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Cerul va fi parțial senin. Vântul va

Mobil de 
Urgență,

dimineața

Descarce- 
rare - 
SMURD 
Hunedoara

Rămân toate spitalele
Deva (I.J.) - Decizia ministrului Sănătății 

de a desființa 16 spitale nu afectează județul, 
declară dr. Dan Magheru, director DSP 
Hunedoara. “S-a finalizat evaluarea și reor
ganizarea spitalelor în țară, iar concluziile 
în ceea ce privește județul nostru sunt că 
nu va fi închis nici unul, fiindcă la noi nu 
există nici medici care să nu aducă veni
turi, nici nu avem spitale fără personal ca
lificat”, mai spune dr. Magheru.

Comisarul Traian Berbeceanu, șeful Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO), le cere avo- 
caților care au făcut afirmații fără suport în dosarul Mafiei fierului vechi să mai pună mâna pe carte 
+++ Pentru recuperarea daunelor Mittal Steel s-a constituit parte civilă în proces.

A doua repartizare a 
elevilor la licee și SAM-uri

Deva (S.B.) - Ieri s-a derulat a doua etapă 
a repartizării computerizate a elevilor pen
tru ocuparea locurilor rămase disponibile 
în licee și în Școli de Arte și Meserii (SAM). 
Dacă după prima etapă, în județ au mai 
rămas circa 100 de locuri libere în licee, 
SAM-urile au pus la dispoziția candidaților 
2165 locuri. La repartizare au participat 1500 
de candidați, 36 dintre aceștia fiind cei ne
repartizați în prima etapă, o parte sunt cei 
care au avut de trecut corigentele și majori
tatea cei respinși la Testele Naționale.

■ Șeful BCCO a oferit 
explicații privind modul 
eronat în care avocații 
„au atacat" acțiunea.

Deva (T.S.) - „Am rămas 
stupefiat când am văzut mo
dalitatea prin care avocații 
apărării au încercat să obțină
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Amenzi la vârf în Primărie
■ Primarul Petroșaniu- 
lui și mai mulți șefi de 
servicii au primit 3,3 
milioane amendă.

Petroșani (I.J.) - Amenda a 
fost acordată prin sentință 
judecătorească și reprezintă 
prejudiciul creat bugetului 
local de proprietarii de caba

Renta viageră

Grafica: CI . sursa: INS

10-15 pacienți zilnic la Urgență
■ Numărul pacienților 
ajunși la Urgență a 
crescut cu 20% din 
cauza caniculei.

Deva (I.J.) - Temperaturile 
care depășesc 32 grade Celsius 
au afectat în special bolnavii 
cu hipertensiune arterială. 
Potrivit medicilor de la UPU 
Deva, se înregistrează zilnic 
10-15 pacienți suplimentar 
doar ca urmare a efectelor 
caniculei de afară. „Avem cir
ca 10-15 cazuri pe zi de leșin 
pe stradă din cauza lipotimi- 
ilor, însă apar multe cazuri 

eliberarea de sub arest pre
ventiv a celor din dosarul 
Mafiei fierului vechi, a de
clarat Traian Berbeceanu. Sin
cer, le recomand să mai pună 
mâna pe carte. Și asta pentru 
că nu poți să afirmi că 
sentința nu a fost făcută într- 
o ședință publică și că asta ar 
atrage nulitatea arestării. Pu

ne și terenuri din Parâng, prin 
neachitarea unor redevențe. 
Cât de mari sunt restanțele 
ultimilor cinci ani, prin nea
chitarea chiriilor pentru te
renuri și clădiri, au făcut 
obiectul verificărilor Curții de 
Conturi. Tribunalul Hunedoa
ra i-a obligat pe primarul 
Schreter și pe mai mulți șefi 
de servicii la plata a peste 3,3 

seara, după o zi de expunere 
la razele solare. Am avut și 
cazuri de arsuri solare de 
gradul I ca urmare a expune
rii la soare. Au apărut frec
vent cazuri de pneumopatii 
după folosirea inadecvată a 
aparatelor de aer condițio
nat”, declară dr. Dan Ma
gheru, director DSP Hune
doara. Pacienților li se admi
nistrează soluții perfuzabile de 
glucoză, ser fiziologic și hemi- 
succinat. Dacă starea de des
hidratare și leșin este însoțită 
de tulburări de ritm cardiac, 
pacienții sunt transferați la 
secția de cardiologie. 

blicitatea ședinței de judecată 
a fost dovedită prin înregis
trarea audio care a fost pusă 
la dispoziția instanței de re
curs. în plus, omisiunea men
țiunii din finalul minutei a 
fost îndreptată prin ordonanță 
de către judecător. în privința 
prejudiciului, comisarul Ber
beceanu a fost foarte concis.

mii. lei. Suma provine din re
devențe neîncasate și pena
lități de întârziere. “Sentința 
nu este irevocabilă, ea poate fi 
atacată cu recurs în termen de 
15 zile de către fiecare ne
mulțumit în parte la Curtea de 
Apel Alba Iulia”, declară 
Mihaela Timișan, președintele 
secției. Penale a Tribunalului 
Hunedoara.

încMderea și ecologizarea iazurilor miniere și pentru 
epurarea apelor de mină cu conținut de metale grele” a 
fost tema simpozionului internațional organizat de 
Infomin Deva, /p.3 (foto: Traian Mânu)

„Mă mir cum- avocații au 
invocat faptul că nu există 
părți vătămate sau părți ci
vile. Le sugerez să studieze cu 
atenție dosarul. Acolo e vor
ba de tentative de omor și 
trafic de droguri. în privința 
prejudiciului, le mai ’spun că 
Mittal Steel s-a constituit deja 
parte civilă în acest proces”.

Fără șefi
București (D.S.) - Șe

dința CSAT în care se 
aștepta numirea noilor 
șefi ai SIE și SRI s-a 
încheiat fără rezultate 
spectaculoase. Președin
tele Băsescu a evitat să 
dea vreun nume al viito
rilor șefi ai Serviciilor 
Secrete românești.
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• Autonomie Fostul premier ungar Viktor 
Orban, liderul FIDESZ - cel mai mare partid 
de opoziție - va cere Executivului de la 
Budapesta includerea pe ordinea de zi a 
următoarei ședințe comune de guvern 
ungaro-române problema autonomiei 
maghiarilor din Transilvania. (MF)

• Atentat sinucigaș. Un convoi al coaliției 
internaționale din Afganistan a fost vizat de 
un atentat sinucigaș comis lângă orașul 
Kandahar, din sudul țării, și soldat cu 
rănirea a cel puțin doi militari canadieni. 
Explozia a avut loc pe o șosea principală de 
lângă Kandahar. (MF)

Bombe antibuncăr, Israelului

Independența 
provinciei Kosovo

Viena (MF) - Provincia 
Kosovo va cere recu
noașterea independenței 
sale in cadrul negocie
rilor la nivel înalt care 
se vor desfășura luni la 
Viena, între reprezentan
ții Serbiei și cei ai comu
nității albaneze. Reuniu
nea de la Viena, plasea
ză oficial statutul provin
ciei Kosovo - independen
ța sau autonomia - pe a- 
genda procesului medi
at de Națiunile Unite, în
ceput în luna februarie. 
Președinții și șefii de gu
vern ai celor două părți 
vor negocia direct, pen
tru prima dată de la in
tervenția forțelor NATO, 
care au îndepărtat for
țele sârbe din provincia 
Kosovo, acuzate de puri
ficare etnică. Mediato
rul Națiunilor Unite, Mar- 
tti Ahtisaari, și-a expri
mat rezervele în ceea ce 
privește posibilitatea gă
sirii unei soluții, deși de
pune eforturi în vederea 
încheierii unui acord 
până la sfârșitul anului, 
așa cum a solicitat Occi
dentul.

Martti Ahtisaari (Foto: fan)

Mircea Geoană
(Foto: FAN)

PSD vrea 
alte demisii 
București (MF) - Li
derul PSD, Mircea 
Geoană, a declarat că 
și Ministerul Justiției, 
împreună cu ministrul 
Monica Macovei, au o 
responsabilitate 
directă pentru 
„această caciălma" 
din penitenciarul în 
care s-a aflat omul de 
afaceri Omar Hayssam 
căreia i-a cerut 
demisia. Mircea 
Geoană a solicitat un 
gest similar și din 
partea ministrului 
Administrației și Inter
nelor, Vasile Blaga. Pe 
de altă parte, 
președintele PSD i-a 
solicitat premierului 
Călin Popescu 
Tăriceanu să îl demită 
pe ministrul Apărării, 
Teodor Atanasiu, pe 
motiv că, în cazul dis
putei legate de 
prezența militarilor 
români din Irak, nu a 
ținut cont de ierarhia 
militară, care 
stabilește că șeful său 
este președintele țării.

H Armata israeliană 
va distruge câte zece 
clădiri de la periferia 
de sud a Beirutului.

Dubai (MF) - Statele Unite 
vor livra în curând Israelului 
100 de bombe antibuncăr, care 
vor fi folosite în încercarea de 
asasinare a liderului Hezbol
lah și distrugerea adăpostu
rilor grupării libaneze, a a- 
nunțat, luni, cotidianul Asharq 
al-Awsat, citat de Reuters.
Bombe anti-buncăr

Citând surse de la Wash
ington și Tel Aviv, pe care nu 
le identifică, ziarul de limbă 
arabă afirmă că bombele, care 
pot pătrunde până la 40 de me
tri în subteran, vor fi livrate 
Israelului de la o bază milita
ră americană din Qatar.

Israelul desfășoară o cam
panie de bombardamente în 
Liban începând din 12 iulie, 
dată la care militanții Hezbol
lah au ucis opt militari isra- 
elieni și au răpit alți doi. Cel 
puțin 320 de persoane, în ma
rea majoritate civili, au fost

Viața civililor libanezi s-a schimbat Tntr-o fugă continuă din fața morții
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ucise în Liban și alte 37 în 
Israel. Cel puțin două dintre 
raidurile israeliene asupra 
Beirutului au fost prezentate 
de presă drept încercări de a- 
sasinare a liderului Hezbol
lah, Hassan Nasrallah, și a al

tor membri ai conducerii gru
pului. Experți militari israe- 
lieni au afirmat că eșecul 
raidurilor se datorează lipsei 
unor proiectile adecvate pen
tru distrugerea buncărelor 
Hezbollah.

Confruntări armate au o- 
pus, luni dimineață, militanții 
Hezbollah trupelor israeliene 
care înaintează pe drumul din
tre satul libanez de frontieră 
Maroun al-Ras, ocupat dumi
nică, și orașul Bint Jbeil.

Vizită oficială din Serbia
București (MF) - Președintele Republicii 

Serbia, Boris Tadic, se va afla, azi, în vizi
tă oficială în România, la invitația omolo
gului său, Traian Băsescu. Cei doi șefi de 
stat vor discuta despre cooperarea econo
mică între cele două state, flexibilizarea 
politicii de vize și drepturile comunității 
române din Serbia, respectiv ale celei sârbe 
din România, precizează un comunicat al 
Președinției. Un punct important pe agen
da discuțiilor îl va reprezenta problemati
ca Balcanilor de Vest, în contextul negocie
rilor privind viitorul statut al provinciei 
Kosovo.

Vizită . Secretarul de Stat american, Con
doleezza Rice, a sosit, luni, la Beirut, Ia În
ceputul unei vizite în Orientul Mijlociu.

(Foto: EPA)

SRI nu-l fila pe Omar Hayssam
M Radu Timofte: 
„Omar Hayssam a 
fost lăsat în libertate 
pentru a fi urmărit".

București (MF) - Radu Ti
mofte a fost invitat la Comi
sia parlamentară de suprave
ghere a activității SRI după 
ce mai mulți membri ai Comi
siei au pus la îndoială faptul 
că demisia sa ar fi fost cau
zată de dispariția omului de 
afaceri sirian Omar Hayssam. 
Secretarul Coniisiei SRI, de
putatul PSD Ion Stan, a decla
rat că nu crede în motivația 
oferită de consilierul prezi
dențial Adriana Săftoiu în le
gătură cu demisia directorilor 
SRI, SIE și DGIPI, anume si
tuația creată în urma elibe
rării din arest a lui Omar 
Hayssam.

„Mi-am dat demisia după 
ce președintele mi-a spus că

nu mai are încredere în ser
viciile de informații", a afir
mat Timofte. Scuzîndu-se, Ti
mofte a arătat că procurorul 
de caz a informat că Omar 
Hayssam este lăsat în liber
tate pentru că este bolnav, 
dar și pentru a fi urmărit în 
scopul depistării persoanelor 
cu care se întâlnea, dar că 
SRI nu a fost solicitat să îl 
monitorizeze pe Hayssam.

„Dacă nu era SE 
Hayssam nu ar J 
ajuns niciodată 
după gratii, s-ar 
fi dus în Irak și 
nu s-ar mai fi 
întors în Româ
nia".

RaduTimofte

Procurorul Ciprian Nastasiu 
din cadrul Direcției de Inves

tigare a Infracțiunilor de Cri
minalitate Organizată și Te
rorism (DIICOT) ar fi trebuit 
să solicite SRI filarea lui siri
anului Omar Hayssam, după 
ce Curtea de Apel București 
a decis punerea în libertate 
a sirianului.
Regrete târzii

Fostul director al SRI Radu 
Timofte a declarat, luni, după 
audierea la Comisia SRI, că 
își reproșează că nu a părăsit 
conducerea instituției în ur
mă cu un an și jumătate, pre
cizând că nu a prevăzut o 
evoluție a situației, inclusiv 
politice, care să determine 
implicarea SRI în diverse dis
pute politice.

întrebat dacă își reproșează 
ceva, Timofte a răspuns că re
gretă că nu a părăsit condu
cerea SRI în urmă cu un an 
și jumătate, „odată cu schim
barea puterii".

Țările UE neimpli
cate în Liban

Paris (MF) - Țările eu
ropene, divizate în ceea ce 
privește criza din Orien
tul Mijlociu, nu par capa
bile să trimită o forță mi
litară în Liban, a apreci
at, luni, comisarul euro
pean pentru Dezvoltare, 
Louis Michel, declarându- 
se în favoarea forței inter- 
național®,- de stabilizare, 
propus^ fe Kofi Annan _ 
relatează AFP. „Nu sunt 
sigur ca va fi simplu de 
obținut un consens care 
să permită forțelor euro
pene să ia parte cu ade
vărat la o operațiune de 
desființare a grupării Hez
bollah", a declarat Michel, 
într-un interviu acordat 
Radio France Internatio
nal. „O forță internațion
ală de stabilizare, așa cum 
a propus Kofi Annan.

r

Hayssam ajutat să fugă
București (MF) - Direc

ția Generală de Informații 
și Protecție Internă a MAI 
a informat încă din 5 mai 
2006 că Hayssam ar putea 
părăsi țara, a declarat mi
nistrul de Interne Vasile Bla
ga, care a apreciat că siria
nul a părăsit țara ajutat pen
tru că nu ar fi putut face 
acest lucru de unul singur. 
Blaga, a declarat că se ana
lizează și varianta ieșirii 
din țară a lui Hayssam cu 
o mașină a Corpului Diplo
matic. „Am convingerea că 
Hayssam nu a ieșit din țară 
printr-un concurs de împre

jurări, ci ajutat. Instituțiile 
statutului trebuie să-și facă 
datoria, să vedem cine l-a 
ajutat să iasă din țară. Ana
lizăm și varianta ieșirii ile
gale din țară a lui Hayssam, 
fără ca Poliția de Frontieră 
să fi putut interveni. Adică, 
de exemplu, printr-o mași
nă a Corpului Diplomatic", 
a declarat Blaga. Blaga a 
mai spus că, în cazul în ca
re Hayssam a trecut granița 
în zona de responsabilitate 
a Poliției de frohtieră, „nu e 
nicio problemă" ca vinovați 
să fie sancționați în confor
mitate cu legea.

PSD dă în judecată pesediștii
București (MF) - Purtăto

rul de cuvânt al PSD Cristian 
Diaconescu a anunțat, că par
tidul pregătește procese pen
tru aleșii locali care au pără
sit formațiunea, urmând să 
renunțe la acțiunea în instan
ță în cazul celor care își pă
răsesc de bunăvoie funcțiile. 
Vor scăpa de procesele cei 
care își vor da demisia și vor

lăsa cale liberă organizării de 
alegeri anticipate în localita
tea în care au fost aleși. Dia
conescu a menționat că aceas
tă măsură este valabilă în 
cazul primarilor.

întreaga operațiune va în
cepe imediat după ce vor fi 
depuse listele cu adeziuni po
trivit noii Legi privind statu
tul aleșilor locali.

Comisia specială „Atanasiu
București (MF) - Comisia 

specială de la Cotroceni pen
tru analiza plângerilor penale 
depuse împotriva ministrului 
Apărării, Teodor Atanasiu, 
s-a reunit, din nou, luni, pen
tru a analiza documentele fur
nizate de mai multe instituții 
ale statului. Ștefan Deaconu a 
menționat că, pe lângă docu
mentele transmise inițial de 
Parchet cu privire la plânge

rile penale înaintate împotri
va lui Atanasiu, Comisia a 
solicitat informații și de la 
alte instituții, însă a evitat să 
le nominalizeze. Consilierul 
prezidențial a precizat și că 
ministrul Atanasiu a fost in
vitat, oficial, pentru a fi audi
at de Comisie, pentru data de 
26 iulie, însă până acum mi
nistrul, aflat în concediu, nu 
și-a confirmat participarea.

Liberalii cer reconcilierea,-,.,» 
Cotroceni - MApN

București (MF) - Liderul și 
viceliderul grupului deputa- 
ților PNL, Crin Antonescu și 
Gabriel Sandu, consideră că 
disensiunile dintre șeful sta
tului și ministrul Apărării, ca 
exponenți ai instituțiilor pe 
care le conduc, se reflectă ca 
un conflict între Palatul Co
troceni și MApN și că este ne
voie de reconciliere.

„Disensiunile dintre preșe
dintele Traian Băsescu și mi
nistrul Apărării Naționale, 
Teodor Atanasiu, ca expo
nenți ai instituțiilor pe care 
le conduc, se reflectă ca un

conflict între Palatul Cotro
ceni și Ministerul Apărării 
Naționale, generând confuzii 
și instabilitate", apreciază cei 
doi deputați liberali. Ei apre
ciază că, în contextul în care 
s-a asistat la o situație fără 
precedent, respectiv demisia 
în bloc a celor trei șefi ai ser ) 
viciilor secrete, precum și a ! 
procurorului general, este ne
voie de reconciliere „pentru 
că neînțelegerile dintre Tra
ian Băsescu și Teodor Atana
siu nu fac decât să adânceas
că și mai mult situația de in
stabilitate".

cwÂfflw.
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
Nr. ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 212157, fax 218061 
ADMINISTRAȚIA: 211275
MARKETING $l PUBLICITATE: Magdalena Șerban - int 8806
DISTRIBUȚIE: Camelia Gîga - int.8804
MICA PUBUCITATE: 212157

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, 
Daniel I. lancu, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tâmaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru 
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinul

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

Daca vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună,-sună la la telefonul 
0801 030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de probă. °3O3O3



marți, 25 iulie 2006 CUVAJSMI. ACTUALITATE /3

„Noi nu iertăm pe nimeni!"• Situații financiare, un număr de 10827 
de firme din județ au depus în primul 
semestru al anului bilanțuri contabile. Alți 
1497 de agenți economici au depus 
declarații de inactivitate și de faliment. (C.P.)

• A oprit șapte trenuri. Postiil de Poliție 
TF Deva îl cercetează în stare de arest pre
ventiv pe loan M., de 37 ani, din Deva, prins 
în flagrant, în timp ce a sustras 50 m cablu 
r*̂  cupru de la macazurile 2 și 8 din Stația 
C'/.R. Deva, fiind pusă în pericol circulația 
feroviară. în urma acțiunii sale, șapte trenuri 
au avut o întârziere de 59 de minute. (T.S.)

Teatru pe 
Cetate

Deva (S.B.) - Inițiativa 
Teatrului de Artă Dra
matică Deva, de a lansa 
un program prin care să 
se pună în valoare Ce
tatea Deva, ca obiectiv 
turistic, și totodată să 
facă cunoscută și valoa
rea actorilor de la Deva, 
dă primele roade. în in
cinta Cetății va avea loc 
premiera spectacolului 
cu piesa „Sicilianul” de 
Moliere, realizat de di
rectorul af tist ic al tea
trului devean, Mihai Pa- 
Jjtescu. Repetiția gene- 

rălă va avea loc, mâine, 
ora 21.00. Spectacolul va 
fi prezentat și la Festiva
lul de la Sighișoara, ce 
se va desfășura în peri
oada 29-30 iulie.

Simpozion
Deva (IJ.) - „Tehno
logii modeme și 
reglementări pentru 
închiderea și ecolo- 
gizarea iazurilor 
miniere și pentru 
epurarea apelor de 
mină cu conținut de 
metale grele" a fost 
tema simpozionului 
internațional organi
zat de Infomin Deva. 
Desfășurat în perioa
da 24-25 iulie, semi
narul s-a bucurat de 
prezența unor re
prezentanți ai Minis
terului Mediului. „Ne
am întâlnit pentru a 
găsi modalități de 
închidere și ecolo- 
gizare a iazurilor de 
decantare rezultate 
în urma prelucrării 
metalelor grele din 
minerit. Am întocmit 
un memorandum în 
care specificăm 
președintelui țării că 
avem nevoie de 400 
de milioane de euro 
pentru a ecologiza 
73% din tot ceea ce 
înseamnă distrugeri 
provocate de indus
tria minieră", declară 
Mihai Găman, secre
tar de stat în Minis
terul Mediului.

■ Șeful BCCOA e de
ranjat de cei care au 
făcut referiri la Mafia 
fierului vechi.
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informniedia.ro

Deva - Dosarul Mafiei fieru
lui vechi este deosebit de 
complex. „Dosarul cuprinde 
investigații privind infracțiuni 
comise de cele două grupări 
între anii 2005-2006. Nici vorbă 
de 2003-2004 cum au afirmat 
avocații. E adevărat că unele 
dintre ele au fost preluate de 
la Poliția Hunedoara în dife
rite stadii de lucru. Oricum, 
dacă vom aduna dovezi din 
care să rezulte că există per
soane din Poliție sau Parchet

Mihai Panaitescu (Foto: cu

Evaziune
Deva (C.P.) - Proble

mele de evaziune fiscală 
în domeniul comercia
lizării fierului vechi apar 
pentru că unii adminis
tratori ai centrelor de 
colectare întocmesc bor- 
derouri de achiziție fic
tive, a declarat Lucian 
Heiuș, directorul DGFP 
Hunedoara. La verifica
rea documentelor conta
bile fiscul poate stabili cu 
cât a fost afectat bugetul 
prin neplata impozitelor, 
dar este atrasă și răspun
derea penală a adminis
tratorilor sub învinuirea 
de fals în acte.

Pensionar, prins cu mercur

Anumite cabinete șl birouri individuale vă pun la dispoziție 

Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 

să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:

■ Cabinei medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chiriac 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

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacie veterinară Mira Vet Impex S.R.L, Hunedoara

- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva

■ Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva

- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

■ Pentru că avea ne
voie de bani, un pen
sionar a vândut 420 
grame de mercur alb.

Tiberiu Stroia
ttberiu.stroia@informmedia.ro

Hunedoara - Polițiștii Birou
lui de ordine Publică Hune
doara l-au prins în flagrant pe 
Eugen G., un pensionar de 64

Subvenții pentru pomicultură
Deva (C.P.) - Fermierii care 

înființează plantații viticole, 
pomicole și de arbuști fruc
tiferi beneficiază de subvenții. 
Sprijinul financiar pentru înfi
ințarea plantațiilor cu soiuri 
nobile pentru struguri de 
masă și de vin este de 5540 
lei/ha, pentru înființarea de 
culturi pomicole cu măr, păr 
este de 1998 lei/ha, cu cais, 
piersic, prun, vișin, migdal și 
nuc de 989 lei//ha. Subvenția 
pentru înființarea de culturi 
de arbuști fructiferi este de 
1133 lei/ha.

„Suprafețele minime pentru 
care se acordă banii sunt, la 
vița de vie și pomi fructiferi, 
de la un ha, iar pentru arbuști 
fructiferi, de la 0,3 ha. Pro
ducătorii agricoli trebuie să 
îndeplinească o serie de con
diții, despre care pot oferi

Program operațional regional
Deva (I.J.) - Acordul de 

principiu pentru punerea în 
aplicare a Programului Ope
rațional Regional 2007 - 2013 
de implementare a Strategiei 
Naționale de Dezvoltare Re
gională, finanțat prin Fondul 
Social European se va încheia 
astăzi. Evenimentul va fi 
găzduit de la ora 11, în sala 
mare a Prefecturii. Participă 

implicate în mușamalizarea 
acestor dosare, nimic nu mă 
va opri să propun arestarea 
lor. Nu exclud posibilitatea 
unor noi propuneri de ares
tare”, a declarat Berbeceanu.
Ca musca-n lapte

în privința, unor declarații 
de presă lansate de Instituția 
Prefectului Hunedoara, șeful 
BCCO a declarat că ele nu au 
nici un suport. „Aceste decla
rații despre cine sunt peștii 
mari sau cei mici au fost 
folosite de avocați în instanță. 
Ele nu pot decât să dăuneze 
mersului anchetei. Sunt mân
dru de acțiunea Brigăzii mele 
care a reușit să ridice foarte 
mult ștacheta în lupta contra 
crimei organizate. în felul 
acesta, alte instituții nu vor

Implicați în scandalul Hayssam
■ Serviciile secrete au 
legătură cu fuga lui 
Hayssam, afirmă fostul 
șef al Poliției.

Deva (M.S.) - Oameni cu 
funcții de responsabilitate din 
serviciile secrete sunt impli
cați în fuga din țară a lui 
Omar Hayssam, a declarat 
ieri, la Deva, fostul șef al 
Poliției Române, gen. (r) Ion 
Pitulescu. în opinia sa, vino
vățiile în cazul Hayssam sunt 
mai multe. „Expertizele efec
tuate de medicul penitencia
rului și medicina legală sunt 
făcute clar ca să-l ajute pe 

de ani, din Hunedoara, în 
timp ce încerca să comercia
lizeze 420 de grame de mercur 
alb. Bătrânul a recunoscut cu 
seninătate că a colectat mer
curul din termostatele mai 
multor frigidere, el fiind de 
meserie frigotehnist. Apoi, 
pentru că avea nevoie de bani 
pentru o operație la ochi, s-a 
gândit să vândă substanța 
interzisă pentru suma de 4,2 
mii. lei vechi. „Tranzacția 

Se dau bani pentru livezi

informații specialiștii noștri, 
la numărul de telefon 221000”, 
a declarat Roman Farca, 
directorul A.P.I.A - Sucursala 
Hunedoara.

reprezentanți ai Instituției 
Prefectului, Consiliilor Jude
țene și ISU din județele: 
Hunedoara, Timiș, Caraș - 
Severin și Arad. Acordul va 
fi precedat de inaugurarea 
Serviciului Mobil de Urgență, 
Resuscitare, Descarcerare - 
SMURD Hunedoara care va 
avea loc la sediul ISU „Iancu 
de Hunedoara” Deva.

Gabriel Deac, unul dintre interlopii arestați, și-a rupt piciorul în 
timpul unei acțiuni pe platforma Mittal Steel. (Foto r Mânu)

mai fi obligate să exerseze 
mersul piticului. Țin să mulțu
mesc echipei de polițiști de la 
Poliția municipiului Hune

Ion Ritulescu (Foto T Mânu)

Hayssam să fie pus în li
bertate. Afirm că acesta este 
instrumentul prin care s-a 
ajuns ca el să fie pus în li
bertate. Vinovăția principală 
aparține instanței și procu
rorului”, a adăugat fostul șef 
al Poliției Române.

urma să aibă loc în zona Lip
scani din municipiul Hune
doara. A fost prins având mer
curul asupra sa. Pensionarul 
este cercetat pentru comiterea 
infracțiunii de deținere ilegală 
de substanțe toxice. Dacă va fi 
găsit vinovat, riscă o pedeapsă 
cu închisoarea de la trei la 
cincisprezece ani”, a declarat 
Bogdan Nițu, purtător de 
cuvânt în cadrul IPJ Hune
doara. 

va premL cea mal surprinzătoare fotografie i. vacanței 
acestei veri. Dacă vă ^treceți vacanța sau concediul într-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.

JURNAL

“Surprinde momentul”

doara și celor de la IPJ Hune
doara care ne-au ajutat să 
finalizăm acest dosar”, a spus 
șeful BCCOA Alba Iulia.

Referindu-se la persoanele 
care ar putea ocupa funcțiile 
de conducere ale serviciilor 
de informații, fostul șef al 
Poliției Române a apreciat că 
acestea trebuie să provină din 
rândurile profesioniștilor și 
nu dintre politicieni.

„Există cauze sensibile, 
grele, cu implicații chiar și la 
nivel internațional. Un politi
cian nu ar putea lua o decizie 
corectă. Este un pericol să pui 
un politician într-o funcție de 
conducere a serviciilor se
crete. Există profesioniști 
care ar putea ocupa aceste 
posturi”, a conchis gen.(r) Ion 
Pitulescu.

Prime
Petroșani (M.S.) - An- 

gajații CNH Petroșani 
vor beneficia de prime 
cu ocazia „Zilei Mineru
lui”, care se sărbătorește 
pe data de 6 august. 
„Minerii care lucrează în 
subteran vor primi 340 
lei, în timp ce angajații 
de la suprafață vor primi 
câte 200 de lei”, a de
clarat ieri președintele 
LSMVJ, Zoltan Lacataș.

mailto:tiberiu.stroia@informniedia.ro
mailto:ttberiu.stroia@informmedia.ro
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1261 - Sub conducerea lui Alexios Strategopoulos, grecii 
au recucerit Constantinopolul, moment care a marcat sfâr-
șitul Imperiului latin de Constantinopol.

1848 - Guvernul revoluționar provizo
riu de la București este nevoit să de
misioneze sub presiunea reacțiunii 
interne sprijinite de Poartă și de Rusia. 
1893 - S-a născut Nagy Imre, pictor, 
grafician, gravor (m.1976)____________
1905 - S-a născut scriitorul, britanic

de origine bulgară Ellas Canetti (foto) (Nobel 1981). 
1986 - A murit regizorul de film Vincente Minnelli («Un 
american la Paris») (n. 1903).

Cer partial senin. Posibil furtună. Ma
xima va fi de 33°C, iar minima de 19°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer partial senin. Maxima va 

fi de 33°C, iar minima de 18°C.
Joi. Vreme caldă. Temperatura maximă 

34°C. Minima va fi de circa 18°C.

Calendar Creștin-Ortodox_________ _______________
Adormirea Sfintei Ana; Cuv. Olimpiada și Eupraxia; Sf. 
Părinți de la Sinodul V ecumenic.

Calendar Romano-Catolic____________________
Ss. lacob, ap.; Valentina, fc. m.

Calendar Greco-Catolic______ ____________________
Adormirea S. Ana, mama Preasf. Fee. Maria. Ss. Olimpia
da și Eupraxia, c.
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

Berbec

Aprecierile șefilor vă pot atrage invidia colegilor. Partenerul

Taur

încrederea în propriile forțe vă stimulează spiritul de
inițiativă. Aveți calități de bun organizator. Vă sfătuim să
nu vă supraestimați.

de viață vă reproșează că vă preocupă prea mult prob
lemele de serviciu.

. iltt*

&
O

& 
Aveți ocazia să faceți pași importanți în afaceri și în soci
etate. Dimineață, aveți ocazia să încheiați un contract avan
tajos.

Gemeni

Șefii vă recunosc competența, dar să nu vă așteptați la 
aprecierea colegilor! Nu este recomandabil să spuneți chiar 
tot ce gândiți!

Leu

Aveți ocazia să faceți schimbări importante în viața dum
neavoastră, mal ales pe plan sentimental. Aveți succes în 
afaceri.

Fecioară

Se pare că nu aveți timp să vă trageți sufletul, însă 
hotărârea și autodisciplina vă ajută să terminați tot ce v-
ați propus,

Balanță

Este un moment favorabil pentru a începe o activitate nouă 
și a vă asuma noi responsabilități. Puteți avea succes în 
tot ceea ce faceți.

Scorpion

ÎNTREB UPQU API RAZ, COUNT
Energie electrică _________ ■ ____
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă intre 
orele:
9 00-15.00 în localitatea Grăilești.
10.00-18.00 în Dumbrava de Sus, Dumbrava de Jos și 
Toplița.

Gazmetan _______________ _______
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe str. Ai. Romanilor, bl.20, sc.C
str. D.Zamfirescu, bl. 11, sa C.

9.00 - 14.00 pe B-dul 22 Decembrie, bl.13, sc. A, ap. 
2,3,4,5,6,7,9,11,12 și 13.

Apă____________ ________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele: 8 00 - 10.00 pe str. Minerva, A.Endre, 
C.A.Rosetti.
Mâine, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele: 8.00 - 12.00 pe B-dul M. Kogălniceanu, Dece- 
bal, str. G. Coșbuc, Libertății, Horea, A.lancu. Aceste între
ruperi vor afecta PT2, 18, 2QE, 27 și 28.

Soluția integrantei din numărul 
precedente - SES - P - SOTE - 
MARS - NEAM - CAP - GOL - 
VARZA - PIC - PA - N - VINETE - 
MA - DĂRI - TAC - EA - BREAZ - 
V - RE - GRAS - AMORF - ORA - 
OS - ARDEI - URIAS - CICO - GO 
- IL - VIDE

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz________227091
Informații CFR_________212725
Urgențe____________________ 112
Pompieri 981
jandarmerie________ _______956
Poliție_________955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Dimineață sunteți hotărât să vă ordonați ideile și s’" 
demarați o afacere împreună cu un prieten. Vă sfătuim s, 
acceptați sfaturile unei femei.

Săgetător

Reușiți să vă redresați bugetul cu ajutorul unei sume con-
siderablle pe care o primiți de la serviciu. Vă faceți planuri 
pentru o călătorie.

Capricorn

Vă cumpărați un obiect de valoare cu ajutorul unei rude
apropiate. La serviciu, șefii vă apreciază rezultatele.

Vărsător

Sunteți hotărât și reușiți să terminați cu bine o activitate 
importantă începută zilele trecute. Vă recomandăm să fi&r 
prudent. y'
Pești
Sunteți ambițios Iar asta se simte atât în activitatea pro
fesională cât și în relațiile parteneriale. Rezolvați ușor pro
blemele de serviciu și pe cele de acasă.

Shaorma de pui
Ingrediente: lipii (optional), 400 g carne 

de pui dezosată, sare, piper, condimente, 1 
gălbenuș de ou, 200-230 ml ulei, 1 linguriță 
muștar dulce, 100 ml smântână, 2 castraveți 
murați mici, 1 ceapă mică, 200 g varză albă, 
2 roșii mici, cartofi prăjiți.

Mod de preparare: Se taie puiul cubulete. 
Se freacă cu ulei, condimente (sare, piper, 
cimbru, boia dulce, usturoi praf, condimente 
pentru pui). Se lasă la marinat aproxima
tiv 2 ore. între timp se face maioneza din- 
tr-un gălbenuș de ou, muștar și 200 ml ulei. 
La sfârșit se pune smântână și 2-3 căței de 
usturoi pisați. Se pune sare după gust. Se 
dă la frigider. Varza se taie fidelută și se 
freacă cu sare. Ceapa și castraveții murați 
se taie julienne. Roșiile se taie felii orizon
tale, subțiri. Carnea se frige în tigaia de 
teflon. Cartofii se prăjesc în paralel pentru 
a avea la final toate ingredientele calde.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

700 Jirnaiul TVR. Sport 
MctEO

8:10 Puiul (dramă, SUA 
▼Q1994). Cu: Peter 

Strauss.Wil Homeff. R.: 
Rod Hardy

9:55 Intețpame despre 
integrare (1 episod) 

1035 50 de ani de divertis
ment In 50 de emisiuni 
(r)

1130 Bucuriile muzidi. 
Managerul Peter Mario 
Catena de la Covent 
Garden (Londra)

1205 Misterele dn Sankt
H Petersburg (r) (s) 

1300 împreună pentru 
natură (r)

1330 Desene animate 
1400 Jurnalul TVR. Sport 
1430 Cony și restul lumii (s) 
1530 Ogi b retrovizoare 
1600 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17.00 Cony și restul lumii (s) 
1730 Doctor Becker (s) 
18.00 Misterele dn Sankt

B îte g (s)
1900 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

700 Știrfe ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit
□ (film serial, reluare) 

10:00 Icstrim tivi
(reluare)

1030 Vrei Teo, ai Teo!
(reluare)

1200 Dispăruți fără urmă 
g (film serial, 

reluare)
13:00 Știrile ProTv 
1400 întoarcerea familiei

Seavers
’(film artistic, comedie, 
SUA 2004).
Cu: Alan Thicke, 
Joanna Kerns, 
Kirk Cameron, 
Tracey Gold.
Regia: Joanna Kerns 

16:00 Tânăr și neiniștit 
▼ □(film serial) 

1700 Știrile ProTv.
Vremea

17:45 Familia Bundy
□ (film serial)

1830 La Bloc (r) 
1900 Știrile ProTv. Sport

Vremea

600 în gura presei cu
Mircea Badea.
Revista presei

700 Știri
900 In gura presei

(reluare).
Revista presei 
cu Mircea Badea.

10.00 Concurs interactiv 
11.00 Fete și băieți

! 0(film serial) 
12:00 Anastasia 

□(film serial, dramă,
Rusia, 2003).
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

1300 Observator
cu Simona

Gherghe
13:45 Eleanor Roosevelt 

atdramă, SUA 1982).
Cu: Jean Stapleton, 
Kabir Bedi, Jeff Mar
cus. R.: John Erman 

1600 Observator 
16:45 Secret^ Măriei (serial) 
19:00 Observator

cu Alessandra Stoices- 
cu și Lucian Mândruță.
Sport Meteo

700 Spellbinder (s, r) 730 
Lecția de engleză 8:00 CeZar 
și Tipar 900 Sărutări furate (r) 
10.00 Plaja lui Măruță (trans
misiune directă) 1130 Cara
catița (r) 1230 Dragul de Ray
mond (r) 13:00 Motocidiștii 
pofticioși (r) 1335 Teleshop
ping 1400 Spellbinder (s) 
1430 Aventuri secrete (s) 
1500 împreună în Europa 
1600 Jurnalul TVR (r) 1630 
Lecția de engleză (r) 1700 
Mărturii 1735 Sărutări furate
(s) 1830 Ulița spre Europa 
1900 Lumea de aproape 
1930 Dragul de Raymond (s) 
2000 Școala părinților 2035 
Caracatița (s) 2130 Ora de știri 
2230 Fetele din Piața Spania 
(dramă) 020 Futurama (d. a.) 
0:50 Jurnalul Euronews 105 
Lumea de aproape (r)

5:30 Acasă in bucătărie (r) 
6:30 La Tormenta (r) 730 
Visuri fără preț (r) 830 Cioco 
lată cu piper (s) 1030 Iubirea 
mea, păcatul (s) 1130 Celebri
tate (r) 1230 Minciuna (seri 
al. Mexic, 1998) 13:30 înger 
sălbatic (s) 15:30 Marilyn (s) 
1630 Visuri fără preț (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde
(s) 2030 La Tormenta (s) 
2130 Tărâmul pasiunii (s) 
2230 Mincinoasa (dramă, Ro 
mânia, 2006) 2330 Celebrita
te (s) 030 Poveștiri adevărate 
(r) 130 Mincinoasa (r) 230 De
3x femeie (r)

063007.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

2020 Misterul Ibelulei
o s-s (dramă SF, SUA

*" 2002). Cu: Kevin Cost
ner, Susanna Thomp
son, Kathy Bates. R.: 
Tom Shadyac 

22:10 CSI - Crime și investi-
□ galii (serial). Cu: 

William L. Peterson, 
Marg Helgenberger 

2305 50 de ani de divertis
ment în 50 de emisiuni 

2400 Jurnalul TVR. Sport
Ic

020 lut mă, dacă
► raP°îil (love story, Fran

ța, 2003). Cu: Guil
laume Canet, Marion 
Cotillard. R.: Yann Sa- 
muell

205 Jurnalul TVR (r) Sport 
tet

3:10 Top Secret (r) (come-
1 □ die/aventuri, Anglia)

440 Bucuriile muzidi (r) 
5:10 CSI - Crime și investi

gații (s, r)

2030 Păatde nopții 
(partea a ll-a) (thriller, 

« SUA 1997). Cu: 
Valerie Bertinelli, Harty 
Hamlin, Karen Sillas, 
Martin Donovan. R.: 
Robert Allan Ackerman 

22:15 Meseriașii (serial) 
2300 Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare 
23:50 Walker, polițist texan 
w (ep. 6, acțiune, SUA 
“ 1993). Cu: Chuck Nor

ris, Clarence Gilyard Jr., 
Sheree J. Wilson, Jud
son Mills

045 Familia Bundy (r) 
1:15 Meseriașii (r) 
140 Omul care aduce 

cartea (r)
145 Știrile Pro Tv 
245 La Bloc (r) 
3:15 ProVest (r) 
4:15 Profeții despre trecut

(r)
500 ProMotor (r) 
600 Teo (reluare)

2045 Tablou de nuntă
(divertisment) 

2300 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport 

2400 Lege și ordine: 
g Brigada spedală

(film serial, polițist 
SUA 1999).
Cu: Christopher 
Meloni, Mariska 
Hargrtay, Richard 
Belzer, Diane Neal, 
Dean Winters, 
Ice-T, 
B.D. Wong

1O0 Stagiarii 
0 (serial)

130 Concurs interactiv 
230 Observator

! (reluare)
330 Anastasia

(film serial, 
□ reluare)

Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

445 Dădaca (s)

900 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Căsătoriți pe viață 
(s) 1135 Desene animate: Mr. 
Bean 1200 Look who is win
ning 1305 Căsătoriți pe viață 
(s) 13:35 Cosby (s) 14:00 
That's 70's show (s) 1430 Fet- 
ze Fetze (r) 1530 înfruntarea 
(r) 16:00 Naționala de bere 
1630 Elisa (s) 1730 întreabă 
I pe Gabi 1830 Știri 20:00 
Taxi driver 2100 Pitici de vară 
2200 Știri National TV 2230 
Keoma (western, Italia, 1976). 
1:00 Misionarii (comedie, 
coproducție, 1974)

730 Levintza prezintă (r) 800 
Sport cu Florentina 840 Maria
na - Prețul inocenței (r) 940 
Sunset Beach (s) 1040 Dragos 
te și putere (r) 1130 Tele RON 
1300 Garito 1605 Dragoste și 
putere (s) 17:00 Miss World 
România 2006 1730 Trăsniți
în N.A.T.O. (r) 1800 Focus
1900 Mariana - Prețul inocen
ței (s) 2000 Forța legii (serial, 
acțiune/thriller, SUA 2005) 
21:00 Num3r3 (s) 22.00 Totul
despre sex (s) 2230 Focus Plus
2330 Trăsniți în N.A.T.O. (r)
2400 Miss World România
2006 (r) 0:15 MutantX(s) 1:15 
Focus Plus (r)

1020 Lumea PRO CINEMA (r) 
1130 Echipa de elită (r) 1230 
Cheers (r) 1330 Marcelino, 
pan y vino (s) 1400 Krypto, 
câinele meu (s) 1445 Visuri 
americane (r) 1600 Echipa de 
elită (r) 1700 Echipa de elită 
(s) 18:00 Echipa de elită (s) 
1900 Visuri americane (s) 
2000 Bettel (ep. 9-10, come
die, SUA 2000) 2100 Ghici 
ce-mi place la tine (s) 2200 
Trilogia nașul (partea a ll-a) 
(dramă, SUA 1992). Cu: Mar
lon Brando, 1:15 Cheers (s) .

10:00 Euromaxx (r) (docu
mentar) 1030 Euroblitz (r) 
(doc) 1100 Ne privește 1200 
Emisiune religioasă (r) 1305 
Un nou început (r) (documen
tar) 1400 Teleshopping 1435 
Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (docu
mentar) 16,00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
1800 6I Vine presai Cu Uvia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 2200 No Comment
Reality-show cu Irind Colum- 
beanu și Monica Gabor 2400 
Știri. Emisiune informativă

10:55 Curaj în linia întâi (dra
mă. SUA 1996). 12:50 Nătă
răi (comedie, Australia, 2005). 
14:15 Cursa de karting (aven
turi, Canada, 2003). 15:45 Ur
sulețul Winnie (drama, Cana
da, 2004). 17:20 Napoleon 
Dynamite (comedie, SUA, 
2004). 18:50 Lovitura (come
die, SUA 2004). 2020 Azi 13, 
mâine 30 de ani (comedie, 
SUA, 2004). 22:00 Sub Pă
mânt S.R.L: Timpul zboară 
(Ep. 55, dramă, SUA 2005). 
22:50 Dispărutele (dramă, 
SUA 2003).

1320 Deschide lumea! 1400 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumea 11700 Realitatea 
de la 17:00 1745 Editorii Re
alității 1800 Realitatea de la 
18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:15 
100% cu Robert Turcescu 
2100 Realitatea de la 21:00 
21:55 Prima ediție 2200 Oa
menii Realității 23:00 Reali
tatea de la 23:00 23:15 Real
itatea all-indusive 2400 Real
itatea de la 24:00

iu f

900 Confruntări și fiare vechi 
1000 Natura în stare brută 
11O0 Mașini extreme 1200 
Motociclete americane 1300 
Spionii 14:00 Hoți îndrăzneți 
1500 Confruntări și fiare vechi 
16:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 1700 Curse 1800 Au
tomobile americane recondi
ționate 1900 Mașini extre-me: 
Record de viteză pe uscat 
2000 Vânătorii de mituri21 OO 
Motociclete americane 2200 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
2300 Automobile americane 
recondiționate 2400 Construc
torii de motociclete
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Reguli noi la 
transportDN STVS K xi:

www.jumatate.ro
Deva (C.P.) - Este un site de matrimoniale cu funcții de 
comunicare și interacțiune oferite gratuit utilizatorilor. Por- 

P^tțalul se prezintă sub o formă ușor de utilizat și capabilă 
[ '.tie a interacționa rapid cu utilizatorii.

nanane

In județ
DM 7 E .nic - lila - Mtaiâști

Dl 687 Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece
dai - Calea Zarandului - Str. Horia - Str. Mihai Eminescu

Rataare mal pot !l kitâlntte |i pe principalele ariene rutiere 
de pe n» iocalltățiior Brad - Hațeg - Qrăștle - Petroșani 
- Vulcan»- Lupeni

CURS VALUTAR BNR - 25.07.2006

1 euro 3,5672 lei
1 dolar american 2,8249 lei
1 gram aur 55,9994 lei

■ Premierul a cerut 
măsuri pentru creșterea 
siguranței transportului 
de persoane.
Daniel I. Iancu_______________
danlel.iancii01nformmedla.ro

Deva - Premierul Călin 
Popescu-Tăriceanu a cerut 
Ministerului Transporturilor, 
Construcțiilor și Turismului 
(MTCT), să ia măsuri pentru 
a crește siguranța transpor
tului interurban de persoane, 
și a solicitat să se acționeze 
pentru sancționarea operato
rilor care încalcă regulile de 
siguranță a transportului. 
Primul ministru a cerut ca,

pentru toate traseele inter- 
județene aprobate de către 
MTCT, completarea Progra
mului de transport actual cu 
noi trasee și curse să se facă 
cu utilizarea autobuzelor cu 
capacitate de transport de 
peste 22 de locuri.
„Ne vom adapta"

Pentru traseele județene se 
va recomanda Consiliilor 
Județene aprobarea acestora 
prin servicii cu același tip de 
autobuze.

în plus, analiza prezentată 
de Ministerul Transporturilor 
relevă faptul că limitarea 
vitezei de trafic a microbuze
lor și autobuzelor în traficul 
interurban va crește siguran-

Sod.etatea

0.5200

■1.11
3.09

mdiidere (lel/aeț)
0.5150

-1.04 
-0.87

. Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEU 
b-dul Decabal, bl. R. parter (lângă QUASAR), tel: 221277.
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SIF5

-•

2.1800

Prefectura Județului Hunedoara:_________________
Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara: 
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean___________
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea 
Mare____________________________________________
Inspector șef principal Emanoil Bota, director

08.30-11.00
Inspector șef principal Viorel Mic, director adjunct 

11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Deva_______________________
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie_____________________
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

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.

9 1 8 5 4
8 4 3 1

5 7 1 9 6
7 3 8 5 2 1

9 1
8

3
6 3 9

5

X
f 00 1

■ .1

5 4 1
6 5 8 2

Soluția jocului din 
numărul precedent
2 5 9 7 8 6 1 4 3
4 3 8 1 9 5 7 2 6
1 7 6 3 2 4 5 9 8
6 9 7 5 4 3 2 8 1
5 4 3 2 8 1 6 7 9
8 2 1 9 6 7 3 5 4
7 1 4 6 5 9 8 3 2
3 8 2 4 7 1 9 6 5
9 6 5 8 3 2 4 1 7

Autoritățile solicită luarea de măsuri care să sporească siguranța 
transportului (Foto: T. Mânu)

ța transporturilor.
Petru Mărginean, vicepre

ședintele Consiliului Jude
țean Hunedoara, ne-a declarat 
ieri că lucrurile nu se pot 
schimba de la o zi la alta. 
„Este cert faptul că trebuie să 
ne adaptăm la cerințele Uni
unii Europene, astfel că cele 
mai importante reglementări 
în acest domeniu e necesar să 
fie adoptate și în România

după aderare. Dar nu poți 
face totul dintr-o dată, pentru 
că nu-i poți obliga pe trans
portatorii care au contracte 
în derulare să accepte aseme
nea modificări. E necesar să 
fie adaptată legislația și apoi, 
în noile contracte care vor fi 
încheiate, vor fi prevăzute 
toate aceste cerințe”, ne-a 
spus vicepreședintele Consi
liului Județean.

■ r r r r r r f f f f » r r »• »"F r r f r r f f f f f r r r r f »

Reclamații la transportul în comun
Deva (I.J.) - Anica Ionescu, 

Viorel Crișovan și un grup de 
tineri din Deva au acuzat fap
tul că pe autobuzele 8 au avut 
parte de injurii, de jigniri, n- 
au primit bilete de călătorie 
de la șofer, au fost obligați să 
circule cu geamurile închise, 
cu toată canicula de afară, iar 
în plus s-a fumat în timpul 
mersului.

în acest sens, l-am contac
tat telefonic pe patronul 
firmei „Tirius Trans” care 
efectuează transportul local

pe autobuzele cu numărul 8. 
„Șoferii au trecut în fișa pos
tului cum trebuie să se com
porte cu călătorii. în plus, 
atunci când obțin atestatele 
de la ARR o fac în urma unui 
examen la care trebuie să 
demonstreze că au cunoștințe 
și despre comportamentul și 
regulile de bază ca șoferi pro
fesioniști. Am mai primit 
reclamații, i-am averizat pe 
câțiva și chiar i-am penalizat. 
Dacă aflu cum se numesc 
șoferii care s-au comportat

necivilizat le desfac contrac
tul de muncă”, declară Ovidiu 
Mihuț, patronul firmei.
Rămâne aceeași pensie

Petru Lucaciu, din locali
tatea Tomești, dorește să știe 
ce s-a întâmplat la recalculare 
deoarece a primit acasă o 
decizie prin care era anunțat 
că pensia sa se va diminua de 
la 4,7 milioane de lei, cât avea 
până acum, la aproape două 
milioane de lei, după data de 
1 august

Răspunsul Casei Județene 
de Pensii Hunedoara: „Deci
zia pe care a primit-o dom
nul Lucaciu este de schim
bare a datei de înscriere la 
pensie. Dânsul figura în baza 
de date a instituției noastre 
cu data înscrierii la pensie în 
anul 1991, data corectă fiind 
anul 1990. Sumele înscrise în 
acea decizie sunt aferente 
anului 2000. Astfel, dl. Lu
caciu va primi în continuare 
pensia pe care a avut-o și 
până acum”.

Pensii pentru
■ După aderare, țăra
nii pot beneficia de o 
pensie complementară 
de 75 de euro.

Clara Păs___________________
da r a.pas0 inf ormmedia zu

Deva - După aderare, spri
jinul pentru pensionarea an
ticipată a fermierilor se va 
concretiza în două tipuri de 
măsuri. Conform legislației 
comunitare, după aderarea la 
Uniunea Europeană, se va 
acorda sprijin financiar pen
tru pensionarea anticipată a 
deținătorilor de exploatații și 
lucrătorilor agricoli care au

agricultori
contribuit la un sistem de 
asigurare socială. Limita de 
vârstă este de 55 de ani, iar 
durata de acordare a ajutoru
lui este limitată la 15 ani (10 
în cazul lucrătorilor agricoli), 
dar nu peste vârsta de 75 de 
ani (respectiv vârsta de pen
sionare în cazul lucrătorilor). 
Acest ajutor va fi suportat din 
bugetul Uniunii Europene.
Renta viageră

Al doilea tip de sprijin 
financiar se concretizează în 
renta viageră. Aceasta se a- 
cordă din acest an proprieta
rilor de peste 62 de ani care 
își vând .sau arendează tere
nurile deținute (cel mult 10

Renta viageră se acordă persoanelor vârstnice (Foto. t. Mânu)

ha). Cuantumul rentei este de 
100 de euro pe an pentru fie
care hectar vândut și 50 de 
euro anual pentru fiecare hec
tar arendat. Renta viageră es

te gestionată de birourile de 
rentă viageră județene.

Sursa: Daniel Constantin, 
consilier de integrare in 
cadrul MIE.

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

ct'VANJW- îți face viața mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fi să îți 
facem noi cumpărăturile?

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 (data poștei). Mai multe taloane, 
mai multe șanse de câștig! Iar dacă vrei 
să nu ratezi nici un talon și să econo
misești 4,1 lei față de cumpărarea zilnică 
a ziarului, fă-ți un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

De data asta îți dăm chiar 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 - 25 Iulie 2006
Nume____________________Prenume_________
Adresă___________________________________
Telefon_________________ Sunteți abonat?

CONCURS

http://www.jumatate.ro
danlel.iancii01nformmedla.ro
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• Sesiune extraordinară. Dan Voiculescu, 
președintele Partidului Conservator, a 
anunțat că parlamentarii acestei formațiuni 
vor depune la Biroul Permanent al Camerei 
Deputaților o cerere privind organizarea unei 
sesiuni extraordinare pentru numirea con
ducerii SRI, SIE și DGIPI. (D.l.)

A vindecat cancerul cu plante

Ștefan Pășcut (Foto: T. Mânu)

Cer suspenda- [ 
rea lui Bâsescu I

Deva (D.I.) - Președin
tele PRM Hunedoara, ] 
Ștefan Pășcut, a declarat i 
ieri că formațiunea din î 
care face parte va soliei- i 
ta suspendarea președin- i 
telui Traian Băsescu din i 
funcție, deoarece Romă- = 
nia se confruntă cu gra- ; 
ve probleme de siguranță ț 
națională. „PRM cere i 
suspendarea din funcție i 
a lui Traian Băsescu i 
pentru incapacitate fizică ; 
de a conduce țara. Ulti- i 
ma gafă pe care preșe- i 
dintele a făcut-o a fost î 
scoaterea din țară a lui ; 
Omar Hayssam și elibe
rarea din funcție a celor I 
trei șefi de servicii, pen- i 
tru că intenționează să \ 
pună în loc oamenii lui i 
de casă. Nu suntem de a- i 
cord cu această politică j 
de a crea incendii și de ; 
a încerca să tragă foloase i 
de pe urma stingerii ș 
lor”, a spus Pășcuț. ;

PSD, la 
tribunal
Deva (D.l.) - Partidul 
Social Democrat se 
pregătește să se ju- ;
dece cu aleșii locali î
care au părăsit for
mațiunea, a declarat 
ieri purtătorul de ;
cuvânt al PSD la ni- :
vel național, Cristian ;
Diaconescu, urmând î
să se renunțe la ;
acțiunea în instanță :
în cazul celor care își ; 
vor părăsi de bună- i
voie funcțiile de pri- ;
mar sau de consilier. i 
Președintele PSD Hu- ;
nedoara, Victor Vai- i
da, ne-a declarat că ;
la nivel județean se 
analizează cu atenție ;
prevederile legii. „Es- : 
te normal câ cel care i
își câștigă o funcție i
publică pe listele u- i
nui partid să rămână 
în post pentru tot ;
mandatul. Dacă pă
răsește însă partidul, =
înseamnă că nu-i pla- :
ce nici funcția. Se 
pare că noile modi
ficări aduse la legea ; 
aleșilor locali ne per- i 
mite să-i dăm în 
judecată pe cei care i 
au părăsit partidul, 
dar și-au păstrat 
funcțiile.
Deocamdată ana- : 

lizăm prevederile în 
acest sens, după care 
urmează să luăm O j 
decizie", a precizat 
Vaida.

■ Bazil Herdea din Deva 
face tratamente naturis
te, cu rezultate remarca
bile, de 14 ăni.
Samba Bocaniciu
u n da. boc a nidu gin farm mediale

Deva - Bazil Herdea, un pen
sionar pe care majoritatea de- 
venilor nu prea au de unde 
să-l cunoască, face minuni cu 
ajutorul cărților de tratamente

Bazil Herdea în laboratorul său

naturiste, plantelor (pe care le 
culege și combină singur, 
folosind și o moară de mărun- 
țit și le transformă in leacuri, 
argile) și „picăturilor” (cum 
numește acesta bitter-ul din 42 
de plante medicinale). El este 
naturist - irisolog, cu diplomă, 
la bază fiind mineralolog. 
Pasiunea sa, a apărut în urmă 
cu circa 20 de ani, când a fost 
foarte bolnav și a apelat la 
medicina naturistă. Acum este 
sănătos, cunoaște 400 de 
plante medicinale, și-a con
struit acasă un „laborator” - 
o încăpere din lemn în podul 
casei, și ajută oamenii sufe
rinzi. Pentru a diagnostica 
bolile celor care apelează la 
el folosește un aparat special 
și tehnica irisologiei (studiază 
irisul). Tratamentele sale nu 
sunt deloc scumpe, iar Bazil 
Herdea, care a avut pacienți 
in întreaga țară, lucrează de

O consultație bazată pe studierea irisului ochiului (Foto: t. Mânu)

14 ani cu succes. El spune că 
cea mai teribilă boală, can
cerul, l-a vindecat cu trata
mentul naturist prescris. în 
tratamentul său contează 
foarte mult dezintoxicarea 
organismului. Prin plantele 
prescrise se suplimetează vi
taminele, dar și se previne

apariția altor boli, mai grave. 
Naturistul devean verifică 
starea sănătății pacienților săi 
din trei în trei săptămâni, la 
domiciliul pacientului în 
localitatea în care se aflif aces
ta. El spune că în țață sunt 
doar cinci persoane care vin
decă prin această metodă.

xțu cred în remedii 
1N naturiste. Probabil
că dacă aș fi grav bol
nav aș recurge la 
orice pentru a mă 
vindeca!

Remediile naturiste 
sunt de multe ori 

mult mai bune decât 
medicamentele care
sunt chimicale! Cred 
în folosirea lor.

controale
lor efectu
ate în tra 
see de că
tre poli- 
țiști.în 
ultimele
48 de ore, 
s-au apli
cat 683 
amenzi la 
legea cir
culației.
(Foto: T. Mânu)

Anonim, 
Deva

Anonima, 
Deva

ărerea mea este că 
leacurile naturale 

sunt mult mai bune 
decât cele artificiale! 
Chiar acum fac un 
tratament de acest fel.

Anonima, 
Hunedoara

Nu am prea fost 
bolnavă, dar cred 

că medicina care se 
bazează pe plante este 
mult mai folosită pen
tru că este mai iefti
nă.
Anonimă,
Deva

Eu sunt de părere 
că fără medica

mente nu se vindecă 
nimeni! Bolile sunt 
mult prea puternice 
astăzi și plantele mai 4 
slabe!... 1
Anonimă,
Deva

Dezbatere publică la MAI
București (D.I.) - Ministerul Administrației 

și Internelor supune dezbaterii publice 
proiectul Legii pentru modificarea și comple
tarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului națio
nal - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități. 
Potrivit unui comunicat transmis de minis
ter, textul actului normativ amintit este afi
șat și poate fi consultat pe pagina de Inter
net a instituției, la www.mai.gov.ro, precum 
și la Centrul de Relații cu publicul al MAI, 
din Piața Revoluției nr. 1 A, sector 1, Bucu
rești. Propunerile, sugestiile și opiniile per
soanelor interesate cu privire la acest proiect 
de act normativ sunt așteptate, până la data 
de 1 august 2006, pe adresa de e-mail 
daniela_radulescu@mai.gov.ro, sau la adre
sa poștală menționată mai sus.

Atac la ministrul 
muncii

Den (D.I.) - Costel Avram, 
purtătorul de cuvânt al PRM 
Hunedoara, l-a acuzat ieri pe 
Gheorghe Barbu, ministrul 
Muncii, cft intenționează să 
cumpere, Împreună cu unul 
din oamenii săi din minister, 
Eugen Blaga, sediul Centrului 
de Reconversie Profesională 
din Deva. „Am informații că 
Vasile Iorgovan, directorul 
executiv al AJOFM (Agenția 
Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă) Hunedoara, 
vrea să vândă, pe bani puțini, 
imobilul respectiv, după ce, 
numai în perioada 1996-2000, 
acolo au fost investite în jur 
de. 14 miliarde de lei, iar în 
ultima perioadă i-au fost adu
se alte îmbunătățiri. Cumpă
rătorul cel mai interesat se 
pare că e o firmă privată în 
spatele căreia stau Gheorghe 
Barbu și Eugen Blaga, acesta 
din urmă fiind implicat, acum 
câțiva ani, în scandalul Euro
credit. Mă întreb ce morali
tate mai are acest om care, 
după ce a devalizat județul, 
vine din nou să facă afaceri 
aici”, a declarat Costel Avram. 
Pe de altă parte, ministrul 
Muncii, Gheorghe Barbu, a 
declarat că nu intenționează 
că cumpere clădirea Centrului 
de Reconversie Profesională 
din Deva și că declarațiile 
purtătorului de cuvânt al 
PRM simt false.

Distrugeri de armament
Deva (D.l.) - Primăria Municipiului Deva 

informează că astăzi, între orele 09.00 și 
14.00, vor avea loc lucrări de distrugeri de 
muniție în poligonul militar situat pe 
Dealul Paiului. Locuitorii din zonă sunt 
rugați ca, pe timpul executării lucrărilor, 
să nu pătrundă pe raza poligonului.

Costel Avram (Foto: T. Mânu)
CONCURS
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■ FI. Marin (Jiul) și R. 
Gabor (Corvinul) s-au 
"inspirat" la consfătui
rea antrenorilor.

• Accidentări la Steaua. Rădoi și Coman 
nu fac parte din lotul pe care Cosmin Olă- 
roiu îl va deplasa în Slovenia, pentru meciul 
cu ND Gorica, care va avea loc miercuri, de 
la ora 21.00, în prima manșă a turului doi 
preliminar al Ligii Campionilor. Rădoi s-a 
accidentat la genunchiul drept, iar Coman a 
suferit o entorsă la glezna stângă. (MF)

N. Forminte

Vor concura în Anglia
Deva (C.M.) - Pregătirea gimnastelor lotu

lui olimpic al României de la Deva pentru 
Campionatul Mondial care se va desfășura 

în octombrie în Danemarca 
a intrat în linie dreaptă, 
întrucât în a doua jumătate 
a lunii august vor începe 
concursurile de verificare. 
„Primul test va fi în Anglia 
unde vom avea ca adversară 
echipa națională a țării

gazdă. La competiția din Marea Britanie vom 
participa cu cinci sportive, pentru a le eva
lua nivelul de pregătire. Dacă nu intervin 
accidentări, în Anglia vor concura Sandra 
Izbașa, Steliana Nistor, Roxana Stan și Dana 
Druncea, urmând ca a cincea gimnastă să 
fie aleasă dintre Alina Stănculescu (care e 
în recuperare) sau junioarele Aluissa 
Lăcusteanu și Andreea Grigore”, afirma, ieri, 
Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al 
lotului olimpic. în ciuda antrenamentelor 
intense, gimnastele de la Deva au în această 
perioadă mai mult timp liber. „Pentru că e 
vacanță și nu fac școală au voie să iasă în 
oraș duminica și câteodată și joia seara”, 
spunea Forminte care a precizat că așteaptă 
cu nerăbdare jumătatea lunii august pentru 
a vedea dacă se vor finaliza lucrările la Cen
tru de recuperare din cadrul cantonamen
tului lotului olimpic.

Campioană la înălțime
Deva (C.M.) - Atleta Andreea Todereanu, 

legitimată la CSS Cetate Deva, a cucerit, ieri, 
titlul național la săritură în înălțime, în com
petiția rezervată junioarelor IH din cadrul 
Campionatului Național de Atletism care se 
desfășoară începând de vineri la București. 
Sportiva antrenată de Nicolae Alexe a reușit 
o săritură de 1,58 m cu care le-a devansat 
pe Tatiana Duricu de la Petrolul Câmpina și 
Alina Perea de la Club Athletic Roman. 
„Andreea era favorita probei, după ce în 
primăvară a câștigat titlul național în sală. 
Acum a confirmat și a obținut al doilea titlu 
național din acest an”, preciza Nicolae Alexe, 
antrenorul sportivei. O altă sportivă de la 
CSS Cetate, Simona Muntean, antrenată de 
Mihai Luca, s-a calificat în finala probei de 
aruncare a suliței la junioare I și a luptat, 
aseară, după închiderea ediției noastre, pen
tru un loc pe podium. Azi, în ultima zi de 
concurs, Mihaela Țuțurescu și Grațiana Stra- 
va, antrenate de Mihai Luca, vor lua star
tul în finala cursei de 1500 metri, cu obiec
tivul de a obține măcar o medalie.

Tehnideni cu

Ciprian Marinuț

clprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Antrenorii formații
lor hunedorene Jiul Petroșani 
și FC Corvinul 2005, au par
ticipat, ieri, la Casa Fotbalu
lui, la o consfătuire organizată 
de Școala Federală de An
trenori la care au fost invitați 
tehnicienii echipelor din Li
gile I și II, precum și posesorii 
licenței Pro. Invitatul antre
norilor români a fost tehni
cianul englez Howard Wilkin
son, lector UEFA și consilier 
al reprezentativei Angliei, 
care a ținut o prelegere cu 
tema “Construirea echipei & 
Spiritul echipei”.
Exemple interesante

Oficialul englez a spus că 
fostul selecționer al Angliei, 
Sven Goran Eriksson, a greșit 
la CM din Germania prin 
modul cum a făcut schimbă
rile și prin faptul că nu a știut 
să dea încredere echipei.

A fost un subiect interesant, 
ilustrat cu exemple foarte

de echipă

(Foto: T. Mânu)

Florin Marin, 
antrenorul Jiului

Romulus Gabor, 
antrenorul Corvinului

Jiul a fost o echipă unită în unele partide ale 
sezonului trecut

inspirate, dar care nu consti
tuia o noutate pentru noi, a 
afirmat Florin Marin, antre
norul Jiului. “Spiritul de 
echipă e un aspect cheie la 
orice formație. Cred că orice 
antrenor știe că indiferent de 
valorile individuale din echipă 
nu poate realiza performanțe 
dacă nu reușeșete să imprime 
unitate echipei și nu poate să- 
i determine pe jucători să se 
subordoneze interesului echi
pei. Nu a fost o noutate, dar 
exemplele alese, în special cel 
al echipei Italiei la CM, au'fost 
inspirate și au constituit o

lecție interesantă”, comenta 
tehnicianul Jiului. “Analiza 
antrenorului englez a fost 
interesantă și utilă, cu atât 
mai mult cu cât la echipele 
mici, fără individualități, spi
ritul de echipă e poate cel mai 
important aspect. Dar analiza 
englezului și comentariile pe 
care le-am făcut cu fostul meu 
coechipier, Mircea Rednic, 
lângă care am stat pe parcur
sul consfătuirii, nu rezolvă 
grijile de-acasă. Avem nevoie 
de încă trei jucători, pentru a 
"■—0 echipă care să facă 

sezon”, afirmafață

Romulus Gabor, antrenorul 
Corvinului.

Spre deosebire de cei doi 
tehnicieni hunedoreni care au 
tratat cu seriozitate prelege
rea, antrenorul formației Poli 
Iași, Ionuț Popa a adormit 
spre finalul întrunirii, spre 
amuzamentul celor din jur. 
Consfătuirea tehnicienilor s-a 
încheiat la Stadionul Național, 
unde a avut loc un antrena
ment demonstrativ cu două 
echipe de juniori de la FC Di
namo, condus de Wilkinson 
căruia nu se știe cum i-a 
dispărut telefonul mobil.

Turneu international
A

■ Turneul organizat de 
Tenis Club Siderurgica 
și FRT e dotat cu pre
mii de 10.000 $.

Hunedoara (C.M.) - Aproa
pe 90 de jucători participă, în
cepând de vineri, 21 iulie, la 
ediția 2006 a turneului inter
național de tenis din cadrul 
circuitului Tiriac Trophy, 
găzduit de terenurile de la 
Tenis Club Siderurgica Hune
doara. Nu mai puțin de 64 de 
tenismeni s-au duelat până 
ieri pentru a prinde unul din
tre cele opt locuri care asi
gură prezența pe tabloul prin
cipal. Alți 20 care au un punc
taj ATP bun și patru care 
beneficiază de „wild card” 
vor intra direct in această fa
ză a competiției ale cărei par

tide demarează azi. La com
petiția de la Hunedoara par
ticipă jucători din România, 
Israel, Spania, Belarus, Bul
garia, Olanda, Germania, 
Italia, Franța, Maroc, Rusia, 
Danemarca, Australia, An
glia, Slovacia și Liban, între 
care și câștigătorul ediției de 
anul trecut, Cornel Bardoczky 
(Ungaria, nr. 376 ATP). „Fa- 
voriții principali ai turneului 
sunt românii Victor Ioniță 
numărul 313 ATP și Adrian 
Cruciat numărul 348 ATP”, 
afirma Mihaela Preda Testî- 
ban, arbitrul principal al 
competiției. Organizatorii, Fe
derația Română de Tenis și 
Tenis Club Siderurgica Hune
doara, pun labătaie premii în 
valoare totală de 10.000 de do
lari. Beneficiarul unuia din
tre cele 4 wild-card-uri este

Victor Ioniță, 
numărul 1 al turneului
tenisnlenul devean
Jsok. filtrarea publiculu este 
liberă,1 iar meciurile? s< des
fășoară pe terenurile TG Si
derurgica și AS Constructorul 
din Hunedoara.

Crede în Steaua
București (MF) - Antre

norul Gheorghe Hagi a 
declarat că Steaua va tre
ce fără probleme de ND 
Gorica în turul doi preli
minar al Ligii Campioni
lor, dacă va repeta evolu
țiile bune din ultima pe
rioadă. „Cred că Steaua 
are prima șansă, dar tre
buie să demonstrezi pe 
teren. Steaua a arătat că 
poate ajunge departe, dar 
vedeți ce au făcut slove
nii de la Maribor,. i-au 
scos pe cei de la Villarre
al în Intertoto. Dacă Stea
ua joacă așa cum știe, se 
va califica fără probleme. 
Steaua este mult mai pu
ternică și mai experi
mentată”, a spus Hagi.

Leu, în pană de șansă
Hunedoara (C.M.) - Și par

ticiparea la Raliul Sibiului, a 
cincea etapă a Campionatului 
Național al României, a fost 
cu ghinion pentru pilotul 
hunedorean Mihai Leu, care 
a abandonat etapa a doua, 
prevăzută cu șapte probe spe
ciale. După ce la două dintre 
precedentele patru curse nu a 
ajuns la sosire din cauza 
unor probleme tehnice, acum 
Leu a fost sabotat de o pană 
de cauciuc. „în prima etapă 
am fost pe podium, ocupând 
locurile 2 și 3 în probele spe

ciale, dar în etapa a Il-a am 
făcut pană, am mers fără să 
schimbăm roata și s-a stricat 
un amortizor și n-am mai 
putut continua”, preciza Mi
hai Leu.

Cursa a fost câștigată de 
echipajul Constantin Aur pe 
Mitsubishi Evo care i-a 
devansat pe Cătălin Cismaru 
și Bogdan Marișca. Ur
mătoarea etapă a Campiona
tului de Raliuri al României 
este Raliul Muscel, programat 
în perioada 26-27 august, la 
Câmpulung Muscel. Mihai Leu a avut încă o dată ghinion (Foto: t Mânu)

Testează GRATUIT
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;
3. tn Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la 
prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 
social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. In fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de 
firme din diferite domenii, care Iși prezintă ofertele;
7. In fiecare zi de luni. Cuvântul Liber vă ajută să vă găsiți job-ul potrivit, oferin-1 
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 tn cutiile speciale Cuvântul 
liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform 
Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara. 
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 în ultimele șase luni nu au fost abonați la 
' Cuvântul liber" și nici cititori de probă.

Strada

Numele

JURNALO 
.j

Localitatea
Telefont (opțional)

DA □ wreau să primesc în 
fiecare fimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

Prenumele
Adresa la care doresc să primesc ziarul:

mailto:clprian.marinut@informmedia.ro
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Sportul se războiește cu FRF• Start cu gol. Atacantul Ciprian Marica a 
înscris un gol pentru echipa Șahtior Donețk, 
antrenată de Mircea Lucescu, în meciul de 
pe teren propriu cu Krivbas Krivoi, scor 5-0 
(3-0), disputat, duminică. Marica a fost inte- 
gralist și a marcat în min. 77, celelalte goluri 
fiind marcate de Matuzalem '29, Elano '41, 
'50 și Brandao '43. (MF)

• Retragere. Atacantul Dado Prso, 32 de 
ani, a decis să se retragă din echipa națio
nală a Croației, din cauza unor probleme 
persistente la genunchi. Prso, care a înscris 9 
goluri în cele 29 de meciuri disputate în 
reprezentativa Croației, mai are un an de , 
contract cu gruparea Glasgow Rangers. (MF)

lestul H 
baschetba- « 
list Ghiță ■: 
Mureșan va Rj 
conduce, in 
luna august, 1 
cursurile v 
unei școli ȘK 
de vară, la 
Cluj, eu o 
durată de fl
două 
săptămâni, '
după mo- Jjjj 
delul pro- IHr 
priei acade- | 
mii de 
baschet, pe
care o 
deține la
New Jersey. V

(Foto: EPA) •

■ Oficialii studenților 
au depus, ieri, o cerere 
de returnare a licenței 
pentru Liga I.

București (MF) - Patronul 
clubului Sportul Studențesc, 
Vasile Șiman, a declarat, ieri, 
după Adunarea Generală 
Ordinară a LPF, că gruparea 
pe care o conduce a făcut o 
cerere de returnare a licenței 
la Federația Română de Fot
bal. „Sportul a făcut o cerere 
de returnare a licenței și 
urmează ca zilele următoare 
să se discute acest lucru”, a 
spus Șiman. Oficialul stu
denților a precizat că sunt 
trei forme ale procesului de 
licențiere, iar Sportul va trece 
prin toate. „Sunt trei forme 
ale procesului de licențiere: 
de acordare, de retragere și 
de returnare, toate prevăzute 
în manualul de licențiere. Noi 
suntem în faza în care se va 
discuta returnarea licenței”, 
a adăugat Șiman, care a

Se reduc sancțiunile?

Anchetă în fotbalul turc
Praga (MF) - Jucătorii cehi Jiri Homola, 

Jiri Masek și Zdenek Senkerik, vizați de o 
anchetă deschisă de Federația Turcă de Fot
bal (TFF), ca urmare a suspiciunilor de tru
care a unui meci din campionatul Turciei, 
susțin că sunt nevinovați. „Cel mai ușor 
este să arunci vina asupra străinilor. Am 
discutat deja cu avocații și mă voi apăra”, 
a declarat Masek, în prezent component al 
echipei FC Tyrol.
Acuzați de non-combat

TFF a deschis o anchetă ca urmare a 
acuzațiilor apărute în cotidianul Hurriyet, 
care a scris că gruparea Denizlispor, care 
se afla în zona retrogradabilă, le-a plătit 
jucătorilor, pe atunci componenți ai for
mației Malatyaspor, 300.000 de euro pentru 
a nu-și apăra corect șansele la un meci cu 
Gaziantepspor. Partida, din ultima etapă a 
sezonului 2005/2006, a fost pierdută de 
Malatyaspor, cu scorul de 0-1, iar echipa din 
Malatya a retrogradat în a doua ligă. „Am 
văzut aceste minciuni într-un reportaj la 
televizor. Sunt șocat. Este absurd, străinii 
sunt o țintă ușoară”, a afirmat și Zdenek 
Senkerik, care este în continuare jucătorul 
echipei Malatyaspor.

■ Sentința apelului în 
cazul scandalului de co
rupție din fotbalul italian 
ar putea fi anunțată azi.

Roma (MF) - Dezbaterile 
din cadrul judecării apelu
rilor în cazul meciurilor tru
cate din fotbalul italian 
urmează să se încheie luni 
după-amiază, cu apărarea 
grupării AC Milan, însă 
sancțiunile nu vor fi anunțate 
înainte de ziua de marți, a 
anunțat Federația Italiană de 
Fotbal (FIGC). Justiția 
sportivă italiană a decis, în 
urmă cu zece zile, ca echipele

Film despre CM Germania 2006

România, fără victorie
București (MF) - Echipa națională a 

României a pierdut și ultima partidă din 
cadrul grupei semifinale europene a Ligii 
Mondiale de polo, în fața reprezentativei 
Germaniei, cu scorul de 9-12, și a încheiat 
competiția de la Portugalette cu zero puncte. 
După ce a reușit performanța de a se caii- ' 
fica în semifinalele Ligii Mondiale, echipa 
antrenată de Vlad Hagiu a evoluat la polul 
opus, ratând toate partidele disputate. în 
ultima dintre acestea, poloiștii români au 
cedat în fața Germaniei, cu scorul de 9-12 
(1-3, 3-3, 2-3, 3-3). România a încheiat com
petiția din Spania pe ultimul loc, cu zero 
puncte, fiind devansată, în ordine, de Ser
bia și Muntenegru (15 puncte), Spania (12), 
Croația (9), Grecia (6) și Germania (3). în 
grupa finală, care se va desfășura la Ate
na, între 2 și 6 august, s-au calificat Serbia 
și Muntenegru, Spania și Grecia, ultima în 
calitate de organizatoare. Din grupa semi
finală americană au obținut calificarea la 
turneul final de la Atena echipele SUA, Aus
traliei și Franței. Câștigătoarea Ligii Mon
diale va primi 100.000 de euro și calificarea 
directă la Campionatul Mondial din 2007.

■ în octombrie va apă
rea o producție cine
matografică despre 
echipa Germaniei la CM.

București (MF) - Regizorul 
german Sonke Wortmann va 
realiza un film despre echipa 
Germaniei la Cupa Mondială 
din 2006, în care va folosi 
imagini autentice filmate 
înainte și în timpul com
petiției, informează cotidia
nul Bild. Filmul ar urma să 
apară în cinematografe în 
luna octombrie, iar în timpul 
sărbătorilor de iarnă va fi 
difuzat și la televizor, postul 
ARD aflându-se deja în 
negocieri cu producătorul.
Fără secrete

Regizorul în vârstă de 46 de 
ani spune că a avut permisi-

Grigorieva (dreapta) în proba de săritura cu prăjina la 
Jocurile Olimpice din 2000 și Campionatele Mondiale din 
1999 au fost furate, in 18 iulie, la Brisbane. (Foto epa)

lonuț Mazilu, cel mai valoros jucător al Mircea Sandu, președin- 
Sportului riscă să joace în Liga a ll-a tele FRF (Foto: epa)

menționat că în ultimă 
instanță va accepta ca Sportul 
să evolueze în Liga a Il-a.
Poate am plătit

întrebat dacă va mai achi
ta din datoriile clubului până 
miercuri, când sunt progra
mate comisiile de primă 
instanță și cea de apel ale Sis
temului Național de Licen
țiere, Șiman a răspuns: „Poate 
că datoriile s-au plătit. Am

Juventus, Fiorentina și Lazio 
să fie retrogradate în Serie B, 
cu 30, 12, respectiv 7 puncte 
de penalizare. AC Milan nu 
a fost retrogradată, dar a fost 
privată de participarea în 
Liga Campionilor și va începe 
sezonul viitor cu 15 puncte 
mai puțin decât adversarele 
sale din Serie A. Cele patru 
grupări au făcut apel, la fel 
procedând și procurorul Ste
fano Palazzi, care consideră 
sancțiunile prea ușoare. Jude
carea apelului grupărilor și al 
lui Palazzi a început sâmbătă.

La sfârșitul săptămânii tre
cute, avocații grupărilor 
Juventus Torino, Lazio Roma 

Ballack, căpitanul naționalei va fi în prim-planul filmului (Foto: epa)

unea să filmeze tot timpul, de 
la cantonamentul din Sar
dinia efectuat de naționala 
Germaniei, până la bucuria 
suporterilor la finalul Cupei 
Mondiale, pentru locul trei 
ocupat de selecționata antre
nată de Jurgen Klinsmann. 
„Nu a existat nici o zonă 
tabu. La început m-am gândit, 

fost la federație, am discutat 
cu toți cei implicați în proce
sul de licențiere, am făcut o 
adresă prin care am susținut 
și cerut să se reia procedurile 
de returnare a licenței și 
așteptăm un răspuns în acest 
sens, pentru că s-a făcut o 
eroare”.
Nașu vrea dovezi

Oficialul „studenților” con
sideră că o comisie de 

Juventus a fost echipa cea mai drastic sancționată (Foto: epa)

și Fiorentina au ajuns în fața 
magistraților Curții Federale, 
cerând sancțiuni mai mici 
pentru aceste cluburi. Dezba
terile se vor relua luni, la ora 
13.00 GMT, într-un hotel din 
Roma, cu pledoaria avocatu

pentru un moment, că 
jucătorii ar putea refuza să 
fie filmați, dar nu a fost așa. 
Faptul că au acceptat, este o 
dovadă de caracter”, a 
declarat Sonke. Regizorul are 
la dispoziție aproximativ 100 
de ore de material ffinfett. din 
care va realiza un film de 120 
de minute.

Antrenamente -rea matinale
București (MF) - Jucătorul 

echipei Bayern Miinchen, 
Daniel Van Buyten, se plânge 
că trebuie să se trezească 
prea devreme, la ora 7.30, 
pentru a ajunge la antrena
mentele fixate de tehnicianul 
Felix Magath la 9.00 dimi
neața, cu o oră mai devreme 
decât de obicei, pentru a evi
ta căldura din timpul zilei. 
„Trezitul de dimineață este 
mai rău pentru mine decât 
căldura. Ceasul meu sună în 
fiecare dimineață la 7.30, ceea 
ce îmi dă un sentiment ciu
dat”, a declarat Van Buyten. 
Fotbalistul olandez, care 
câștigă la Bayern 3 milioane 
de euro pe an, nu este singu

licențiere nu poate decide ret
rogradarea unei echipe în a 
doua ligă.

Președintele FRF, Mircea 
Sandu, a declarat, la finalul 
Adunării Generale a LPF, că 
grupării Sportul Studențesc i . 
s-a retras licența pentru Ligafj 
I deoarece nu a făcut încîT r 
dovada plății datoriilor către 
bugetul de stat. „Nu pot să 
acuz, dar există anumite 
prevederi foarte clare în Man
ualul de Licențiere. Dacă nu 
se respectă se ajunge în ast
fel de situații. Toți ceilalți au 
respectat acele prevederi, 
inclusiv clubul Jiul, care a 
făcut dovada plăților și a unei 
eșalonări de o lună, fiind 
susținut și de Consiliul Local. 
Dar Sportul nu a făcut încă 
această dovadă”, a spus ofi 
cialul FRF.

întrebat dacă Sportul Stu
dențesc mai are vreo șansă să 
evolueze în sezonul viitor în 
Liga I, oficialul FRF a răs
puns: „Nu știu, chiar la asta 
nu mă pricep”.

lui grupării AC Milan, ulti-J^i 
mul care se apără în acest V 
proces. „încă nu este prevăzut 
când se vor anunța sancțiu
nile, dar acest anunț nu va fl . 
făcut înainte de ziua de 
marți”, a anunțat FIGC.

Dîaconu în top
București (MF) - Pugi- 

listul clubului Interbox, 
Adrian Diaconu, a urcat 
pe poziția a cincea în 
clasamentul WBC, cea 
mai cunoscută versiune a 
boxului profesionist. Dia
conu ocupă locul opt în 
versiunea WBO și poziția 
a 13-a în ierarhia WBA, 
se arată într-un comuni
cat al grupării canadiene. 
Diaconu deține 4 centuri 
de campion la categoria 
semigrea și anume WBC 
International, NABA, 
TAB și CBF. Pugilistul 
român se află în prezent 
în pregătire la Montreal 
și va urca din nou în ring 
cel mai probabil în lima 
august, în România sau 
Germania, ori în septem
brie, în Canada.

rul care se plânge că trebuie 
să se trezească prea devreme. 
„Să fii la ora 9.00 pe teren 
este ceva neobișnuit pentru 
un fotbalist”, spune colegul^- 
lui Van Buyten, Andreas Ottl,*,r  
care adaugă că trebuie să se 
trezească în fiecare dimineață 
la ora 6.45.

Profesorul Jiirgen Zulley, 
cercetător în domeniul som 
nului, consideră că Van 
Buyten nu are nici un motiv 
să se plângă: „Ar trebui să se 
bucure că poate dormi până 
la 7.30. Face parte dintr-o 
minoritate privilegiată. în 
medie, germanii se trezesc la * 
ora 6.18 dimineața”, a pre-. 
cizat Zulley.
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Vând ap. 2 camere (03)
• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).

• decomandate, hol central, 2 balcoane, 65 mp, 
Bdul 22 Decembrie, Deva, deasupra Băncii 
Carpatica Tel. 229697.

• 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.(15/1807)

• apartament 2 camere, zona OM, etl. zonă 
foaMrojjniștită. relații la tel. 0723/464188 sau 
074t»M750.

• decomandate, etaj 2, zonă ultracentrală. Deva 
balcon, parchet, 57 mp, contorizări, preț 115.000 
ron. Tel. 0726/710903. (Al)

• In comuna Topleț, la 8 km de Băile Hercu- 
lane, județul Caraș Severin, pe Strada Prin
cipală, mobilat și utilat, balcon închis, etaj 4, 
preț 500 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/221789. (5/21.07)

• 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-48mp + centralătermică + 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)
o urgent, zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61300 RON, tel. 0740/013971. 
(47)

0,jent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2, 

,. .jemizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• uigent,'zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 71000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• fafiu 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. 0746/779281 (A8)
• B-tfid Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779281 (A8)
■ zona hogresd, circuit et III, parchet gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel; 0745/786571 (AS)
• zona Gojdu, dec, parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
p ^3.000 RON, neg, tel. 0745/786571 (AS)
• via Lado, dec., parchet gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779281 (AS)
• zona L Maniu, parchet, apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 

închis, tel. 0745/786571 (A8)
■ zona piață, etaj intermediar, dec., centrală 
termică termopan, gresie, faianță, parchet, 
parțial mobilat balcon închis, modificări. Preț 
‘ 100 mid, neg, tel. 211075, 0745/666447',

< 26/130557. (A3)
' ■ idtracentraA etaj intermediar, dec, 2 balcoane, 

vedere la bulevard, gresie, faianță lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec, contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)

• zona Bălcescu, 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, 
074’. 779751,0726/130557. (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 idtracentrală 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 cărămida, 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• zona Crișului, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță, 
contorizări, preț 75.000 ron, neg., tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona Bcee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet, interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat, preț 82.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona piața centrală, loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet, preț 98.000 ron, neg., 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• 50 mp, aproape de $c. 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, neg., urgent, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona 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)
• tufiu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișuka, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu,etaj3, 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. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• parter, nuxfificat modem, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Ăl. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• orarii taj 1, contorizări, parchet reparti
toare, balcon. Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj Henneifiar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Straiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228 (A5>

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă luliu 
Maniu. etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc tum maxim 
etajul 5, se oferă plata pe loc, tel. 0745/302200, 
0723/251498 232809. (A4)

• uro- l. Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări, etaj intermediar, 
zonă ultracentrală Deva Tel. 0727/885561. (T)
■ decomandate, parter, în Hunedoara Micro 5, 
preț negociabil. Tel. 0723/697440 sau 
0254/242114. (5457591/19.07)

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

• semidecomandate, 2 balcoane, etaj 2, 
ne/mobilat, Brad, centrul nou, preț nego
ciabil. Tel. 0724/340886, 0254/231341. 
(5/24.07)

• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri. 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/C05228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896. 
0740/914688. (A5)

Cumpăr ap.^ camere (06)

• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, indiferent de zonă etaj 1,2,3, se 
oferă 150.000 ron, la vedere, urgent tel. 
0723/251498,232808. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică 102 mp, zona M. Viteazul, preț 
1,400 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)'

• zona Ion Creangă, decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală 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)
■ etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă, plus 
diferență, minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620.358. (A6)
• in zona Banca Transilvania, dec., et.2, 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. 235.208; 0724/620358. 
(A6)
• in Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fărăîmbunătătiri, S100 mp. 
preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268830. 
(A7).
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, 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, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896 0742/005228. (A5)

• ap.4cam. 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/i3055Z (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. 211075,0745/666447,0725/130557. (A3)

- urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)

• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)

• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000. ron, tel. 
223400, 0724/169303,0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 1 
Dorobanți, preț 46.000 euro. tel. 223400, 
0720/387896.0740/914688. (A5)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică s 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/554004. (Al^

vând case, vile (13)

• casă 3 camere, în Simeria, 1100 mp, preț 1,5 
mid. lei, negociabil, fără intermediari. Tel. 220393, 
261596,(T)

• 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)

• viă P+E+U, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)

• Hunedoara, 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, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)

• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină si teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)

• Deva, vilă 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 (A8)

• Deva, viă 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 bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288. (A8)

• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

Cumpăr casă (14)
• casă >n Deva. Relații la tel. 0744/515537. 
(4/21.07)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă 3 camere, baie cu fosă septică 2 
bucătării, 2 cămări, anexe, grajd, șură, șopru, 
grădină gaz metan, în Pricaz, nr. 141, preț nego
ciabil. Tel. 240473,0744/391866.

• casă, in Pricaz nr. 206, 3 camere mari, 
bucătărie, coridor, șură mare și grădină preț 
4500 rnp. Tel. 0724/315194,240473.

• casă * * camere, garaj, anexe, curte și 
grădină mare, in Bârcea Mică nr. 37, sau 
schimb cu apartament confort L in Deva. 
TeL 0254/236863,0744/560204,0749/223121. 
(1/1407) 

• Deva, etaj 2, zona Gojdu, 75 mp, balcon, 
parchet, contorizări, preț 115.000 ron. Tel, 
0726/710903. (Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Decebal, preț 1,330 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• 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 Liiacuiui, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)

• zona Eminescu, dec, gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 bău, etaj bun, 
tel. 0745/7865781 (A8)

• zona Lido, dec, parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
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, 0745/666447j 
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. 211075,0745/666447,0726/579557. (A3)
• urgent zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări modeme, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Carpațt 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)
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
232808 0723/251498. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscâtorie, preț 
140.000 RON. neg., tel. 0723/251498 0254/232809. 
(A4)

• casă și pământ 10 hectare, în Muncelu 
Mare, la 30 km de Deva. Informații la tel. 
0740/031532 sau 237823. (1/13,07) '

• P+l iving. 2 băi, 3 dormitoare, 2 terase, 
centrală termică, gaz lichefiat mobilat teren 
3000 mp, peisaj deosebit, Băita - Săliște. Tel. 
0741/740047.(13

• urgent, casă locuibilă imediat 3 camere, 
bucătărie, anexe, șură grajd, atelier, 
grădină 60 ari, Băita, preț 25.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0722/231965. (9/20.07)

• casă m Rădulești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• zona Veței, construcție 2002, living mare, 2 
domnitoare’, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță, parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1200 mid., tel. 211075, 
0740/232043.0726/130557. (A3)

Case de vacanță (15)
• Ptl cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi, și VW 
Golf 1993, stare foarte bună Tel. 241044, după 
ora 17. (T)
• casă de vacanță living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faia'ță 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 (A81

Vând garsoniere (19)

• Deva, etaj 1, zona Mihai Eminescu, balcon, 
contorizări, mobilată complet preț 52.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
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• urgent, semidecomandate, contorizări, balcon 
închis, mobilată și utilată complet, zona Micro 
15, preț 52.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• dublă, 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)
• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închis, baie mare, parchet, gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, urgent, preț 85.000 ron, neg., 
tel 0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în față, bine 
întreținută, liberă, preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Șa Gen. Nr. 4 - Gojdu, modificată, etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață, Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• 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)

• in zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată, 
contorizări, liberă. Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

eORALLI
Hațeg

ANGAJEAZĂ
CQMTAB1L-
CONTABILITATE PRIMARĂ 
CERINȚE:
-cunoștințe minime de 

contabilitate;
- cunoștințe IT; 
-vârsta maximă 40 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motlvant.
Rel. la Tel0723/400 636 sau 0254/772 221 (57878)

r I OFERTA 

. ANGAJARE .
Companie multinațională din 

domeniul asigurărilor recrutează 

10 consilieri financiari
Se oferă instruire gratuită in domeniu

și venituri atractive.
Relații la tel. 0728/777535.

------------------- :------------------------------------------ KSEE

INSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130,453
E-mail: office^! im ro
Site: www.iim.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56960)

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

❖ Brutari și patlserl
❖ Administrator pensiune 

agroturistică

MASTER înscrieri până la 25 iulie I
Adresa: Deva, Bdul 22 Decembre Nr. 37 A
T«;i/Fax: 02 M 218111; E-mai ■astezt8-_rr ros

.....  'aWMBMBP1- ...ctsss

■ GEAM TERMOPAN • JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 074S.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

ISSO : CRIOTI iv 0».W«AMST!l«
I—“ SERVICII DE CURĂȚENIE
X ■ z

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de intreținere,

Tel/Fax:O254/231552 Mobil:0721/032271 §

TRANSPORT PERSOANE
ania V7s am de McDonald's

Td 0254/234717, 
0742/030201,0724/697859 

euro dus 
euro dus-întors-15 zile ~ 
euro dus-întocs-90 dies.

România ■ Italia ■ Franța^Si

• In zonă centrală, pe Bd. I. Maniu, dec, parchet, 
faianță, repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii, neg, tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec, balcon închiși parchet, 

contorizări apă, gaz, et4. Preț 750 mii, neg, tel. 
206.003,230324. (A7)
• zona Progrestdui, ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

• zona Dacia, 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 Emmescu, parchet gresie, faianță, dec, 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg, tel. 
0746/779288 (A8)

• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

R**t>u**nt
Construcții cMU sl Industriala 
Distribuția material*  construcții 

Comerț etectrocaaniea

CONTABIL- SEF
CERINȚE;
-experiență in domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT, 
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motlvant; 
-condiții de lucru Intro 

echipă dinamică

-OPERARE PC (după programa ECDL) 
-CURSURI DE VARĂ PENTRU COPII 
(EquulS kills și Junior Web)
-LIMBI STRĂINE

DEVA,
str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

• 2 carnete mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)

• cameră, baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• etaj L repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron. tel.2H4M.ii/21/436384.0742/0052 . (A5)

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră sau 2 cam., zona Eminescu, I. 
Maniu, Pescarilor, cu sau fără înbunătățiri, ofer 
620 mii., tel. 211075, 0745/666447, 0726/679557. 
(A3)

Vând terenuri (21)

• 177S mp teren, între Deva - Sântuhalm, zona 
Alaska Tel. 0721/430502. (T)
• 2300 mp teren intravilan, în Deva Str. Alunului 
(zonă de agrement, case de vacanță). Tel. 
227242. (T)

• 3000 mp teren extravilan, în Certeju de 
Sus, loc pitoresc. Tel. 0726/389990. 
(16/18.07)

• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Toteștî - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (D
• htravian, bt Deva preț 14 euro mp, și arabil 
intravilan, preț 9 euro mp. Tel. 0727/885561. (T)

• intravilan, in Băcia (la 15 km de Deva), 
3600 mp, cu toate facilitățile (apă, 
canalizare, curent, gaz), preț 5,5 euro mp. 
Tel. 0724/388452. (7/20.07)

• loc de casă, 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent, 
zonă plană, liniștită, Hășdat ■ Hunedoara preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)

• pe DN 7:16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică, instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431.0748/303744. (T)

• Deva, 6 parcele, 740 mp parcela fs 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro, parcela Tel. 
0722/564004. (Al)

• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208 
0724/620358 (A6)

• briravlan, 1000 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, 
0721/985.256. (A6)

• zona rezidențială Deva 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela tel. 
0722/564004. (Al)

• teren intravian, zona Archia st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)

• teren iitravitan, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)

< A
S.C.

PETROLAM S.A.
cu sediul în Deva, 

str. Apuseni, nr. 1, jud.
Hunedoara, anunță 

licitație publică în data de 
25.07.2006. Obiectul 
licitației este: 1 auto
turism marca Volk

swagen Pasat 2.5 TDI; 1 
x Ford Transit; 2 x 
Mercedes 207; 1 x 

Roman Diesel. 

Informații suplimentare la 
tel. 0727/853177.

(57918)

A.P.M. Hunedoara și 
SC LACTA DACIA SRL, 

titular al proiectului, anunfâ 
depunerea documentației tehnice 
in vederea obținerii acordului de 

mediu pentru obiectivul fermă 
vaci de lapte, capacitate 15 

capete, situat în satul Tămășana 
nr.79, comuna Mărtineșli.

Informațiile privind potențialul 
impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi 

consultate la sediul A.P.M. 
Hunedoara, 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 IO zile 
lucrătoare de la data apariției 

anunțului,
(57831) 

e intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/189303, 
0742/005228 (A5)
e parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva preț 10 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva șl Simeria 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

• intravian, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Â5)

Cumpăr teren (22)
• urgent 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata imediat Tel. 215212.(A1)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 80 mp, amenajat occidental, termopane, 
intrare stradă, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985.256 (A6).
• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă, vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)

• vând spațiu comercial transformat din apart 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36000 euro, neg., tel. 206.003, 
230.324. (A7)
• vând m zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7Î

Imobile chirii (29)
• ofer cu chirie casă, zonă ultracentrală, Deva, 2 
camere, bucătărie, hol central, baie, cămară și 
curte pentru parcare auto, mobilată și utilată, 
preț 250 euro, negociabil. Tel. 215244, 
0740/315050. (T)
• ofer spre închiriere, în Deva, zona Casei de 
cultură, etaj 1,2 birouri de 15 și 7 mp, și un birou 
de 33 mp, lângă Liceul Decebal. Tel. 0745/096675, 
0744/561810. (T)

• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată, preț 80 euro/lună tel. 215.221 (Al)

■ oferim spre închiriere spații - birouri, 50 
mp, clădirea Cepromin. Tel. 0720/066454, 
0727/347566.(1/21.07)

• ofer pentni închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată, Deva, cu baie și tv, preț 70 ron/zi. Tel. 
0721/055313. (Al)
• 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, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă. Preț 15 
euro/mp.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)
• ofer pt închiriat sp.conu, zona piață, clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă, st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• ofer spre închiriere ap. 2camere și garsonieră 
mobilată, preț 80-100 euro/lună, teL 0746/779288 
(A8)
• 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 liniștită, preț80 euro/lună, tel. 
0746/779288 (A8)
• ap. 2 cam. dea, mobilat, zona Bălcescu. 
amenajat, utilat tv, aragaz, frigider, automată, 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel. 211075, 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• 2 cam. dea, mobilat zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)
• ap. 3 cam. dea, 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)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman
date, centrală termică, mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)

• kdiu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică, mobilă nouă, amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)

10 excursii acordate 
prin tragere la sorți, 

numai pentnr 
abonații RCS. ,«

Pentru detalii vizitează www.rcs.ro sau sună la 031 400 4321.

RCS te trimite într-o 
vacanp de vis!
La Barcelona sau în Creta!

Ai televiziune prin cablu de la RCS? E timpul să te apuci de 
împachetat! Vara asta vizitezi unele dintre cele mai frumoase i, 
destinații din lume!
Fie că vizionezi programele pachetului Bază sau pe cele ale 
pachetelor Bază Plus, Extra sau Extra Plus, poți câștiga una 
dintre cele 10 excursii la Barcelona și în Creta.

RECLAME

■ Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)

• AL Streiidui, garsonieră mobilată, utilată, chel
tuieli mici iama, etaj 4, izolat zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)

• ofer spre închiriere garsonieră, zonă ultracen
trală, et 2, gresie, faință, parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată, preț 110 
euro/lună, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilat și utilat repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună, 
tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

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 1310, cu probleme la caroserie, af 
1989. Tel. 260412. (T)
• vând Ottcit cu motor de VW Golf, af 1993, 
motor omologat și revizie tehnică valabilă până 
în 2008, preț 2000 ron sau 600 euro, negociabil. 
Tel. 0724/560870. (T)

Auto străine (37)
• vând Opd 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).

Microbuze. Dube (38)
■ vând autoutntarâ Dacia papuc 1305, af 1996, 
covergă din fibră de sticlă, stare tehnică exce
lentă. Tel. 0745/096675. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină Class, masa 2A m, 2 trac
toare U 650, presă e ață, freză, 
mașină azotat, pomț I sta [le 600 litri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc, și ladă frigorifică Arctic, preț 
negodabi Tel 0254/246342,0745/468766, 
0721-934BL (6/2407)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobfiă bucătărie, mobilă hol, servantă, 
birou, mașină de spălat automată, combină fri
gorifică, mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808 0724/643045. T
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
75/200 cm, deschidere pe dreapta, import 
Germania, și 2 geamuri termopan second, cu 
un canat, 125/108, 128/128 cm. Tel. 
0745/096675. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochi de seară, modele diferite, cu acce
sorii fiecare, mărimi 40 ■ 44. Tel. 218084, 
0722/586808 T

Materiale de construcții (53)

• cunpâr țigle și coame (nu patent). Relații la 
teL 260651.

■ ofer tablă ondulată pentru acoperiș, grun- 
durtă, diverse dimensiuni, preț negociabil. TeL 
0745/096675,218308 seara, 212057. CT)

• vând pereți tip Bârcea pentru construcție de 
casă, garaj, cabană eta, preț foarte avantajos. 
TeL 260412.0)

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică în stare de 
funcționare, preț 350 ron, negociabil. Tel. 
0723/261965-

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând căței Shar-pei cu pedigree. TeL 
0722/191343,0722/373283.

• vând orzoaică, preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. (T)

• vând ovăz cantitate mare, preț 2.200 lei 
kg, de la o tonă în sus, preț negociabil. Tel. 
0254/246342, 0745/468766, 0721/934631. 
(6/2407)

• vând turmă de 300 oi, satul Spini, tv. 23, 
comuna Turdaț, preț la vedere. TeL 
0722/148460,0720/483370. (6/2407)

• vând porumb pentru popcorn, capacitatea de 
expandare de 99%, preț 30.000 lei/kg. Tel. 235320, 
0745/096675. (T)

Altele (61)
• cumpăr lăzi și paleți de plastic, deșțj,/el. 

0723/227569,214664. (T)
• vând 10 mese metalice, înalte, pentru baruri, 
blat din pal, posibilități marmură, și 10 butoaie 
de inox pentru bere, capacitatea 60 litri fiecare. 
Tel. 0745/096675 (T)
• vând diverse materiale cu sigla Clubului 
Rapid, la prețuri promoționale. TeL 0723/920314. 
cn
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând mașină de cusut Naumann seria 705, 
ladă frigorifică nouă, 5 sertare, ceas Doxa 
extraplat, bărbătesc, elvețian, haină piele, damă 
nr. 48, egipteană Tei. 224643. (T)

• vând navete plastic 1/12 pentru apă minerală 
1/20 și 1/24 cu sticle bere de 0,5 litri. TeL 
0745/096675. (T)
• vând un trunchi de cireș uscat, 1,75 m lungime, 
0,75 m diametru și 3 trunchiuri de 1,50 m lungime 
și 035 m diametru, preț avantajos. Tel. 212272, 
0723/732560.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Adîncu Anca Vasilica. Se declară nul. (2/24.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moraru Eleonora. Se declară nul. (1/24.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Oprea Constantin. Se declară nul. (3/24.07

Matrimoniale (69)
• domn, antialcoolic. nu perfect, dar am J 

calități, 49/177/68, doresc prietenia unei femei 
(eventuală conviețuire) cu sau fără obligații, 
vârsta de la 30 de ani în sus. TeL 0727/675714. (T)

• tânăr 28/172/70, pe picioare 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, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)
• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă său domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428. (D

Solicitări servicii (71)

• căutăm femeie pentru menaj, vârsta 
maximă 55 de ani. TeL 0720/35377», _ 
(10/20.07) -i > --

' -fi

Prestări servicii (72)
• execut la comandă goblenuri pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• fotograf profesionist execut, la nunți,
fotografii pe sistem digital sau clasic și filmai' 
pe sistem DVD. TeL 0726/715670. (T) ’

• medHez matematică Tel. 0720/400456. (T)
• transport mobilă cu auto acoperit de 1,2 tone 
și 14 mc volum, asigur demontări rapide și 
manevrare. TeL 0254/225578, 0744/934462, 
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• croitor, Ugteiti, 5 posturi, data limită 30.07. TeL 
213244.
• croitor petoni încălțăminte și articole tehnice, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• croitor, Petroșani, 1 post, data limită 31.07., 
perioadă determinată TeL 213244.
• croitor, Petroșani, 1 post, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244.

• croitor-ștanțator articole marochinărie, Brad, 
2 posturi, data limită 31.07. TeL 213244.

• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Călan, 59 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• cusător confecții industriale din blană
Orăștie, 3 posturi, data limită 30.07. TeL 213244.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. TeL 213244.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 31.07. TeL 213244.

http://www.iim.ro
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• cusător piese din piele și înlocuitori. Hune
doara, 10 posturi, data limită 20.08. Tel. 213244.
• cusitor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.08. TeL 213244.

• cusitor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.
• cusitor piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.

• cusitor piese la încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 15 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• director ailunct societate comercială Hațeg, 
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244.
• director atfund societate comercială Petrila, 
1 post, data limită 1.08. Tel. 213244.
• director adlunct societate comercială 
P^oșani, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244.
T lector general societate comercială Hune- 
dOcua, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• director societate comercială Hațeg, 1 post, 
data limîtă31.07. Tel. 213244.
• director societate comercială Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• drujbist, Petala, 1 post data limită 1.08. Tel. 
213244.
• dulgher, Aninoasa, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• dulgher, Călan, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• ttaghw, Deva, 8 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• dulgher, Hațeg, 4 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• dulgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
26.07. Tel. 213244.
• dulgher, Petala, 1 post data limită 1.08. Tel. 
213244.
• dulgher, Petroșani, 16 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• dulgherrestaurator, Brad, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• dulgher-restaurator, Deva. 8 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.

• dulgher-restaurator, Orăștie, 1 post data 
limită 18.08. Tel. 213244.
• dulgher, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• etecridan to construcții. Petrila, 1 post data 
limită 1.08. Tel. 213244.
• electrician de întreținere, Hațeg, 2 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
^electrician de întreținere și reparații, Hune- 

iară, 1 post data limită 18,08. Tel. 213244.
■ electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limita 31.07., perioadă 
determinată Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 7 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post data limită 4.08. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244.

• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 4 posturi, data limită 14.08. Tel. 213244
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 4 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparațiir Orăștie, 
1 post, data limită 2.08. Tel. 213244.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Lupeni, 2 posturi, data limită 28.07. Tel. 
213244
• electrician to construcții, Petrila, 1 post, data 
limită 1.08. Tel. 213244.
• etectridaiwnontator de instalații electrice, 
Hunedoara, 2 posturi, data limita 30.07. Tel. 
213244.
• electromecanic auto, Deva. 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244
• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, Hațeg, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244
• electromecanic rețele cabluri, Petrila, 2 
posturi, data limită 1.08. Tel. 213244.

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Orăștie, 1 post, data limită 
20.08. Tel. 213244
• faianțar, Călan, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244
o faianțar, Himedoara, 10 posturi, data limită 
26.07, perioadă determinată Tel. 213244
• faianțar,Petroșani, 2 posturi, data limită31.07. 
Tel. 213244.
• tahmtar, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.07, 
perioadă determinată Tel. 213244
o faeonator mecanic cherestea, Deva, 2 posturi, 
data limită 30J)7. Tel. 213244
• termic do serviciu, Brad, 1 post, data limită 
5.08. Tel. 213244.
• fleraHMontot, Călan, 3 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244
• IteraHretamU, Petroșani, 15 posturi, data 
limită 31.07. Tăi. 213244.
• fleranpotcovar, Deva, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244
• Mea coctai, Orăștie, 4 posturi, data limită 
20.08. Tel. 213244
• tațor mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
31.08, Tel. 213244
• frezor inhreraal Petrila 1 post, data limită 1.08. 
Tel. 213244.
• frezor unhrenal, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 1408 Tel. 213244
• hmcHonar aMriefrathr, Petrila, 1 post, data 
limită 108. Tel. 213244
• hmdlonar aMnkiratlv, student, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• hmeționar agenție voiaj, Petrila, 1 post, data 
limită 1.08. Tel. 213244
• gahrantzator, Ortțtle, 3 posturi, data limită 
10.10., persoană cu handicap. Tel. 213244.
• gaterist la tăiat bușteni, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• gaterist la tăiat bușteni, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 15.08. Tel. 213244.

SC ZAGROS SRL

1. Supervizor - Agent vânzări
Cerințe:
- respectarea procedurii procesului de 
vânzare;
- prezentarea și promovarea produselor 
P« plato;
- 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.

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. Țoale 
aplicațiile vor fi tratate cu confidențialitate. Persoanele selectate vor fi 
contactate telefonic.

(57481)

Decese (75)

Familia îndoliată anunță cu adâncă durere încetarea din 
viată a celui care a fost un bun fiu, sot și tată

ALEXANDRU ZUDOR
în vârstă de 59 de ani. Slujba de înmormântare va avea loc 
miercuri, 26 iulie, ora 16, la Peștișu Mare, nr. 345.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Mama Rozalia, soția Estera și fiica Edith Andreea

S.C. TERMOSERV DEVA SA, localitatea Mintia, Str. Șantierului, 
nr. 1, jud. Hunedoara, C.U.I.: R15368125, tel. 0254/236.408, 
fax 0254/236.411, cont virament: RO 35 RNCB 016 0027 
07167 0001, DECHIS LA BCR DEVA, organizează în data de 
21.08.2006 LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE, în vederea 
vânzării de deșeuri metalice feroase și neferoase:
DEȘEURI METALICE FEROASE
Nr.at DENUMIRE DEȘEU ______ Cantitate (kgVan
1. ȘPAN FIER, provenit din prelucrări mecanice 30.000
2. FIER provenit din casare și capete de țevi
(table) rezultate în urma debitărilor 7.000

DEȘEURI METALICE NEFEROASE
Nr.crt. DENUMIRE L SEU ______Cantitate (Kgifan
1. ȘPAN BRONZ, provenit din prelucrări mecanice 300
2. CUPRU (casare) 50
3. ALAMĂ (casare) 20
4. SÂRMĂ BOBINAJ 1.500
Cantitățile sunt aproximative și vor fi riguros determinate prin 
cântărire la ridicarea lor de la locul de depozitare în prezența 
delegaților vânzătorului și cumpărătorului, înainte de întocmirea 
documentelor de livrare.
Pentru înscrierea la licitație se achiziționează prin cumpărare 
directă de la Biroul Aprovizionare Depozite Investiții (telefon 
0254/236.410, int. 432; 476), un exemplar al Caietului de 
sarcini, costul acestuia fiind de 50,00 RON.

(57849)

• gaterist la tăiat bușteni, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• găultor-lletator, Petroșani, 1 post, data limită 
14.08. Tel. 213244
o gestionar depozit Deva 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244.
• gestionar depozit Hațeg, 1 post data limită
31.10. tel. 213244
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva 1 post data limită 30.07. Tel. 213244.
• Inginer conștaucți civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.07., 
perioadă determinată Tel, 213244.

• inginer construcțll-instalații, Vulcan, 1 post, 
data limită 31.07., perioadă determinată Tel. 
213244.
• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva 1 post data limită 30.07. Tel. 
213244.
• Inginer economist Deva 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244.
• Inginer industria alimentară Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.

• Ingmer rețele electrice, Hunedoara 1 post, 
data limită 31.07. Tel. 213244.

• Inginer rețele electrice, Vulcan, 1 post, data 
limită 31.07, perioadă determinată Tel. 213244
• ingmr opograf. Vulcan, 1 post, data limită 
31.07, perioadă determinată Tel. 213244.

• inspector asgurări, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244
• inspector asigurări, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 31.07. TeL 213244.

• hspectorasiguări, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 31.07. TeL 213244.
• Inspector, referent resurse umane, Deva 1 
post, data limită 3007. TeL 213244
• inspector resmse umane, Hațeg, 1 post, data 
limită 31.10. Tel. 213244.
• inspector resiuse umane, Petroșani, 1 post, 
data limită 1508. TeL 213244.
• Instalator apă canal, Deval post, data limită 
30.09. TeL 213244.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30M Tel. 213244

• Instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244
• Instalator centrale termice, Hunedoara 9 
posturi, data limită 26.07. Tel. 213244.
• hstatator Încălzire centrală și gaza Petroșani,
1 post data limită 3LO7. tel. 213244
• tostatalortocătzke centrală și gaze, Petroșani,
2 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244
• tostalator tocălzfce centrală și gaze, Vulcan, 1 
post data limită 31.07, perioadă determinată 
Tel. 213244.
• Instalator tostalați tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, 2 poduri, data limită 20.08. tel. 

213244
• instalator instalați tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, data limită 2M Tel. 213244
• Instructor schi, călărie, golf, tenis, înot Lupeni,
1 post data limită 12.08. Tel. 213244

e Instructor schi, călărie, golf, tenis, înot, Lupeni, 
1 post data limită 31.07. Tel. 213244
e ipsosar, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.07., 
perioadă determinată. Tel. 213244
e tocărcătocdescărcător Orăștie, 1 post data 
limită 31.07. Tel. 213244.
e toțpRtor dădki, Hunedoara, 10 posturi, data 
limita 30.07., perioadă determinată Tel. 213244 
e toțpftor dăAi, Petroșani, 1 post data limită 
15.08. Tel. 213244
• togrijttor dădri, Petroșani, 2 posturi, data 
limita 31.07. Tel. 213244
e jurisconsdt Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
e laborant chimta, Hațeg, 2 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
e lăcătuș construct! metalice și navale, Călan, 3 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• lăcâtis constnicH metalice și navale, Hune
doara 7 posturi, data limită 18.08. Tel. 213244
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Deva 20 posturi, data limită 
6M Tel. 213244
• lăcătuș mecanic. Hunedoara 1 post, data 
limită 21.08., perioadă determinată Tel. 213244
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244

• lăcătuș mecanic, Hunedoara 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic. Hunedoara 2 posturi, data 
limită 18M Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244
• lăcătuș mecanic Hunedoara 2 posturi, data 
limită 311)7, perioadă determinată Tel. 213244

• lăcătuș mecanic Hunedoara 3 posturi, data 
limită 26JJ7, perioadă determinată Tel. 213244
• lăcătuș mecanic, Petrila 1 post, data limită 
IM Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 1408. Tel. 213244

• lăcătuș mecaric, Petrroșani, 1 post data 
limită 3107. Tel. 213244
• lăcătuș mecanic și de întreținere și reparații 
universale, Petrila 1 post data limită IM tel. 
213244
• lăcătuș mecanic, Simeria 16 posturi, data 
limită 25.07. Tel. 213244.
• lăcătuș-montator, Orăștie, 1 post data limită 
26.07. Tel. 213244
• lăcătuș-montator pentru utilaje industriale, 
Vulcan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• lăcătuș-montator, Petrila 1 post, data limită 
IM Tel. 213244.
• lăcătuș-montator, Petroșani, 1 post data 
limită 10.08., perioadă determinată Tel. 213244 
o lăcătuș-montator, Simeria 20 posturi, data 
limită 30.07.Tel. 213244

• lucrător comercial, Hunedoara 1 post data 
limită 15.09. Tel. 213244.
• lucrttor comentai Hunedoara 2 posturi, data 
limită 30M tel. 213244

SC ABISS MOB SRL

(4/24.07)

A plecat fulgerător pe drumul fără întoarcere, 
jurist ALEXANDRU ZUDOR 

un bun colaborator al automobiliștilor hunedoreni.
Filiala A.C.R. Hunedoara

Compasiune și regret pentru neașteptata dispariție a 
bunului prieten

jurist ALEXANDRU ZUDOR
Dumnezeu să-l aibă în pază! 

Familia N. Panaitescu

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan 
Moloț, transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate în 
urma dispariției premature a celui care a fost

ZUDOR ALEXANDRU
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• lucrator comoctal Lupeni, 4 posturi, data 
limită 17M TeL 213244.
• lucrător comercial Petrila, 21 posturi, data 
limită IM tel. 213244
• lucrător comardal Petroșani 1 post, data 
limită 15M tel. 213244
• tacrător amtarctal Simeria, 3 posturi, data 
limită 30D7. tel. 213244
• macaragiu, Petroșani 1 post, data limită 14M 
Tei. 213244

Oferte locuri de muncă (74)

S.C. REVA S.A. SIMERIA

Organizează in data de 14.08.200S, ora 10.00 concurs 
pentru ocuparea postului de DIRECTOR ECONOMIC

ContSjH db porfin j nnm.1
- Studii superioare econ
- Vechime min. 5 ani

- cerere de înscriere la concurs sau 
scrisoare de intenție
- curriculum vitae

Dosarele se vor depune până la data de 
11.08.2006, ora 1O.OO, la sediul 
societății - Serv. RESURSE UMANE și vor 
cuprinde:

- diplomă de studii în original și copie
- copie după cartea de muncă
- adeverința de la medicul de familie cu 
mențiunea „apt pentru muncă*
- dosar plic

Tematica de concurs se va putea obține în momentul depunerii dosarului. 
Informații suplimentare se pot obține fa Serviciul Resurse Umane și 

Administrativ, tel. 0254/260435, 260402, 261780, int 112.

PENTRU TINE

AGEMțIA IMOBILIARĂ MIMAS0N 
vă așteaptă în Deva pe Aleea Salcâmilor, 

bl. 31, parter (lângă Lie. Auto)

Tel. 230324, 206003.

cu sediul în localitatea Deva, str. Bejan, bl. 56, jud. tiunedoara, anunță 
depunerea soSdlării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
secție producție mobilă, situat în localitatea Deva, Str. Ardealului nr.1. 
Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, zilnic, între orele 8.00- 
16.00.

Eventualele sesizări și redamații pol fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului.

(57865)

SC ASPEM CORPORATION SRL, cu sediul în locali
tatea București, b-dul Theodor Pallady, nr. 24, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul tăierea și prelucrarea lemnului, situat în localitatea 
Lupeni, Str. Jiului (incinta Minei Sud), Informații se pot obține la sediul 
APM Hunedoara, zilnic, între orele 8.00-16.00.
Eventualele sesizări și redamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucratoare de la data anunțului. (57844)

Asociația pentru Ajutor de înmormântare 
Anunță că pentru membrii săi prestează servicii 

funerare gratuite.
Reducere 30% la produsele funerare. 

Ajutorul suplimentar pentru deces se acordă de două ori 
cotizația depusă.

Membrilor care au o vechime de 5 ani li se acordă 
compensări care se majorează în funcție de vechime până 

la acordarea materialelor funerare gratuite. 
Acordăm împrumuturi până la 3.000 lei cu o dobândă de 

8%-l 3%.
Se oferă servicii contra cost si nemembrilor.

o măcelar, Hațeg 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• motani consbucti civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, dăta limită 30.07. Tel. 213244.

a motani conștaucți civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244
• motani industria alimentară, Hațeg 3 posturi, 
data limită 3L10. Tel. 213244.

• Firmă specializată în creșterea animalelor 
(bovine) angajează medic.veterinar cu experiență 
în domeniu. Vechime: minim 5 ani; salariu atractiv. 
Tel. 0748/230973. (a/2oxm

• Societate comercială angajează conducător 
auto, cat C+E, și muncitori necalificați, pentru 
depozit Deva. Relații latei. 0729/009776 . (7/2407)

• Unitate militară din Brad selecționează tineri 
pentru angajare cu contract; vârsta maximă 26 de 
ani. Condiții: stagiul militar satisfăcut, liceu cu 
bacalaureat sau scoală profesională. Relații la tel. 
0745/359868.0729/071106. ’ aa/i&oT)

A.P.M. Hunedoara și SC Gramond Tipografie SRL, 
titular al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul hală pentni tipografie situat în 
Aninoasa, str. Dănuțoni, F.N.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus 
pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din municipiul Deva, str. A. 
Vlaicu, nr.25, zilnic, între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, m termen 

de IO zile lucrătoare de la data rgaoriției anunțului. (57870)

mailto:office@zagros.ro
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• Final deschis. „Omul-Păianjen 3" nu va fi 
ultimul din seria aventurilor supereroului, 
producătorii anunțând că filmul, a cărui 
lansare va avea loc anul viitor, va avea „un 
final deschis", informează BBC News Online.

• Șuetă. Paris Hilton, mondena moștenitoare, 
a luat cina la Londra cu interpretul britanic 
James Blunt. Ea nu a făcut nici un secret din 
faptul că a făcut o pasiune pentru artist.

Și-ar putea relua turneul
Roma (MF) - Celebrul tenor italian 

Luciano Pavarotti (70 ani), care în urmă cu 
câteva zile a suferit o operație pentru can
cer la pancreas, și-a exprimat speranța că 
își va relua turneul de adio la începutul 
anului viitor. Cântărețul a ieșit din spitalul 
new-yorkez, unde s-a aflat sub suprave
ghere în urma operației de cancer, și a 
declarat într-un interviu pentru cotidianul 
italian La Stampa că se simte „mai bine”. 
Tenorul va pleca peste două săptămâni in 
Italia pentru a se odihni.

„Vreau să termin turneul de adio. încă 
nu pot indica o dată exactă, pentru că tre
buie să ascult sfaturile medicilor dar cred 
că va fi vorba de începutul anului viitor”, 
a declarat Luciano Pavarotti.

Chris Storm din Ama
rillo, Texas, este câștigă
torul concursului anual 
ce se desfășoară în Key 
West, Florida, și la care 
se alege concurentul care 
seamănă cel mai bine cu 
scriitorul Hemingway.

Ploaie cu pești
New Delhi (MF) - Locuitorii 

satului Manna, sud-vestul In
diei, au văzut cu uimire că 
săptămâna trecută a început să 
plouă cu pești peste ei. în tim
pul unei furtuni care a avut loc 
săptămâna trecută, sătenii din 
Manna au văzut că din cer cad 
pești mici și subțiri, de dimen
siunea unui creion.

„Inițial nimeni nu și-a dat 
seama. Curând am văzut 
niște vietăți pe pământ și am 
observat că acestea mișcă”, a 
declarat un localnic pentru 
ziarul Hindustan Times.

Locuitorii satului Manna 
au declarat că peștii semănau 
cu cei dintr-o specie de apă 
dulce care se găsesc în 
lacurile și râurile din zonă.

Localnicii au mai semnalat 
cazuri similare de obiecte care 
au căzut din cer, printre care 
broaște și tomate. Fenomenul 
este cauzat de vârtejurile de 
vânt sau de trombele de apă.

Primii la încasări din turnee

Mod de a scăpa
Londra (MF) - Telefoa

nele mobile schimbă mo
dul în care interacționea- 
ză oamenii, este conclu
zia unui studiu apărut în 
Marea Britanie. Dacă în 
trecut femeile utilizau 
un ziar ca barieră, pen
tru a-i împiedica pe băr
bați să le abordeze, acum 
femeile folosesc telefonul 
mobil în același scop. A- 
ceasta este concluzia u- 
nui raport, realizat în ur
ma studierii comporta
mentului a 16.500 de per
soane. Studiul a indicat
că 54% dintre 
femeile cu vârs
te sub 25 de ani 
utilizează tele
fonul mobil in 
public în mo
mentele în care
vor să împie
dice un bărbat să 
le abordeze.

îl susține
Londra (MF) - Parte
nerul lui George Mr 
chael, Kenny Goss, a 
declarat, ieri, că este 
alături de cântăreț în 
urma celui mai re
cent scandal sexual 
în care acesta a fost 
implicai IndsupTB de 
paparazzi imediat 
după ce a întreținut 
relații sexuale cu un 
bărbat Intr-un parc 
londonez. Fotografii 
l-au surprins pe Mi
chael în timp ce ie
șea din tufișurile din- 
tr-un parc din Lon
dra, celebru printre 
homosexuali, unde 
întreținuse relații sex
uale cu Un șofer de 
autobuz în vârstă de 
58 de ani. în duda 
acestui scandal, Goss 
a declarat presei că 
va rămâne alături de 
Michael șH va sprijini.

■ Rolling Stones este pe 
primul loc în topul 
încasărilor din turnee pe 
anul 2006.

Londra (MF) - Trupa Rol
ling Stones se află în fruntea 
topului încasărilor rezultate 
din turnee în prima jumătate 
a anului 2006, conform ci
frelor celebrei reviste brita
nice Billboard, informează 
BBC News Online.

în prima jumătate a anului 
2006, membrii trupei Rolling 
Stones au reușit să încaseze 
14|,3 milioane de dolari din 
cefe 45 de concerte susținute 
în cadrul turneului mondial 
„A Bigger Bang”. Trupa a tre

buie să amâne 15 concerte la 
începutul acestui an, deoarece 
chitaristul Keith Richards a 
fost operat la cap în urma 
unui accident. Trupa irlan
deză U2 a avut încasări din 
concerte de 73 de milioane de 
dolari, în timp ce Bon Jovi a 
reușit încasări de 65 de mili
oane de dolari. Specialiștii de 
la revista Bilboard au declarat 
că U2 ar avut încasări mai 
mari daca nu și-ar fi amânat 
concertele din Noua Zeelandă, 
Australia, Japonia și Hawai 
pentru sfârșitul acestui an.

în topul artiștilor cu cele 
mai mari încasări din concerte 
în prima jumătate a anului 
2006 se mai află Aerosmith, 
Coldplay și Paul McCartney.

A câștigat

Lucky este obișnuită cu aparatul de fo
tografiat pentru că stăpânul ei i-a făcut un 
întreg album de poze. (Foto: fan)

■ Titlul de „Miss 
Univers" a fost câștigat 
de concurenta din Porto 
Rico, la Los Angeles.

Los Angeles (MF) - Titlul de 
„Miss Univers” a revenit pen
tru a cincea oară statului Por
to Rico, datorită reprezentan
tei acestuia, Zuleyka Rivera 
Mendoza, o studentă și ma
nechin în vârstă de 18 ani, 
cea mai tânără dintre cele 86 
de participante la acest con
curs de frumusețe desfășurat
la Los Angeles. Frumoasa de 
1,75 metri, cu ochi migdalați, 
a reușit să surclaseze patru 
alte finaliste, printre care și 
reprezentanta Japoniei, Kura- 
ra Chibana, care figura prin

Nu vor sponsor israelian
Beirut (MF) - Organizatorii ediției 2006 

a Festivalului Internațional de Film de la 
Locarno, Elveția, au renunțat la unul din
tre sponsori, ministerul israelian al Afa
cerilor Externe, în semn de protest față de 
faptul că Israelul a bombardat zone ocu
pate de civili, în Liban și Fâșia Gaza.

Anunțul că Israelul este pe lista de spon
sori ai acestui eveniment a stârnit proteste 
din partea regizorilor și oaspeților de origine 
palestiniană și libaneză, participant la festi
val. Aceștia au amenințat cu retragerea de la 
festival dacă organizatorii nu renunță la acest 
sponsor. Ediția din 2006 a Festivalului de la 
Locamo va avea loc în perioada 2 -12 august

Pe Nanga-Parbat (Foto: fan)

Ramona
Născută în zodia 
Pești, îi plac muzica, 
dansul și excursiile 
cu prietenii.

(Foto: Traian Mânu)
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ai tânără

Zuleyka Rivera Mendoza este „Miss Univers'

cadouri, printre care o dia
demă cu diamante și perle în 
valoare de 250.000 de dolari. 
Celelalte finaliste au fost re
prezentanta Elveției, Lauriane 
Gillieron, reprezentanta Para
guayului, Lourdes Arevalos, și 
cea a Statelor Unite, Tara Con
ner. Câștigătoarea ediției din 
2005 a concursului „Miss 
Univers”, care a avut loc la 
Bangkok, a fost canadianca de 
origine rusă Natalie Glebova.

Porto Rico, stat aflat în 
Marea Caraibelor, a mai câști
gat acest premiu în 1970, 1985,

tre marile favorite ale acestui 
concurs. Studentă la jurnalism, 
Mendoza a reușit să impre
sioneze publicul răspunzând

(Foto: EPA)

la întrebări la fel de bine în 
limbile franceză, spaniolă și 
engleză. Câștigătoarea con
cursului a primit numeroase

1993 și 2001. Insula se plasează 
pe locul al doilea în ceea ce 
privește numărul de titluri, 
după Statele Unite, care au șap
te titluri, dar înaintea Vene- 
zuelei, care are patru titluri.

Vor să urce pe Nanga-Pirbat
Sfiântu Gheorghe (MF) - Opt 

alpiniști români pleacă, în 8 
august, către Pakistan, pentru 
a cuceri cel de-al treilea vârf 
ca Înălțime din Munții 
Himalaya și din lume, după 
Everest și K2, Nanga-Parbat 
(8.126 metri).

Din echipa care va pleca în 
Pakistan fac parte alpiniștii 
Dorin Drăgoi, Adam Arpad, 
Mircea Stănila, Szocs Imre, 
Hathazi Laszlo (managerul 
expediției), Alexandru Flori-

cioiu (conducătorul expedi
ției), Torok Janos și Balogh 
Emo, cel din urmă fiind 
medicul echipei. Membrii ex
pediției sunt alpiniști experi
mentați, având la activ ascen
siuni de mare dificultate în 
Alpi, Caucaz, Pamir, Hima
laya, Alaska sau Anzii Cordi- 
lieri. Alpiniștii vor parcurge 
unul dintre cele mai dificile 
trasee de escaladare, pe ver
santul Rupal, care este cel 
mai mare zid din lume.

Miss Prezentatorul Jim
my Ghione încearcă să o 
ridice pe Silvana Ver
gara (Ecuador), câștigă
toarea concursului „Miss 
Fatty 2006” (Miss Grăsu- 
ța), desfășurat în Forcoli, 
Italia. Silvana are 156 
kilograme. (Foto: epa)


