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Vremea se menține călduroasă. Cerul 
va fi mai mult senin. Lucrau la negru, cu sutele
dimineața la prânz seara
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■ 210 persoane au 
fost depistate de 
inspectorii ITM că 
muncesc la negru.

Hațeg (I.J.) - Un control inopinat al inspectorilor Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara s-a lăsat cu

o amendă de un miliard de lei vechi. Inspecția a avut loc în cursul zilei de 17 iulie și 18/19 iulie în cursul nopții. „Societatea Bosco Amigo” SRL Orăștie, cu obiect de activitate de colectare, sortare, ambalare și export de ciuperci a fost controlată pe parcursul a două zile la punctul de lucru din

Hațeg. La primul control au fost depistați 120 de angajați fără forme legale de muncă. La doar 30 de ore mai târziu, în schimbul de noapte, au fost depistați la aceeași societate încă 90 de angajați care munceau fără contracte de muncă”, declară Horea Rațiu, inspector-șef ITM Hunedoara.

Amenda de un miliard de lei vechi 8ste a doua de acest gen ca mărime acordată anul acesta pentru folosirea de angajați fără forme legale de muncă. în urmă cu două luni o altă societate comercială, ce vindea haine second-hand, din Petroșani, a fost amendată cu aceeași sumă.

Demisie la vârf
București (MF) - Șefii SRI, SIE și DGIPI, respectiv Radu Timofte, Gheorghe Fulga și Virgil Ardelean, au demisionat, ieri, din cauza situației create în urma eliberării lui Omar Hayssam, a anunțat purtătorul de cuvânt al Președinției, Adriana Săftoiu. Cei trei și-au dat demisia în urma unei ședințe convocate de președintele Traian Băsescu, la Cotroceni. Purtătorul de cuvânt al Președinției a precizat că deciziile șefilor SIE, SRI și DGIPI au fost acceptate și că aceștia au termen 30 de zile pentru predarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu.

Atenționare pentru turiști
Deva (M.S.) - Salvamontiștii atrag atenția asupra creșterii numărului de accidente din Masivul Retezat, din cauză că turiștii sunt echipați necorespunzâtor sau abordează trasee care le depășesc posibilitățile fizice, în ultimele două săptămâni, echipa Salva- mont Hunedoara s-a confruntat cu trei accidente în Masivul Retezat, ale căror victime au fost numai femei care au suferit fracturi la picioare, /p.3

Alertă la Govăjdie. Descoperirea ■ a două proiectile, în apropierea localității Govăjdie, a „pus pe jar” lucrătorii din cadrul SRI, cei ai Jan- j darmeriei și ai Protecției Civile. Gir- culația a fost întreruptă aproxima tiv o oră jumătate până când cele î două proiectile au fost recuperate în - siguranță, /p.3 (Foto . Mânu) ’

Pensionarii plătesc impozit

covAmtul LIIEK
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

<D (0254) 211275

■ Câteva mii de pen
sionari hunedoreni 
plătesc impozit și con
tribuții la sănătate.

Deva (C.P.) - Aceasta pentru că pensiile lor depășesc 900 lei noi. în județul Hunedoara este înregistrat un număr de 2067 de astfel de pensionari.

„Acești pensionari au obligația plății unei contribuții bănești lunare sub forma unei cote de 6,5% pentru sănătate (în conformitate cu Legea 95/2006, intrată în luna mai în vigoare) și impozitului de 16%. Acestea se calculează asupra părții din pensie care depășește 900 de lei noi”, a declarat loan Lupșa, director

adjunct al CJP Hunedoara. Casa de Pensii reține și virează ulterior aceste sume. Astfel, dacă un pensionar are o pensie de 1200 lei noi, el plătește 19,5 lei contribuție de sănătate și 48 de lei impozit. Cele mai multe pensii de peste 900 de lei sunt în Valea Jiului, respectiv 1575, majoritatea aparținând unor foști mineri.

Caniculă
Deva (C.P.) - Meteorologii anunță temperaturi caniculare de azi și până luni, 24 iulie. Potrivit avertizării, care are cod galben, în zilele sfârșitului de săptămână, la amiază, temperatura va atinge 36 de grade Celsius, /p.5

Primarii in vizorul GărziiConcedieri
Aproximativ 10.400 de salariați din 18 societăți 
subordonate Ministerului Economiei șl Comerțului 
(MEC) vor fi concediați în acest an, cele mai multe 

’-posturi urmând să fie reduse în unitățile miniere.
■ Edilii sunt pasibili de 
„sancțiuni draconice" 
dacă nu respectă 
termenele proiectelor.

Deva (D.I.) - Prefectul Cristian Vladu a declarat că administrațiile locale care nu respectă termenele derulării proiectelor pe mediu vor fi amendați.„Am participat la un seminar organizat de Ministerul Mediului, unde ni s-a comunicat că nerespectarea prevederilor cuprinse în Cap. 22 - Mediu, negociat cu UE, poate

atrage penalități importante pentru România. Noua Lege 265 prevede sancțiuni draconice pentru primării și Consiliul Județean dacă nu respectă etapele proiectelor. Vreau să-i atenționez pe primari că Garda de Mediu va acționa la momentul oportun și tot ceea ce e în pericol să fie depășit va fi amendat. Dacă nu se respectă termenele, primarul va primi mai întâi o amendă și i se dă un nou termen stabilit de comun acord. Dacă și acesta va fi depășit, se poate ajunge la cătușe pentru primari”, a spus Vladu.
In aceste zile se fac înscrieri pentru școala de profesionalizare a structurilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. Concursul va avea loc în perioada 4 - 21 august. Se scot la concurs peste 400 de locuri.

(Foto: CL)
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• Preventiv. SUA vor începe în august desfășurarea mai multor rachete de interceptare sol-aer de tip Patriot pe teritoriul Japoniei pentru consolidarea securității acestui stat în urma testelor cu rachetă efectuate de Coreea de Nord.
Cazul Atanasiu la Palat

Restricții de circulație Armata is- 
i raeliană a anunțat c$ va institui restricții 

de circulație în Cisiordania, decise în urma 
mai multor alerte privind riscul comiterii 
unor atentate. Pe durata restricțiilor, doar 
4.000 de palestinieni din Cisiordania vor fi 
autorizați să pătrundă în Israel. (Foto: EPA)

Consiliat 
psihologicBagdad (MF) - Fostul președinte irakian, Saddam Hussein, primește consiliere psihologică menită să-l convingă să renunțe la greva foamei declanșată în urmă cu 12 zile, într-o închisoare militară americană. Fostul președinte refuză să mănânce, însă acceptă hrană lichidă. Consilierea psihologică face parte dintr-un tratament medical suplimentar, administrat zilnic deținuți- lor care riscă să-și pună în pericol sănătatea, din cauza acțiunilor proprii. Un avocat al fostului dictator a afirmat că starea de sănătate a clientului său s-a deteriorat, dar că acesta este decis să continue protestul până când oficialii americani vor îmbunătăți măsurile de protecție a avo- caților apărării.

(Foto: EPA)

Mai stă
un an

Saddam Hussein (Foto: epa)

Londra (MF) - Pre
mierul britanic Tony 
Blair va demisiona 
„în puțin mai mult 
de un an", a declarat 
fostul său purtător 
de cuvânt, Alastair 
Campbell. Premierul 
britanic, care se află 
la cel de al treilea 
mandat consecutiv, a 
afirmat că va renunța 
la funcție înaintea vii
toarelor alegeri legis
lative care urmează 
să aibă loc în mai 
2010, fără a oferi în
să o dată certă. în 
timpul summitului 
G8 desfășurat în Ru
sia, Biair a declarat 
că speră că va parti
cipa și la următoarea 
reuniune a acestei 
organizații, precizând 
că intenționează să 
rămână în fruntea 
Guvernului cel puțin 
un an.

Explodată O mașină-capcană a explodat ieri, într-o piață din Bagdad, zeci fle civili fiind uciși și răniți în urma deflagrației. (Foto: m)
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

■ Comisia specială de la 
Cotroceni, convocată 
pentru cazul ministrului 
Apărării, Teodor Atanasiu.

București (MF) ■ Comisia specială pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii Guvernului a fost convocată, ieri, de președintele Traian Băsescu, după ce procurorul general a transmis plângerile penale împotriva ministrului Apărării Naționale Teodor Atanasiu.
Comisia, sesizatăSesizarea Comisiei speciale de către Parchet a avut în vedere plângerile formulate de consilierul prezidențial Adriana Săftoiu și deputatul Eugen Bejinariu, împotriva ministrului Apărării Naționale, Teodor Atanasiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de comunicare de informații false, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și abuz în serviciu contra intereselor publice.

Ministrului Apărării Naționale,
Teodor Atanasiu (Foto: arhivă)Potrivit unui comunicat al Președinției, Traian Băsescu a decis întrunirea comisiei în baza Legii nr. 115/1999 pri

vind răspunderea ministerială.
Raport pentru președinteLegea prevede că, pe baza analizei sesizării, a probelor depuse în susținerea acesteia, a declarațiilor și a probelor invocate de membrul Guvernului față de care se solicită urmărirea penală, comisia specială va prezenta președintelui un raport cu propuneri privind urmărirea penală sau clasarea sesizării.Totodată, șeful statului va hotărî asupra raportului prezentat de comisia specială și va dispune comunicarea soluției mijloacelor de informare în masă.Comisia este formată din Ștefan Deaconu, consilier prezidențial, Katalin Barbara Ki- bedi, secretar de stat - Ministerul Justiției, Laura Ștefan, director al Direcției pentru relația cu Ministerul Public și de prevenire a criminalității și corupției din cadrul Ministerului Justiției, Ștefan Iancu și Gabriel Niță, chestori de poliție în Ministerul Administrației și Internelor.

Reuniune 
de urgență

Tokyo (MF) - Coreea de Nord a cerut ambasadorilor săi din străinătate să se întoarcă temporar la Phenian pentru o reuniune de urgență începută anterior săptămâna aceasta.Agenția de presă Kyodo a citat o serie de surse diplomatice implicate în negocierile multipartite în vederea suspendării programului nuclear al Phenianului care au afirmat că reuniunea, începută marți, urma să dureze aproximativ patru zile. Reuniunea ar fi fost organizată pentru a discuta căile de contracarare a criticilor comunității internaționale privind testele cu rachete efectuate la începutul lunii. Consiliul de Securitate al ONU a votat sâmbătă în unanimitate a- doptarea unei rezoluții în care a cerut regimului de la Phenian să stopeze programul de testare a rachetelor balistice.
Continuă operațiunile 
aeriene și terestre
■ Nici un semnal că 
Israelul sau inamicii săi 
șiiți din Liban ar fi dispuși 
să înceteze confruntările.

Beirut (MF) - Aviația israe- liană a continuat, ieri, raidurile în Liban, în timp ce forțele terestre s-au confruntat cu milițiile Hezbollah în zone situate de-a lungul frontierei dintre statul evreu și Liban.
Civilii, speriațiPopulația civilă din Liban se teme că bombardamentele israeliene s-ar putea intensified după încheierea operațiunilor de evacuare a occidentalilor.Miercuri seara, Israelul a lansat 23 de tone de substanțe explozive asupra unui buncăr din sud-estul Beirutului unde se presupunea că se ascund liderii Hezbollah, însă gruparea islamistă a anunțat ulterior că nici unul dintre liderii săi nu a fost ucis în raidul care a afectat și o moschee aflată în construcție.

De altfel, ieri dimineață, armata israeliană a anunțat că militarii săi sunt implicați în schimburi de focuri cu membri Hezbollah în apropierea frontierei israelo-libpneze.
63 de civili morțiȘaizeci și trei de civili libanezi au murit în raidurile israeliene de miercuri, acesta fiind cel mai grav bilanț de la declanșarea ofensivei în Liban, în urmă cu nouă zile.De cealaltă parte, rachetele lansate de Hezbollah au omorât doi copii în orașul israe- lian Nazaret.Alte obuze au vizat orașul Haifa, lovind un restaurant de pe malul mării care însă era închis.în pofida preocupării comunității internaționale, nu există nici un semnal că Israelul sau inamicii săi șiiți din Liban ar fi dispuși să dea curs apelurilor lansate de Guvernul de la Beirut pentru încetarea confruntărilor soldate până în prezent cu 299 de morți în Liban și 29 în Israel.

Evacuați Pușcași marini americani au debarcat ieri pe o plajă din Beirut pentru a facilita operațiunile de evacuare a concetățenilor lor, revenind după 23 de ani într-un oraș în care un atac Hezbollah a ucis, în 1983, 241 de militari americani. (Foto: epa)
Rănit, își con
tinuă misiunea

București (MF) - Un militar român a fost rănit în Afganistan, miercuri, la ora 18.40, în ur- 1 ma unui atac cu rachetă asupra bazei aeriene din Kandahar. Maiorul Ion Stane iu a fost surprins de suflul exploziei, fiind rănit ușor. El a fost transportat imediat la spitalul bazei aeriene din Kandahar, fiind a- tins de schije și pietre la piciorul stâng, coapsă, spate și față. Stanciu a suferit o intervenție chirurgicală minoră iar a- cum este apt să își continue misiunea.
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Iranul sfidează comunitatea internațională3
■ Teheranul a anunțat 
că este hotărât să pro
ducă pe propriul terito
riu combustibil nuclear.

Teheran (MF) - Iranul a a- firmat ieri că este hotărât să producă pe propriul teritoriu combustibil nuclear, sfidând apelurile comunității internaționale de suspendare a demersurilor în acest sens și a acuzat Statele Unite că încearcă să împiedice ajungerea la o soluție negociată în dosarul nuclear.„în baza legii, Iranul intenționează să producă 20.000 de MW de energie electrică în următorii 20 de ani și are nevoie să producă în interiorul țării combustibil nuclear pen

tru a alimenta aceste reactoare”, a declarat negociatorul- șef în dosarul nuclear, Aii La- țf ••«•••.............. ........................................iranul intenționează să 
producă 20000 de 
MW de energie ■ 
electrică in 
următorii 20 de 
ani.

Au Larijani

—...  .......... wrijani, intr-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.
AmenințăriOficialii iranieni au amenințat anterior că vor reconsidera cooperarea Teheranului cu Agenția Internațională pentru Enegie Atomică și

participarea la Tratatul de Neproliferare Nucleară.Cele cinci state membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU Statele Unite, China, Rusia, Marea Bri- tanie și Franța - împreună cu Germania au propus Iranului suspendarea programului de îmbogățire a uraniului în schimbul unor stimulente economice și diplomatice.
N-au primit răspunsIranul a anunțat că va & un răspuns ofertei primite până la 22 august, sfidând cererile comunității internaționale de a grăbi răspunsul. Dosarul nuclear a fost remis Consiliului de Securitate după ce Tehranul nu a răspuns în timp util acestei oferte.

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone/Ciprian Marinuț, Clata Pâs, 
Daniel I. Iancu, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru

Abonamentul la Cuvântul liber costâ 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei. plus 
taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Dacă vrei sâ testezr gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la

Reclamați!
privind

difuzarea
ziarului

la telefonul
0801 C30303
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• Expoziție de grafică, ieri la Galeria de Arte din Hunedoara, a avut loc vernisajul expoziției de grafică a studenților de la Universitatea Națională de Arte București - anul II, clasa profesor Mircia Dumitrescu. (S.B.)
Bătaia nu e „ruptă din Rai"

• SAPARD la final. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit va mai primi cereri de finanțare pe proiecte SAPARD până 
ti sfârșitul lunii iulie. Până acum au fost epuse 5118 de cereri de finanțare, din care 3883 de cereri în sumă de 1,2 miliarde de euro au fost deja declarate eligibile. (C.P.)

România 
incredibilă!!!
Tiberiu Stroia
tiberlu.strolaginformmedia.rc

■ Peste 400 de femei 
din județ recunosc că 
acasă trăiesc un adevă
rat coșmar.

Ina Jurcone
lna.jurconeginfornimedia.ro

Petroșani - Campioni la bătutul nevestelor sunt minerii din Valea Jiului, însă statisticile arată că la două zile o femeie moare ca urmare a violenței domestice. Statistica a fost făcută publică la finalul Expoziției Martorelor Tăcute realizată la sfârșitul anului trecut de Lenuța Angalita, directorul Fundației „Conexi

Este incredibil ce se poate întâmpla în 
România. Omar Hayssam, un arab sus
pectat că a pus la cale răpirea celor trei jur

naliști români, este de negăsit. Eliberat 
condiționat, pe baza unor rapoarte absolut 
dubioase, Omar a reușit să demonstreze, încă 
o dată, că suntem o țară de rahat. O țară în 
care tipul ăla nebun, ce umbla cu două 
butelii de gaz în portbagaj, a devenit teroristul 
numărul unu, în timp ce cheia principală în 
telenovela răpirii jurnaliștilor este liber.

* Rste incredibil ce se întâmplă în România.
CMă mir cum își mai pot permite ăștia din 

Alianța, pompos intitulată, Dreptate și Adevăr, 
să ne ceară să credem că în România 
instituțiile statului își fac treaba. Cum de mai 
au tupeul să ne povestească tâmpeniile alea 
despre luptă anticorupție și despre moralitatea 
Justiției, când persoana acuzată că a ținut o 
țară-ntreagă cu sufletul la gură a dispărut fără 

«*urmă. Sunteți jalnici! O copie fidelă a fostului 
/CDR! Aceiași diletanți mânjiți până-n gât, 
’fideli unui singur principiu: Eu conduc, deci 
eu mă îmbogățesc! Și dacă, după guvernarea 
CDR, PNȚCD-ul a dispărut de pe scena 
politică, astăzi totul se aruncă înspre PNL. în 
realitate însă toți sunteți o apă și-un pământ. 
Vai de țărișoara noastră!

Manifestare
Vălișoara (I.J.) - Comuna Vălișoara aniversează 500 de ani de atestare documentară. Manifestările prilejuite de acest eveniment se vor desfășura în perioada 22-23 iulie. „Familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie vor fi felicitate în cadru festiv. Vom acorda și o diplomă de cetățean de o- noare ministrului Muncii, Gheorghe Barbu, care a susținut cel mai mult comuna noastră”, spune primarul Ioan Huh.

Anumite cabmete și birouri individuale 
vă pan Ie dispoziție Cuvântul Liber, zilnic. 
Acestea sânt locațiile unde puteți să citiți 
GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Im Georgeta, din Hune

doara
- Cabine! medical doctor Chlrlac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara 
■ Laborator Ar Medica, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Sabinei medical doctor RSceanu Ileana, din Hune

doara
- Farmacie veterinară Mira Vet Impex S.R L, Hunedoara
- Cabine! medical doctor Josan Elisabela, din Deva

■- Cabinet medical doctor Maieu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

Procesul „Comorilor dacice"
■ Doi martori au fost 
audiați ieri la Tribunalul 
Hunedoara, în procesul 
„Comorilor dacice".

Deva (T.S. - în proces sunt implicate 13 persoane - patroni de cluburi, de case de schimb valutar și de magazine. Unul dintre martori i-a acuzat pe doi dintre inculpați, Popa Sorin (care a decedat) și pe Ciprian Hidișan de sechestrare, lovituri, intimidare și amenințări cu armă albă.
Crește numărul acciden
telor pe munte

Deva (M.S.) - Salvamontiș- tii atrag atenția asupra creșterii numărului de accidente din Masivul Retezat.„Mulți turiști vin la munte după un an de muncă sedentară. Traseele sunt tratate cu o oarecare neseriozitate, pentru că nu se ține cont de tim-

Pe munte, echipați corespunză
tor! (Foto: T. Mânu)

întâlnire între copii
Deva (M.S.) - Nouă deținuți minori din Penitenciarul Bâr- cea Mare s-au întâlnit ieri cu mai mulți copii din Centrul de plasament Uricani, în cadrul unei tabere creștine care funcționează în localitatea Vărmaga. Acțiunea face parte din programul de reeducare al minorilor din pen- 

uni” Deva. Pe locul II în ierarhia „caftangiilor” sunt cei care trăiesc într-un mediu afectat de sărăcie. Medicii psihiatri spun că de vină este viața stresantă, lipsa unui loc de muncă sigur și grija zilei de mâine. „Peste 300 de femei au cerut numai în acest an ajutor după ce au fost bătute cu bestialitate de soți. Numărul cazurilor de abuz este mult mai mare în realitate. Statisticile sunt greu de realizat pentru că femeile nu-și fac publică situația decât în cazuri extreme când recurg la măsuri legale împotriva autorilor”, declară Gabriela O- prea, președinta asociației
Alertă cu bombe, la Govăjdie

Deva (T.S.) - în timp ce se afla în pădure, unde căuta lemne de foc, Vasile Mihăilă din localitatea Govăjdie a observat capetele a două proiectile. „Am alertat imediat Poliția. Mă gândeam că există posibilitatea ca bombele să explodeze și să rănească pe cineva. Mai ales că erau a- proape de cărare”, spune săteanul. în urma telefonului dat de Vasile Mihăilă, la fața locului s-au prezentat un pluton format din 30 de jandarmi, o unitate specială din cadrul SRI și angajații Serviciului de Protecție Civilă

Bărbatul a declarat că, astfel, aceștia ar fi vrut să recupereze un miliard de lei, bani pe care martorul ar fi trebuit să- i dea unei femei, în urmă cu trei ani.Parchetul Curții de Apel din Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată, la Tribunalul Hunedoara, a celor 13 persoane, pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, efectuare de detecții și săpături în siturile arheologice, furt calificat de obiecte de patrimoniu, lipsire de libertate în mod ile

pul necesar pentru străbaterea acestora, oamenii nu au condiție fizică și sunt echipați necorespunzător. în aceste condiții intervine oboseala și apar accidente nedorite”, a declarat joi șeful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.Ultimul caz a fost cel al unei tinere în vârstă de 23 de ani, din Miercurea Ciuc. Victima efectua un traseu între cabana Gura Zlata și Lacul Zănoaga. Aflată în prima zi pe munte, fără antrenament și cu un rucsac greu, tânăra a alunecat și și-a fracturat gamba piciorului drept. Pentru salvarea ei au intervenit salvamontiștii din Lupeni și Hunedoara.
meci de fotbal între echipe constituite ad-hoc.Activități de acest gen vor mai continua, fiind vizate sportul sau deplasările în locuri cu semnificație culturală și istorică.Tabăra de la Vărmaga este organizată cu sprijinul Asociației Creștine ..Casa Haru-

Geta Henț (Foto: T. Mânu) FloricaOPT Phoenix Petroșani. Pe lângă violență, s-a înregistrat și o creștere semnificativă a numărului de cazuri de abandon de familie. Polițiștii au instrumentat peste 70 de cazuri, jumătate dintre cei acuzați de părăsire s-au ales cu dosar penal și au fost con-

Hunedoara. Desfășurarea de forțe a fost ulterior explicată prin faptul că specialiștii nu cunoșteau starea de degradare a celor două bombe.„Am izolat zona pentru că nu știam dacă proiectilele mai au capacitatea de a exploda. După ce echipa SRI și-a încheiat misiunea, am înțeles că nu exista nici un pericol. Bombele sunt din al doilea război mondial și explodaseră, deci nu exista pericolul unei noi explozii”, declară Petru Stăncoane, comandantul Serviciului de Protecție Civilă Hunedoara.

gal, violare de domiciliu și șantaj.

Kosoni (Foto: T. Mânu)

acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul îritr-un
mod inedit sau în cel mai simplu mod posibil și faceți fotografii, 
vă rugăm să participați cu cea mai reușită dintre ele la concursul
nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru, 
iar autorul ei va fi premiat pe măsură! Trimiteți fotografiile pe 
adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu 
- redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834,
0720/400437.

damnați la închisoare. „Din cauza sărăciei, bărbații fac o cădere psihică și se răzbună pe soții”, declară Geta Henț. „Eu cred că femeile sunt prea slabe să țină piept greutăților sau bărbaților impulsivi. Nu se pot impune prea ușor”, susține Florica.

Se recuperează proiectilele

SărbătoareUricani (M.S.) - Localnicii din zona orașului Uricani au urcat ieri pe Muntele Tulișa, din Valea Jiului; unde i-au comemorat, pentru prima dată după 90 de ani, pe soldații căzuți pe frontul de luptă în timpul primului război mondial. în memoria acestora, autoritățile au ridicat în zonă, la peste 1700 de metri altitudine, o cruce din mozaic și marmură.

lna.jurconeginfornimedia.ro
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Ziua națională a Reqatului Belgiei
1718 - A fost încheiat tratatul da la PassatowM, prin care 

$1Oltenia treceau în stăpânirea Imperiului Habs- 

usiaQfC» j _ ... i ii.

1774 - A fost încheiat Tratatul de la 
Kuciuk-Kainargi, între turcia și Rusia, 

este se obligă să evacueze teritoriul țâ
rilor române. Se prevedeau: scutirea 
Priritipatemr țfe plata harasW-ii J* o 
perioadi de rfc ini. confirmarea vedtf- 
ite acestora, dreptul Rusiei de a Interve

ni la Poartă 1 faw Urilor române. ______ ___________
1821 - S-a născut poeții, scriitorul ți omul poHtic Vasile

1&1 - A avut loc la București prima reprezentație a pie

sei «Hamlet» de WHIiam Shakespeare, __________________ _
1899 - S-a născut scriitorul American Ernest Hemingway 
(W < laureat al Premiului Nobel ppntru literatură în 1954 
0^ îSHBO? =- ■ ''. 5 x
1914 - Consiliu'! de Cort i României, reunit la Sina
ia, a respins cererea regelui Carol l de intrare te război 

alături Ue Puterile Centrale, hotărând neutralitatea 
României.

Cer mai mult senin. Maxima va fi de 33°C, iar minima de 18°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer parțial senin. Maxima va fi de 33°C, iar minima de 17°C.
Duminică. Cer temporar noros. Temperatura maximă 31°C. Minima va fi de circa 17°C.

■

Berbec _ _ . .. .......
' Se pare că nu aveți nici un moment de relaxare, dar ima

ginația și ingeniozitatea vă ajută să duceți totul la bun 
sfârșit. Astăzi puteți avea mari realizări financiare.

Itaur
Aveți șanse de reușită în tot ce faceți. Este un moment 
excelent pentru a susține examene, lucrări artistice șl 
proiecte. Relațiile pe plan sentimental sunt bune.

Gemeni ______ ______ . j ' i

Sunteți hotărât să începeți o afacere, dar nu prea vă ajung 
banii. Dacă reușiți să vă puneți la lucru Imaginația șl inven
tivitatea, puteți face rost de suma necesară.

Rac . ,. ............ ............. .........
Zi favorabila pentru planurile de viitor și pentru demararea 
unor noi activități în domeniul social. Relațiile cu prietenii 
șl cu partenerul de viață sunt excelente.

ffSț în prima parte a zilei sunteți visător șl aveți teiHdîn|a să 

neglijați problemele pe care le aveți de rezolvat. Nu începeți 
noi activități, pentru că Iu ați decizii greșite.

Fecioară............. .....................
Talentul dumneavoastră creativ este apreciat în societate. 
Ar fi bine să îl folosiți pentru rezolvarea problemelor pro
fesionale șl în afaceri, fiți foarte prudent!

Balanță _ _____ ______ ■
Nu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să amânați întâl
nirile de afaceri. De asemenea, amânați deciziile financia
re. Dedicați-vă unor activități relaxantei

Scorpion
Aveți succes. în activitățile legate de cămin, dar și în soci
etate. Puteți să vă faceți planuri de viitor. Ideile dvs. sunt 
apreciate de partenerul de viață și de parteneri.

.Săgetător ........................... ■ .
Puterea creativă de care dispuneți vă îndeamnă să începeți

/

Calendar Creștin-Ortodox______________________
Cuv. Simeon și loan Pustnicul; Sf. Prooroc lezechiel.

Calendar Romano-Catolic___________________
Ss. Laurențiu de Brindisi, pr. înv.; Daniel, profet.

Calendar Greco-Catolic______________________
Ss. Simeon, c. ți loan, însoțitorul său.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: S - H - PUF - POVARA 
-AH - LUMINA - A - A - AMABIL
- ZALE - 1ST - AN - LUA - E - A
- ETAN - CR - TAVA - SOLO - 
PORT - LAF - BAI - UMERI - SOM- 
Nl - IL - BASI - TINA - DO - ON
- RARI

'WNUIVHM
aoâ rece 227087

Mrocaral apâ tseldâ 212225
BsDHenral Bestiica 929
EHaRBsarat Bgz 22»! '

212725
BSMte 112
Pompieri 981
Jwidarmerie 956

955
GM.®. HO 214971
Deranjamente lift 235090
DireroțleSanltar-Veter 221145

o activitate nouă. Aveți șanse de reușită pe plan intelec- > 
tual și sentimental, Nu neglijați odihna! '*> "

Capricorn _________ ________________ _..
fa prima parte a zilei, sunteți mai sensibil decât de obicei, 
iar relațiile cu anturajul ar putea fi ușor tensionate. Fiți pru
dent și nu faceți promisiuni. Relaxați-vă!

Vărsător '
fa viața dvs au loc schimbări importante care vă oferă multe 

Mm satisfacții. Activitatea intelectuală intensă și puterea cre-y 
flrLra* ativă contribuie la succesul dvs. pe plan social.

Pești
începeți ziua plin de optimism și cu o imaginație debor- 
dantă. Aveți toate șansele să vă faceți remarcat prin ta- 
lentul artistic. Nu neglijați relațiile cu persoana iubită!

Energie electrică.......... .... .................. ......................... ......
RMH, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.
Luni, 24.07.2006, energia electrică va fi întreruptă în foca- 
litatea Certej, bl.6 și bl.9, Intre orele 9.00-14.00.

Astăzi, furnizarea gazului metan va fi Întreruptă în Deva,

9.00 - 15.00 pe Str. Minerului, bl. 37, sc. A.

Apă........................................................... . ................. .............
Astfai, furnizarea apei poteisile va fi întreruptă în Deva,

8.00 - 13.00 pe Str. Călugăreni (parțial), NI. Eminescu 
(de la intersecția cu Călugăreni până pe Str. G. Barițiu) fi

Salata de gogoșari și 
conopidă

Ingrediente: 2 kg gogoșari, 1 conopidă, 3 rădăcini de felină + frunze, hrean. Pentru zeamă: la 1 1 de oțet se pune 1 kg de zahăr și 1 lingură cu vârf de sare grunjoasă, piper boabe, foi de dafin, cimbru.
Mod de preparare: Gogoșarii se taie în fâșii de 1 până la 2 cm grosime, conopida se rupe mărunt și se pun în borcan împreună cu felina tăiată cuburi, frunzele de felină tocate nu chiar mărunt și hreanul tăiat după preferințe. Zeama se dă în fiert apoi se pune fierbinte în borcan. Se pune capacul imediat ce se pune zeama. Se pot servi după cel puțin trei săptămâni.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7M Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

8:10 Guvernanta (partea a
Elll-a) (comedie, SUA 

1999). Cu: Gregory 
Harrison, Heidi Lenhart 

9:50 Celebritățile timpului
Btău(s) 

10:35 50deanidedh/ertis- 
ment tn 50 de emisiuni
(r)

1130 Reflector (r) 
12:10 Misterele dn Sankt

El Petersburg (r) (ep. 14) 
13:05 Planeta în jeanși (r) 
1335 Desene animate: Gub 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Spoit 

Meteo 
1430 Corry și restul lumii (r) 

0(ep. 13, comedie, SUA 
2003). Cu: Ben Savage 

1530 Secretul din Sania Vlt- 
v H torta (comedie, SUA 

1969). Cu: Anthony 
Quinn, Anna Magnani 

18:00 Misterele din Sankt

El Petersburg (ep. 15). 
Cu: Nikita Panfilov, 
Andrei Kuzicev 

19:00 Jurnalul TVR. Sport

202 lorfași <kn fatârpiare
«3 (comedie, Franța, 

2003). Cu: Gărard Lan
vin, Jacques Gamblin, 
Clovis Comillac. R.: 
Sam Karmann 

22:10 O tură de aventură.
Prezintă Gianina Coro- 
ndan și Tom Wilson 

22:50 Parfum de glorie cu...
în Mexic, cu Gheorghe 
Gruia 

23:40 Noaptea devoratorilor 
de pitiidtate (partea 
a ll-a) 

24:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo 

020 Povești extraordinare 
13 (dramă, Franța/ltaKa,

1968). Cu: Jane Fonda, 
Alain Delon, Brigitte 
Bardoț Terence Stamp 

230 Jurnalul TVR (r) Sport
Meteo

335 Atracție udgașă (r)
Hfthriller, SUA 2004) 

5:00 Tezaur folcloric (r)

7:00 Știrile ProTV 
9:10 Omul care aduce

9:15 Tânăr și neliniștit
El (film serial, 

reluare) 
10®0 Compania a 7-a sub

Eldar de lună 
(film artistic, reluare) 

12:00 Apropo TV (r) 
13:00 ȘtWe ProTv 
1400 O varii cu Mara
▼ H (comedie, România,

1989). Cu: Teodora 
Mareș, Lucian Nuță, 
Mircea Diaconu, llari- 
on Ciobanu, Sebastian 
Papaiani. R.: George 
Cornea 

1600 Tânăr și nelniștlt (s).

El Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

1700 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
1900 Știrile ProTV. Sport

Vremea

2030 A fast odată to China
▼ El (acțiune, Hong Kong,

1991).
Cu: Jet Li, 
Biao Yuen, 
Rosamund Kwan, 
Jacky Cheung, 
Steve Tartalia. 
Regia: 
Hark Tsui 

2330 La Senia (r) 
24300 îngerul negu 

EKacp'une, SUA 1996).
Cu: Eric Roberts, 
Ashley Crowe, 
Linden Ashby, 
Paul Calderon, 
Gina Tones. 
Regia:

Robert Iscove
1:45 A fast odată In China 

(film, r)
425 Omul care aduce 

cartea (i)
430 StHul Oana Cuzino (r) 
500 La Bloc (r) 
530 Teo (r)

Î 600 în gura presei 
‘ cu Mircea Badea.

Revista presei.
; 7<XJStiri
i 900 In gura presei
‘ (reluare).
5 Revista presei

cu Mircea Badea 
j 10:00 Concurs Interactiv 
; 11:00 Fete și băieți (s, 
: Bdramă, Italia, 2004) 
i 1200 Anastasia (film serial), 
j BCu: Elena Korikova,
> Petr Krasilov,
' Daniel Strakhov

j 1300 Observator 
ș cu Simona
s Gherghe
j 13:45 Negustorii de visuri 
! El (ultima parte) (dramă, 
i SUA 1980). Cu: Mark
j Harmon, Vincent Gar-

j denia, Morgan
> Fairchild, R.: Vincent 

Sherman
j 16:00 Observator

16:45 Secretul Măriei (serial) 
1900 Observator cu

i Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20-45 Dublura
; 13 (acțiune, SUA 2002).

s Cu: Anthony Hopkins,
’ Chris Rock, Peter
\ Stormare, Gabriel

Macht. R.: Joel 
j Schumacher

; 2300 Lovitură cu recul 
1 Q (film artistic, thriller,
; SUA 2001). Cu:

Maxwell Caulfield, 
Joanna Pacula, Chris
tine Elise, Lucky

; Vanous, Robert Pine. 
R.: Vincent Monton

Î 130 Stagiarii (s) 
j 200 Concurs interactiv
> 300 Albi și negri
< SO (film artistic, dramă, 
•| . SUA 1999).

j Cu: Robert Downey Jr, 
i Brooke Shields, Stacy 
j Edwards, Oli 
j 5:00 Dădaca
: B(film serial, reluare) 
’ Cu. Fran Drescher 
’ 6:00 Anastasia (s, r)

8:00 CeZar și Tipar 9:00 Să
rutări furate (s) 10:00 Plaja 
lui Măruță (transmisiune 
directă) 11:30 Caracatița (s, 
r) 12:30 Dragul de Raymond
(r) 13:00 înapoi la mătură 

(doc., r) 14:00 Spellbinder: 
Tărâmul Dragonului (s) 1430 
Aventuri secrete (s) 15:00 
împreună în Europa! Maga
zin interetnic 16:00 Jurnalul

! TVR (r) 16:30 Lecția de en
gleză (r) 17:00 Dincolo de 
hartă 17:35 Sărutări furate
(s) 18:30 Ulița spre Europa 
19:00 Bazar 1930 Dragul de 
Raymond (s)20:00 Ray Mears 
(s) 20:35 D'ale Iu' Mitică 
2130 Jurnalul TVR 22:10 Li
ga gentlemanilor (s) 22:45 
Coolmea distracției estivale 
23:45Dezastrul (thriller, SUA, 
2004) 1:20 Box. CE

‘« s ‘ ■ ; - ; ;

830 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 110O 
Teleshopping 12:00 Look who 
is winning 13:15 A treia plan
etă de la Soare (s, aventuri/SF, 
SUA, 1996) 13:35 Cosby (s) 
14:00 That's 70's show (s) 
1430 Miezul .problemei (r) 
16:00 Naționala de bere 1630 
Trădata js, Venezuela, 2003) 
1730 întreabă-l pe Gabi 
18:30 Știri Național TV 1945 
Jara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 20:00 Film ar
tistic 22:00 Film artistic 24:00 
Film artistic

730 Visuri fără preț (r) 830 
Ciocolată cu piper (s, Brazilia, 
2003) 10:30 iubirea mea, pă

catul (s) 1130 Celebritate (r) 
1230 Minciuna (s) 1330 înger 
sălbatic (s) 15:30 Marilyn (s) 
1630 Visuri fără preț (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 18:30 Rebelde 
(s, Mexic, 2004) 2030 La Tor- 
menta (s) 2130 Tărâmul pasi
unii (s) 2230 Bărbatul visurilor 
mele (s) 2330 Celebritate (s) 
030 Poveștiri adevărate (r) 
1:30 Lori (r) (divertisment) 230 
De 3x femeie (r) (divertisment) 
4:00 Poveștiri adevărate (r) 
4:45 Dorința (s)

730 Flavours - 3 bucătari (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (rj 11:30 

Tele RON 13:00 Garito - p. 
I+II 16:05 Dragoste și putere 
(s) 17:00 Camera ascunsă 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:00 Mariana - 
Prețul inocenței (s) 20:00 Dra
gonul de foc (acțiune, SUA, 
1993) 22:00 Fete fierbinți. Cu 
Vali Bărbulescu 2230 Focus 
Plus. Prezintă: Cristina Jopes- 
cu 2330 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 24:00 Angel Heart (mis- 
ter/horror, SUA, 1987)

6:00 Apropo TV 900 Marceli- 
i no, pan y vino (s, r) 10:15 j

Icstrim Tivi (s) 1045 Madigan 
(film, r) 1245 Marcelino, pan 
y vino (s) 14:00 Descoperă 
România (r) 14:15 Lumea PRO 
CINEMA (r) 14:45 Visuri ame- 

; ricane (r) 16:00 Cheers (r) 
! 1700 îndoiala (dramă/thriller, . 
! SUA 1943).Cu: Teresa Wright, 

i Hume Cronyn 1900 Visuri a- 
■ mericane(s) 20:00 Calea mis- 
\ terelor (s, SF, Canada/SUA, 
i 2000) 22:00 Sânge nevinovat î 
\ (comedie horror, SUA, 1992)

6:55 Viața dimineața. Mati
nal cu Sorin Ganciu și Oana 
Frigescu 9:00 Fan X. Videodi- 
puri 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12.00 Destinații la 
cheie (r) 12:30 Teleshopping 
13:05 Esentze (r) Cu llinca 
Vandici 14:00 Teleshopping 
1435 Lumea cărților 15:00 Te
leshopping 15:35 Euromaxx 
(documentar) 16:00 Documen
tar 1700 Vis de vacanță 17:30 
Pasul Fortunei. Cu Urania 
1900 Știri 19:20 Hobby Mix. 
Emisiune de divertisment 
20:00 Trenul vieții. Talk-show. 
Cu Liana Stanciu 22:00 High 
Life. Cu Monica Stan

06.3007.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

1035 Romeo și Julieta (dra
mă, SUA, 1996).1235 Rezer
vația (aventuri, SUA, 2005). 
14:05 Povestea lui Donald 
Trump (biografic, SUA 2005). 
15:30 Probe murdare (come
die, SUA, 2005). 17:00 Joey 
(Ep. 44) 17:35 Steve Zissou: 
Cel mai tare de pe mare (co
medie, SUA 2004). 1930 Ci
nema, dnema, dnema (maga
zin, sua 2006) 20:00 Agenji 
secreți (dramă, Franța, 2004). 

21:50 Catwoman (aventuri, 
SUA, 2004). 2330 Bordelul 
(documentar, SUA 2003).

12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! 1400 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumea! 1700 Reali
tatea de la 1700 17:45 Edi
torii Realității 1800 Realitatea 
de la 18:00 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:15 Reporterii 
Realității 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:55 Prima ediție 
22:00 Zece fix. Cu Stelian 
Tănase și Mircea Dinescu 
2300 Realitatea de la 2300 
2320 Documentarele Realității 
2400 Realitatea de la 2400

VP
900 Confruntări și fiare vedii 
10:00 Planeta albastră 11O0 
Mașini extreme 12:00 Moto
ciclete americane 13:00 Spi
onii 14:00 Mașinăriile de 
război ale secolului XX11500 
Confruntări și fiare vechi 1600 
Brainiac. Maniaci ai științei 
1700 Curse 1800 Automobile 
americane recondiționate 
19:00 Mașini extreme 20:00 
Vânătorii de mituri 21:00 
Motociclete americane 2200 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
23:00 Big Daddy Kustomizer 
24:00 Constructorii de mo
tociclete
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• Tomograf. DSP Hunedoara a solicitat ministerului bani pentru cumpărarea unui computer tomograf destinat Spitalului din Hunedoara. încă un milion de lei noi a fost cerut pentru investiții ce se vor efectua în următorii doi ani, printre care reabilitarea secției de infecțioase. (C.P.)
• Sanatoriu. în acest an se vor finaliza reparațiile capitale la Sanatoriul de Pneumo- ftiziologie Brad. Ministerul a mai prevăzut o finanțare de 1,5 milioane de lei noi. După terminarea lucrărilor sanatoriul va deveni acreditabil. (C.P.)
Secție pentru cardiaci

Deva (C.P.) - în cadrul Spitalului Județean Deva se va înființa un compartiment de chirurgie toracică destinat bolnavilor cu probleme coronariene, a declarat dr. Dan Magheru, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. Acest compartiment medical va avea șapte paturi disponibile. Decizia a fost luată de DSP Hunedoara ca urmare a faptului că în județ a crescut mult numărul pacienților cu probleme coronariene. De asemenea, directorul DSP a precizat că pe viitor asistența medicală oferită de spitale va suferi modificări, în sensul că se va pune accent pe internările „de-o zi”. Conform acestui sistem, nu se asigură decât diagnosticarea bolii și tratamentul, fără servirea mesei și dormit peste noapte în unitatea spitalicească.

Dan Magheru
(Foto: CL)
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Deva (CP) - Portalul financiar oferă in premieră pe piața 

x românească posibilitatea de a compara costul creditelor 
r cu ajutorul dobânzii anuale efective (DAE) personalizate, 

în funcție de valoarea creditului fi pedoada de ramita- 
sare.

Ciusul valulIm BMR - HJQUHi

1 euro 3,5642 lei

1 dolar american 2,8274 lei

1 gram aur 58,4365 lei
1 liră sterlină 5,2207 lei

1 franc elvețian

k

2,2692 lei

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.
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Soluția jocului din 
numărul precedent
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9 3 2 4 5 î 1 8 6
6 8 4 7 9 3 2 1 5
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Alertă bolnavi: vine canicula!
■ Hipertensivii, cardia
cii, diabeticii, copiii și 
bătrânii sunt cei mai a- 
fectați de caniculă.

Ina Jubcohe___________________
lnajurconetlnfomimedia.ro

Deva - Potrivit prognozelor meteorologice, perioada imediat următoare a lunii iulie va fi caniculară, adică cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius.Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a fost avertizată de Ministerul Sănătății să ia măsuri de alertare a unităților de primiri urgențe de pe întreg teritoriul județului.„S-a dispus suplimentarea turelor cu medici, asistenți medicali și ambulanțieri, acolo unde este necesar. Au fost verificate stocurile de medica

mente din aparatele de urgență cu soluții perfuzabile (calciu lactic, magneziu, glu- coză, vitamine, hidroelectroli- tice, hipotensoare etc.)”, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara.Medicii recomandă în a- ceastă perioadă populației să evite expunerea la soare și să folosească mijloace de protecție (pălării, umbrele, ochelari de soare, îmbrăcăminte subțire. De asemenea, se recomandă creșterea consumului de lichide la 2-4 litri pe zi și o alimentație săracă In grăsimi, evitarea excesului de cafea și a consumului de băuturi alcoolice.„Cei mai expuși în această perioadă sunt copiii mici și bătrânii, dar și bolnavii de hipertensiune, cardiacii, diabeticii și cei cu afecțiuni respiratorii”, adaugă Magheru.Și muncitorii care lucrează

Canicula poate afecta starea de sănătate (Foto: CL)în construcții sau în agricultură pot avea probleme de sănătate din cauza căldurilor mari din jurul orelor prânzului.Este recomandabil să se bea cantități suficiente de apă minerală, evitarea eforturilor

fizice susținute. Măsuri speciale de prevenire a riscurilor pentru sănătate trebuie luate în cazul personalului care lucrează în sectoarele cu temperaturi ridicate și radiații calorice, laminoare la cald, furnale, cuptoare etc.
Protecția pielii contra soarelui

Deva (I.J.) - Anidora loan, Sorina Stanei, Iulia Popa și Delia Anghel întreabă cum se pot proteja de soare în sezonul estival, ce creme solare să folosească și ce înseamnă factorul de protecție de pe cremele de plajă.
Răspuns: „Este recomandabil să se folosească zilnic produse cu factor de protecție cel puțin 15 (multe dintre produsele cosmetice au un asemenea indice), care conțin ambele tipuri de filtre pentru ultraviolete de tip A și B. Asta nu înseamnă să se aplice trei produse cu factor 15 (cremă, fond de ten și pudră). La plajă se folosesc creme sau lo- țiuni în cantități suficiente pentru tot corpul. Cele mai bune creme sunt cele de tipul

Pielea trebuie protejată împotriva razelor UVNivea care sunt tolerate de toate tipurile de piele.Recomandările sunt de circa 30 ml la o aplicare, pentru o persoană de statură medie, astfel încât o sticlă de 250 ml ar trebui să ajungă 2-

3 zile, având în vedere că loțiunea trebuie reaplicată periodic la aproximativ 1-2 ore. Se știe că factorul de protecție se înmulțește cu 10, deci FPS 15 protejează 150 de minute”.

Alergii la soare
Deva (I.J.) - După pericolul razelor ultraviolete, au apărut alergiile la soare. Soarele ridează, îmbătrânește pielea, dilată vasele de sânge, poate favoriza apariția cancerului și adesea produce erupții alergice sub formă de acnee. Erupțiile cutanate cele mai frecvente apar vara. „Se manifestă sub formă de leziuni papuloase sau papulo-veziculoase, variante de edem poliform sau asemănătoare cu înțepătura de insectă. Cele mai afectate sunt femeile tinere, la care apar erupții ce prind decolteul, antebrațul, partea dorsală a picioarelor”, spun dermatologii.

Prin ordonanța nr. 624/CA/2006 a Tribunalului Hunedoara, pro
nunțată în dosarul nr. 2410/2006, instanța a ordonat: „Admite ce
rerea de somație de plată formulată de către creditoarea SC HEIN
RICH ELBERG GmbH, cu sediul în localitatea Tittingdorf Stuvensstrase, 
nr. 49328 Melle/Germania, cu sediul ales în Deva, Cabinet avocat 
MUNTEAN VIOREL, str. Avram lancu, bl. H3, parter, împotriva de
bitoarei SC FOREST MOBIL PRODUCT SRL cu sediul în Câmpu lui Neag, 
Str. Principală, nr. 1 și, în consecință:

Somează pe debitoare să plătească creditoarei suma de 52.700 
EURO în termen de 30 de zile de la rămânerea irevocabilă a prezen
tei ordonanțe. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 
124 RON și 500 EURO - cheltuieli de judecată. Cu drept la cerere în 
anulare în termen de 10 zile de la comunicarea cu debitorul". Pro
nunțată în ședință publică, azi, 25.04.2006. (57678)

Seminar relații de muncă

RECLAMA

Deva (G.P.) - CCI Hunedoara va organiza la sediul din Deva, în data de 26 iulie, un seminar pe tema relațiilor de muncă. Tematica seminarului include aspecte privind contractul colectiv de muncă, înscrierea corectă a datelor în carnetul de muncă și formarea profesională a adulților. Seminarul se adresează administratorilor, conducătorilor compartimentelor de perso

nal sau resurse umane și inspectorilor de personal din cadrul firmelor sau instituțiilor publice, a declarat Călin Pogăciaș, directorul CCI.

Regulament
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajat» Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și EL

CUVAW continuă să-fi facă viața mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

facem noi, din nou, cumpărătu
rile?

Ce trebuie să faci?
în perioada 1-28 iulie cumpără Cuvân

tul Liber, decupează talonul participant, 
completează-1 și depune-1 la O.P.l C.P. 3 
Deva, în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 28 
iulie. Mai multe taloane, mai multe 
șanse de câștig! Iar dacă vrei să nu ratezi 
nici un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziarului, fă- 
ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 
lei.

Și de data asta îți vom da BANI!

Tu faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 28 iulie, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 29 iulie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban. Mult succes!

Talon pentru concurs - 2*1 iulie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă__________________________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

m UBER
CONCUR!

http://www.conso.ro
lnajurconetlnfomimedia.ro


vineri, 21 iulie 2006
• Hoți de cupru. Doi tineri în vârstă de 18 ani, din Orăștie, sunt cercetați de poliție pentru furtul a 380 kg de sârmă din cupru din incinta secției de bobinaj a unei firme din localitate. Tinerii riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 15 ani. (D.l.)
• La braconaj. Țrei hunedoreni au fost prinși pescuind ilegal pe râurile Strei și Mureș de un echipaj din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil Deva. Braconierii au fost sancționați contravențional, amenzile însumând 440 lei noi. (D.l.)
Ajutoare de la Guvern

Deva (D.l.) - Daniel Andronache, consilier județean din partea PC, a făcut cunoscut faptul că prin două hotărâri de Guvern au fost alocate fonduri pentru ajutorarea unor familii din județul Hunedoara. „La aprobarea acestor hotărâri un rol important l-a avut și noul nostru vicepremier, Bogdan Pascu. Este vorba despre 130 de familii și persoane singure aflate în dificultate care au primit ajutoare sociale în valoare de 537 milioane de lei vechi. La acestea se mai adaugă un număr de patru familii care au avut de suferit de pe urma inundațiilor din ultima perioadă și care au primit câte un ajutor de 7, respectiv 8 milioane de lei vechi”, a declarat Andronache.

Gunoiul ne creează probleme
■ Hunedoara nu are 
nici un studiu pentru 
amenajarea unor gropi 
de gunoi ecologice.

Deva (M.S.) - Problema gropilor de gunoi ecologice este tuia dintre cele mai grave cu care se confruntă județul, în perspectiva integrării în UE. Potrivit prefectului Cristian Vladu, în Hunedoara ar fi necesare două deponeuri ecologice, una pentru localitățile din Valea Jiului și o alta pentru partea centrală și de nord a județului. întrebat despre proiectul unei gropi de gunoi ecologice la Simeria, prefectul a afirmat că proiectul nu are acordul oamenilor din zonă, iar zona în care ar fi urmat să fie situată nu corespunde normelor legale. Mai mult, nu există un studiu prin care să se arate structura solului din locul propus pentru amplasare.
Deșeurile din spitaleO altă problemă legată de depozitarea gunoiului se referă la inexistența unui

UE ne cere deponeuri ecologice pentru gunoiul menajerdeponeu special dedicat deșeurilor electronice și electrice, fapt care este o cerință a UE.Tot la capitolul cerințe, situația este delicată în privința deșeurilor periculoase provenite din spitale. Soluția unui incinerator regional la 

Timișoara, unde să fie colectate deșeurile spitalicești, ar putea fi foarte scumpă pentru unitățile sanitare, pentru că este nevoie de condiții speciale de păstrare și transport. O abordare mai constructivă pare a fi, în viziunea autorităților, construirea unui incin

(Foto: CL)erator mai mic, ce ar putea fi folosit împreună cu județul Alba.Dacă studiile vor demonstra că varianta este mai economică, atunci se va solicita Ministerului Mediului o aprobare în acest sens, a afirmat prefectul județului.
Liberalii hunedoreni cer 
excludereaCluj Napoca (D.l.) - Reprezentanții celor 16 filiale din Transilvania și Banat s-au întâlnit ieri, la Cluj, în vederea adoptării unei rezoluții privind actuala criză din partid. Mona Muscă, Valeriu Stoica și Teodor Stolo- jan, au prezentat, luni, un apel pentru unitatea și relansarea partidului, acuzând actuala conducere că jjrin Ljmbaj suburban și prin lipsa de strategie a condus p/rtidul la 13% în sondaje, declarațiile lor nefiind pe placul celorlalți liberali. „Am luat act de petiția celor trei foști lideri PNL, care prin aceasta aduc grave prejudicii partidului, atât prin subminarea din interior, cât și prin aservirea față de Cotroceni. Reprezentanții organizațiilor din Hunedoara și Brașov au cerut chiar excluderea celor trei din PNL, însă până la urmă s-a votat doar ca aceștia să fie aspru sancționați”, ne-a declarat vicepreședintele PNL Hunedoara, Florin Oancea.

MBMUU Ta CGNTCJL1A: Este normal ca ziariștii să lucreze sub acoperire pentru Securitate?

Nu este normal deloc pentru că lumea avea și are încă, cât de cât, încredere în ziariști. Securitatea s-a folosit de toată lumea și nu se putea pune nimeni împotrivă.
Daniel Popa, 
Deva

Securitatea s-a folosit de oameni care nu erau ofițeri. Se știe acum că au fost folosiți ca turnători până și copiii. Nu este deloc normal un asemenea lucru!...
Silviu,
Deva

Nu este corect și nu este normal în primul rând pentru oamenii care aveau încredere în ziariști. Nu a fost corect pentru că aceștia erau astfel mințiți și dezorientați.
Cătălina Biro, 
Deva

a fost deloc nor- al și mai rău a fost că nimeni nu știa că este urmărit.Oamenii îi cam bănuiau pe ziariști că sunt unelte aleSecurității!...
Anonim, 
Deva

După părerea mea, un astfel de lucru a fost incorect, anormal, dar a trecut. Totuși mulțimea este mințită și astăzi de unii oameni de presă care nu pot renunța...
Daniel Szasz, 
Deva

Deva. Galeriile de Artă 
„Forma", din Deva, găz
duiesc expoziția artistei 
Rodica Ailincăi.
Hunedoara. La Galeria de 
Arte a municipiului este 
deschisă o expoziție de 
grafică a studenților de la 
Universitatea de Arte din 

București.

Petroșani. Universitatea 
din Petroșani va vernisa o 
expoziție de sculptură, pic
tură, grafică, ceramică și 
foto, în corpul D al Uni
versității, ce cuprinde 
lucrări realizate în cadrul 

ediției a X-a a Universității 
de vară „Castelul 
Corvineștilor".

Taatra

Petroșani. Teatrul drama
tic „I.D, Sârbu" susține, 
duminică, 23 iulie, ora 
12.30, la sediu, programul 

de recitări „Poeții Văii Jiu
lui".

bpuHi
Hunedoara. Castelul Cor- 
vinilor. Program de vi
zitare a monumentului- 
muzeu: zilnic, între orele 

9.00 - 17.00. Prețul unui 
bilet pentru copii, militari 

și studenți: 20.000 lei, iar 
pentru adulți: 40.000 lei.

Cin un*
Deva. CÎnema „Patria”, fn 

perioada 21 iunie - 27 
iulie, de la orele 17.00 și 
19.00, va rula pelicula 
„Legenda lui Zorro".
„Legenda Iul Zorro". Le

gendarul Zorro pornește 
într-o nouă aventură pen
tru a proteja viitorul Cali

forniei și cetățenii ei. De 
data asta el se luptă cu 
răufăcătorii cu ajutorul fru
moasei sale soții, Elena, și 
al tânărului lor fiu, 
Joaquin. Alejandro De 
LaVega este prins între 
două lumi: viața sa ca Zor
ro și viața sa de familie. 
După ce Alejandro încalcă 
din nou promisiunea de a 
nu mai purta mască, Elena 
îl părăsește și, curând, 
începe să aibă întâlniri cu 
Armand, un conte fran
cez. Dar o explozie miste
rioasă în deșert îl face pe 
Zorro să bănuiască faptul 
că Armand ascunde ceva, 
însă el nu știe că nu este 

singurul care încearcă să 
descopere anumite lucruri.

Hunedoara. Cinema „Fla
căra": Programul se

derulează în zilele de 
sâmbătă și duminică, de la 
orele 13, 16 și 19. în 

perioada 21 - 27 iulie 

rulează filmul „Instinct pri
mar 2".

Spactacola

Muntele Găina - Avram 
laricu. „Târgul de Fete" va 
avea loc în zilele de 22-23 
iulie, pe Muntele Găina și 
în comuna Avram lancu, 
din județul Alba, unde se 

va desfășura cea mai mare 
parte a manifestărilor. 
„Târgul de Fete" va începe 
astăzi, în Avram lancu, 
unde va fi deschisă o 
expoziție de artă populară. 
Ziua se va încheia cu un 
spectacol folcloric și 
recitaluri susținute de 
Nicolae Furdui-lancu, Veta 
Biriș, Mariana Ivan și 

Mircea Târziu. La miezul 
nopții: foc de artificii. 

Duminică dimineață, pe 
Muntele Găina va avea loc 
un spectacol susținut de 
tulnicăresele din Avram 
lancu, urmat de un cere
monial religios la Crucea- 
lancului și o slujbă în 
memoria eroilor neamului. 
Programul de pe Muntele 
Găina se încheie cu un 
spectacol susținut de inter
pret printre care loan 
Bocșa, lonuț Fulea, Mirela 
Mănescu, Adrian Țiboc, 

Dumitru Fărcaș, acorhpa- 
niați de ansamblul folcloric 
din Herța.
Geoagiu-Băi. Astă seară, 
de la ora 22.00, la ștrand,

va avea loc un concert cu 

Morandi. Mâine, distracția 

continuă cu o petrecere cu 
spumă, la ora 22.00. 

Prețul unui bilet de intrare: 
10 lei.
Vălișoara. Sâmbătă și 
duminică vor avea loc 
manifestări prilejuite de 
sărbătorirea a 500 de ani 
de atestare documentară 
a comunei Vălișoara. în 

programul acestora sunt 
cuprinse: sâmbătă, ora 
10.00, meci de fotbal, iar 
seara discotecă, foc de 
artificii și un foc de tabără. 
Duminică, cu începere de 
la ora 10.00, vor avea loc: 
adunarea festivă, depu
nere de coroane la troița 

din centrul comunei, 
lansarea monografiei co

munei - scrisă de loachim 
Lazăr, acordarea de 
diplome de fidelitate celor 
care împlinesc 50 de ani 
de căsătorie și diplome de 
merit pentru cetățeni ai 
comunei. Se va acorda și 
o diplomă de cetățean de 
onoare ministrului Gheor- 
ghe Barbu. Programul zilei 
cuprinde și un spectacol 
folcloric de înaltă ținută cu 
soliști îndrăgiți și ansam
bluri.

Sport

Deva. Școala Normală 
„Sabin Drăgoi". 22 - 29 
iulie: Turneul open de șah 
general „Trofeul Cetății" și 
Turneu copii 14 ani. 
Deschiderea: ora 10.00.
Hunedoara. Bazinul de 
înot Pe lângă clipe petre

cute prin efectuarea unui

sport care formează un 
trup armonios, la bazinul 
de înot se poate beneficia 
de saună, masaj, sală de 

fitness, masă de tenis, bar 
și de serviciile unui salon 
de coafură și cosmetică. 
Prețul unui bilet de intrare: 
90.000 de lei pentru adulți 

și 50.000 pentru copii cu 
vârste cuprinse între 5 și 
16 ani. Copiii sub 5 ani nu 
plătesc. Fiecare serviciu 
enumerat mai sus își are 
taxele sale, avantajoase 
pentru client.
Geoagiu. Ștrandul de la 

Geoagiu-Băi are program 
zilnic, între orele 9 și 19. 
Sâmbăta și duminica, cu 
începere de la ora 21.30, 
este deschisă discoteca.

Deva. Parcul Cetate și 
Dealul Cetății sunt două 
obiective căutate de toți 
cei care doresc să se relax 
eze în aer liber. De la 
poalele Cetății, de lângă 
Stadionul Cetate, se poate 

urca, pentru a vizita mon
umentul Devei, cu tele- 
cabina.
Simeria. Parcul Dendro- 
logic de pe malul 
Mureșului oferă celor dor
nici o ieșire în natură. Par
cul este o atracție den- 
drologică de renume mon
dial și oferă numeroase 

atracții din acest domeniu. 
Hunedoara. Grădina Zoo
logică. Situată în zona Ciu
perca, poate fi vizitată de 
luni până vineri, între orele 
8.00 - 18.00. Prețuri bilete: 
5.000 lei pentru copii și 
12.000 lei pentru adulți.

Straja. Stațiune de turism 
montan situată în județul 
Hunedoara, la o altitudine 

de 1445 m, stațiunea Stra
ja îndeplinește toate con
dițiile pentru o vacanță 
perfectă. Acces auto pe 
DN 66 până în Petroșani și 
de aici la Lupeni. Din 
Lupeni se urcă la Straja cu 
telescaunul. Cu trenul, pe 

ruta Timișoara - Petroșani 
- Craiova, cu schimb în 

Petroșani către Lupeni.
Cabana Montana. Oferă 

servicii de două și trei stele 
pentru 24 de camere și 
120 de locuri în restaurant. 
Specialitatea casei: Rula
da Montana. Camerele de 
trei stele sunt dotate cu 
televizor și minibar. Infor
mații: Tel. 0254/560662 
sau 0723/324776.
Villa Mara. Oferă 70 de 

camere cu 2, 3 și 4 paturi, 
dotate cu baie proprie și 

televizor.
Pensiunea Retezat de la 
Câmpu lui Neag.



„Nu aș
■ Finanțatorul de la 
Cetate spune că duce o 
luptă inegală cu Federa
ția, arbitrii și jucătoarele.

desființa echipa"

• Hematom. Noua achiziție a Jiului pentruviitorul campionat, Marian Constantinescu, wenit de la Poli Timișoara, nu s-a antrenat în ultimele trei zile cu echipa. Cauza? Un hematom la piciorul drept. Fotbalistul a semnat un contract cu Jiul pentru o perioadă de doi ani. (V.N.)
• Record național, La Naționalele de tir cu arcul de la Aninoasa, la care au participat cei .mai. buni sportivi din țară, de la CSM lași, CSM Suceava, CSM Rădăuți, Comando Solea și Minerul Aninoasa, Răzvan Marcu, de la Minerul, a stabilit un nou record național, în proba de 50 de metri, adunând 313 puncte. (V.N.)
încă o victorie

Petroșani (MF) - Jiul Petroșani a învins, cu scorul de 1-0, formația maghiară Tisza- ujvaros, într-un meci amical disputat, miercuri, în cadrul stagiului de pregătire din Ungaria. Golul a fost reușit de Pâcleșan, în minutul 12. Jiul a evoluat în următoarea componență: Anton - C. Dinu, Kalai, Pa- naitescu, Drăghici - Pâcleșan, Constantinescu, Găldean, A. Ilie - Vrăjitoarea, I. Marinică. Au mai intrat pe teren: Peușan, ** Petrescu, Militaru, Dulcea, Bfalvi. Până acum, echipa din Petroșani a mai înregistrat două victorii, 1-0 cu Ferencvaros și 2- 0 cu Bocs, și un rezultat de egalitate, 1-1, pu Vassas Budapesta.

Unii dintre jucătorii Jiului consideră că nu 
ar fi o tragedie dacă ar juca în liga a doua

(Foto: T. Mânu)

Valentin Neagu

valentin.neaqu@informmedia.ro

Deva - Reluăm astăzi discuția despre ceea ce se petrece în prezent la Cetate Deva, pentru că ni se pare important a- cest lucru, mai ales că este singura echipă de Ligă Națională din județ.De mai multă vreme, finanțatorul handbalistelor, Marian Muntean, încearcă să atragă în jurul echipei și alți susținători, dar degeaba.
întâlnirea s-a amânatCel mai recent asemenea demers l-a făcut acum câteva zile, când a solicitat pe această temă o întâlnire cu președintele Consiliului Județean, Mircea Moloț, și primarul 
„Trofeul Cetății"

Deva (V.N.) - în perioada 22-29 iulie a.c., la Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva se va desfășura ediția a XX-a a Turneului Open de Șah General „Trofeul Cetății”, precum și un Turneu pentru copii - 14 ani. Organizator este Clubul de Șah Deva. Ședința tehnică va avea loc sâmbătă, 22 iulie, ora 16, iar după o jumătate de oră se va desfășura și prima rundă. în total, pe parcursul celor opt zile de concurs se vor desfășura nouă runde. Ritmul de joc este de două ore pentru 40 de mutări, la care se adaugă 30 de minute activizare. în total, cinci ore de joc. De asemenea, în 26 și 28 iulie se vor desfășura turnee-blitz. în ceea ce privește turneul de copii, a- cesta se desfășoară în sistem elvețian pe durata a nouă runde, în aceleași condiții tehnice ca la turneul general. Juniorii cu coeficient ELO pot participa la turneul open general sau la turneul pentru copii.

Handbalul devean nu-i atrage pe finanțatori (Foto: t Mânu)municipiului Deva, Mircia Muntean.„Eu nu am înființat această echipă ca s-o desființez. Dar le- am explicat celor doi oficiali că ceea ce fac eu este o luptă inegală cu Federația, cu arbitrii, dar și cu jucătoarele. Desigur că voi continua să finan

țez echipa, dar de unul singur, și în condiții tot mai grele, este imposibil. Simt de acord cu primarul Devei, care mi-a spus că ceea ce propun eu este o problemă importantă și trebuie discutată serios, dar timpul ne presează” - ne-a declarat Muntean. De asemenea,

el a mai precizat că sunt multe probleme care îl depășesc și are nevoie de sprijin.Este vremea ca la Deva să se facă și performanță, nu să se ducă doar o luptă pentru salvarea de la retrogradare. Ar mai fi nevoie de 2-3 miliarde de lei pentru acest lucru.

Drida, împrumutat la Jiul?
Petroșani (MF) - Jiul Petroșani va juca partida cu FC Argeș, din prima etapă a Ligii I, programată în 30 iulie, la Alba Iulia, în cazul în care gruparea patronată de Alin Simota va primi licența pentru noul sezon. „Am ajuns la o înțelegere cu cei de la Alba Iulia și au fost de acord și cei de la FC Argeș ca meciul din prima etapă să-l jucăm la Alba Iulia. Mai rămâne să avem licența pentru noul sezon”, a spus Boboc. George Boboc, care însoțește echipa Jiul în cantonamentul din Ungaria, s-a arătat surprins de informația că Steaua îl va returna sub formă de împrumut pe mijlocașul Adrian Drida. „M-a surprins să aud că Olăroiu nu- 1 mai vrea pe Drida. Deocamdată jucătorul nu a venit în cantonamentul din Ungaria, dar dacă va reveni la noi, îl așteptăm”, a comentat oficialul grupării Jiul. Se așteaptă partide puternice

(Foto: T. Mânu)

Unde te poți abona?
■ la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva. 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

.Q/m. poți participa?
la-li un abonament la Cuvântul Liber pen 
tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citii bine), sau prelungeste-ti actualul

Profită de acest concurs 
Âbonează-te acum!

CONCURS
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Testează GRATUIT Ukxdiuiu
AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:'
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta); ;
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate; i
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la l
prima oră a dimineții; 1
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 1 
Bocial, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT; (
6. în fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de (
firme din diferite domenii, care iși prezintă ofertele; i
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber vă ajută să vă găsiți job-ul potrivit, oferin 
du-vă o listă completă a ofertei locurilor de muncă din județ
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale Cuvântul i 
liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform i 
Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara. I
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int 8806, per- : 
soană de contact Magdalena Șerban sau la 0801030303 (netaxabil).

Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului! 
Este valabil doar pentru cei care in ultimele sase luni nu au fost abonați la

Numele ___ ________________________________________________________________PrenumeleAdresa la care doresc să primesc ziarul:StradaNr.____________ Bl.____________________ Sc._________ Ap.______Localitatea____________________________________________________________Telefon (opțional)____________________________________________________
DA i~I vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

cp

h

JURNAL
mmTV

mailto:valentin.neaqu@informmedia.ro


MICĂ PUBLICITATE /*vineri, 21 iulie 2006
Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, lemidecsmandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).

• Deva, Aleea Romanilor, bl. 16, etaj 2, 
contorizări, preț 620 milioane lei, negociabil. 
Tel. 213106. (15/17.07)

• Deva, Zamfirescu, bl. CI, etaj 4, ap. 40, 
preț 1 mid. lei, negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere la etajele 1 ■ 2. Tel. 
0254/223711.(15/18.07)

• apartament 2 camere, zonă OM, et.l, zonă 
foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.

• zona Zamfirescu Deva, semidecoman- 
date, contorizări, bucătărie mare, 2 holuri, 
vedere in 2 părți, parter, baie amenajată 
modern, balcon, 55 mp, izolat, etaj 4, preț 
810 milioane lei. Tel. 232528, 0724/669070, 
0748/620223. (5/14.07)

• decomandate, etaj 2, zonă ultracentrală Deva, 
balcon, parchet, 57 mp, contorizări, preț 115.000 
ran. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică aer condiționat, parchet, gresie, faianță 
zona Lido, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• urgent, semidecomandate, centrală termică 
gresie, faianță parchet, etaj 3, zona Bejan, preț 
63.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• circuit, centrală termică parchet, gresie, 
faianță balcon închis, zona Dacia, preț 90.000 
ron. Tel. 0745/639022,0726/316796.  (Al)
• Gojdu, ST-48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil Imediat, tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• parter, contorizări, bine întreținut, Al. Streiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5) .
• eta| Intermediar, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)
• etaj 1, bloc de cărămidă balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere în față, Al. Păcii, 
preț 98.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, parchet, gresie, faianță contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfirescu, preț 85.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0724/005228. 
(A5)
• etaj 1, gresie, faianță contorizări, Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• urgent, zona Uzo Baican, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

• lufiu Maniu, semidec., et 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2) ■
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et. intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresul, circuit et III, parchet gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Gojdu, dec, parchet, apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec, parchet, gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat, vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578. (A8)
• zona piață, etaj intermediar, dec, centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet 
parțial mobilat, balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mld.„ neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
■ idtracentral, etaj intermediar, dec., 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1,250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)
• zona BAIcescu, bloc de cărămidă etaj 2 din 4, 
dec, parchet, gresie, faianță centrală termică 
termopan, bine întreținut, preț 1,250 mid, tel. 
211075,0726/679557,0745/666447. (A3)
• zona 22 Decembrie, 65 mp, dec, centrală 
termică gresie, faianță parchet, vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid., neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec, contorizări, bine 
întreținut. Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zona Zamfirescu, dec, centrală termică, 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zonă ultracentrală, contorizări, parchet, fără 
amenajări. Preț 850 mii, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (A3)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, neg, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Crițutai, etaj intermediar,' balcon, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona Ucee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet, interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat, preț 80.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498.  (A4)
• zona Dada, bloc de cărămidă modificat, cu 
intrări separate, balcon închis, centrală termică 
parchet, gresie, faianță ușă metalică liber, preț 
89.000 ron, neg, accept credit ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
• 50 mp, aproape de Șc, Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificări, parchet, balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg, se acceptă și credit, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită 50 mp, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, 
neg, zonă liniștită tel. 232808,0723/251498. (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 28.500 euro, negociabil, urgent, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)

» ura Decebal ■ Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent, preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• Mu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• oajita, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron. negociabil. Tel. 221712, 
0?24/Smi(A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
»Cnpriul, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712 0724/305561. (A2)Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• urgent, apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă etaj 
1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim etaj 5, se 
Oferă plata pe loc, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4'Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, parter, in Hunedoara, Micro 5, 
preț negociabil. Tel. 0723/697440 sau 
0254/242114. (5457591/19.07)
• Deva, etaj 2, zona Gojdu, 75 mp, balcon, 
parchet, contorizări, preț 115.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)

ALPHA BANK

ALPHA BANK
Parte a ALPHA BANK Group, cel mai important grup financiar privat din Grecia, deținând 
o poziție de lider în cadrul instituțiilor bancare din Uniunea Europeană, ALPHA BANK ROMÂNIA a fost
prima bancă străină intrată pe piața românească după 1989. Astăzi, ALPHA BANK ROMÂNCA este una 
dintre cele mai importante instituții din sistemul bancar românesc. ALPHA BANK ROMÂNIA oferă 
clienților săi soluții inteligente și flexibile în scopul satisfacerii într-o manieră promptă și individualizată 
a solicitărilor acestora.

în concordanță cu strategia de dezvoltare a băncii pe piața românească, angajăm pentru 
SUCURSALA DEVA:

ANALIST CREDITE - persoane juridice

Persoana vizată va avea atribuții legate de creditare/analiză financiară raportată la segmentul < 
persoanelor juridice.
Cerințe:
• Licențiat/ă al/a unei facultăți cu profil economic
• Experiență bancară în activitatea de creditare/analiză financiară raportată la segmentul persoanelor 

juridice
• Cunoașterea standardelor financiare IAS și RAS
• Cunoștințe de limba engleză, scris și vorbit
• Orientare spre clienți și rezolvarea într-o manieră promptă și profesională a solicitărilor de finanțare 

venite din partea acestora
• Abilități analitice și numerice
• Abilități de bună comunicare și relaționare interpersonal
• Seriozitate, încredere în forțele proprii, responsabilitate și atitudine pozitivă

• proprietar, Deva, zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, parter, balcon închis, 
pivniță exclus intermediari. Tel. 
0744/333516. (2/17.07)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Decebal, preț 1330 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• dec, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, parchet, contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128.000 RON, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• dec, CT, parchet gresie, faianță zona 
Creangă preț 1,4 mid., neg., tel. 0742/019418. (Al)
• urgent, decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• zona Liliacului, et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane înohise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Lido, dec., parchet, apometre. CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. I 
0746/779288. (A8)
• zonă ultracentrală dec., balcon, boxă 
bucătărie mărită, centrală termică gresie, 
faianță lamelar. totul nou, suprafață mare. Preț 
1380 mid., neg. Tel. 2111075, 0745/666447. 
0726/130557. (A3)

• zonă ultracentrală dec., 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet uși interioare din lemn, 
centrală termică ocupabil imediat. Preț 1,400 
mid., neg. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(A3)
• zona lido, centrală termică gresie, faianță 
parchet amenajat bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona Caipați, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet, 
bine întreținut, preț 148.000 ron, neg., accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• str. Zamfirescu, etaj 1, bloc de cărămidă 
balcon mare, modificări, termopan, parchet, 
gresie, faianță instalații sanitare și electrice noi, 
preț 42.000 euro, neg., tel. 0745/302200, 232808. 
(A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg., tel. 0723/251498.0254/232809. 
(A4)

A.P.M. Hunedoara și Hertim Agrees SRL titular al proiec
tului „Construcție fermă vad" din satul Reea, anunță publicul interesat 
asupra deounerii solicitării pontau obținerea acordului de meoiu. 
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului 
propus peri fi consultate la sediul A.PJH. Hunedoara, din municiniul 
Deva, sta. A. Vlaicu, nr. 25, dfaiic, înle orele 8 -16. Observațiile, 
publicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, în termen de 
IO zile lucrătoare oț > data apariției anunțului. [576281

• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică . 
preț 145,000ron.Tel.0740/013971.(A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane' 
modernizări, centrală termica, preț 150.000'ren. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

informația te privește! s

GRUP FRANCEZ RECRUTEAZĂ INGINER - DIRECTOR DE UNITATE
GRUP FRANCEZ din domeniul tratamentului termic al pieselor mecanice, cu 10 

entități de producție, 230 angajați, cifra de afaceri 23 milioane euro, recrutează: 
Responsabil de unitate de producție situată în Deva 

(referința RRO)
Persoană cu experiență în managementul unității de producție >î resurselor 

umane, monitorizează activitatea desfășurată: gestionarea personalului (15 
persoane), organizarea tehnică a producției, controlul în aplicarea procedurilor.

Toate activitățile administrative ce intră în atribuțiile dumneavoastră, necesare 
unei bune funcționari a unității de producție, vor fi realizate cu sprijinul unui asistent 
administrativ.

Veți colabora cu specialiștii grupului detașați la Deva și veți fi în strânsă legătură 
cu societatea mamă.

Pragmatic, organizat, trebuie să aveți o preocupare constantă pentru eficiență.
Formație tehnică (inginer), experiență într-o funcție de conducere a unei unități de 

producție, limba franceză scris și vorbit fluent.
Așteptăm candidaturile dumneavoastră (CV+scrisoare de intenție+pretenții sala- 

riale+foto) menționând referința „RRO" la adresa:
THERM1 LYON, Service R.H., 195 rue de Geriand, BP 7126, 69353 Lyon cedex 07 

sau vlefranc@thermi.lyon.fr. (57662)

A.P.M. Hunedoara șl Direcția Regionali de Dramuri șl 
Podari Tlmifoar*, titular al proiectului „Reabilitare primară DN 68 
k, 44+500, km 70+336 din localitatea Hațeg - Totești, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării pentru obținerea acor
dului de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra me
diului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hune
doara, din municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, între orele 
8 -16. Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. 
Hunedoara, în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției 
anunțului. (57596)

OFIȚER MARKETING5

Persoana vizată va efectua activități de marketing, prospectare a oportunităților de dezvoltare a busiz 
nessului și promovare a produselor, serviciilor și imaginii Alpha Bank în plan local.
Cerințe:
• Licențiat/ă al/a unei facultăți cu profil economic ;
• Experiență relevantă în domeniile marketing-ului și vânzărilor, preferabil în cadrul sistemului bancar-.

(inițierea, menținerea și dezvoltarea relațiilor cu clienții, promovarea produselor și serviciilor, 
prospectarea oportunităților de business etc.) : -

• O bună cunoaștere a mediului local de afaceri : -
• Cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit
• Orientarea către clienți ■'
• Abilități excelente de comunicare, vânzare și negociere
• Seriozitate, dinamism, inițiativă și încredere în forțele proprii, putere de convingere și un compor

tament proactiv.

SC ZAGROS SRL
CASIER (lei și valută)

1. Supervizor - Agent vânzări
Cerința:
- respectarea procedurii procesului de 
vânzare;
■ prezentarea și promovarea produselor 
pe piață;
- îndeplinirea planului de vânzări;
- disponibilitate pentru program prelungit;
- experiență în domeniu;
- permis de conducere categoria B;
- domiciliul stabil în Deva.

2. Agent livrări
Cerințe:

experiență în 
domeniu;

organizat, comu
nicativ, dinamic;
- permis de conducere 
categ. B;
- domiciliul stabil în 
Deva.

Persoana vizată va mânui numerar în lei și valută, efectuând tranzacțiile de depunere/retragere bani,' 
solicitate de către clienți; el/ea va asigura vânzarea, către clienți, a unei anumite game de produse 
bancare (certificate de depozit, cecuri de călătorie etc.) •;
Cerințe: r
• Experiență relevantă în mânuirea banilor, lei și valută, de preferat (nu obligatoriu) în cadrul 

sistemului bancar
• Cerințe minime de studii: absolvent/ă de liceu i ■
• Cunoștințele de limbă engleză vor fi considerate avantaj
• Orientare spre clienți §
• Seriozitate, responsabilitate, acuratețe și operativitate; atenție la detalii. -

Dacă vrei să faci parte din echipa Zagros, trimite CV-ul tău împreună cu 
o scrisoare de intenție la adresa mail: office@zagros.ro sau fax: 
0256/286.005 cu specificarea postului pentru care aplici. Toate 
aplicațiile vor fi tratate cu confidențialitate. Persoanele selectate vor fi 
contactate telefonic.

(57481)

Candidații sunt rugați să trimită un CV la: Alpha Bank România - Direcția Resurse Umane, Calea Dorobanților, 237B, 
Sector 1, 010566, București, fax: + 40 21 231 6896 sau e-mail: bestcareer@alphabank.ro
Termenul limită de primire a CV-urilor: 4 august 2006. Toate CV-urile vor fi păstrate în condiții de confidențialitate. 
Doar candidații ale căror aplicații sunt selectate vor fi contactați pentru interviu.

mailto:vlefranc@thermi.lyon.fr
mailto:office@zagros.ro
mailto:bestcareer@alphabank.ro
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Cumpăr ap. 3 camere (06)
• apartament 3 - 4 camere, cu suprafață 
cuprinsă între 80 -100 mp, etajele 1 ■ 3 din 4, ofer 
1,400- mid. lei, în funcție de utilități. Tel. 
0722/131951,0724/582848,0729/987704. (T)
• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, etaj 1,2,3, în zonă bună, se oferă 
140.000 ron, la vedere, urgent, tel. 0723/251498, 
232808. (A4)

• casă * camera, garaj, anexa, curte șl 
grădtoă maro, to Bârna Mfcă nr. 37, sau 
sddmb cu apartament contort I, ta Deva. 
TeL 0254236863,074^560204,0749/223121. 
(1/14J7)

Vând ap. 4 camere (07)
• iigent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, 102 mp, zona M. Viteazul, preț 
1,4/7' mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• C; I d *, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
t le Mintiei, centrală termică, superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985356. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață, etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• ki zona Banca Transilvania, dea, et2, parchet, 
gresie, faianță, CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (A7)
• zonă centrală, ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță, parchet în camere, saună, modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235208; 0724/620358. 
(A6)
• In Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie

, modificată, 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp.
Preț 48.000 euro, neg, tel. 206.003,0749/268830. 
(A7)
• pe Id. Decebal, et 2, S 100 mp, amenajat 
modem, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică, 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dea, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/00522& (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, etaj 3 din 4, gresie, 
faianță, bloc de cărămidă, zona piață. Preț 1^400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, etaj 3 din 4, gresie, 
faianță, bloc de cărămidă, zona piață. Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrala termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498,232809. (A4)

roent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
Ioane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 

uflO/013971. (A2)
• logent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740."'3971. (A2)

• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren. Tel. 
0722/564004. (Al)
• vlă P+C+M, superamenajată 8 camere, 2 bă', 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235308 0721/985356. (A6)
• Himedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară Interioară + centrală 
termică Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garai, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• pe Emtaescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• casă, 2 camere, bucătărie, baie, beci, 
bucătărie de vară centrală termică proprie pe 
lemne, gresie, faianță curte și grădină în 
suprafață totală de 4.400 mp, preț 100.000 RON, 
neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• Deva, vlă, P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578 (AB)
• Deva, vM, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță 
parchet CT, 2 băi, scară interioară bucătăne, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel.

• sau închiriez casă mare, anexe, curte, 
grădină Spini, 90, Turdas DN, 1800 mp, 
acces baltă pește, centrală termică gaz, 
put fosă iăra intermediari. Vizitare: 
sâmbăta, duminica, după ora 14. Tel. 
0722/249528, 0254/220559, 0254/247148 
(13/12.07)

• casă In Răd u Iești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• zona Vețel, construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătăne, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1300 mid., tel. 211075, 
0740/232043.0726/130557.  (A3)Case de vacanță (15)
■ casă de vacanță living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață parchet, CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, neq„ tel. 0746/779288 (A8)Vând garsoniere (19)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centri termică s 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)„Vând case, vile (13)
• casă In Deva, zona Aurel Vlaicu, teren
662 mp, casă 220 mp, preț 160.000 euro. Tel. 
0722/380574.(5/193)7)

Cumpăr casă (14)
• wgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
olata imediat Tel. 215212. (Al)Vând case la țară (17)
• 2 case, în aceeași curte, în Pan Săliște, nr. 
40, casă la câmp, 13 ha teren cultivat cu 
grâu și 65 ari cultivat cu cartofi; 2 cai și 1 
rnânz, 2 vad și 1 vițică fân. Relații la adresă 
(5/12.07)

• ta tocaRatoa Bretea Mwesană două 
amcupfaMinare(<toii tațDțiteren 
topcoi in eram. aitornta ncasfate» 
Lest*, nr. 151 sau W.' 0722/232159. 
(IVIMT)

• casă, la 10 km de Deva, apă gaz, telefon, cablu 
tv, garaj, încălzire centrală anexe, beci, grădină 
cu pomi, viță de vie, drum asfaltat preț nego
ciabil. Tel. 214640.(1)

• ușMăcasă locuibilă imediat 3 camere, 
bucătărie, anexe, șură grajd, atelier, 
grădină 60 ari, Băița, preț 25.000 euro, 
negodabil. Tel. 0722/231968 (9/20X7)

• decomandate, suprafață de peste 35 mp, 
ocupabilă imediat Tel. 0746/859646. (T)
• Deva, Zamfracu, bl. Q4, decomandate, 
contorizări, amenajată parchet gresie, faianță 
balcon închis, mobilată și utilată preț 77.000 ron. 
Tel. 0720/670305,0720/462263.  CT)
• Deva, etaj 1, zona Mihai Eminescu, balcon, 
contorizări, mobilată complet preț 52.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• iigentsemidecomandate, contorizări, balcon 
închis, mobilată și utilată complet zona Micro 
15, preț 52.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• (Ufa, contorizări, parchet gresie, faianță etaj 
3, cartier Dacia, preț 60.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
zona Ștrand, preț 53.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358 (A6)
• to ama Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230-324. (A7)
• to zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dea, parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec, balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• dec, mare, st 40 mp, etaj 4, neamenajată. 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896. (A5)
• etaj totermedtar, balcon, parchet gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, 
tel324300,0742/005228 0724/169303. (A5)
• AL Romanlor, gresie, faianță parchet ușă 
schimbată instalații noi, preț 56.000 RON, neg, 
tel 324300,0742/006228 0724/169303. (A5)
• etaj tateimedar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228 
0721/436384. (A5)
• dec, gresie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, Al. Crinilor, preț 72.000 RON, neg, 
tel. 223400.0724/169303,0742/005228 (A5)

Ai verde pentru

Creditul ipotecar de la OTP Bank are, până la 31 august o dobândă surprinzător de mică, 
de doar 4,99%*! Cu ajutorul acestui credit poți să-ți cumperi o casă pe care să o 
plătești In maxim 30 de ani sau să-ți refinanțezi vechiul credit ipotecar, ajungând la o 
rată lunară mai mică.

Te așteptăm la Sucursala Deva în B-dul Decebal, bloc E.

"dobândi valabilă în primii 2 ani, conform prevederilor contractului de credit pentru creditele In franci elvețieni

z Personal calificat - servire ireproșabilă
■—■■n- -in.... . i fi i rRjdttRNjNNlNiNMMRtoaii 1

AGAZINjlfATS.TANDARDOCGIDENTA

produse și preparate din 
carne 7

produse și preparate din 
lapte 

o gamă largă de produse 
alimentare

(56161)

situat in piața centrală 
oferă clienților:

Ford Fiesta Ambiente de ia H.M prc[ UP
■ Ford Fusion ’trfufW i.% tsiru
• Ford Focus .'rtfumt'
• Ford Mondeo diesel Ambiente de la ,'j ‘<%eur’. 

Ford Mondeo benzină Ambiente dr 16 !.‘l JPi i'll.

Deva. Calea Zarandului, nr. 2t>. Oh, 7
TEL: 0254/220181 // 184

'e-mail: ford.de va@smart:ro

*

PROCAR ND SJtLPROCARNDSJtL
DEPOST TERMQFMNULOEPQZ»T TEMIORAAWL 

R Deva, Str 22 Deoombrie. nr.273 
,,, TaVtax 0254 221 981

Deva, Str 22 Deoambrie. nr.273
Ilf Telrtax 0254221981

Austrian (ehnotogy system

OFERTĂ DE PREȚ
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TRATAMENTE
ACUPUNCTURA - HOMEOPATIE

Cabinet medical 
“ECHINACEA”

- dr. GHITĂ CARMEN, 
medic de familie 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, 3

Homeopatie, Acupunctură,
Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, ~ 

ap. 25, tel. 0254-219999 sau 0722/567208.

S C PROTECMUHCSll. }
Orgonizeczo cursuri de formare profesionala pentru 

inspector protecția muncii 
înscrierile * fa< io punctul de lucru din Deva g» 1 L» 

str George Costa nr. 3

Tel C744/650019 le-w toemomser 
www.pratectmunc.r® ■

tar. L-V Intre orele; 10-14 ,53W2

PROCAR IND S.R.L. Deva

(56168) (56167)

GWuri (fin marmură compozită, aluminiu și PVC.

ford.de
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• zona Progrestofo, ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235208; 0724/620358 (A6)
• zona Dada, dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță, contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et intermediar, 
parchet apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Emtouai, parchet gresie, faianță, dec, 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zonă uttracontratt, 40 mp, decomandate, etaj 
2, balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
parchet de stejar, ocupabilă repede, urgent preț 
85.000 ron, neg, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• zona CrișuU, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet vedere in față, bine 
întreținută, liberă, preț 52X00 ron, neg., tel. 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Șt Gen. Nr. 4 ■ Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet gresie, faianță, bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
In zona Gojdu, piață. Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498 
232809. CA4)
• confort ț decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)

■ confort i, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68000 ron. Tel. 0741/154401. 
227542, seara (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia preț 
60X00 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• earned, bala contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semktecomandite, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)Cumpăr garsoniere (20)

i Ins tal Com S.R.L. Orâștie 
e construcții metalice, industriale și pentru terți, 
x !nșta!atii de ridicat,

nrelucrâri prin așchiere, instalații electrice, 
^sanitare și de gaz, aer condiționat. 
Wntern autorizați ISC1R, PTA 1 și PTC 9. 
ajmațiPsuplimentare la

I 0254-243335 Fax 0254- 243334

• găsiți ceea ce căutațil g
Ol Vă așteptăm! |

• ganonleră mu 2 cam., zona Emlnescu, I. 
Maniu, Pescarilor, cu sau fără tnbunătățiri, ofer 
620 mii., tel. 211075,0745/666447,0726/679557. 
(A3)Vând terenuri (21)
• IUN mp teren, In Deva Iângă Cabana Bejan. 
Tel. 223783,222002. (T)

• 3000 mp teren extravilan, In Certeju de 
Sus, loc pitoresc. Tel. 0726/389990. 
(16/1807)

• 2300 mp teren Intravilan, In Deva Str. Alunului 
(zonă de agrement case de vacanță). Tel. 
227242.(1)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACER
• Intravlan, 4 ari, Băcăia orașul Geoagiu. 
Informații tel. 0727/921903, după ora 20. 
(8/1807)

• două formari extravilan, de 6X00 și 24.700 mp, 
m localitatea Totesti, Hațeg, lângă canton, acte 
în regulăjltlu si cr, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.(7)

• Dtva, 6 parcele, 740 mp parcela, fs 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro, parcela. Tel. 
0722/564004(Al)
• Intravlan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358 (A6)
• Intravilan, 2X00 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz. apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985256. (A6)
• Intravilan, zona de locuințe Zăvoi, st 1.000, 
front stradal 10 metri, toate facilitățile, preț 35 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• tem Intravlan, cu toate facilitățiile, st = 1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228 0724/169303. (A5)
• intravlan, 3 parcele cu st între 520 și 780 mp, 
utilități în zonă Zăvoi, preț 40 euro/mp, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• Intravlan, st 605,9 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• Intravlan, st 1.218 mp, cu toate utilitățile la 
poartă Zăvoi, în spatele bisericii, preț 75 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004 (Al)
• tem Hnvlan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg, posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• tom Intravlan, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)Cumpăr teren (22)
• iigent,5ha teren intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata imediat. Tel. 215212.(A1)
• tem Intravlan, în Deva, zona Trident până la 
Dealul 700, suprafață de 1000 mp până la 2000 
mp, pentru construcție casă imediat, se oferă 
până la 40 euro/mp, urgent, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)Vând spații comerciale (25)
• Dsva, N mp, amenajat occidental, termopane, 
intrare stradă preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004 (Al)
• simnajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985356 (A6).
• kkMrlez restamnt de lux. zonă retrasă vad 
format cu toate dotările necesare, se încniriazâ 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(An
• vând spațiu comercial transformat din apart.
2 camere, grup sanitar, 5 48 mp. zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 208003, 
230324. (A7)
• vând te zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253413. (A7)Imobile chirii (29)
• oier pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună tel. 215.22KA1)

SOCIETATE COMERCIALĂ producție, Deva, angajează:

1. ASISTENT(Ă| COMERCIAL, 
cunoicâtor al limbilor franceză și garmemâ, 
cu minim de experiență.

2. TEHNICIAN PRODUCJIE, mm™ 
lfceu+2 sau experiență In meainicS. Sunt 
dorite cunoșfînte da franceză și operarea 
mașinilor CN.

Ațteptâm cu rapiditate CVarile >i scrisorile da intenția succinta la iwmlnil da FAX:
0254/232.760. (57639)

a ofer spre închiriere spațiu comercial. 24 
mp, Simeria, preț negociabil. Tel. 
0254/261438 (7/1807)

o ofer pentru închiriere în regim hotel ier cameră 
mebilată Deva, cu baie și tv, preț 70 ron/zi. Tel. 
0721/055313. (Al)
a spațiu comercial, 60 mp. Deva, parter, 3 
încăperi, 2 intrări, preț 400 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
sppturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat termopane, acces din strada. Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
o ofer spre închiriere spațiu comercial, St 190 
mp, zona I. .Maniu, grup sanitar, acces din 
stradă vitrine mari, vad comercial, doar sediu 
de bancă asigurări, birouri. Preț 18 euro/mp + 
TVA, negociabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (A6)
o ofer spre închiriere ap 2 cam. et. 2, zona Gojdu, 
nemobilat preț 80 euro/lună tel. 0721/985.256; 
0724/620358 (A6)
a ofer spre închiriere 2 case una mobilată CT, 
garaj, grădină preț 350 euro/lună și o casă 3 
camere, curte, nemobilată preț 230 euro/lună 
tel. 0721/985.256; 0724/620358. (A6)
o ofer pt închiriat sp.com., zona piață clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
o ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată, preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)
a ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștita, preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
a 2 cam. dec., mobilat zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3) 

A.P.M. Hunedoara fi SC Agro Rower SRL, titular al 
proiectului „Construire fermi de porci* din satul Mesteacăn, anunță 
publicul interesat asupra riepurerii solicitării pentru obținerea acor
dului de mediu. Infoiimajiile privind potențialul impact asu,-.xj me
diului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hune
doara, -in municipiul Deva, sir. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, intre arde 8 
- 16. Observațiile j oblicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. Hune
doara, în termen do 10 zile lucrătoare de la <nita apari)iei anunțului.

(Î7637)-*4

______________________________________________________________

3. CONTABIL(Ă), ecanomi*t(â) cu 

experiența în contabilrtate/gaifitjne pentru 
întreprinderi mid, vorbitor da limbă 
franceză.

4 OPERATOARE MONTAJ, maxim
35 da ani, ca minanum da axparianfâ |i

• ap. 2 cam. dec., mobilat, zona Bălcescu. 
amenajat, utilat tv, aragaz, frigider, autonr**ă, 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel. 2» > i 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• ap. 3 cam. dec., amenajat mobilat utilat zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• spațiu comercial, zonă ultracentrală clădirea 
Romarta, etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat, la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.(A3)
• garsonieră zona I. Maniu, centrală termică 
mobilată utilată preț 100 euro/lună + garanție, 
tel. 232808,0723/251498 (A4)
• apartamente 2 camere, zona Mărăști, mobilat 
utilat, preț 100 euro/lună, și zona I. Maniu, 
mobilat utilat preț 500 ron/lună tel. 232808, 
0745/302200. (A4)
a AL Patriei parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
o Dorobanți garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2) 
o AL Streiuliri, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli.Tel. 0745/367893. (A2)Auto românești (36)
• vând Dada 1310 Berlină af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună 
radio, închidere centralizată alarmă piese 
rezervă preț 7.800 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (T)
• vând Dada break, af 1996, preț 50 milioane lei. 
Tel. 0744/510929, Cugir. (5457588/1807)
a vând Dada Super Nova Rapsodia, af 2001, 
ținută în garaj, 45.000 km, gn-metalizat preț 
14.000 ron, negoci”11. Tel. 0742/541367. (3/20.^

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! multimedia

-CONTABILITATE INFORMATIZATĂ 
-ADMINISTRATOR REȚEA 
-AutoCAD 2D SI 3D

TEL: O2S4.2O6.210 
M08: 0723.130.463 
e-mail offkaOllm.ro

• brtmlM, In Băcia (la 15 km de Deva), 
3600 mp, cu toate facilitățile (apă, 
canalizare, curent gaz), preț 5,5 euro mp. 
Tel. 0724/388452. (7/20X7)

• imwian Vsfoi, In 3 parcele. Informații la 
tel. 0740 / 031532 sau 237823. (1/13,07)

S'te: yjQSMLiimjX» Deva, Aleea Viitorului, Nc2 
(lângă Crucea Roșie) 

(56960)

S
MASTER

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

❖ Brutari șl patlseri
❖ Administrator pensiune 

agroturistică

înscrieri până la 25 iulie I

• Intravlan 40N mp, cu pomi și clădire mare, 
acces la curent gaz, apă, tn Slmeria Veche, preț 
negociabil. Tel. 261788 0741/631008 (T)
• loc do casă, 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent 
zonă plană liniștită, Hăsdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. CT)
• pe DN 7:16.000 mp teren, din care 11X00 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică Instalații, dotări 380V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748/303744 (T)

FLORIDA IMPEX
PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU 

■ GEAM lERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
* 10% REDUCERE .
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport! s

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.'553

HUNEDOARA,
B-dul Dacia, bl. E 3, parter

DEVA,
str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

ECRIOTI SiL DEVASTR.NARAST1BL8M

SERVICII DE CURĂȚENIE

A.P.M. Hunedoara șl SC 
Belvedere Anly SRL, 

titular al proiectului .Extin
dere șl modernizare cabană 

turistică* din localitatea 

Petroșani - Parâng, anunță 
publicul interesat asupra 

depunerii solicitării pentru 
obținerea acordului de mediu, 
Informațiile privind potențialul 

impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi 

consultate la sediul A.P.M. 
Hunedoara, din municipiul 
Deva, str. A. Vlalcu, nr. 25, 

zilnic, tnte orele 8-16. 

Observațiile publicului se 
primesc, zilnic, la sediul

A.P.M. Hunedoara, tn termen 
de 10 zile lucrătoare de la 

data apariției anunțului.

|57634|

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT

Servicii profesionale de curățenie și de întreținere-
Tel/Fax:0254/231552 Mobil:0721/032271 3

Calculatoare si accesorii (51)
TRANSPORT PERSOANE

Wsc «s deMcDonald'i
Tel. 0254/234717, 

0742/030201,0724/697859 
8 euro dus 

eurodus-infors-15 zile „ 
euro dus-fntors - 90 zile 1

P to Vrtfar.n nr 18 10 r.t O.ÎSJ WSOO.'

f1 BENE international 

calculatoare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

I !!.. 1'1 Iljl l1 I
Promoție:

PIV - ron».,.

CONFORT PRIN 
INSTALAȚII DE 
CALITATE

Valabil pana In 03.08.2006 în limita docului disponibil! preturii» nu includ TVA

TIMISOARA Sir. Ion lonescu de la Brad nr. 29 
Tel. 0256-400774. Fax. 0256-400777
E-mail: instaltmC'prnelinda.ro

(48918)

RECLAME

sp.com
offkaOllm.ro
prnelinda.ro
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OFERTA VERII 
VINE DE LA

TOSHIBA
Satellite

L 1 DO - 120
-

I—A NUMAI 925 EURO*
* Preț rara TVA valabil In limita atacului disponibil

Piața Victoriei nr. 1. Tel/Fax: 234 437, offlcefcptoptech j 
www.toptech.ro .49268

Licitații (64)
• Asociația de proprietari nr. 379 Deva, cu sediul pe 
AL. Independenței, bl. E22A, licitează reparații 
(înlocuire) la instalațiile sanitare, încălzire, apă rece, 
apă caldă, la subsolul blocului AB 20. Relații la tel. 
0727/704229. (4/19X17)

Decese (75)
Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături la despărțirea de minunata noastră soție, mamă și bunică

LAZĂR MARIA

• vând Dada 1410 break, stare impecabilă, 
preț 3000 USD, negociabil. Tel. 0721/965189. 
(11/17.07)

o vând tractor U 650 cu utilaje, în stare bună de 
funcționare. Tel. 243499. (5457582/6.07)Garaje (43)Auto străine (37)

• vând Opal Omega, numere Germania până în 
decembrie 2007, închidere centralizată, geamuri, 
oglinzi, turelă, casetofon revers, cârlig priză 
remorcă, preț 1500 euro, negociabil. Tel. 
0721/250297,0254/229256,0720/677035. (T).
• vând irgșnt VW Passat 1D, 1500 cmc, 4+1 uși, 
turelă, 4 uși rezervă, punte spate ■ față, casetă 
direcție, baterie nouă, VT 2008, chiulasa defectă, 
accept variante, 800 euro, negociabil. Tel. 
0720/575832.0)Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)

• vând disc mic, plug nvrstoll 2 brăzdam, 
2 plugul normale cu 2 brăzdam, 2 plugul 
normale cu 3 brăzdam, 7 grape, prăsitoare, 
prețuri negociabile. TeL 0254/246342, 
0745/468766,0721/S3463L (10/1447)

o vând tractor Ferguson 45 CP, import, 
stare perfectă, baterie nouă, pornire la 
cheie, motor Perkins, consum mic, preț 95 
milioane lei. Tel. 0745/149797. (10/17.07)

• vând combină Claas Morav, maia 2£ m, 
2 tractoare U 660, pmiăbaloțl pe ață, freză, 
mașină azotat, pompă erblcldat 600 litri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
notd, de SUB 21, preț negociabil. Tel. 
0254/246342, 0745/468766, 0721/934631. 
(10/1407)

o vând urgent la preț comenabO comblnâ 
dau Euopa 245 m, 3 tractoare U 660înma
triculate, 2 remorci basadante de 6 tone, 
înmatriculate, 4 pluguri, semănătoare grâu 
29 rânduri, porumb 6 rânduri, disc 34 m, 
prăsitoare 7 rânrkatfsrtBzator 500 kg, Aro 
Brașov carosat Tel 0744/640400. (6/1407)

• vând tractor U 445, preț 115 milioane lei. Tel: 
0723/154240. (5457590/19.07)
• vând tractor U650, stare perfectă, cu plug 
nemțesc, acte la zi, CI, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648.

SC CONTAUDIT EVALEX S.R.L. DEVA, in calitate de lichidator judiciar
al S.C. AMIDIP S.A - în faliment, cu sediul in Călan, Str. Furnalistului, nr. 17/0, jud Hunedoara, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/950/2002, C.U.I. 15056131, atribut fiscal R, 
numit prin încheierea nr.1O79/CA/2OO5 pronunțată in dosarul Tribunalului Hunedoara nr.6844/2005, anunță Idtațte 
publică pentru vânzarea In bloc de bunuri din patrimoniul debitoarei SC AMIDIP SA - In faliment, cu sediul In 
Călan, Str. Furnalistului nr.17/O, jud. Hunedoara astfel:

lare miez, linie cimentare, sistem întreținere cochlte. linie zfncare. echipament laborator, piese de rezervă sl consu
ni ItelL&u itete/£u tel toDtt rt* isratațfl, laftw il echlparwnt* țneU ^tetate irttete țl alte

su lp Ls Lechte isi jB’ntn.!
terenul aferent In suprafață de 708.001 mn. înscrise tn CF 388/1 Călanu Mic nr. cadastral 945 sub A 1, CF 32 
Criseni, nr. cadastral 988/b/1/1/4 sub A57; 986/h/1/3 sub A54; 987 sub A2; 986/b/2 sub A6; 986/11/4 sub A8; 988/b/2 
sub A24; 988/b/1/1/2 sub A44; 988/b/1/1/5 sub A47; 988/b/1/1/6 sub A48; 989/b/1/1/2/2 sub A53; 988/b/1/1/3 
sub A55; 988/b/1/1/1 sub A56; CF nr.380/1 Călanu Mic nr. cadastral 944 sub Al; CF nr. 162 Strei - Săcel nr. cadas
tral 547/1 subA1.

Bunuri ce LV dJ ml rezer te sl descria u ul da J e na i fl tzftionat de I
111 judk tJ d cu -‘■L2U '*006.1 prețul de 1.000 RON. tt AS igl TVJ .

Prețul de pornire a licitației este de 1.905.669 USD.
La prețul de adjudecare a bunurilor se adaugă cheltuielile necesare realizării obligațiilor de mediu prevăzute în 

avizul de mediu nr.22/15.06.2006 eliberat de Agenția de Protecția Mediului Hunedoara ți care sunt obligatorii 
pentru adjudecatar potrivit termenelor stabilite prin avizul de mediu.

Licitația publică va avea loc în data de 25.07.Î006, ora 11, la sediul debitoarei din Călan, Str. Furnalistului 
nr.17/O, jud. Hunedoara. In caz de neadjudecare, licitația se va relua In ziua de 28.07.2006, ora 11,00, in același loc.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Deva, str. Avram lancu, 
bl. H3, parter, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de începerea licitației, respectiv până la data de 24.07.2006, ora 
16,00, ți 27.07.2006, ora 16,00, acest termen constituind termen de decădere, următoarele documente:

- dovada achiziționării caietului de sarcini, respectiv documentul care atestă plata prețului acestuia.
- pentru persoanele juridice române: copie după certificatul de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului;
- pentru persoanele fizice române/Imputemlcit: copie după actul de identitate;
- împuternicire. In original, acordată persoanei care 11 reprezintă pe ofertant, persoană fizică sau juridică
- dovada depunerii garanției de participare la licitație ori scrisoarea de garanție bancară In original emisă în 

favoarea participantului.
- oferta financiară exprimată în USD, cu privire la valoarea obligațiilor de mediu prevăzute In avizul de mediu 

nr.22/15.06.2006, anexa la caietul de sarcini pe care se angajează să le îndeplinească, In situația In care va fl 
declarat adjudecatar ta preț egal cu alt ofertant ți pe care le va garanta cu scrisoare de garanție bancară emisă de 
o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent, scrisoare ce va fi 
depusă la sediul lichidatorului in cel mult 15 zile calendaristice de la data desfășurării licitației.

La licitație, documentele solicitate în copie vor fi prezentate ți In original pentru conformitate.
In conformitate cu prevederile art.44 din Constituție ți art.3 din Titlul X din Legea nr. 247/2005, cetățenii străini 

și apatrizii precum ți persoanele juridice străine nu pot dobândi bunurile imobile reprezentând terenuri.
Garanția de participare la licitație reprezintă 30% din valoarea bunurilor scoase la licitație, respectiv 571.701 USD 

ți poate fi constituită in una din următoarele forme:
a) Scrisoare de garanție bancară. In original, emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă 

română are relații de corespondent, valabilă 45 de zile de la data organizării licitației. Modelul scrisorii de garanție 
bancară este prezentat In caietul de sardnl, prezentarea scrisorii de garanție bancară In această formă fiind oblig
atorie.

b) Prin virament bancar In unul din conturile S.C. AmkUp S.A. Călan - In faliment:
- RO84 RZBR 0000 0600 0464 4890 - pentru plăți In tal RON, deschis la Raiffeisen Bank Catan;
- RO81 RZBR 0000 0600 0613 2148 - pentru plăți In USD, deschis ta Raiffeisen Bank Călan.
Garanția de participare poate fi constituită in USD sau echivalent lei, la cursul BNR valabil la data emiterii scrisorii 

de garanție bancară sau a efectuării viramentului.
Cheltuielile necesare constituirii garanției, cât șl cete privind restituirea acesteia sunt In sarcina exclusivă a ofe

rtantului.
Prețul de adjudecare se poate achita în USD sau echivalentul In lei, la cursul BNR valabil la data plății.
Toți cei care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fl vândute sunt invitați să anunțe, in scris, pe 

lichidator cu cel puțin trei zile înainte de data licitației.
Bunurile supuse vânzării pot fi vizionate la sediul debitoarei falite din Călan, Str. Furnalistului nr.17/O , jud. 

Hunedoara.
Listele bunurilor ce sunt scoase la licitație publică pentru vânzarea In bloc pot fi consultate la sediul lichidatorului 

menționat anterior.
RELAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la sediul lichidatorului judiciar sau la numerele de telefon: 0254/233081; 

0723/154641, Intre orele 09-16.

(57667)

e vând garat str. Cuza Vodă, informații la 
tel. 215256 sau 0726 / 698133. (2/13,07)

Mobilier și interioare (47)
o vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă, 
birou, mașină de spălat automată, combină frig
orifică, mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045. (T)
•vând urgent măsuță cu 2 fotolii, masă mare cu 
4 scaune, bibliotecă mică și mare, birou mare cu 
scaun, frigider, dulap, covor persan, fond vișiniu, 
33/43 m. Tel. 0723/851439, după ora 16. (T)îmbrăcăminte, incălțăminte articole sport (52)
• vând rochi de seară, modele diferite, cu acce
sorii fiecare, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808. TMateriale de construcții (53)
• cumpăr Mi și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.TT)
• vând materiale de construcții din demolări: 
piatră fasonată, cărămidă, grinzi, coame, țigle, 
cantitate mare, preț negociabil, la vedere. Tel. 
210900,0744/611145. (T)

• vând esnresor cu 3 capete, profesional, preț 
negociabil. Tel. 0745/704421.(12/17.07)
• vând urgent combină frigorifică Bosch, în 
stare bună de funcționare, preț convenabil. Tel. 
0724/451762 (DPlante și animale, agroali- mentare (57)
• vând cățel Shar-pei cu pedigree. Tel. 
0722/191343,0722/373283.

• vând turnă de 300 ol setad SpH, nr. 23, 
comuna Turda», preț la vedere. TeL 
0722/1484(0, 0720/483370. (10/1U7)

■ vând orzoaica, preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. CD
• vând pul Ciobănesc mioritic, din frumosul și 
uriașul Green, talie foarte mare la maturitate, 
preț rezonabil; ofer pentru montă acest mascul, 
deține multe diplome în expoziții. Tel. 
0720/575832 (T)Altele (61)
• vând Instalație completă pentru fabri
carea BCU (variantă a BCA) inclusiv 
betoniere și cofraje. Tel. 0724/287600. 
(5/1&07) ;

• vând diverse materiale cu sigla Clubului 
Rapid, la prețuri promoționale. Tel: 0723/920314. 
(T)
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Tel. 0740/950868. (D
• vând SRL înființat în anul 2005, fără activitate, 
și ladă frigorifică / sertare. Tel. 0744/174341. (T)
• vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru diverse evenimente, preț foarte 
avantajos, în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. (T)Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mârza Ștefan Alexandru. Se declară nul. 
(5457592/20.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Oprean Victor. Se declară nul. (5/20.07)
• pierdut legHknaUe călătorie CFR pe numele 
Bârsan ștefan și Bârsan Livra. Se declară nule. 
(6/20.07)
• pierdut legNmsțle călătorie CFR, persoană cu 
handicap, pe numele Izvoranu Lucreția. Se 
declară nulă. (1/20.07)
• pierdut legUmațle de călătorie CFR, persoană 
cu handicap, pe numele Isvoranu Anica. Se 
declară nulă (2/20.07)Matrimoniale (69)
• tânăr 28/172/78, pe plcioaie proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu o tânără 
manierată, cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină Nu am vicii, nid obligații. Tel. 
0747/384085. (T)
• tânăr 31 de ani, divorțat, fără obligații, cu 
situație bună doresc cunoștință cu doamnă 
domnișoară pentru prietenie. SMS 0727/281920, 
Hunedoara. (T)
• tânăr ai dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428, CDSolicitări servicii (71)
• căutăm femele pentru menaj, vârsta 
maximă 55 de ani. Tel. 0720/353778. 
(10/20.07)
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Spitalizat după un accident
•Eroi pe timbre. Poșta americană va emite timbre reprezentând pentru prima dată su- per-eroi, printre care se numără Superman, Batman și Wonder Woman, au anunțat reprezentanți oficiali în deschiderea celei mai mari expoziții dedicate benzilor desenate, „Comic-Con", care are loc la San Diego.• E legal. Un site american de internet specia- Jizat în descărcarea de filme online a lansat, miercuri, un serviciu nou prin care se oferă legal filme recent lansate care pot fi înregistrate pe DVD.

Robbie Williams a susținut un concert miercuri, pe stadionul Puskas Ferenc dm Budapesta. Concertul a făcut parte din turneul european „Close Encounters 2006”. (Foto: epa)

■ Actorul Daniel Baldwin 
a fost spitalizat după un 
accident rutier pe un 
bulevard din Loș Angeles.

Los Angeles (MF) - Daniel Baldwin a fost spitalizat cu leziuni la spate și la ceafa și va fi acuzat de conducere cu viteză excesivă,' după ce a lovit două mașini pe un bulevard aglomerat «lin Los Angeles.Baldwin, în vârstă de 45 de ani, a tamponat cu mașina sa, un Ford Thunderbird, două mașini parcate, după ce un ofițer de poliție î! văzuse că șofa cu peste 128 km/h pe un bulevard destul de aglomerat din vestul orașului Los Angeles, a declarat purtătorul de cuvânt din partea poliției, Jason Lee. Una dintre cele două mașini, un Hummer, a fost împinsă circa șase metri mai departe de locul unde era parcată, a adăugat Lee.Daniel Baldwin a fost transportat la Centrul medical UCLA, după ce s-a plâns de
Iertat de poliție

Londra (MF) - Oficialii statului Arkansas vor să șteargă din cazierul judiciar al lui Keith Richards o infracțiune rutieră pe care acesta a săvârșit-o în urmă cu 31 de ani, în semn de recunoaștere a valorii artistice a chitaristului trupei Rolling Stones. Guvernatorul statului are la dispoziție 30 de zile pentru a semna această decizie. Chitaristul a fost arestat pe 5 iulie 1975.de ofițerii de poliție din orașul Fordyce, care au remarcat că mașina ieșise de pe traseu și au sesizat și un miros de marijuana dinspre vehicul. Chitaristul a fost acuzat de conducere neglijentă și posesie de arme albe. Ulterior, poliția a renunțat la ultima acuzație. Richards și-a recunoscut vinovăția și a fost amendat cu 162 de dolari

Face pe 
proasta 
Los Angeles (MF) - 
Paris Hilton a 
declarat recent că ea 
și Jessica Simpson au 
un lucru în comun, 
amândurora le place 
să pretindă că sunt 
proaste. Actrița, pro
tagonista unui reality 
show care a ajuns 
deja la al patrulea 
sezon, „The Simple 
Ute", a declarat că în 
vlăța fealrW 
foarte diferită de 
personajul pe care II 
joacă în public. „O 
fac pe proasta la fel 
cum o face și Jessica 
Simpson. Dar noi 
știm exact ceea ce 
facem. Suntem niște 
blonde deștepte", a 
adăugat moșteni
toarea celebrului lanț 
hotelier.

Temperaturi record la Praga
Praga (MF) - Temperaturile au atins, joi, 34,3 grade Celsius, la Praga, depășind cu 0,6 grade recordul înregistrat în urmă cu 141 de ani, relatează pagina electronică a agenției CTK.Totuși, cea mai călduroasă zi din luna iulie a depășit cu câteva grade această temperatură. Astfel, la 27 iulie 1983, termometrele au urcat la 37,8 grade Celsius.Recordul stabilit în urmă cu 23 de ani ar putea fi
Milioane date pentru vaccin

George se numește labradorul care se I răcdreșTe în piscina unul Botei pentru câini, în Lucies Farm, Worcester, Marea Britanie. (Foto: EPA)
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■ Gates va dona 287 de 
milioane de dolari pen
tru crearea vaccinului 
anti-SIDA.

Washington (MF) - Fundația Gates a anunțat că va dona 287 de milioane de dolari destinați să finanțeze 16 proiecte de cercetare în mai multe țări, cu scopul de a accelera procesul de punere la punct a vaccinului împotriva maladiei SIDA.Aceste fonduri vor finanța un ansamblu de 16 proiecte la care lucrează 165 de cercetători din 19 țări, cu condiția ca echipele să colaboreze între ele, în condițiile în care, până acum, acestea erau concurente,

Și-a anulat concertele
Los Angeles (MF) - Madonna (47 ani) s-a hotărât să încheie în Japonia, pe 20 septembrie, turneul mondial pentru promovarea celui mai recent album al său și să nu mai meargă în Australia, așa cum anunțase inițial, pentru că trebuie să se ocupe de educația copiilor ei.Madonna a marcat debutul primului ei turneu mondial din ultimii doi ani, pentru promovarea albumului „Confessions on a Dance Floor”, suspendându-se de o cruce uriașă și insultându-1 pe președintele Bush.în ciuda acestor lucruri se pare că cea mai sexy mamă din lumea muzicii pop, a ales valorile tradiționale ale familiei în loc să câștige bani de pe urma fanilor săi australieni. Madonna a decis să nu mai continue turneul său în Australia pentru că cei doi copii ai ei se întorc la școală in toamnă.

Angelina cu Maddox (Foto: epa)

Daniel Baldwin (Foto: fan)dureri de spate și de ceafă. Lee a declarat că actorul va fi reținut pentru conducere cu viteză excesivă, acesta având și permisul de conducere suspendat. Dacă în urma analizelor se descoperă că Baldwin consumase alcool, acest lucru se va adăuga pe lista infracțiunilor pentru care actorul va fi judecat.Baldwin era însoțit de o femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită, dar aceasta nu a fost pusă sub acuzații. Baldwin face parte dintr-o familie de actori care îi mai include pe frații Alee, Stephen și William.
depășit, vineri, meteorologii anunțând că temperaturile vor depăși 37 de grade Celsius. Calitatea gerului din capitala Cehiei s-a deteriorat în mai multe cartiere din cauza prafului.Cel puțin șapte persoane au murit în ultimele patru zile din cauza valului de căldură care afectează o mare parte a Europei occidentale, cu temperaturi care au depășit în mod frecvent 30 de grade Celsius, relatează AFP.

Bill Gates în vizită în Maseru, Lesotho, împreună cu soția și Bill 
Clinton (Foto: EPA)a explicat fundația într-un comunicat. „Un vaccin eficace contra maladiei SIDA este cea
Maddox, cel mai frumos copil

Los Angeles (MF) - Maddox, fiul adoptiv al actorilor Angelina Jolie și Brad Pitt, a fost ales cel mai frumos puști de la Hollywood, într-un clasament realizat de revista americană Life & Style.Numindu-1 un globe trotter, revista a indicat faptul că puștiul de origine cambodgiană a vizitat deja Egiptul, Franța, Marea Britanie și Africa și nu a împlinit încă cinci ani.

mai mare speranță a noastră de a combate într-o zi această pandemie mondială”, a expli
Mama sa, Angelina Jolie, nu i-a permis totuși să-și uite rădăcinile, actrița având o casă în Cambodgia.Fiul lui Britney Spears și al lui Kevin Federline, Sean Preston, în vârstă de zece luni, s-a plasat pe locul al doilea în top. Pe locul al treilea s-a situat Apple, fiica actriței Gwyneth Paltrow și a solistului trupei Coldplay, Chris Martin, născută în mai 2004. 

cat medicul Jose Esparza, principalul consilier științific al Fundației Gates în ceea ce privește vaccinurile anti-SIDA. Cercetătorii care vor beneficia de aceste fonduri se află în Australia, Austria, Belgia, Camerun, Canada, Danemarca, Franța, Germania, India, Japonia, Olanda, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Uganda, Marea Britanie, Statele Unite și Zambia.Conform datelor oficiale, în prezent există aproximativ 42 de milioane de persoane infectate cu virusul SIDA și anual mor în jur de trei milioane de oameni din cauza acestei mal- adii.Africa subsahariană este regiunea cea mai afectată de această boală.

Castelul afalt în apropiere de Neidsfflljj, în Germania, a prezentat interes pentru actorul Nicolas Cage care ar dori să-l cumpere. (Foto: epa)
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