aparatura 
electrocasnică.

Deva (T.S.) - După „marele boom” din 2003 când vânzările la aparatură electrocasnică au întrecut orice estimare, piața de profil din județul Hunedoara a ajuns la maturitate. Practic, hunedorenii au cumpărat tot ce aveau nevoie. Și totuși, pentru acest an, televizoarele cu plasmă, laptopurile și aparatele foto au ridicat din nou ștacheta încasărilor. Ultimele evoluții de pe piața elec- trocasnicelor, așa cum au fost comunicate de producători și retaileri, arată că problemele

Taurul ucigaș va fi vânduta dat seama că tatăl ei fusese lovit de taurul pe care acesta voia să-l ducă la grajd.
nedoara, Ovidiu Bodean.Turistul, în vârstă de 30 de ani, venise însoțit de mai mulți prieteni în zona Cabanei Pietrele, unde grupul și-a instalat corturile. Marți dimineață, tânărul a plecat pe traseul Cabana Pietrele-Vârful Retezat-Vârful Bucura- Valea Galeșu și retur. După mai mult de o zi nu s-a mai întors la cort, situație în care prietenii săi au anunțat Sal- vamontul.Traseul ales de tânărul din Târgu Mureș este unul dificil, pentru parcurgerea sa fiind nevoie de aproape opt ore, în condițiile unui drumeț antrenat și obișnuit cu muntele. Diferențele de nivel pe traseu pot ajunge până la o mie de metri, motiv pentru care sal- 

tate pe care le are Primăria orașului Aninoasa, din Valea Jiului, după ce instituția locală a fost debranșată de la rețeaua de curent electric în urmă cu două luni de zile. „Este inadmisibil ca în plin secol XXI o primărie de oraș să nu aibă curent electric.

cu care s-au confruntat în 2006 sunt de domeniul trecutului. Practic, pentru acest an se estimează o creștere a vânzărilor la produsele electrocasnice cu aproximativ 15 la sută. O „gură de aer” mult așteptată de marii retaileri care se vedeau în situația de a-și restrânge activitatea.„E adevărat că ritmul de creștere preconizat pentru 2007 este inferior celui înregistrat în 2005 și cu mult mai mic comparativ cu cele înregistrate în perioada de glorie a a- nilor 2002-2004. Totuși, dacă a- vem în vedere că în 2006 piața a fost marcată de un fenomen de saturare când numărul hu- nedorenilor interesați de achiziționarea de produse elec

(Foto: M.T.)„Avem taurul de patru ani, dar nu a dat niciodată semne de nervozitate. Nici măcar nu 

Echipa Salvamont a fost pusă pe jar (Foto: CL)vamontiștii le recomandă turiștilor să fie prudenți.„Le recomandăm turiștilor să abordeze traseele în funcție de capacitățile lor fizice.

Vom face tot ceea ce este necesar ca situația să revină la normal”, a declarat președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț.Realimentarea cu energie electrică a sediului primăriei din Aninoasa va rezolva și problema unicului bancomat existent în oraș, acesta fiind instalat în incinta clădirii. Acum aparatul este inutilizabil, iar oamenii care își primesc salariile pe cârduri bancare sunt nevoiți să meargă în orașele învecinate pentru a-și scoate banii de la un bancomat.Primăria Aninoasa trebuie să achite companiei de electricitate 650.000 lei, în care este inclusă și o garanție de 300.000 lei pentru un consum de energie previzionat pe ur- 

„Plasma" - la mare căutare printre hunedorenitrocasnice a scăzut simțitor, creșterea din acest an este binevenită”, spune Alex Feraru, reprezentantul zonal de vânzări al unei companii de profil. Practic, din studiile de piață făcute la nivel regional reiese faptul că hunedorenii și-au cumpărat tot ce aveau 

i-am dat un nume și mă pregăteam să-l vând. Asta pentru că am doi copii și ne descurcăm greu. Aseară însă s-a întâmplat nenorocirea. încă nu-mi vine să cred că tatăl meu a fost omorât de animalul pe care l-a crescut de atâta amar de ani”, spune femeia.Polițiștii din cadrul Postului Băcia continuă cercetările în acest caz. „Așteptăm și rezultatul final al necropsiei pentru a stabili cu exactitate cauza morții. E adevărat că, în prima fază, medicii legiști susțin că moartea bărbatului s-a datorat unei lovituri puternice care poate fi cauzată de coarnele unui animal”, a declarat Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.

Dacă vor să meargă pe un a- numit traseu pot întreba sal- vamontiștii cât durează parcurgerea acestuia”, a precizat șeful Salvamont Hunedoara.

Mircea Moloțmătoarele trei luni. în prezent, funcționarii primăriei își rezolvă problemele legate de documentele administrative acasă, pe calculatoarele personale, pentru ca activitatea instituției să nu se blocheze.

nevoie. Cu toate acestea însă apariția unor noi produse a făcut ca cererea să crească. Fiecare dorește acum să-și cumpere un home-cinema sau un televizor cu plasmă. A crescut foarte mult și cerere^ pentru telefoane mobile, aparate foto și... laptopuri.

mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro
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Geoagiu în 
sărbătoare

Spectacol de mare ținută. Pe podiumul sărbătoresc: Ana Almășanu Ciontea (Foto: cu

Primarul și prezentatoarea spectacolului

Cu mic, cu mare la sfânta sărbătoare

Deschiderea oficială

Serbările Sfintei Mana
■ Ca în fiecare an în 
ziua de Sfânta Maria, 
la Geoagiu a fost mare 
sărbătoare.

Geoagiu (S.B.) - Serbările s-au derulat pe parcursul a două zile minunate, la care s- au adunat oamenii cu mic cu mare pentru a petrece și a se simți bine. Manifestările cuprinse în program au fost deschise prin susținerea unui cuvânt de întâmpinare de

către primarul Geoagiului, Simion Mariș. Manifestările au cuprins și evenimente culturale așa cum a fost lansarea „Monografiei orașului Geoagiu”. Coordonatorii monografiei lansate sunt prof. Ioan Vălean și Petru Baciu, iar prezentarea acesteia a aparținut poetesei Paulina Popa. Tot în această zi a avut loc și decernarea „Diplomelor de aur” familiilor care împlinesc peste 50 de ani de căsătorie. De Sfânta Maria, după-amiaza,

cu începere de la ora 18.00, a avut loc un spectacol artistic în cadrul căruia și-au dat concursul grupuri instrumentale și numeroși soliști de muzică populară.Invitatul special al serbărilor a fost îndrăgitul cantau- tor Laurențiu Cazan. Spectacolele au fost apreciate de către cei prezenți cu mii de aplauze, având o mare mulțumire sufletească pentru că au avut prilejul reîntâlnirii cu vedete preferate. Nicolae Furdui lancu 
I

(Foto: Dragoș Mihai)Publicul a fost încântat de programul oferit Oamenii și-au "luat" o amintire

Deva - Galeria de Arte 
„Forma” prezintă
expoziția personală a 
artistului plastic devean 
Torino Bocaniciu, „Roșu”, 
deschisă publicului șl în 
acest week-end. Expoziția 
cuprinde lucrări de pic
tură abstractă într-o 
amplă diversitate de 
culoare.
Retezatul în expoziție. în 
perioada 15 - 22 august 
2007, la Casa de Cultură 
„Drăgan Muntean" Deva, 
va fi deschisă publicului 
larg expoziția intitulată 
„Peisaje și icoane în 
Munții Retezat”. Proiectul 
expoziției este susținut 
de Universitatea de Arte 
„George Enescu” - lași și 
o societate farmaceutică 
deveană.
Hunedoara. Galeriile de 
Arte din Hunedoara 
găzduiesc expoziția „De 
<s> pre semn”. Expo
zanții sunt cinci tineri, 
artiști plastici din cadrul 
Universității Naționale de 
Arte București.
Zelcanl. 46 de lucrări de 
sculptură monumentală, 
create în cele șase ediții 
ale Taberei de sculptură 
„Soarele în oglinda apei”, 
sunt expuse în aer liber, 
în apropierea localității 
Zeicani. Sâmbătă, 18 
august, va avea ioc 

închiderea ultimei ediții,

L
4?1

la care au participat șase 
artiști plastici din județ șl 
țară.

Spectacole

Slmeria. în oraș sunt în 
derulare manifestări de
dicate „Zilelor. Orașului 
Slmeria” care au început 
în data de 15 august. 
Astăzi este ziua rezervată 
spectacolului folcloric iar 
duminică, 19 august, se 
va derula un spectacol de 
muzică ușoară la care vor 
susține recitaluri Jas
mine, Etno, Desperado, 
Amadeus șl Simplu.
Costești. Primăria comu
nei Orăștioara de Sus a 
pregătit, ca în flecare an, 
tradiționala manifestare 
de la Costești „Istorie - 
Natură - Cultură, Costești 
2007". Pe parcursul a 
trei zile, 17 -19 august, 
la Costești se vor derula 
manifestări culturale di
verse. Astăzi, cu începefe 
de la ora 20.00, va avea 
loc „Seara muzicală”, 
susținută de muzica tâ
nără prin recitaluri ale 
Tempo, Raluca, Dakonia 
și Trupa Cargo - Timi
șoara. Mâine, la ora 
14.00, se va deschide 
„Târgul meșterilor popu
lari", iar la ora 20.00 va 
avea loc spectacolul 
susținut de formațiile 
Symboll, La Strada Dance 
și Bamby. Recitalurile vor 
fi urmate de o discotecă 
în aer liber cu DJ Alin. 
Seara se încheie cu un 
foc de artificii. Duminică, 
după o deschidere festivă 
a serbărilor, de la ora 
10.00, va începe un 
spectacoî-maraton de fol
clor la care vor participa

UNDE

ansambluri, orchestre și 
soliști hunedoreni dar și 

seamă de invitați spe
ciali, din țară.

Deva, cinema .Patria”. în 

perioada 17 - 23 august: 
- „Epic Movie” (Despre 
super-eroi și... alte aiu
reli). Povestea se cen
trează pe patru orfani nu 
atât de tineri: unul cres
cut de un custode la Lou
vre (unde un asasin albi
nos stă ascuns); altul, un 
refugiat din luptele corp 
la corp „fibre" mexicane; 
al treilea, o victimă 

recentă a unor șerpi; și 
al patrulea un rezident 
„normal” al unei comu
nități mutant „X”. Cvarte
tul nefericit vizitează o 
fabrică de ciocolată, unde 
dau peste o garderobă 
fermecată care îi trans
portă în ținutul Gnarnia 
(cu un „G” silențios). Aco
lo întâlnesc un căpitan 
pirat flamboiant și stu- 
denți serioși de magie - 
și își unesc forțele cu, 
printre alții, un leu 
inteligent dar în călduri 
pentru a o învinge pe 
White Bitch din Gnarnia. 
EPIC Movie vine de la noii 
maeștri ai parodiei - 
Jason Fridberg & Aaron 
Seltzer - care acum își 
îndreaptă privirile asupra 
blockbusterelor, filmele 
copleșite de efecte spe
ciale, cu buget mare ale 
Holtywood-ului. După ce 
au săgetat cu succes în 
Scary Movie (thril(er-te) și 

comediile romantice în 
(„Date Movie”, Despre 
dragoste și alte aiureli), 
cei doi se concentrează 
acum pe această nișă 
neatinsă - super-eroii 
Hollywood-ului - demon
strând încă o dată că 
sunt mândri că sunt 
„primii care sunt 
următorii”.

WS KâbWi'Ki®, 
WeMMMMl

Cluburi

.Night Club Latino”, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club”, din 
Deva, B-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică, aer con
diționat și ventilație, cea 
mai savuroasă cafea și 
satisfacție deplină. Re
zervări: 0254/221220.
„Aristocrat" - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42 
și Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004 
1723121382.
„John’s Cafă”. Cocktail- 
bar din Deva deschis zil
nic între orele 08.00 - 
02.00 pe Str. Mihai Emi- 
nescu, nr.2. Tel. 
0254/233511
„Zinc Club”, la parterul 
Hotelului „Deva", oferă 

tot ceea ce poate face o 
seară plăcută. Periodic 
organizează petreceri și 
spectacole cu tineri 
soliști îndrăgiți de pu
blicul tânăr.

Stațiunea Răușor. în 
Masivul Retezat la 30 de 
km de Hațeg, unde se 
află și singura pârtie de 
schi din masiv, există o 
cabană cu 2 terase, 2 
dormitoare spațioase, li
ving mare, bucătărie, 
baie. Dispune de încălzire 
și apă caldă. Tel.0722- 
276838; 0744-603329. 
Sarmizegetusa.
Pensiunea ZAMOLXE este 
situată la poalele 
Munților Retezat, fiind un 
loc foarte liniștit, ideal 
pentru organizarea unor 
mese pentru marcarea 
evenimentelor personale. 
Cabana are 7 locuri de 
cazare. Dotări: baie pro
prie, bucătărie proprie cu 
toate dotările, TV și Inter
net, teren de sport, apă 
caldă și rece în perma
nență', încălzire centrală. 
Atracțiile turistice oferite 
sunt: Cetatea Ulpia Tra- 
iana Sarmizegetusa, Mu
zeul Cetatea Colț (Cas
telul din Carpați), Mă
năstirea Colț, Cetatea 
Devei, Castelul Huni- 
azilor, Castelul Khendefy 
din Sântămăria Orlea, 
Biserica Densuș etc. Re
zervații: Parcul Național 
Retezat, Barajul Retezat, 
Rezervația de zimbri, Par
cul Dendrologic Simeria. 
Tel.0740181785
Pensiunea j,Anita”. Situ
ată pe Valea Râului 
Mare, la limita Parcului 
Național Retezat.

Bucătărie românească ș 
internațională. Orga 
nizează mese festive 
training-uri, team-building 
uri. Tel. 0254/ 771 70C 
776.620. Mobil: (0040 
744.524.871
Petroșani. 0 caban 
intimă pentru un grup d 
10-14 persoane, î 
munții Parâng. Acces t 
parcare auto. Cabana 
compusă din 5 dorm 
toare, living, bucătări 
completă, baie, wc sen 
ciu, chioșc cu grăta 
Tel.0724179355; 
0722697542

Munții Retezat. Au une 
din cele mai frumoas 
priveliști din Europa su 
estică. Masivul este b 
versat de multe pote 
turistice marcate pent 
amatorii de drumeții. Pt 
tru cei bine pregă| 
există și câteva trasee 
cățărare. Locurile 
campare amenajate 
cabanele turistice < 
jurul parcului vă așteap



Nu accepta compromisuri

• Calificare. Tenismanul Victor Hănescu, cap de serie numărul 8, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului challenger de la Graz (Austria), dotat cu premii în valoare totală de 21.250 de euro. Hănescu l-a învins, în sferturile de finală, cu scorul de 6-4, 6-2, pe austriacul Daniel Kollerer, al treilea favorit. (MF)
Turneu de futsal la Simeria

Simeria (CM) - Trei dintre cele patru echipe divizionare de futsal din județ, Quasar Deva (Liga I), Olimpic Simeria și Dava Deva (ambele din Liga a n-a), vor participa, sâmbătă, 18 august, la „Cupa Orașului Simeria”. Turneul este organizat de clubul Olimpic Simeria cu ocazia manifestărilor prilejuite de Zilele Orașului Simeria și se va desfășura sub forma unui triunghiular, în sistem fiecare cu fiecare. Meciurile vor fi găzduite de Sala de sport a Școlii Generale Nr, 2 Simeria.Fiecare dintre cele trei echipe participante are ca obiectiv testarea noflor achiziții. „Am renunțat la o serie de jucători care nu corespundeau cerințelor și strategiei noastre și am adus alții tineri. Avem acum ocazia de a vedea cum s-au integrat ei în echipă, după o lună și jumătate de pregătire”, comenta Horațiu Zaiu, președintele clubului Olimpic Simeria. „Sunt jocuri utile, chiar dacă noi am reluat pregătirea doar de foarte scurt timp. Vom urmări integrarea în jocul echipei a jucătorilor transferați în ultima perioadă”, afirma Marius Sîrbu, antrenorul Quasar.

■ Lungan nu se va îm
păca cu agresorii, deși 
se teme în continuare 
pentru siguranța sa.

ClPRIAN MARIHUȚ__________________
dprian.marinutQinfomifnedia.ro

Petroșani - Fotbalistul Jiului, bătut de presupușii bodyguarzi ai patronului Alin Simota, exclude varianta împăcării cu agresorii săi și se teme în continuare pentru siguranța sa și a familiei sale. Mihai Lungan susține că de la momentul depunerii plângerii sale nu a primit nici un telefon sau vreun mesaj prin care să fie intimidat sau amenințat.„Am povestit doar ce s-a întâmplat și atât. Eu nu am ce face mai mult, n-am mai trecut niciodată prin așa ceva. Nu mă voi împăca cu agre-
Stadion de două stele
■ Arena „Cetate" a 
fost, ieri, omologată de 
FRF pentru a găzdui 
meciuri de liga a ll-a.

CiPRiAH Marihuț______________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Promovarea echipei în liga secundă i-a determinat pe finanțatorii clubului Mureșul Deva să bage adânc mâna în buzunar pentru investiții la baza sportivă ca nu cumva aceasta să tragă înjos echipa. Răsplata eforturilor financiare s-a primitieri, când „Stadionul Cetate” care are acum o față cu totul

Reprezentanții FRF

"încep campionatelefe amatori
Deva (C.M.) - Sezonul 2007-2008 al Campionatului Municipal de Minifotbal Amatori Deva care va avea startul în week-end-ul viitor, 25-26 august, se anunță la fel de popular și disputat ca și precedentul. Până în prezent s-au înscris la start 37 de echipe, din care 17 în Divizia A și 20 în Divizia B. Reprezentanții echipelor din Diviza A sunt | invitați, sâmbătă, 18 august, de la ora 19.00, ' la tragerea la sorți. Aceeași invitație este valabilă pentru reprezentanții echipelor din Diviza B pentru marți, 21 august, ora 19.00.
DMifa A; 1. 0zana; 3. DHS Cetate 2003; 3.
Quasar Old Boys; 4. Stemil; 5. Progresul; 6. Melkart; 
7. Rodostar; 8. AS Electroconat; 9. Anonimii; 10. SL 
Gaz Metan Deva; 11. Under Gold 'SI; 12. City Taxi 
Deva; 13. Avantaje; 14. Guler; 15. Diavolii; 16.
Castelo; 17. Sky Bets.______________________________
Divizia B: 1. Parma; 2. Real Madrid; 3. Legiunea 
Palas; 4. Frontu II; 5. Cristur; 6. Full GSM; 7. Pro 
Deva; 8. Golden Team; 9. Cristal 2007; 10. City Taxi 
II; 11. Romania; 12. Cerna Sântuhalm; 13. Știința;
14. Bad Boys; 15. Azarla; 16. Craiova Maxima; 17. 
H.P.P.; 18. AVS; 19. Tunarii; 20 N/A.

Renunță la fotbal
Petroșani (C.M.) - Scandalul declanșat de 

bătaia încasată de jucătorul Mihai Lungan 
provoacă noi dezertări la clubul Jiul. Jucătorul-antrenor al echipei din Petroșani, Marian Pâcleșan, a renunțat la cariera de fotbalist, dar și la cea de antrenor, pentru a intra în avocatură. Momentul renunțării la ț fotbal a fost grăbit în bună măsură de problemele de la Jiul. „M-am decis să renunț 
pentru că vreau să fac altceva. Am absolvit Facultatea de Drept de la Alba Iulia, am luat licența și vreau să dau examen la 
Barou, la București. îmi doresc mult să 
intru în magistratură. Am învățat mult pen
tru asta”, a declarat Pâcleșan, în vârstă de 
34 de ani, care urma să preia funcția de 
antrenor secund la Jiul II. Antrenorul Gheorghe Poenaru a afirmat că plecarea lui Pâcleșan este o mare pierdere pentru 
echipă. „A fost un adevărat caracter și aș fi 
avut nevoie de un astfel de jucător în ves
tiar. Pot spune că este un model pentru 

VArtmiict” a cniis Prwmarn.

Club de tir cu arcul la Deva
■ CS „Nockpoint" care 
va activa din septem
brie caută amatori pen
tru un sport cu... țintă.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
clprian.marinut@lnformmedia.ro

Deva - Un nou club sportiv, CS „Nockpoint”, care are ca unică secție tirul cu arcul își va începe activitatea la Deva, în luna septembrie, iar „ținta” sa va fi să concureze renumele câștigat de Deva prin performanțele școlii de gimnastică. „Tirul cu arcul este un sport olimpic și se află pe locul doi la nivelul județului, după gimnastică, la numărul de medalii obținute. Ținta noastră e să devenim în scurt tinip un club puternic și să aducem

Adrian Drida

Mihai Lungan nu se împacă cu cei care l-au bătutsorii mei. Eu am depus o plângere la poliție, de fapt am tras un semnal de alarmă ca să știe lumea ce s-a întâmplat, iar de aici încolo e treaba organelor abilitate să-și facă datoria. Am încredere și sper ca organele să elucideze cazul cât mai repede și să se ia niște 
nouă, deși încă mai sunt câteva lucrări în derulare, a fost omologat de oficialii FRF pentru liga a Il-a.
Lăudați de AJF și FRFComisia condusă de Traian Marcu, președintele AJF Sibiu, delegat al FRF, și Mircea Sîrbu, președintele AJF Hunedoara, care a evaluat, ieri, Stadionul Cetate a constatat că acesta întrunește toate condițiile ca să fie omologat. „în doar două luni s-a reparat și modernizat cât nu s-a făcut în 50 de ani. Stadionul întrunește acum toate cerințele pentru liga secundă și a fost omologat. Reprezentantul FRF nu a țgyt nimic de obiectat, dar le- arîăcut oficialilor clubului Mureșul recomandarea de a ^SSreBaja la cabinetul medical w spațjii pentru controlul doping”, afirma Mircea Sîrbu, președintele AJF HunedoaraCea mai vizibȘă schimbare la Stadionul Cetate este la nivelul tribunelor, însă s-a investit foarte mult și pentru
și noi medalii sportului hune- dorean”, afirma Mihai Varga, cel care a avut ideea înființării acestui club.
Sport curatMihai Varga, originar din Lupeni, fost campion național în 2000 și deținător al licenței de antrenor, a avut inițiativa înființării unui club de tir cu arcul la Deva de mai mult timp, însă nu a găsit sprijin pentru proiectul său. Primul care a înțeles să ajute acest proiect a fost viceprimarul Devei, loan Inișconi, care de altfel a devenit președintele clubului. „Tirul cu arcul este de fapt un tip de comportament care m-a cucerit pentru că aici fairplay-ul este total, competiția fiind radical diferită de lupta politică. Tirul
Se ia la „trântă" cu șefii
■ Drida a solicitat con
ducerii clubului Jiul să-i 
mărească valoarea con
tractului.

Petroșani (C.M.) - Unul 
dintre ultimii mohicani ai 
Jiului, Adrian Drida, s-a 
prezentat cu o cerere cel 
puțin curajoasă la conducerea 
clubului din Petroșani. Mijlo
cașul care are afaceri înflori
toare și face fotbal mai mult 
din pasiune și nu pentru bani 
a cerut o mărire a contractu

decizii”, a spus el.Deși a venit fără escortă la Petroșani, fundașul agresat de presupușii bodyguarzi ai lui Simota se teme pentru siguranța lui și a familiei sale. „Mă tem pentru siguranța mea și a familiei, cum e și normal. Am și eu soție, am 

Lucrările la Stadionul "Cetate" sunt pe ultima sută de metrimodernizarea vestiarelor și a suprafeței de joc, astfel că acum arena are o față cu adevărat modernă.„S-au amenajat sectoare speciale pentru galeria oaspeților și pentru cea a gazdelor, pentru a respecta cerințele regulamentului în ce privește securitatea. XffifflșFmontate aproape 2.200^^ scaune jde plastic în tribune în culorile clubului, alb-roșu. S-a zugrăvit și igienizat, s-au schimbat rețelele de apă și canalizare, s-au renovat grupurile sanitare rezervate publicului și 
este un sport al concentrării, care întărește disciplina, autocontrolul, puterea de decizie și rezistența la stres. Mă voi antrena și sper ca în decembrie la prima competiție care va avea loc la Deva să reprezint cu onoare clubul”, preciza Inișconi.Mihai Varga, cel care a pus bazele clubului, speră ca acesta să câștige cât mai mulți adepți. „Tirul cu arcul are marele avantaj că se poate începe la orice vârstă și se adresează tuturor indiferent de constituția fizică. De exemplu, un cipriot a început tirul la 49 de ani, iar la 54 a stabilit un record mondial. în septembrie, vom face o acțiune de selecție în școlile din Deva, dar sunt așteptate să se legitimeze la noi persoane de 

lui de joc de până la 40,000 de dolari. Cererea fotbalistului pare strigătoare la cer în contextul în care săptămâna trecută Mihai Lungan a fost bătut crunt de bodyguarzii patronului Alin Simota pentru că a depus memoriu lă FRF pentru a deveni liber de contract. „Pretenția lui este una exagerată și de aceea nu 
știm care va fi situația fot
balistului”, au spus surse din 
cadrul clubului. Solicitarea e 
greu de acceptat de condu
cerea clubului, fapt pentru 

copil. După ceea ce mi s-a întâmplat, e posibil orice”, a continuat Lungan, precizând că aproape sigur va fi declarat liber de contract de FRF și că Jiul mai are să-i dea 4.500 de dolari.
AudiatFundașul echipei Jiul, Mihai Lungan, a fost audiat timp de trei ore de Poliția Municipiului Petroșani. Fotbalistul a depus la poliție un certificat medico-legal care atestă faptul că a fost lovit și că a avut nevoie de 12 zile de îngrijiri medicale. După ce zilele trecute a fost făcut public numele unuia dintre agresori, Cristi Litera, ieri, surse judiciare au precizat că cel de-al doilea suspect este Cătălin Penciuc, un personaj cunoscut din anturajul patronului grupării din Petroșani, Simota.

s-au renovat vestiarele. Urmează ca până la începerea campionatului să fie aduse noi și modeme bănci de rezervă, să se facă un nou tunel de acces al jucătorilor și să se refacă tabela de marcaj”, preciza Cristian Petrean, directorul executiv al CS Mureșul .... . a omologat Stadionul Cetate din Deva a fost și la Simeria, unde a dat undă verde pentru ca stadionul nou-promovatei CFR Marmosim să găzduiască meciuri din Liga a IlI-a.

La Deva va exista un club de 
tir cu arculorice vârstă. Performanța în tir e dată în măsură de 70 la sută de concentrare, iar forța contează numai în proporție de 30 la sută. Dezavantajul este că tirul este un sport cam costisitor”, preciza Varga.

care jucătorul ar putea părăsi echipa.
Fără putereAntrenorul Gheorghe Poenaru a afirmat că știe de neînțelegerile financiare existente între club și jucător, dar nu se poate pronunța în ceea ce privește situația fotbalistului. „Eu l-am avut pe jucător la antrenamente și chiar simt mulțumit de felul în care a răspuns în perioada de pregătire. Drida ar fi o pierdere pentru echipă, dar nu eu decid”, a spus Poenaru.

dprian.marinutQinfomifnedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:clprian.marinut@lnformmedia.ro
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3 V » > s'Y a'«*i • • • • • b t W • •<=» < «4 ti _ Hagi a făcut un pas spre Ligă• Vrea mai mult. Oficialii grupării Jiul Petroșani afirmă că mijlocașul Adrian Dri- da a cerut o mărire a contractului de joc până la 40.000 de dolari, lucru neacceptat de conducerea clubului, fapt pentru care jucătorul ar putea părăsi echipa.

S-a lăsat
Petroșani (MF) - Jucă- torul-antrenor al echipei Jiul Petroșani, Marian Pâcleșan, a anunțat, joi, conducerea clubului că renunță la cariera de fotbalist, dar și la cea de antrenor, pentru a intra în avocatură.

Primul gol
Los Angeles (MF) - Mijlocașul echipei Los Angeles Galaxy, David Beckham, a înscris, miercuri seară, primul gol de la venirea în SUA, în partida cu formația DC United, scor 2-0, din semifinalele Superligii, competiție ce se dispută între formațiile nord-ame- ricane și mexicane.

David Beckham (Foto: epa)

Viorel Moldovan
(Foto: FAN)

întăririBucurești (MF) - Directorul sportiv al FC Rapid, Viorel Moldovan, a declarat, joi, că antrenorul Cristiano Bergodi îl va testa în următoarele zile pe fundașul echipei AJ Auxerre, Serge Ognadon Akakpo în vârstă de 20 de ani.„Azi sau mâine o să ajungă la București și se va antrena cu echipa pentru câteva zile. Cristiano o să îl urmărească și dacă spune că are nevoie de el, atunci el va evolua la Rapid sub formă de împrumut pentru un an" - a declarat Moldovan.
Scandal la Amsterdam

Amsterdam (MF) - Șapte persoane, printre care se numără și turiști spanioli, au fost rănite ușor, miercuri, la J ixSterdam, în timpul incidentelor dintre suporteri, survenite cu puțin timp înaintea debutului partidei Ajax - Slavia Praga, din turul trei prelimi-

■ „Regele" a dus Steaua 
la un pas de Liga Cam
pionilor, după 2-2 pe 
terenul lui Bate Borisov.

București (MF) - Antreno- rul echipei Steaua, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, că nu-i place ea în fotbal să se vorbească prea mult, așa cum s-a întâmplat înaintea partidei cu BATE Borisov, formație pe care toată lumea a considerat-o un adversar accesibil.„Am făcut o primă repriză destul de proastă, ne-am lăsat surprinși, am intrat destul de încrezători în teren. înainte de meci toată lumea spunea că va fi ușor, însă în fotbal nimic nu e ușor. Mie nu-mi place fotbalul care se vorbește, ci fotbalul care se scrie. Am întâlnit un adversar care stă bine în teren, care provine din spațiul sovietic, care încearcă să joace fotbal. A făcut-o bine atât cât a putut, în turul trei preliminar nu cred că poate să existe o e- chipă slabă. Eu rămân cu repriza a doua, nu cu ce a spus lumea înainte de meci. Le-am spus jucătorilor să fim concentrați pentru că în turul trei nu există echipe slabe, îmi aplaud echipa, i-am și felicitat în vestiar”, a spus Hagi.Tehnicianul stelist s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale în repriza a doua a partidei de la Borisov, însă
nar al Ligii ^Campionilor.^MPotrivit unui purtător d^cuVăpt :al poliție# din-Amsterdam, MMMAtele auînceput în metrou, între suporterii olandezi și cei cehi, pe linia care ducea la stadionulArena. Patru suporteri cehi au fost duși lapoliție.Șapte persoane au fost spitalizate pentru scurt timp, din cauza unor răni ușoare. Printre victime se numără și turiști spanioli, surprinși în mijlocul bătăii dintre suporterii celor două echipe.

Iși vede echipa calificată
■ Becali susține că a 
primit o palmă de la 
Dumnezeu deoarece a 
ținut cu Lazio Roma.

București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, miercuri, că „roș- albaștrii” sunt calificați în proporție de „99,99 la sută” în grupele Ligii Campionilor, după remiza cu BATE Borisov, scor 2-2, din prima manșă a turului trei preliminar al competiției.„Mi-a plăcut jocul. în prima repriză a fost puțin mai slab, dar în repriza a doua a fost puțin mai bun. A fost foarte bun. Dacă era 2-1 nu-și mai făcea nimeni nicio problemă. Dacă dădea gol Nicoliță în loc de bară era 3-1. Am primit golul ăla și de-aia sunt puțin amărât. Ce probleme ne-a pus BATE? Ce, au fost periculoși, au avut faze în care să ne stea inima? Acum nu mai suntem calificați sută la sută, ci 99,99 la sută. Au mai scăzut cu o sutime șansele. BATE nu e echipă care să bată Steaua niciodată. Mai ales că la 0-0 sau 1-1 suntem calificați”, a spus Becali.
București (MF) - Rezultate din prima manșă a turului trei preliminar al Ligii 
Campionilor.

Nadal( out! Tenismanul spaniol 
Rafael Nadal a abandonat în turul al 
doilea al turneului Masters Series de la 
Cincinnati, în fața argentinianului Juan 
Monaco, din cauza unei accidentări la 
brațul stâng. (Fotn epa)

Toulouse (Franța) - Liverpool (Anglia) 0-1 (Voronin ’43)
Tampere United (Finlanda) - Rosenborg Trondheim (Norvegia) 0-3 (Koppinen 
'19, Y.Kone '21, ’81)
Spartak Moscova (Rusia) - Celtic Glasgow (Scoția) 1-1 (Pavliucenko '42 - 
Hartley '21)
BATE Borisov (Belarus) - Steaua București (România) 2-2 (Radkov '40, Blizniuk 
'90+2 - D.Goian '57, Dică '84)
FK Sarajevo (Bosnia) - Dinamo Kiev (Ucraina) 0-1 (Șațkih '13)
Fenerbahce Istanbul (Turcia) - Anderlecht Bruxelles (Belgia) 1-0 (Alex '32) 
FC Zurich (Elveția) - Beșiktaș Istanbul (Turcia) 1-1 (Alphonse '90+6 - Delgado ’4) 
Werder Bremen (Germania) - Dinamo Zagreb (Croația) 2-1 (Hugo Almeida 
'46, Jensen '85 - Balaban 45)
Red Bull Salzburg (Austna) - Șahtior Donețk (Ucraina) 1-0 (Zickler '10 din penalti) 
Ajax Amsterdam (Olanda) - Slavia Praga (Cehia) 0-1 (Kalivoda '74 din penalti) 
Sparta Praga (Cehia) - Arsenal Londra (Anglia) 0-2 Fab-egas '72, Hleb '90) 
FC Sevilla (Spania) - AEK Atena (Grecia) 2-0 :Lus FaP ano 48. Kanoute 
67). Partidele retur se vty sssouta la 28 și 29 âjșust.

Gheorghe Hagi a mai trecut un hop și e aproape de grupele CL (Foto: fan)s-a arătat încrezător în obținerea calificării în grupele Ligii Campionilor. „în a doua repriză am început cum trebuia, am fost primii la minge am revenit, după aia... ca în fotbal, se întâmplă, asta e. în repriza a doua am jucat noi și am făcut-o bine, păcat că luăm gol în ultima secundă. Am demonstrat că avem va

Becali are încredere în echipa sa, văzând-o deja în Ligă (Foto: fan)Finanțatorul stelist a făcut referire și la arbitraj. „Am avut două ghinioane. La golul lui Dică n-a fost ofsaid, nici fault n-a fost la Goian la faza din care s-a marcat golul doi. De ce să nu ne legăm de arbitraj? S-a greșit”, a spus Becali.Gigi Becali crede că rezultatul de la Borisov este o 

loare, am reacționat bine într-un moment dificil. Cred că o să intrăm în Liga Campionilor”, a spus Hagi.Gheorghe Hagi a precizat că le-a cerut jucătorilor săi să se concentreze foarte bine la partida cu BATE Borisov, însă a admis că acestora nu le-a fost ușor, având în vedere ritmul în care au fost nevoiți 

pedeapsă venită de la Dumnezeu. Marți am avut răutăți cu Dinamo și mi-a dat Dumnezeu o palmă. Mă uitam la meci și țineam cu italienii. Și atunci: «Dacă tu nu ții cu românii tăi, ia o palmă ca să te înveți tu minte». N-am putut să mă abțin să nu țin cu Lazio”, a spus Becali.
Fotbalist rănit la Constanta

A

Constanța (MF) - O butelie a explodat, joi la prânz, într-un apartament de bloc din centrul Constanței, în urma deflagrației un fotbalist liberian de la Farul Constanța fiind rănit.Explozia s-a produs într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc aflat vizavi de Colegiul „Mircea cel Bătrân” din Constanța și a fost urmată de un incendiu, în urma deflagrației, geamurile mai multor îocuințe au fost sparte, cioburile fiind împrăștiate pe o rază de 100 de metri. 

să joace în acest debut de sezon. „E a 16-a zi, a 17-a, când jucăm, suntem singura echipă din România care a jucat șase meciuri în 16 zile. E un efort mare, suntem la început de an. Nu e ușor să joci din trei în trei zile, sunt foarte multe meciuri și nu ai timp de refacere”, a explicat antrenorul stelist.
„Ne-am crezut 
învingători"

jȘ -.J I : ■>

București (MF) - Căpitanul echipei Steaua, Mi- rel Rădoi, a declarat, miercuri seară, că se pare că jucătorii steliști s-au crezut învingători la scorul de 2-1, în meciul cu BATE Borisov, apreciind că formația sa nu ar fi trebuit să primească gol în minutul 90+2.„Se pare că și noi ne-am crezut învingători la 2-1, dar în fotbal nu este nimic terminat până la ultimul fluier al arbitrului. Steaua nu poate lua gol în minutul 92, în urma unui aut. La pretențiile noastre, nu putem să tratăm cu ușurință asemenea faze” - a declarat Rădoi.

&
1

Mirel Rădoi (Foto: epa)

La fața locului au sosit mai multe echipaje ale pompierilor și două ambulanțe, iar victima - fotbalistul liberian Ben Teekloh, de la echipa Farul Constanța - a fost scoasă din locuință de către vecini și dusă la un dispensar din zonă, unde i s-au acordat primele îngrijiri.Fotbalistul a suferit arsuri la membre și a fost transportat cu o ambulanță la SpL talul Clinic Județean din Constanța. Medicii afirmă că liberianul este în stare staJdEț dar că va mai rămâne internat câteva zile.
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Anunțuri de angajare?
Comemorări ?
Decese?
Vânz ari / cumpărări auto? 
Anunțuri imobiliare?
Prestări / solicitări 
servicii?
Matrimoniale?
Felicitări?
Pierderi?
Diverse?

centnSa mMmmM, renovat. 
_______ termica, termopane, parchet 
Relații la teL 0742/223535, 0728/929558, 
exclus IntamedtarL (2/1008)

• Pava, uNracaaM, semidecomandate, 
parter, repartitoare, 56 mp. TeL 0729/ 
399069.(2/1508)

• Dwa, zmi Gojdu (vizavi de blocul expe
rimental), etaj 1, semlmobllat amenqiri 
Interioare, Interfon, preț 135000 lei, nego
ciabil TeL 221487,0746055995. (7/1308)

• 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)
• agent dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg, 
tel.231300,0740/317314. (A9)
• dec, contorizări, balcon. et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231300. (A9)
• dec, modMcat, 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. 231300,212141. (A9)
• agent sdec, et intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 Ron, tel. 212141. (A9)
• ST-60 Brad, preț 13.000 Euro. tel. 0254/613366 
0788/040.490. (A10)
• Brad, preț 14000 Euro, tel. 0254/613366 
0786/046496 (Alu

• Dna, tone Miorița, confort 1, contorizări apă, 
gaz, preț 140000 lei. TeL 223336 CD
• Mm Dadă parchet laminat gresie, faianță, 
lavabiLușămetalicătermopan,completcontor-

Bizat, preț850OORon, tel. 0745/786578. (A0)
_ • mă Aleea Jiului, et intermediar, parchet 

gresie, faianța, CT, termopan, Balcon închis, preț 
125000 Ron neg, tel. 0745/786578. (A0)
• mb ZaataMi, parchet gresie, faianță, CT, 
ușă metalică, Instalații sanitare noi, preț 107500 
Ron neg, teL 0746/786578. (A0)
• mb IM Mean, et intermediar, parchet 
laminat gresie, faianță, lambriuri, CT, ușă 
metalică, lavabil preț 87000 Ron neg, teL 
0745/786578. (A0)
• MB <BJdu, et intermediar, apometre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat preț 135000 
Ron neg, teln 0745/786576 (A0)
• dK, zonal. Corvin, et bun, ST- 55 mp, parchet 
termopane, CT, amenajat preț 155000 Ron neg, 
tel 0745/786576(A0)

urgent Deva, Gojdu, 50 mp, balcon închis, 
^ontorizări, 125000 ron, tel. 215212 (Al)

• decomandate, contorizări, renovat recent et 
6 zona Astoria, preț 120000 ron, tel. 0740/210780. 
(Al)
• decomandate, 2 balcoane, CT, parchet 
gresie+falanță, ST S3 mp, zona BCR, preț 150.000 
ron, neg, tel. 0721/593403,0742/019416 (Al)
• decomandate, luliu Manlu, etaj intermediar, 
CT, nouă, balcon mare închis, termopan, ST 57 
mp, renovat preț 164.000 ron, 0726/710903. (Al) 
• Dada, et 3, circuit balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg, tel. 
2217120724/305661. (A2)
• Mbrendul parter, balcon, dec, contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 2217120724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet preț 135000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Add, et 2 circuit balcon, faianță, gresie, 
CT, modificat preț 126000 RON, neg, tel. 221712 
0724/306661.(42)
• bd. luliu Maniu, semidec, faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• agent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contonzări, balcon încnr nreț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• urgent Dm, plata imerSat teL 215212 (Al)
• Bgsd li 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. 
0723/251496 232806 (A4)
• zbb Gojdu - central, cu centrală termică, 
termopan, fără modificări, preț 135000 lei nego
ciabil, teL 0723/251496 0786/165702,232806 (A4)
• zona DtaH «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. 
0786/165703.(44)
• zona Profl, 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 0723/251496 232806 (A4)
• zona Astata, etaj 2 cu balcon, centrală 
termică, termopan, modificat renovat recent 
ocupabil imediat preț 108000 lei negociabil, tel. 
232806 0723/251496 0788/165702 (A4)
• zona Profl, 48 mp, cu balcon mare, beci, geam 
la baie, fără modificări, bine întreținut preț 95000 
lei negociabil, tel. 0788/165702 0723/251498, 
232006 (A4)

• zona L Creangă - ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165 000 Lei negociabil, tel. 
0788/165702,0745/302200,232806 (A4)
• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231300 (A9)

• Deva, împăiatul Traian, decomandate, bloc 
cărămidă etaj 1, 2 bă, centrală termică 
termopane, faianță gresie, parchet, 2 balcoane 
închise, boxă Tel. 219066 0723/341591, între 
orele 16 - 21. Fără intermediari. (1/10.08)

• dec, mb Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et bun, preț 185.000 Ron neg, tel. 
0745/786576 (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. 0745/786576 (A0)
• semidecomandate, CT, geamuri termopan, 
gresie+faianță et 2 zona Maiorescu, preț 130000 
ron, neg, tel. 0721/593403,0742/019416 (Al)

• decomandate, CT, termopane. parchet, 
gresie+faianță balcon, zona Poliția județeană 
preț 65.000 euro, neg, tel. 0721/593403, 
0745/019418. (Al)

• Mihai Viteazul, dec, et. 2, 2 băi, parchet 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contonzări, 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. 
0723/251498.0788/165702,232806 (A4)

• decomandate, zona Dorobanți, etaj 2 din 4, 
bloc nou, 80 mp, cu 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică amenajat, modificări, parchet, gresie, 
ne^lS^^OWWaaMBtAS)4

• ama Astoria, etaj 3, cu balcon, centrală termică 
termopan, modificat, uși noi peste tot renovat 
recent ocupabil imediat preț 155000 lei negociabil, 
tei. 232808,0723/251496 078a/1657DZ (A4)
• decomandate, zona Mărăști, contorizări, 
modificări, bloc de cărămidă zonă liniștită preț 
170 000 lei neg, tel. 0723 251496 0788 165702, 
232806 (A4)
• decomandat, zona Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică modificări la 
bucătărie, posibil și mobilat preț 184000 lei neg, 
tel. 0730 474275,0788165703,232 806 (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj t cu 2 băi 
2 balcoamne, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 240 000 lei neg, tei. 0723 
251496 0788165702, 232 808(A4)
• urgent preluăm spre vânzare sdec. sau dec, 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă teL 
231300. (A9)
• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, boxă și garaj sub bloc zonaT. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231300 (A9)
■ dec, 2 băl 2 balcoane, CT, garaj sii> bloc zona 
Micul Dallas, preț 90000 Eiro neg, teL 231300 (A9)
• dec, 2 băi, et intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231300 (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et3, zona 
Kogăl niceanu, preț 185000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, aroenajB integral, baia mare (gresie, 
faianță vană), baia mică (gresie, faianță cabină 
de duș), bucătăria amenajată balcon închis, 
parter înalt zona Pieței centrale Devă preț 
210000 Ron, tel 231300. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva preț neg., 
tel.231300. (A9)
• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva 
preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, et interme
diar, garaj sub bloc zona Bălcescu preț neg, teL 
231300 (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, et2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175000 
Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat, 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel. 
231.800. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ST-60 Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 >.uro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)Cumpăr ap. 3 camere (06)

• hi erașid Hațeg, numai la parter. Relații 
tel. 0741/278716 (3/13/08)

Vând ap. 4 camere (07)
• dec, zona M.T, et intermediar, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță termopan, complet contor- 
izat preț neg, tel. 0745/786576 (A0)
• decomandate, zona Împăratul Traian, etaj 2, 
ST 110 mp. 2 balcoane, 2 băi, CT, garaj, boxă preț 
100.000 euro, tel. 0726/710903. (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. 231300. (A9)

AutoCord
dealer Stoda

• 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. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231300. (A9)Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva+garaj, scară interioară CT, termopane,
150 mp, amenajat occidental, 110.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)Vând case, vile (13)

romimo.ro
• Brad zonă ultracentrală 3 camere, 2 băi,
2 bucătării, încălzire centrală Tel. 
0744/664406 (6/14.08)

• vlă In duplex, sc 350 mp, D+P+l, Deva, 
construcție nouă, două livinguri, două băi. 
bucătărie, două dormitoare, terasă aco
perită Tel. 0768/340262. (10/16.08)

• Deva, zona Dorobanți, 3 camere+living, 2 băi, 
buc, hol, CT. termopane, amenajată occidental, 
teren 1050 mp, 155000 euro. 0722/564004 (Al)
• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 3000 mp, în 
Săcămaș, preț 15000 euro, tel. 0745/639022, 
0725316798 (Al)
• pMrim mc vânzare în Deva, teL 231330 (A9)
• ogmt, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă ST-1000 mp. zona Ceangăi Deva, preț 
150000 Euro neg, tel. 231300. (A9)
• vlă kt Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg, tel. 
231300,0740/317313. (A9)
• constnicție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)

• vlă construcție nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231300. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2băi,CT,ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231300. (A9)Cumpâr casâ(14)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)Case de vacanta (15)
• cabană P+l. cu 600 mp teren aferent, zona 
Râu Mare Retezat Tel. 0744/51 (T)Vând case la țară (17)
• tteren, 2+1,05 ha. ST-100, Vața. preț 20.000
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Deva, Bd. 22 dec, Bl. 4, tel./fax: 0254 22 45 44 
vanzari@autocord.ro, www.autocord.ro

• 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)
• + anexe, ST- 70+1500,3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/6133680788/040490. (A10)
• 3 corpuri+șură 1,2+13 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• + șurii 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• + dependința, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490.  (A10)

• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

• +dependkița, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613366, 
0788/040490 (A10)

• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613368 0788/040490 (A10)

• MămidM camere+baie, 2 hă ST-60 Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613360 0788/040.490. 
(A10)

•■Ve.3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

• cărămidă 4 camere, 05 hă ST-100, Bucureșcl, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. 
(A10)

• cărimidM camere+baie, 0,2 hă ST-100 Brad, 
preț 100000 Euro, tel. 0254/613368 0788/040490. 
(A10)
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• Pomararsa unor afaceri • capital de lucru «investiții
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate I - 
wab: https/Zwww.aurora.com.ro
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INDUSIRIE NWJRtZIO PERUZZO

«F EUROcoxstrici
Antreprenor general de construcții civile și industriale 

angajează pentru șantierele din țară

Societate comercială execută 
la prețuri avantajoase

• confecții metalice:

INGINER CONSTRUCTOR - ȘEF PUNCT LUCRU
MACARAGII

OPERATOR UTILAJE CONSTRUCȚII 
DULGHERI

Oferim:
o Pachet salarial motivant
o In caz de relocare asigurăm transport, cazare și masă

- porți - fier forjat
- garduri - terase f
- balustrade inox

• confecții metalice din fier forjat:
-porți

- garduri
- balustrade inox
- terase

• tâmplărie aluminiu, uși, ferestre
Candidații interesați vor trimite un Curriculum Vitae 

la rir. de fax 0256/216.216 sau la e-mail: 
human.resources@euroholding.com.ro.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 
0256/308.527,0742/106.314. (1080

Relații la telefon: 0742.034.449 0729.942.745
f

;108010):

INTERBRANDS Marketing & Distribution SA, partener 
al celor mai mari producători de bunuri de larg consum din lume 

cum ar fi': British American Tobacco, Procter&Gamble, 
Nestle, Kotanyi, Orkla Foods, Panibac, Vodafone 

te invita sa te alaturi echipei pe poziția

Distribution Account Manager 
(reprezentant vanzari) 

Locația: Deva
Daca ai:
•experiența sau potential de dezvoltare in vanzari (avantaj vanzari
către rețele internaționale si locale)

•abilitați de negociere si comunicare
•inițiativa si capacitate de rezolvare a problemelor
♦studii medii/superioare si permis de conducere categoria B JȘ 
Si vrei sa faci cariera intr-o companie de renume, cu excelente 8 
oportunități de dezvoltare personala si profesionala, .

. ..Atunci trimite-ti CV-u! si o scrisoare de intenție, pana in data de 
24.08.2007, la: INTERBRANDS Marketing&Distrîbution -

Cluj Napoca, Str. Avram lancu, nr. 442-446,Comuna Floresti 
fax: 0722 112287 sau e-mall: florina.horhat@interbrands.ro 

Toate aplicațiile sunt strict confidențiale. Numai candidații selectați vor fi contactați.

EURO SALARII IN ROMANIA

*M.'-ltTUSD

ANCAJKAZA ANGAJFAZA ANGAJEAZA
MUNCITORI CALIFICAȚI IN MBERIIU

IUCTVKUM JOASA TtHSIVHI In
IMStAUffl» In

Cerințe:
Cv, recomandări, seriozitate
Oferim:
salariu motivant, loc de munca stabil (BUCUREȘTI), asigurare medicala, cazare*, ore 
suplimentare.
hrtMMdt coniac* - CemtKeVACMItfC Q?51 1 933 (U6& umina ««wcwsMtfntnBe/»

RAMAI ACASA ALATURI DE CEI DRAGI

• cărămidă, 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. 0254/613366,07884)40.490. (A10)

• cătamidă5camere,Iha, ST-110,Dumbrava, preț 
24.000 Euro. tel. 0254/613366 n™ «an 4an (Al®vând garsoniere (19)
• semidecomandate, contorizări, mobilată, et
3, zona Eminescu, preț 66.000 ron, tel. 0740/ 
210780. (Al)

• zona pieței, et 2, decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 92000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• decomandate, contorizări, balcon, et 2, zona 
Piață, preț 90.000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• 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. 0745/786578. (A0)

• zona Profi, dec, ST-45 mp, parchet gresie, 
faianță, complet contorizată et 1 preț 128000 
Ron neg, tel. 0745/786578. (A0)

• zona Bălcesoi Nou, dec, et bun, parchet 
laminat termopane, contorizări, gresie, faianță, 
preț 120.000 Ron neg, tel. 0745/786578. (A0)

-------------------------------- - -------------------------------- --

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

necallflcat pentru poziția de:

CONFECTIONER CABLAJE AUTO
QFER1M;
* 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;
* 0re suplimentare plătite dublu 
și spor pentru orele de noapte;
* Tichete de masă;
* Transport gratuit pentru to|l 
angajații;
* Cantină și cabinet medical;V_______

* Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-un mediu fără 
noxe.
CERINIE:
- Disponibilitate pentru munca fa 
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 FaBrlcii 
(fin CALEA ZARANDULUI, NR 
166 (DN 7), DEVA.
Informații suplimentara puteți 
obține la numărul de telefon

• zona 22 Decembrie, dec, 5T-45 mp, parchet, 
CT, amenajată, preț 125.000 Ron neg, tel. 
0745/786.578. (A0)
• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zonă 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 
modeme, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100300 RON, teL 0740/013971. (A2)
• zona Dtnbanti, etaj 1, decomandată, 40 mp, cu 
balcon, contorizări totale, preț 115000 lei negooabil, 
tel. 232808,0723/251498,0788T65702 (A4)
• zona Trident, 40 mp, decomandată, modificări la 
bucătărie, termopan, parchet gresie, faianță, ușă 
metalică ocupabilă imediat preț 75000 lei nego
ciabil, tel. 0788/165702.232808,0723/251498 (A4)
• ugent, cu sau fără amenajări, tel. 231300. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet, 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231300,0740/317313. (A9)
• In Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 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)

• vând aau închiriez 600 mp teren, situat pe 
B-dul 22 Decembrie. Tel. 0745/698105. 
(3/13.08)

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)
• urgent Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)Vând terenuri (21)

CEA MAI BUNA OFERTĂ DIN JUDEȚ SI
închirieri auto 
începând | 
de la prețul de~

■ 68 de lei
3 Nntva_______________

• 1 ha pădure de fag, vârsta 90 de ani, 
comuna Balșa. Relații la tel. 0726/087548. 
(11/1638)

• extravilan și intravilan, în Deva. Tel. 
0254/217226,0254/225072. (T)

• intravlan In Deva, 3000 mp, lângă calea ferată 
preț 12 euro mp, și 550 mp pe Viilor, cu toate 
utilitățile, preț 30 euro mp. Tel. 0745/253413. rt)
• intravilan, Mlntia-Sat, preț 7 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0746/164081. CD
• te Deva, fs 18 m, st 1000 mp, toate facilitățile, 
zona Eminescu Deva, preț 400 euro mp. Tel. 
0721/055313. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă gaz, curent loc drept zonă liniștită 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. CD
• intravilan, zona Liliacului, ST-375 mp, FS-11 m, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90300 euro neg, tel. 
0745/788578 (A0)
• to Deva, DN7. ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786578 (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.se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg., tel0745/ 
786.578 (A0)
• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, FS 20 m, 
utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan în Soimuș, ST 4600 mp, FS 90 m, preț 
10 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan in localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte la zi, 
ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808.  (A4)
• intravian, st 1800 mp, la 15 km, de Deva, zona 
Brănișca, poziție deosebită ideal pentru investiție, 
construcție casă sau casă de vacanță deschidere 
direct la stradă acte 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, d,e Deva, locali
tatea Mintia, poziție deosebită utilități, curent 
gaz, apă ideal pentru investiție, construcție 
casă sau firmă deschidere direct la stradă acte 
la zi, preț 11000 euro tel. 0723 251498 0745 
302200,232 808 (A4)
• urgent, intravilan, zona Rîul Mare, 
Dumbrăvița, în suprafață de 500 mp, terenul este 
plan, exista și fundație de 8 m 1/8 ml, pentru 
cabană, se oferă și proiect de construcție 
cabană cu deschidere la stradă de 25 ml, ideal 
pentru construcție casă casă de vacanță 
investiție, preț 11500 euro tel. 0723 251498,0788 
165703,0254/232 808 (A4)

• preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231.800. (A9)
• in Sântuhalm, $-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț50 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)
• 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. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• ST-15M, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha. intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

• Brad-Deva, 03 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 03 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad-Oradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/61336 6 1788/n-m 490. (A10)

• 03 ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613366,07RK/ium 400 (A10)Imobile chirii (29)

• tochktez spațl de producție profil 
marmură sau depozit, st 1100 mp, 
construită plus 2500 mp curte. Tel 
0765/356148(4/1038)

• uter spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat de lux, etaj 2, zona piața 
centrală preț 200 euro/iună ocupabil cu 1.09. 
Tel. 0354/104765. (T)

• ofer spre închiriere hală industrială 700 
mp, situată In Brad, construcție nouă, acces 
DN, birouri 90 mp, instalat utilități. Relații la 

' tel. 0728/078090. (7/31.0D

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)Vând spații comerciale (25)
• Deva, 25 mp, zona Piață 22.000 euro, tel. 
0721/055313. (Al)

• Deva, 80 mp, cu intrare bulevard, grup social, 
CT, termopane, 82.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

■ preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231300. (A9)

• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231300. (A9)
• S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neq., te 1.231300. (A9>

• prtoiesc to gazdă patru eleve, în Deva, central. 
Relații la tel. 228136. (T)
• dec, zona Zanfirescu, et bun, mobilat și utilat 
pe termen lung, preț 160 euro/iună, tel. 
0745/786.578 (A0)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/iună tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, mobilat, Deva, 150 
euro/iună tel. 215212. (Al)
• Deva,labulevard,20mp+30mp,depozitșibireu, 
CT, termopane, 300 euro/iună tel. 215212. (Al)
• 41 mp, zonă centrală preț 3200 ron lunar +, 
garanție, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al) '

• S-434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231.800. (A9)
• dec, semimobilat și utilat zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună tel. 0740/317.313. (A9)
• halăST-500,tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• hală ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)Auto românești (36)
• vând Dada Logan, af 2006, model Laureat, 3 
anî garanție, metalizat, preț 6400 euro, nego
ciabil. TeL 0723/270348 (T)Vând alte imobile (27)

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

best .ro
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BT SECURITIES
Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA

VÂNZARE-CUMPĂRARE 
ACȚIUNI BURSĂ

-Acum totul se execută in același loc :
Eliberarea de extrase de cont si
Vânzarea de acțiuni dobândite în cadrul
Programului de Privatizare în Masă

-Oferim asistență competentă
pentru cei care doresc să investească pe piața de capital

Agenția Deva 1Str. Mihai Viteazu, Bl. 40, Sc. 1, Ap. 1, Jud. Hunedoara • i
Tel/Fax: 0254-215.757 I
Mobil: 0749-128.882 / 0724-447.988 www.btsecurities.ro

LEGENDĂ 
AGENȚII 
IMOBILIARE: 
A0 - Evrika 
A1 - Prima 
Invest 
A2 - Garant 
Consulting 
A4 - Fiesta 
Nora 
A7- 
Mimason 
A9 - Elitte 
A10 - Liliacul 
Multicom

Comemorări (76)
Flori înlăcrimate, amintire veșnic 
vie la împlinirea a 6 săptămâni de la 
trecerea în eternitate a celui care a 
fost un bun soț iubitor de familie

PETRUȚI IOSIF
Parastasul de pomenire va avea loc 
sâmbătă, 18 august, ora 9, la Cate
drala Sf. Nicolae din Deva.Soția Georgeta

(3/15.08)

GERAICO Hațeg
Distribuitor autorizat TUBORG - CARLSBERG în judeful Hunedoara

ANGAJEAZĂ în Vederea întăririi echipei 

de la Depozit Deva
1. AGENJ1 D€ VÂNZĂRI
Cerințe: Studii medii sau superioare, experiență în domeniul 

vânzărilor minim 1 an; permis conducere categoria B;
abilități de comunicare.
2. ȘOFERI - UVRATOR1
Cerințe: studii medii sau superioare;
Vechime în domeniu minim 1 an;
Permis conducere categoriile 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 damiatiul sldbil în 
Deva sau împrejurimi.

CV-urile se vor depune prin e-mail la adresele: 
razvan@geraico.ro; craciunovidiu@geraico.ro sau fax 

TKMfi până la dala de 21.08.2007.
Informații suplimentare la tel. 0744/561921 - Ovidiu Crăciun.

(107407)

• vând și transport la prețuri avantajoase 
orice produs de balastieră și lemne de foc. 
Tel. 0748/928069. (2/1108)

Mobilier și interioare (47)
• M atață Clavedn (pian vechi destinată 
ți pentru orgă și băncuță pian reglabilă pe

convenabil Tel 0751/886337,0724/941391 CD
• vând ihMI de bucătărie albă mobilă 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiri, mașină de spălat 
DW. Tel 0744/515484. (T)

• electrician autorizat execut orice lucrări la

I

Electrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică Arctici, 7 sertare, 
foarte puțin folosită_preț 350 lei, și frigider 
Zii, stare foarte buna de funcționare, preț 
150 lei. Tel. 0745/043512 sau 0345/803235. 
(5/16.08)

instalații electrice, foarte convenabil. TeL 215654, 
0742/21007L CD

• Mtiriez mașină frigorifică pentru nunți. Tel. 
0740/420521. CD

• 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)

ft

în 18 august se împlinesc 3 ani de durere și dor de 
când ne-a părăsit cel care a fost soț iubitor, părinte 
bun și bunic deosebit

ADAM TEOFIL (MICU)
Parastasul are loc sâmbătă 18 august la Catedrala 
Sf. Nicolae din Deva.

Dumnezeu să-l odihnească.Soția Anișoara, Sandrino, Simona și Bianca
(1/16.08)

ft
AJVPS Hunedoara aduce un ultim omagiu celui 
care a fost un bun coleg și prieten

GHEORGHEIVAN
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească!

(7/16.08)

• vând VW Golf 4, af 2001, model limuzină 
ireproșabil, preț 7850 euro. Tel. 0745/789789. (T)

Piese, accesorii (42) Pierderi (62)

jtilaje, unelte, industriale și agricole (40)

• vând 2 cauciucuri complete cu jante și 
camere, dimensiuni 16,9/30, preț promotional și
2 cauciucuri noi de 900/20. Tel. 0743/693027, 
seara. (T)

• vând set jente magneziu cu anvelope noi 
185/55/15, 4 prezoane pentru Renault, arată 
foarte bine, preț negociabil. Tel. 0749/928686. CD

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moraru Ciprian. Se declară nul. (12/16.08)
• pierdut legitimație de transport local pe 
numele Berceanu Maria. Se declară nulă 
(2/16.08)

^JiMTCtttLDELOQRDEIMCĂf

Garaje (43) Prestări servicii (72)
• organizări mnânente: nunti, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD. Relații la tel. 
0721/747411 sau 0721/614425. (7/8.08)

• vând garai Deva, Str. Teilor. Tel. 
0723/574899.(4/16.08)

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

»K-*toE

• 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 salariu 
atractiv. Relații la tel. 0254/231394,0720/005452. 
(1/15.08) N

• firmă de curierat național angajează curieri 
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 un șofer 
distribuție, un manipulant, un gestionar pentru 
depozit de legume-fructe, Deva. Relații la tel. 
0254/223950,0740/064100. (4/15.08)

• Societatea Kaufmann - profil confecționare 
tâmplărie PVC angajează confecționeri, lăcătuși 
■ montatori cu experiență și o persoană cu studii 
tehnice pentru planificare, supervizare 
producție. Tel. 0254/233240, fax 0254/233243. E- 
mail: office@kaufmann.ro (9/16.08)

fi-

ft

Membrii Partidului Democrat au primit cu tristețe 
în suflet vestea trecerii la cele veșnice a colegului 
de partid, Președinte al Organizației Locale PD 
Hunedoara

GHEORGHEIVAN
Suntem alături de familia sa în această grea 
încercare.

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

Ne-a întristat profund cumplita veste a dispariției 
distinsului

dr. FOGARASI JANOSFamilia prof. Zăgăiceanu Florica și Tubi și familia dr. Simionescu Bianca
Un gând profund plin de regret pentru dispariția 
nașului nostru,

T dr. FOGARASI JANOSdin partea familiei ec. Flavius Megieșan.

ft

Un pios omagiu nașului nostru drag,
dr. FOGARASI JANOSdin partea familiei Darius Megieșan.

Un trist adio pentru cel care a fost
dr. FOGARASI JANOSdin partea finei Valeria Megieșan.

rities.ro
mailto:razvan@geraico.ro
mailto:craciunovidiu@geraico.ro
mailto:hr.deva@curiero.ro
mailto:office@kaufmann.ro
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Cataclism în Peru
• A dat lovitura. Se pare că în alte țări se câștigă marele pot la Loto. O poștăriță în vârstă de 42 de ani, din Marea Britanie a câștigat 35,4 milioane de lire la loteria Euromillions, acesta fiind cel mai mare premiu câștigat vreodată la loterie în Marea Britanie, anunță „Daily Mirror".

■ Miercuri noaptea, un 
cutremur de 7,7 grade 
s-a produs în Peru, fiind 
înregistrați 115 morți.

Lima (MF) - Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 pe scara Richer s-a produs ieri- noapte în Peru, la 169 de kilometri de capjrtla Lima. Potrivit celui măi recent bilanț, difuzat de Ministerul peruan al Sănătății, seismul s-a soldat cu cel puțin 115 de morți și peste 1.000 de răniți. Bilanțul anunțat de autoritățile peruane este încă provizoriu și din nefericire numărul deceselor ar putea să crească deoarece mulți dintre răniți sunt în stare gravă. Seismul s-a produs la ora locală 18.40, ora 2.40 dimineața în România. Majoritatea victimelor au fost înregistrate în localitățile Ica și Pisco, situate la 300 de kilometri de capitală. Potrivit

Peruanii s-au retras în parcuri
(Foto: EPA)Institutului Geologic al Statelor Unite, seismul a avut o magnitudine de 7,9 pe scara Richter și a fost urmat de 9 replici cu magnitudinea între 4 și 6. în 1970, în Peru a avut loc unul dintre cele mai dezastruoase cutremure din lume. 70.000 de oameni au murit după ce un seism cu magnitudinea de 7,7 a provocat o serie de avalanșe care au acoperit un oraș întreg.

Crimă 
pentru gunoiSofia (MF) - Un bătrân bulgar a ucis doi vecini, respectiv o femeie și pe fiul acesteia, după ce s-a înfuriat pentru că a găsit o pungă de gunoi lăsată în fața apartamentului lui.Bărbatul în vârstă de 60 de ani a fost arestat imediat după crimă. El a recunoscut că l-a împușcat pe fiul vecinei sale, Evgeni Dimitrov, un dentist de 27 de ani, și a spus că a lovit-o pe femeie în cap cu pistolul.
Previziuni 
sumbreTîăftO’^IF) - încălzirea climatică, ale cărei efecte au fost compensate în ultimii doi ani de unele fenomene naturale, se va resimți serios începând din anul 2009, când se vor înregistra temperaturi-re- cord, potrivit unor simulări pe computer efectuate de cercetători britanici, relatează AFP.

La umbră
(Foto: EPA) 

Caniculă 
la japonezi Tokyo (MF) - Caniculă în Țara Soareului Răsare. Cel puțin 13 persoane au murit în Japonia, iar sute de persoane au fost spitalizate în această Săptămână din cauza temperaturilor ridicate. Ieri, în Japonia termometrul a depășit 40 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură din 1933. Mercurul termometrelor a ajuns la nivelul istoric de 40,9 grade la Tajimi, oraș din centrul țării. Japonia nu s-a mai confruntat temperaturi 40 de grade din iulie 2004.

Bun Venit! Tigrișorii Dema și Ma
nis au doar 16 zile și au deschis ochi
șorii în Parcul indonezian Java.

(Foto: EPA)
l_________ _____________________

Asasinate în direct
Moscova (MF) - Polițiștii ruși anchetează cazul unei înregistrări video postate pe Internet, în care doi oameni simt uciși în mod brutal. înregistrarea a fost postată pe site-urile mai multor organizații ultra- naționaliste ruse. Un tânăr care susține că el este cel care ar fi distribuit materialul pe Internet s-a predat deja autorităților. Filmul prezintă doi bărbați în genunchi, cu mâinile și picioarele legate. în spatele lor se află un steag cu însemne naziste și doi bărbați mas- cați purtând costume de camuflaj.
înregistrarea continuă cu imagini terifi

ante ale uciderii celor doi ostatici care, 
potrivit materialului, ar proveni din Tajikis
tan și Daghestan. Unul dintre ei este decapi
tat, iar la scurt timp cristal» este împușcat 
în cap.

Lecție de astronomie
Cape Canaveral (MF) - Conferința de presă desfășurată ieri la bordul navetei Endeavour a durat 25 de minute, în cursul cărora profesoara astronaut Barbara Morgan a transformat vehiculul orbital într-o adevărată sală de clasă. Profesoara le-a împărtășit elevilor săi, aflați la Centrul Dis-

Lecție din Cosmos (Foto: epa)

covery din Boise, statul Idaho, impresiile despre viața petrecută în spațiu. „Este extraordinar, este mai zgomotos decât mă așteptam. Și nici nu am tremurat așa cum credeam la început că voi face. Dar se simte forța de propulsie și asta permanent. Abia când se oprește motorul principal, simți că devine un pic mai dificil să respiri. Și apoi, imediat ce s-au oprit motoarele principale, poți să te arunci înainte și dacă nu ești legat de ceva, poți pluti în voie. Senzația de plutire se simte de la început”, a descris Barbara Morgan senzațiile pe care le-a simțit în spațiu.
Croaziera vikingilor moderni
■ 65 de tineri nordici, 
pasionați de istorie, au 
reeditat ruta maritimă a 
vechilor vikingi.

Dublin (MF) - Corabia Stallion of the Sea și-a încheiat voiajul de peste 1.700 de kilometri de-a lungul coastelor Europei nordice și a ajuns ieri la destinație: capitala irlandeză Dublin. Vasul reprezintă reconstituirea unei corăbii originale de tip drakkar, construită de vikingi în Irlanda în anul 1042. Numai că, de data aceasta, la bordul navei nu s-au aflat fioroșii războinici ai nordului, ci un echipaj format din 65 de tineri pasionați de secretele trecutului, proveniți din Marea Britanie,

Britney Spears citește (Foto: epa)

Drakkarul viking va rămâne piesă de muzeu (Foto: epa)SUA, Australia, Germania, Irlanda și țările scandinave. în periplul lor cate a durat șase săptămâni, cei 65 de membri ai echipajului ău avut de înfruntat vitregiile naturii-va- luri înalte și vântul puternic

din Marea Nordului. Pornit din Roskilde, în Danemarca, vasul a străbătut Marea Nordului, apoi a înconjurat Scoția prin nord înainte de a ajunge în Marea Irlandei, de unde s-a îndreptat spre Du
S-a apucat de cititLos Angeles (MF) - Prinsă în mijlocul unui proces dur pentru stabilirea custodiei celor doi fii ai săi, Britney Spears pare să aibă mare nevoie de prieteni. Și, cum asistenta sa tocmai a fost citată să apară la tribunal de partea fostului său soț, Kevin Federline, cântăreața s-a gândit că poate lectura o va ajuta. Potrivit „People”, Britney a fost zărită în timp ce își cumpăra o carte

care să o ajute. Este vorba despre volumul „Cele 50 de adevăruri pe care merită să le știi”, iar alături de carte, și-a luat și niște lumânări folosite în aromoterapie. Lucrările spirituale sunt la mare modă la Hollywood. Paris Hilton, o altă starletă binecunoscută s-a refugiat în lectură după ce a fost condamnată la închisoare pentru că a condus, deși avea permisul suspendat.

blin. Echipajul a fost aclamat de locuitorii orașului, bucuroși să-i vadă... pe vikingii moderni. Primarul orașului le-a urat bun-venit acompaniat de acordurile muzicii tradiționale irlandeze. Deși au dorit îi imite pe temerarii călător! vikingi de acum o mie de ani, membrii echipajului au avut la bord tot ce este mai nou în materie de echipamente de navigație maritimă: stație radio, sistem de navigație prin satelit, aparate meteo, veste de salvare, truse de supraviețuire, și chiar un vas cu provizii. Iar experiența a fost una de neuitat. Stallion of the Sea va sta în Muzeul Național al Irlandei timp de un an, după care va pleca înapoi în Danemarca.

Aniversare. Elevii indieni din Kashmir sărbătoresc a 60-a aniversare a țării printr-un spectacol minunat.
(Foto: EPA)


