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Vremea se menține deosebit de caldă. 
Vântul va sufla slab.

O
dimineața la prânz seara

Ziua favoriților. Primele meciuri de simplu de pe tabloul principal al turneului international de tenis din circuitul „Țiriac Trophy", disputate ieri, la Hunedoara, au fost câștigate de jucătorii mai bine cotați. 
/p.7 (Foto: T. Mânu)

Externata după trăsnet
Deva (I.J.) - Fetita de 11 ani, lovită de un trăsnet, sâmbătă, pe Dealul Cetății din Deva, a fost externată ieri din Spitalul Județean Deva, după patru zile de terapie la ATI. „Starea pacientei este stabilă, se simte bine, astfel încât s-a decis externarea ei”, declară dr. Dan Magheru, directorul DSP Hunedoara. Fetita făcea parte dintr-un grup de turiști din Ungaria veniti în vacantă în România pentru vizitarea unor monumente.

Tăriceanu și-a rupt un picior
București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a avut „un incident minor cu motocicleta” în cursul serii de ieri, care nu i-a afectat starea de sănătate, însă primul- ministru a beneficiat de „îngrijiri medicale de prim ajutor”, informează Guvernul. Surse oficiale au declarat că Tăriceanu are un picior rupt și este rănit și la o mână, starea lui nefiind însă gravă. Conform surselor citate, primul-ministru s-a rănit într-un accident cu motocicleta pe DN1.

CUVÂNTUL LIDER
S3 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

Cu la psihiatru
■ Femeile sunt singurele 
care recunosc că fac de
presii nervoase pe me
leaguri străine.

Deva (I.J.) - Vara, medicii sunt asaltați de români care muncesc în străinătate. Secția
Serviciul Mobil de Urgentă, Resuscitare și Descarcerare (SMURD) funcționează de ieri și în județul Hunedoara. La inaugurare au participat și dr. Raed Arafat, medic coordonator SMURD, și Vladimir Secară, inspector-șef IGSU. /p.3

(Foto: T. Mânu)

A tras să sperie paznicul
■ Doi braconieri din Că- 
lan au folosit armele 
pentru a speria paznicul 
de vânătoare.

Beriu (T.S.) - Doi braconieri din Călan, Ioan P., de 56 de ani, și Cornel C., de 53 de ani, au fost surprinși, de către paznic, în timp ce se aflau la 

de psihiatrie a fost „vizitată”, în premieră, de femei care au curajul să recunoască faptul că suferă de dor de țară, că nu pot învăța limba sau că le este teamă că sunt depistate că lucrează la negru.„Recent, în spital, am avut două paciente femei. Una, în 

vânătoare pe raza localității Beriu. „Acțiunea” celor doi se petrecea duminică seara când aceștia se gândeau că nu vor avea ghinionul să dea cineva peste ei. Cu toate acestea paznicul era prezent la datorie. Pentru a-1 speria, Cornel C. a tras un foc de armă în plan vertical. în final, cei doi amatori de braconaj au ajuns în 

vârstă de 44 de ani care muncește în Ungaria, și a doua, de doar 28 de ani, care lucrează în Italia. Prima femeie a fost internată pe termen scurt și face tratament în ambulator. S-a adaptat greu condițiilor de muncă din străinătate, iar suprasolicitarea fizică a dus-o la 

fața polițiștilor de la Serviciul Arme Explozivi Substanțe Toxice care au constatat că nici imul dintre braconieri nu este deținător legal de arme de vânătoare. Cei doi sunt cercetați în stare de libertate pentru comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și muniției și uz de armă letală fără drept. 

depresie. La pacienta tânără am constatat insă că depresia este severă. întreaga familie nu a reușit să se adapteze condițiilor de muncă și este posibil să apară o ruptură între membrii acesteia”, declară dr. Daniela Ceteanu, medic specialist psihiatru.

Interdicție
București (D.I.) - Circulația vehiculelor de peste 7,5 t pe DN a fost interzisă între orele 12.00 și 18.00, începând de ieri, ca urmare a temperaturilor ridicate. Restricția va fi anulată după ce temperaturile vor reveni la normal.

Mai multe locuințe modulare
Câteva sute de locuințe modulare vor fi trimise în 
județele Călărași și Dolj, pentru adăpostirea familiilor 
sinistrate din cauza recentelor inundații.

Mjl județul Călărași

||| județul Dolj

Mafia fierului rămâne în arest
■ Curtea de Apel Alba 
lulia a respins toate 
recursurile în dosarul 
Mafiei fierului vechi.

Deva (T.S.) - Judecătorul Curții de Apel Alba lulia a decis, ieri, să respingă toate recursurile privind măsura arestării preventive. Decizia judecătorului survine la câteva zile după ce avocații au cerut eliberarea celor 27 de inculpați.Motivația acestora a fost că actul arestării este lovit de nulitate atâta timp cât sentin

ța nu a fost făcută într-o ședință publică. După expirarea mandatului de 30 de zile, procurorii de la DICOT pot cere prelungirea acestuia cu o perioadă de încă 30 de zile.în dosarul Mafiei fierului vechi au fost arestați 27 de hunedoreni acuzați de furturi din combinatul Mittal Steel, tentative de omor și trafic de droguri.După cazul Spumă și Bi- banu și cel al aurarilor, ancheta Mafiei fierului este al treilea dosar de criminalitate organizată, finalizat de lucrătorii de la BCCO.

I rCI brevete 
de invenții. Ma
riană Sas este 
singurul hune- 
dorean care a 
reușit să breve
teze trei inven
ții în domeniul 
produselor cos
metice. Pentru 
eâ nu dispune 
de capital, hu- 
nedoreanca este 
decisă să-și vân
dă două din 
drepturile de 
autor, /p.3

(Foto: T. Mânu)
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PE 1COB’• Audieri, Verișoara lui Dan Voiculescu, Paraschiva Szilagy, a fost audiată, ieri, 25 iulie 2006, de către membrii Colegiului CNSAS, iar liderul PC se va prezenta joi la Consiliu pentru a fi audiat și el. Paraschiva Szilagy a declarat, înaintea audierilor, că va propune membrilor Colegiului CNSAS să ardă dosarele Securității. (MF)• Alertă. Ambasada Statelor Unite din Copenhaga a fost înconjurată, marți 25 iulie 2006, de cordoane ale forțelor de ordine, după ce poliția daneză a arestat un bărbat care avea asupra lui un rucsac în care se afla un pachet suspect. (MF)
Dizolvarea Parla
mentului

Kiev (MF) - Criza politică din Ucraina a intrat într-o nouă etapă, după ce președintele Viktor Iușcenko a primit oficial dreptul de a dizolva Parlamentul, la expirarea termenului prevăzut pentru formarea unui guvern. Terme- nul-limită pentru formarea guvernului de la Kiev a expirat la 60 de zile după prima ședință a Legislativului. Deși a- cesta a fost ales în luna martie, coaliția majoritară nu a reușit să formeze un guvern și a sfârșit prin a ceda sarcina alianței rivale, care s-a dovedit la fel de incapabilă în formarea Executivului. Cu toate acestea, Evgheni Kușnarev, membru de rang înalt al noii formațiuni conducătoare a coaliției, Partidul Regiunilor, a declarat că dizolvarea Radei Supreme este puțin probabilă.

Viktor Iușcenko (Foto: epa)

Condoleezza Rice
(Foto: EPA)

„Un nou Ori
ent Mijlociu" 
Ierusalim (MF) - Con
doleezza Rice a efec
tuat o vizită surpriză 
în Israel. Acolo secre
tarul de Stat american 
a făcut o declarație 
uimitoare: „A sosit 
vremea pentru un 
nou Orient Mijlociu", 
a declarat Rice înain
tea unei întrevederi 
cu premierul israelian, 
Ehud Olmert. Acesta 
din urmă afirmase, la 
rândul său cu puțin 
timp înainte, că 
Israelul este hotărât 
să continue luptele 
împotriva milițiilor 
Hezbollah din Liban. 
„Israelul este hotărât 
să continue lupta 
împotriva Hezbollah", 
a declarat Olmert 
înaintea întrevederii 
cu Rice, la Ierusalim. 
„Noi nu luptăm 
împotriva guvernului 
libanez sau a poporu
lui libanez. Luptăm 
împotriva Hezbollah", 
a adăugat el.

Spațiul Schengen 2007
Bruxelles (MF) - Franco Frattini a recunoscut că noile state membre UE din Europa de Est nu se vor integra în spațiul Schengen în 2007. „Sistemul de Informații Schengen de a doua generațieu” (SIS II), care ar trebui să devină operațional începând din martie 2007 și să permită suprimarea controlului la frontierele interne, a înregistrat numeroase întârzieri, acesta devenind operațional în cel mai fericit caz în „noiembrie 2007“, a recunoscut comisarul. Acest lucru înseamnă că suspendarea controalelor la frontierele interne, în aeroporturi, nu va avea loc decât cel mai devreme în martie 2008.Comisarul a apreciat, însă, că este posibilă „suprimarea progresivă a controalelor la frontieră”, „inițial pe cale terestră și ulterior în aeroporturi”. Frattini a reamintit că o decizie finală nu va fi adoptată decât -.după o evaluare a securității granițelor externe ale Uniunii, în noile state membre.

Franco Frattini (Foto: epa)

'-"liber
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Criza serviciilor secrete
■ Mandatul lui Timofte, 
potrivit Comisiei SRI, nu 
poate înceta decât după 
ce Parlamentul ia act.

București (MF) - Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI susține că decizia CSAT privind interimatul prelungit la Serviciul Român de Informații este „neconstituțională” și că mandatul lui Radu Timofte la șefia instituției nu poate înceta decât când Parlamentul ia act de demisia acestuia. Aceste aprecieri simt cuprinse într-un comunicat al Comisiei SRI. Conform comunicatului, Comisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI „a luat act cu deosebită îngrijorare de soluția, vădit neconstituțională,

adoptată de CSAT în legătură cu un interimat pe o perioadă nedeterminată în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor directorului acestui serviciu”.
Demisie neoperantăComisia reiterează punctul de vedere conform căruia demisia lui Radu Timofte este „neoperantă” atât timp cât nu capătă soluționare constituțională, ținând cont că atât numirea, cât și eliberarea din funcție a directorului SRI, potrivit Constituției și legii de organizarea a serviciului, reprezintă „atributul exclusiv” al Parlamentului. De asemenea, se amintește în comunicat că, potrivit Legii 14/1992, SRI este condus de un director „sub prestare de jurământ”. „Drept urmare, primul adjunct al directorului SRI nu poate

fi director interimar, desemnat de la Cotroceni, ci doar conform legii, înlocuitor legal, în situațiile de indisponibilitate temporară (concedii, boală, etc), în caz contrar ordinele și actele pe care ar urma să le emită ar fi lovite de nulitate absolută”, se mai arată în comunicat.
f........

Demisia 
este un act 
unilateral.

RaduTimofte

„Constatând lipsa de constituționalitate a acceptării demisiei directorului SRI”, Comisia îi cere lui Radu Timo

Urmărit. Omar Hayssam a părăsit ilegal România și se află în afara spațiului național, procurorii urmând să ceară Curții de Apel București emiterea unui mandat deurmărire internațională pe numele acestuia. (MF)
Mlădiei trebuie să se predea

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a susținut, după întrevederea cu președintele sârb Boris Tadici, că generalul Mlădiei ar trebui să se predea autorităților sârbe sau Tribunalului Penal Internațional, întrucât în momentul de față ține un întreg popor captiv. Șeful statului român a reluat apelul făcut a-

nul trecut la Belgrad: „Dacă generalul Mlădiei își iubește într-adevăr poporul, să se predea autorităților sârbe sau Tribunalului Penal Internațional, pentru că în momentul de față un popor întreg este captiv faptului că domnia sa nu are curajul să se prezinte în fața legii pentru a răspunde pentru faptele sale”.
SUA a fost dată în judecată

Detroit (MF) - Un grup ara- bo-american pentru drepturi civile a depus o plângere împotriva administrației de la Washington, pe care o acuză că nu a reușit să protejeze viețile a mii de cetățeni ai SUA blocați în Liban de ofensiva israeliană. Plângerea, depusă

de Comitetul americano-arab antidiscriminare, solicită un ordin judecătoresc de urgență, care să oblige Guvernul a- merican să sisteze livrările de armament către Israel atât timp cât mai există cetățeni americani care încearcă să părăsească Libanul.
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Atac cu 
bombă.Bagdadul a fost zguduit de un alt atac cu bombă. Mașina-cap- cană a fost plasată pe marginea șoselei și avea drept țintă patrulele de poliție irakiene care patrulau în zonă. Atacul s-a soldat cu doi civili uciși și alți 12 grav răniți. Au existat și pagUDe materiale.

(FOTO EPA)
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fte să își exercite mandatul conform jurământului depus' în Parlament, până la momentul în care hotărârea Legisla-, tivului din februarie 2001 pri- ’ vind numirea sa în funcție își va înceta efectul și un nou. director va fi numit în condi-, țiile prevăzute de Constituție.Stan a precizat că acest document dat publicității de Comisia SRI a fost asumat de. șapte din cei nouă membri ai: acesteia, inclusiv de președintele Radu Stroe (PNL), singurii care nu l-au semnat fiind senatorul PD Cristache Rădulescu și senatorul PSD Octav Cozmâncă. Democrat- ul ar fi obiectat că a fost con- - vocat târziu pgptru avcytjjțsi a- și asuma aOesr documenWW Cozmâncă nu a putut fi cogg tactat de colegii săi din cq^ misie.
Contraatacul lui Voiculescu
■ Președintele PC sesi
zează în mod public 
CNSAS legăturile lui 
Băsescu cu Securitatea.

București (MF) - Președintele PC Dan Voiculescu a susținut, în replică la propunerea lui Traian Băsescu de de- secretizare a arhivei Dunărea, că în PD există unii lideri de filiale, la Dâmbovița și Sălaj, care au făcut parte din structurile Securității și a cerut CNSAS să verifice legătura dintre Traian Băsescu și aceștia.
Mare greșeală„Președintele a făcut o mare greșeală, a spus să fie verificați de la parlamentari în jos, până la consilieri. Dânsul s-a autoexclus din cei care trebuie să fie verificați, un lucru nedemn pentru un președinte, care ar fi trebuit să spună că trebuie să se înceapă

chiar cu dânsul”, a adăugat Voiculescu.în acest context, el a afirmat că sesizează în mod public CNSAS cu privire la faptul că Traian Băsescu are printre membrii PD „foarte mulți colegi care au fost stâlpi de bază ai Securității”. Voiculescu a susținut, totodată, că „PD a ajuns până acolo încât are lideri județeni care au fost șefi de birou la securitate”, dând ca exemplu în a- cest sens Sălajul.
Nu e cale de mijloc în Liban

Ierusalim (MF) - Mișcarea Hezbollah a respins toate ofertele prezentate până la ora actuală, care conțineau soluții la criza generată de confruntările dintre gruparea șiită și armata israeliană, au declarat marți surse diplomatice din Liban, citate de cotidianul Jerusalem Post, în pagina electronică.Sursele diplomatice libaneze au afirmat că mișcarea

Hezbollah nu este dispusă să negocieze o încetare a focului și cere ca Israelul să se retragă, mai întâi, din regiunea ' fermelor Sheba și să elibereze * toți prizonierii libanezi. Pe de altă parte, mișcarea șiită este deschisă discuțiilor privind încetarea tirurilor de rachete în schimbul suspendării activităților militare israeliene pe teritoriul libanez, a relatat Radio Israel.
Redactor șef: Adrian Sâlăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, 
Daniel I. lancu, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codru ța Goța, Adriana Gârnițaru

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei: pentru o lună, 25,90 lei Redamații
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni ,$i 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'poșta le din teritoriu. ziarului
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........... .......................... Bonus la angajarea tinerilor• Contracte de muncă. Camera de Comerț și Industrie Hunedoara organizează azi, de la ora 11, în Deva, un seminar pe tema relațiilor de muncă. Tematica seminarului se referă la prevederile legale în domeniu. (C.P.)
• Delicvență juvenilă. Un elev în clasa a Vll-a din Lupeni este cercetat de polițiștii. Biroului de Investigații Criminale pentru furt. /Aceștia au stabilit că, în noaptea de 17 spre18 iulie, minorul împreună cu Norbert H., de19 ani, au escaladat fereastra unei locuințe din Lupeni de unde au sustras bunuri în valoare de un milion de lei vechi. (T.S.)

Recoltarea 
grâului

Deva (C.P.) - în județul Hunedoara a început recoltarea grâului, până la această dată fiind adunată recolta de pe 18% din suprafața cultivată, a declarat Emil Gavrilă, purtătorul de cuvânt al DADR Hunedoara. în acest an grâul a fost cultivat pe o suprafață de 14 mii ha. Producția înregistrată a fost de 2907 kg/ha, dar această valoare va scădea pe măsură ce se va recolta întreaga cantitate. Orzul a fost strâns de pe 82% din suprafață, orzoaica de toamnă de pe 46%, iar orzoaica de primăvară de pe 3%. Rapița a fost recoltată de pe 70 din cele 119 ha cultivate.

Seminar
Deva (C.P.) - Agenția 
Română pentru Con
servarea Energiei 
organizează mâine, 
la Deva, un seminar 
intitulat generic „Efi
ciența Energetică și 
Tehnologii din 
Resurse Regenera
bile". Participanții la 
acest eveniment vor 
fi informați cu privire 
la responsabilitățile 
ce le revin în dome
niul eficienței ener
getice, la tehnologii 
și metode de redu
cere a consumurilor, 
tehnologii din resurse 
regenerabile de 
energie, precum și la 
proiectele de investiții 
în acest domeniu și 
posibilitățile de 
finanțare, a declarat 
Dan loan, coordona
torul ARCE Deva. 
Seminarul va avea 
loc la sediul din Deva 
al Camerei de Co
merț cu începere de 
la ora 10. La eveni
ment au fost invitați 
să participe reprezen
tanți ai instituțiilor 
publice locale, regiilor 
locale de utilități și ai 
agenților economici.

■ Absolvenții unei 
forme de învățământ 
primesc bonus 500 de 
lei la angajare.

Ina Jurcone
lna.jurcone@inforniniedia.ro

Deva - Anunțul a fost făcut de Ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, și îi vizează și pe cei cca 9000 de absolvenți de școli profesionale, licee sau studii superioare din județ. Angajatorii care încadrează în muncă tineri absolvenți primesc din partea statului subvenții diferențiate în funcție de pregătirea acestora. «Dacă se angajează în primele 12 luni de la absolvire, un tânăr absolvent primește un bonus de angajare, neimpozabil, din
Al doilea SMURD pe țară

Emil Gavrilă (Foto: cu

Deva (I.J.) - Serviciul SMURD Hunedoara a început să funcționeze, de ieri, cu trei echipaje complete, imediat după inaugurarea acestuia în prezența gen.lt. Vladimir Secară, inspector-șef IGSU. „Serviciul SMURD este al doilea pe țară după Tg. Mureș. Hunedoara poate constitui un exemplu pentru viitoarele locații unde se va înființa acest serviciu. Personalul a fost specializat la Tg. Mureș”, susține dr. Raed Arafat, medic coordonator SMURD. Valoarea investițiilor în acest serviciu este mai mare de 500.000 euro,

Anumite cabinete șl birouri individuale vă pun la dispoziție

Cuvântul biber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 

să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:

-Cabinet 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 Râceanu Ileana, din Hunedoara

Dascălii primesc bani de cărți
■ Profesorii vor primi 
100 de euro pentru 
achiziționarea de cărți 
de specialitate.

Deva (S.B.) - Cărțile ce se vor achiziționa trebuie să fie pe suport electronic. Acordarea banilor reprezintă un amendament la legea calității în învățământ fiind un ajutor promis de Guvern pe timpul
- Farmacia veterinară S.C. Mita Vet Impex S.R.L , Hune

doara

- Msinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva 

-- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva

* Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva

« Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

S.C. Sar Ice S.R.E, din Deva

Cabinet medical doctor Negruțlu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

Drumul spre Straja, tot 
în incertitudine

Deva (D.I.) - Consilierul județean Costel Avram a atras din nou atenția, la începutul acestei săptămâni, asupra situației în care se găsește drumul de acces din municipiul Lupeni spre stațiunea Straja. „Consider în continuare că vinovați pentru întârzierea lucrărilor sunt Partidul Democrat și Dorin

Costel Avram (Foto: CL)

Opt secole de existență
Romos (S.B.) - La sfârșitul acestei săptămâni, la Romos se va sărbători împlinirea a opt secole de existență a comunei. Consiliul Local și Primăria Romos au pregătit cu acest prilej manifestări cultural-artistice prin care se evocă istoria meleagurilor și a oamenilor care le-au locuit 

rlo-a lnncml vpacurilar

Dacian Gheorghe Zavastiu Alexandrupartea statului, cuprins între 330 de lei și 495 de lei, în funcție de studii. Absolvenții cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizație de șomaj și se angajează în perioada de acordare a acestui drept beneficiază de o sumă neimpozabilă, egală cu indemnizația de șomaj pe care ar fi primit-o 
materializate în cinci ambulanțe achiziționate în leasing.Peste o lună vor intra în funcțiune încă două ambulanțe în zonele Deva și Brad, primele trei deservesc zona Petroșani, Uricani și Hunedoara.Serviciul Mobil de Urgență, Resuscitare și Descarcerare (SMURD) se va extinde la nivel național până la sfârșitul anului 2007, Regiunii Vest din care face parte și județul Hunedoara îi va fi alocată, în perioada următoare, suma de 9.715.000 euro, a declarat inspectorul-șef al IGSU, gen. It. Vladimir Secară.
grevei generale din învățământ. „Amendamentul a fost aprobat recent și publicat în Monitorul Oficial. „Legea va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007. MEC și Ministerul Finanțelor vor elabora normele metodologice. Abia după aceea dascălii vor ști sub ce formă va fi aplicată legea și cum vom intra în posesia acestei prime de carte”, spune Paul Rusu, li-

Păran, vicepreședintele Consiliului Județean, care nu este în stare să ducă la bun sfârșit un proiect inițiat de pe vremea fostei conduceri a CJ Hunedoara, din care am făcut și eu parte. La ora actuală Drumurile Județene lucrează, dar fără un contract ferm, pentru că documentele nu s- au semnat încă din cauza faptului că Păran a trimis acele adrese la Ministerul Integrării Europene și la Comisia Europeană. O să-i cer președintelui Consiliului Județean, Mircea Moloț, să-i ridice dreptul de semnătură lui Păran, deoarece pune în pericol proiecte ce se derulează în județ”, a declarat Avram.
Comuna cuprinde cinci localități: Romos, Vaidei, Pișchinți, Romoșel și Ciungi, în care trăiesc 2858 de oameni (1364 bărbați și 1494 femei). Mai mult de jumătate din populație o constituie cetățenii cu vârsta de 55 de ani. Dintre aceștia, 1169 de locuitori sunt ocupați cu diferite activități. 

până la expirarea perioadei de acordare a acesteia», declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.Cei mai mulți tineri însă consideră că cea mai bună e o slujbă în străinătate, că tot acolo se câștigă mai bine. „500 de lei? Da, e o sumă în plus. E bine că se gândește cineva
37 mid. lei pentru spitale

Deva (I.J.) - Ministerul Sănătății a alocat 37 mid. lei vechi pentru reabilitarea a trei spitale din județ. Cea mai mare sumă, 15 miliarde de lei, va reveni Sanatoriului TBC Brad unde banii vor fi folosiți pentru reabilitarea clădirii și stației de epurare a apei, astfel încât unitatea sanitară va putea primi acreditare din partea UE. O modificare majoră va suferi și clădirea Spitalului Brad care va rămâne cu trei pavilioane din cele șapte

Paul Rusu (Foto: CL)derul sindicatului profesorilor hunedoreni. 

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.

Sorin Zoica (Foto: I. Mânu)și la noi”, spunea Alexandru Zavastiu. „Dacă ai salariu minim la angajare ce-ai rezolvat cu prima aia? Nu cred că e bine gândit”, susține Sorin Zoica. „Eu lucrez deja, dar acum au apărut o serie de bonusuri la prima angajare de care eu nu am beneficiat”, afirmă Dacian Gheorghe.

existente în prezent. „Celelalte sume vor reveni Spitalului Municipal Brad, 10 miliarde de lei, pentru reabilitarea spitalului și achiziționarea unui sistem de încălzire. Șapte miliarde de lei vor fi repartizați Spitalului Municipal Hunedoara pentru secția contagioase și Spitalul Vulcan va primi 7 miliarde de lei pentru reabilitarea clădirii și refacerea unor instalații”, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara.
Târgul mește
rilor populari

Deva (S.B.) - Ediția a XXXVI-a a Târgului meșterilor populari se va desfășura între 28 și 30 iulie. Deschiderea oficială a manifestării va avea loc în Piața Victoriei din Deva, în 28 iulie, ora 18, în fața Casei de Cultură „Drăgan Muntean”.

mailto:lna.jurcone@inforniniedia.ro


miercuri, 26 iulie 2006
Ziua națională a Republicii Cuba ___ _____________________
1606 - S-a născut pictorul olandez Harmenz Rembrandt 
van Ri|n (m. 1669).________________________

1856 - S-a născut dramaturgul George 
Bernard Shaw («Pygmalion»; premiul 
Nobel 1925) (m. 1950).
1875 - S-a născut psihiatrul elvețian 
Carl Gustav Jung, discipol al lui Freud, 
fondatorul psihologiei analitice.
1894 - S-a născut scriitorul britanic

Aldous Huxley («Punct și contrapunct»),___________ ______
1943 - S-a născut Mick Jagger (foto), solistul formației 
Rolling Stones.

Cer partial senin. Posibil furtună. Maxima va fi de 32°C, iar minima de 18°C.
Prognoza pentru două zile
Joi Cer partial senin. Maxima va fi de 34°C, iar minima de 18°C.
Vineri. Vreme caldă. Temperatura maximă 34°C. Minima va fi de circa 18°C.

Calendar Creștin-Ortodox_____________________________
Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Parascheva din Roma.

Calendar Romano-Catolic_____________________________
Ss. loachim și Ana.

Calendar Greco-Catolic_____________________________
Ss. Ermoiau, ep. m. și însoțitorii săi Ermip și Ermocrat; S. 
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Berbec

Din dorința de a obține venituri suplimentare, neglijați 
relațiile sentimentale și vă certați cu partenerul de viață. 
Gândiți-vă Bine înainte de a lua o hotărâre!

Taur

Este posibil să plecați într-o călătorie neprevăzută, în interes 
familial, Vă recomandăm să nu ezitați. S-ar putea să aflați 
lucruri care vă vor folosi în afaceri.

Gemeni
I

Sunt șanse să se producă evenimente neașteptate care 
marchează schimbări favorabile în viața dumneavoastră. 
Veți avea succese la locul de muncă.

Rac

Aveți șanse să obțineți rezultate deosebite cu prilejul unei 
călătorii de afaceri. Vă sfătuim să evitați discuțiile aprinse. 
După-amlază reușiți să faceți rost de bani.

Leu

Este posibil să aveți probleme în relațiile sentimentale și 
pe plan financiar. Vă sfătuim să vă păstrați calmul și să nu 
vă grăbiți! Vă puteți baza pe sfaturile prietenilor.

Fecioară

Dimineață survin schimbări neprevăzute care vă dau peste 
cap planurile. S-ar putea să aflați că trebuie să plecați în
delegație, spre nemulțumirea Dartenerulul.

Balanță
începeți ziua cu entuziasm și multă ambiție. Evitați însă dis
cuțiile în contradictoriu. După-amlază aveți succes în soci
etate și colaborați foarte bine eu partenerii.

Scorpion

S-ar putea ea un prieten să vă reproșeze că nu vă plătiți 
datoriile la timp. Vă sfătuim să vă păstrați calmul și să vă 
stabiliți clar prioritățile dumneavoastră.

Săgetător

Vă faceți remarcat și colaborați foarte Bine cu cel din jur. 
Dorința de afirmare și voința puternică vă ajută să încheiați 
o afacere profitabilă, pe termen lung.

Capricorn

iNTREROPraiAPâ fiU, eram

Energie electrică __ ___________ _____
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
10.00-18.00 în localitățile Dumbrava de Jos, Dumbrava 
de Sus și Topiița;
8.00-20.00 în satul Mihăileni (comuna Buceș).

Gaz metan______________________ • . ______
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 16.00 pe Str. M. Eminescu, bl. 31A, sc. fi
B-dul N. Bălcescu, bl. 16A.
pe B-dul 22 Decembrie, Bl. 13, sc. A.

Apă ___ _ __________ __  _______ ___
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 pe B-dul M. Kogălnlceanu, B-dul Decebal, 
Str. G. fioșbuc, Libertății, Horea, A. lancu. Aceste între
ruperi vor afecta PT2, 18, 20E. 27 și 28.

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: - M-S-Z-S- 
CALATORII - CARARE - N - RĂT
ĂCI - TA - DAC - TARI - SA - IE
- CON - Ml - LE - TT - RUTA - 

CAUA - RITM - VA - FIN - URARE
- A - EF - ALEE - TARAN - CALE
- CURSA - TEAM

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica__________ _
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR __ 212725
Urgențe
Pompieri

929

Jandarmerie
Poliție
O.J.P.C. HD

112
981
956
955

214971

L-.

Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

începeți ziua plin de inspirație. 98 recomandăm să o folosiți 
pe plan profesional și în afaceri. Relațiile sentimentale pot 
li foarte Bune dacă nu faceți reproșuri.

Vărsător

Dimineață sunteți irascibil și s-ar putea să vă pgrțați nede
licat cu persoana iubită. Vă sfătuim să vă controlați, pen
tru că riscați să provocaț o ceartă cu partenerul.

Pești

Entuziasmul pe care îl arătați la serviciu poate atrage invidia 
unui coleg. Se pot ivi discuții cu partenerul de viață, pen
tru că acordați prea multă atenție carierei.

RETETA ZILEI

Pui cu ananas
Ingrediente: 300 g pui, o cutie compot de ananas (400 g), 1 ceapă, 2 căței mari de usturoi, 1 lingură de ghimbir pisat, 2 linguri de sos de soia (light soy sauce), 1 lingură de amidon, 1 morcov mic, 4 linguri de ulei.
Mod de preparare: Se amestecă puiul cu amidonul și 1/2 din sosul de soia. Se încing 2 linguri de ulei și se prăjește puiul. Se scoate și se ține cald. Se adaugă restul de ulei și se încinge. Se pune ceapa, usturoiul, ghimbirul și morcovul tăiat felii și se prăjesc până se înmoaie puțin, cam 3-5 minute. Atenție să nu devină maro. Se adaugă ananasul și cu zeama (dacă e proaspătă) și restul de sos de soia în tigaie. Când s-a evaporat aproape toată zeama se pune și puiul să se încălzească. Se servește cald.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
8:10 Doamna Pollyfax 

(comedie polițistă, 
▼EȘUA, 1999). Cu: A.

Lansbury
9:50 Integrame despre 

integrare (2 episoade) 
10:35 50 de ani de divertis

ment m 50 de emisiu
ni (r) 

1135 Bucuriile muzidi.
Soprana și profesoara 
Georgeta Stoleriu 

12:05 Misterele din Sankt
El Petersburg (r) (s) 

13:00 Vreu să fiu... 
13:30 Desene animate: Club 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
14:30 Corry și restul lumii(s) 
15:30 Oameni ca noi (r).

Prezintă Dana Rusu
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități

17:00 Corry și restul lumii(s) 
1730 Doctor Becker (s) 
1800 Misterele din Sankt
0 Petersburg (s) 

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo.

7:00 Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

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

10:00 întoarcerea familiei 
Seavers 
(film, reluare) 

12:00 Walker, polițist texan
0 (s, r). Cu: Chuck Norris, 

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

13:00 Știrile ProTv 
14:00 Trenul morții

H (partea a ll-a) (thriller, 
SUA, 1999). 
Cu: Rob Lowe, 
Kristin Davis, 
Esai Morales, 
John Finn, 
Mena Suvari, Sean 
Smith, Eric Jonhson. R.: 
David Jackson, Dick 
Lowry

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:30 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

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

7:00 Știri
9:00 In gura presei 

(reluare) 
cu Mircea Badea. 
Revista presei 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Fete și băieți
0 (film serial) 

12:00 Anastasia
0 (film serial, dramă, 

Rusia, 2003). 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

13:45 Tablou de nuntă 
(reluare) 
(divertisment) 

16:00 Observator 
16:45 Secretul Măriei
0 (film serial) 

19:00 Observator 
cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

f
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Poftă bună! (Foto: arhivă)

2020 Neveste disperate
Q| (s, comedie amară, 

SUA, 2004). Cu: Teri 
Hatcher, Marcia Cross 

21:10 Ochiul magic 
22:10 CSI - Crime și investi

ră gații (serial, thriller,
' SUA, 2004)
23:05 50 de ani de divertis

ment în 50 de emisiu
ni. Prezintă: Ileana 
Stana lonescu, Cosmin 
Cemat

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
0:20 Mata Hari (dramă, 

. SUA, 1985). Cu: Sylvia 
1" Kristel, Christopher 

Cazenove, Oliver 
Tobias. R.: Curtis Har
rington

2:15 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:15 lubește-mă, dacă 
, poți I (r) (love story, 

Franța)
4:50 Oglinda retrovizoare 

(reluare)

2030 Culmile groazei 
(acțiune/thriller, 
SUA/Canada, 2004). 
Cu: Nicole Eggert, 
Marc Singer, Mike 
Dopud, Joe MacLeod. 
R.: Rex Piano

22:15 Meseriașii (serial) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare
23:50 Doi bărbați și 

jumătate (ep. 17-18,
B comedie, SUA, 2003). 

Cu: Charlie Sheen, Jon 
Cryer, Angus T. Jones, 
Marin Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Tay
lor

0:45 Familia Bundy (relu
are)

1:15 Meseriașii (reluare) 
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
1:45 Știrile Pro Tv 
2:45 La Bloc (r) 
3:15 Culmile groazei

(film, reluare)

20:45 Divertisment 
Evenimente la Antena 
1 (retrospectivă)

2300 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

2400 Arahnofobia
«-j(film serial, thriller, 

SUA, 1990). Cu: John 
Goodman, Jeff Daniels, 
Harley Jane Kozak. R.: 
Frank Marshall 
Arahnofobie: teama 
excesivă de păianjeni. 
Un orășel liniștit este 
victima invaziei unor 
păianjeni otrăvitori, iar 
cel care trebuie să-i 
salveze pe locuitori 
este un doctor care 
suferă de arahnofobie.

2:00 Concurs interactiv 
300 Observator

(reluare)
400 Anastasia
0 (serial, reluare)

500 Dădaca
(reluare)

f
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700 Spellbinder (s) 730 Lecția 
de engleză 800 CeZar și Tipar 
9:00 Sărutări furate (r) 10:00 
Plaja lui Măruță (transmisiune 
directă) 1130 Caracatița (s, r) 
1230 Dragul de Raymond (s, 
r) 13:00 Școala părinților (r) 
1400 Spellbinder: Tărâmul 
Dragonului (s) 1430 Aventuri 
secrete (s) 1500 împreună în 
Europa 1600 Jurnalul TVR (r) 
16:30 Lecția de engleză (r) 
17:00 Omul între soft și moft 
1735 Sărutări furate (s) 1830 
Ulița spre Europa 19:00 Na
tură și aventură 1930 Dragul 
de Raymond (s) 20:00 Cum să 
nu ne îmbrăcăm (doc. Anglia) 
20:35 Caracatița (ep. 9, Italia, 
1984,1998) 2130 Ora de știri 
2230 Teatru: Trei surori, după 
A.P. Cehov 035 Futurama (d. 
a.) 105 Jurnalul Euronews

5:30 Acasă în bucătărie (r) 
6:30 La Tormenta (r) 7:30 
Visuri fără preț (r) 830 Cioco
lată cu piper (s). Cu: Murilo Be- 
nicio, Mariana Ximenez, Pris- 
cila Fantin 1030 Iubirea mea, 
păcatul (s) 11:30 Celebritate 
(r) 12:30 Minciuna (s) 13:30 
înger sălbatic (s) 15:30 Mari
lyn (s) 1630 Visuri fără preț (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1825 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s, Mexic, 2004) 2030 
La Tormenta (s) 2130 Tărâmul 
pasiunii (s) 2230 Bărbatul vi
surilor mele (s) 2330 Celebri
tate (s) 0:30 Poveștiri adevă 
rate (r) 130 De 3x femeie (r)

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

7:30 Sport, dietă și o vedetă
(r) 8:00 Sport cu Florentina 
8:05 Teleshopping 840 Mari
ana - Prețul inocenței (r) 9:40 
Sunset Beach (s) 10:40 Dra
goste și putere (r) 1130 Tele 
RON 1300 Garito 16:05 Dra
goste și putere (s) 1700 Miss 
World România 2006 17:30 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 : 
Focus 1900 Mariana - Prețul ; 
inocenței (s) 20:00 7 bAni de

ts) 1430 Fetze Fefze (r) 1530 , acasă 2030 Cash Taxi 21:00 
înfruntarea (r) 1600 Naționala 
de bere 1630 Elisa (s) 1730 
întreabă-l pe Gabi 1830 Știri 
Național TV 2000 Taxi Driver 
2100 Pitici de vară 2200 Știri 
Național TV 22:30 Don Juan 
(comedie romantică, copro
ducție, 1998)

9:50 Bătălia de la Alamo 
(aventuri, SUA, 2004). 12:05 
Zeyda și asasinul (comedie, 
Canada, 2004). 13:35 Teoria 
ferestrei (comedie, Canada, 
2004). 1500 în spatele ușii ro
șii (dramă, SUA, 2002). 1645 
Răzbunare In pijamale (come
die, SUA 2004). 18:15 Catwo
man (aventuri, SUA, 2004). 
20:00 Master and Comman
der: La capătul Pământului 
(dramă, SUA, 2003). 22:15 
Moștenire cu cântec (comedie, 
SUA, 2003). 0:15 Pentru plă
cere (comedie, Franța, 2004).

I'
9:00 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 
(serial, SUA, 2001) 1335 Cos
by (s) 1400 That's 70's show

Kiss Adventure 22:00 Totul 
despre sex (s) 2230 Focus Plus 
2330 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
24:00 Miss World România 
2006 (r) 0:15 Mutant X (ș)

• «.

- Vi
{{««Ir ■

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:45 Edi
torii Realității 18:50 Realitatea 
zilei 20:15 100% cu Robert 
Turcescu 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:55 Prima ediție 
22:00 Zece fix. Cu Stelian 
Tănase 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Realitatea all- 
inclusive 2345 Ziarul Realității 
24:00 Realitatea de la 24:00

■TKj

900 Marcelino, pan y vino (s, 
r) 1005 Cheers (r) 1130 Visuri 
americane (r) 1230 Echipa de

f
i 
i

elită (r) 13:30 Marcelino, pan 
y vino (s) 14:00 Krypto, câinele 
erou (s) 1445 Echipa de elită 
(s) 16:00 Bette! (s, r) 17:00 
Ghici ce-mi place la tine (s, r) 
1800 Echipa de elită (s) 1900 
Visuri americane (s) 20:00 
Echipa de elită (s) 22:00 Trilo
gia nașul (partea a lll-a) (dra
mă, SUA, 1992). Cu: Marlon 
Brando, Al Pacino, Andy Gar
da 130 Cheers (s)
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10:00 Euromaxx (r) 1030 
Euroblitz (r) 1100 Ne privește. 
Cu Alina Stancu 12:00 Euro
maxx (doc.) 1305 Briefing (r). Natura în stare brută 11:00 
1400 Teleshopping 14:35 Lu
mea cărților 1500 Teleshop
ping 1535 Euroblitz: Cinema 
(r) (documentar) 16:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6I Vine presa! Cu Livia
Dilă și Nzuzi Mbela 20:10 ’ americane 
Totul se plătește (aventuri, 
România, 1986) 2200 Nașul. 
The Best of Talk-show 24:00 
Știri. Emisiune informativă 
0:15 Totul se plătește (reluare) 
(aventuri, România, 1986) 
145 6I Vine presa! (r)

8:00 Hoți îndrăzneți 9:00 
Motociclete americane 10:00

Mașini extreme 12:00 Moto
ciclete americane 1300 Spionii 
1400 Hoți îndrăzneți 15:00 
Confruntări și fiare vedri 1600 
Brainiac. Maniaci ai științei 
1700 Curse 1800 Automobile 

recondiționate 
19:00 Mașini extreme 20:00 
Vânătorii de mituri 2100 Mo
tociclete americane 2200 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 2300 
Automobile americane recon
diționate 24:00 Constructorii 
de motociclete
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160 de zile ea mai rămas 
până la integrarea în iE

www.UtileCopii.ro
; Deva (C.P.) - Este un site care vine în întâmpinarea 

‘"‘părinților și viitorilor părinți în colaborare cu specialiști din 
I “'domeniile Pediatrie, Psihologie, Obstetrică-Ginecologie.

in județ_____________
DN 66 Bâcia - Călan
DN 7 Vețel - Ilia - Limită cu județul Arad
DN 68 A Dobra - Limită cu județul Timiș

în Dev* aparatele radar vor fi amplasate pe ft-dul Dece
dai - Calea Zarandului - Str. Hoția - Str. Mihai Emlnescu

Radare mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

1 euro____________________________________ 3,5470 lei
1 dolar american_________________________ 2,8054 lei
1 gram aur 55,8063 lei

Statul,
■ Cele mai mari datorii 
la bugetul statului le 
au firmele hunedorene 
cu capital de stat.

Clara Păs
clara.pas@infcrmmedia.ro

Deva - Toate societățile care asigură distribuția de u- tilități - apă rece, energie termică, canalizare - în localitățile județului înregistrează datorii enorme la bugetul statului. Acești agenți economici se află în subordinea primăriilor. „Managementul respectivelor societăți comerciale este defectuos. Dacă responsabilii primăriilor s-ar implica mai mult, problemele s-ar rezolva. După cuantumul sumelor restante pe care le au

dator vândut la statde plată cred că încă de la înființarea lor au acumulat datorii. Ar fi posibil să declarăm falimentul lor și atunci s-ar atrage răspunderea patrimonială a Consiliilor Locale, acolo unde au calitatea de
„Cei mai mulți 
datornici la buge
tul statului sunt 
din Valea Jiului, 
ani de.zile raiul 
evaziunii

Lucian Heiuș, 
director DGFP

asociat unic. Dar aceasta va fi ultima cale prin care vom încerca să recuperăm datoriile bugetare”, afirmă Lucian Heiuș, directorul DGFP Hune-

doara. Pentru toți datornicii s-au aplicat măsurile de executare silită prevăzute de lege: somații, popriri bancare, popriri la terți, sechestre
bunuri mobile și imobile. Valoarea sumei încasate în prima jumătate a anului prin executare silită este de 70,36 milioane de lei noi.

Societate
at. a:. at. a: a ~a:.a. a- a a a aaâa-asJaaaaaaa-aa ■-*

Datorie (lei noi)
R.A.I.L. Hunedoara 9727065
Decebal Deva 75547Î7

Protector Int Petroșani 7342351
Conpet Petroșani 4411963
Gospodărie Prest Corn Petroșani 4112049
Infinit Brad 4016526
Acvacalor Brad 3199111
Club Sportiv Jiul Petroșani 2557893
Prelucrări mecanice Călan 2473921
Termoprest Petriia 2240748
Prestatorul Hațeg 2150452
Cooperativa Horea Brad 2106964
Edil Therma Vulcan 2059481
Invest 2005 Petroșani 1974066
Apollo Deva 1875019
Aviația Utilitară Petroșani 1808965
Citadin Aninoasa 1760454

/

Același deponeu, altă locație

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

IMPACT ' ■ ' " 144
BIOFARM 0.5450 __________ -1.8
ANTIBIOTICE 1.3700____________ 1.48
AZOMUREȘ W» 0.56

_ ROMPETROL________0.0884____________5.87
SIF3 1,8900 -0.53
SIF5 2.2800 0

■ Primarul orașului Si- 
meria afirmă că a fost 
găsit alt loc pentru 
groapa de gunoi.

Daniel I. Iancu
danlel.lancu@lnformmedla.ro

Deva - Prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, atrăgea, săptămâna trecută, atenția primarilor din județul Hunedoara că problema depo- neurilor este departe de a fi rezolvată. „Teamă îmi e că pe aceste deponeuri autoritățile locale vor începe să încaseze amenzi. Până acum au fost

mai multe încercări, și la Cristur, și la Simeria, dat nici una dintre locații nu îndeplinea criteriile”, a precizat prefectul. Am încercat să aflăm care este situația cu deponeul ecologic de pe raza orașului Simeria, pentru care Guvernul a alocat anul trecut suma de 21 de miliarde de lei vechi în vederea construirii drumului de acces și a introducerii utilităților. Potrivit primarului Radu Păun Jura, suma respectivă nu a fost cheltuită, deoarece se așteaptă stabilirea exactă a locației și obținerea de către investi

tor a tuturor autorizațiilor. „Eu nu mă ating de banii Guvernului și nu noi stabilim locul. Este problema investitorului privat să-și rezolve chestiunile legate de mediu. Din câte cunosc eu, vechea locație era prea aproape de oraș, doar la 400 de metri, în loc de 1.000 de metri cum prevede legea. Acum, se pare că s-a găsit alt loc și se lucrează la refacerea documentației, iar când totul va fi gata și avizele obținute, noi demarăm introducerea utilităților”, ne-a spus primarul orașului Simeria.

Școala de Vară
Deva (C.P.) - Doi specialiști din cadrul DADR Hunedoara vor participa la Școala de Vară Sava- ria Ungaria. Principalul subiect al întâlnirii va fi dezvoltarea agriculturii ecologice în satele mari și orașele mici. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 iulie - 5 august, în localitatea Szombathely, participarea celor doi specialiști realizându-se pe baza parteneriatului care există între organizatori și CJ Hunedoara.

Prefectura Județului Hunedoara: _____________
Aurel Dan Pricăjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:

IPJ Hunedoara:___________________________________
Comisar-șef de poliție Alexandru Drăghici Roșioru, șeful
IPJ 12.00-14.00

Lt. colonel Robert lullu Vîță, prim adjunct al inspectoru-
lui-șef 10.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar

Primăria Municipiului Orăștie:

09.00-12.00

Teodor Iordan, secretar 09.00-11.00

SUDOKU

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.
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Soluția jocului din 
numărul precedent
9 6 1 8 2 7 5 4
2 8 4 3 6 5 1 7
5 7 3 1 9 4 2 6
7 3 8 5 4 9 6 2
6 49 2 1 3 7 8
1 5 2 7 8 6 3 9
4 16 9 3 2 8 5
8 2 5 4 7 1 9 3
3 9 7 6 5 8 4 1
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Asfaltări
Tănase Georgeta, Deva, 

Aleea Crizantemelor, bloc 
E14A: „Aș dori să aflu când se vor asfalta și trotuarele blocului E14A de pe Aleea Crizantemelor din municipiul Deva, situate în spatele băncii San Paolo, întrucât în urma lucrărilor de schimbare a conductelor de termoficare efectuate anul trecut de către S.C. Calor S.A., acestea au rămas deteriorate. De asemenea, în parcarea situată între blocurile M2 și M3, în apropierea pubelelor de gunoi se află o groapă imensă care se adâncește an de an, fără ca cineva să ia vreo măsură**

Răspunsul vlceprimarului 
Florin Oancea:

Aleea Crizantemelor este prinsă în planul de reparații care vor fi efectuate în acest an. Până în toamnă, în acea zonă, respectiv între strada Mărăști și strada Duiliu Zam- firescu, se va turna covor as- faltic, astfel că va fi reabilitată și porțiunea de trotuar din fața blocului E14A.Bineînțeles, va fi astupată și groapa situată în parcarea dintre blocurile M2 și M3.
Probleme cu autorizația

Dorin Anghelescu, Deva: Avem un teren în zona prelungirii străzii Iosif Vulcan, din municipiul Deva, și de trei ani solicităm Primăriei o autorizație de construcție pentru a ne ridica o casă. De fiecare dată ni se răspunde că

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 H.

s » i » 11» » t » » a al'fl a » t a a iterenul respectiv se află în extravilanul localității și, prin urmare, nu se pot construi imobile în acea zonă. Ce nu înțelegem noi este faptul că în jurul terenului nostru se construiesc totuși case. De ce alții pot și noi nu? Avem toate avizele necesare cu excepția autorizației de construcție.
Răspunsul viceprimarului 

Florin Oancea:Ce pot să spun este că mâine (astăzi, n.n.) o să verificăm la fața locului, împreună cu o comisie din cadrul Primăriei municipiului Deva, care este situația.Vom analiza și ce acte sunt și îi voi comunica personal decizia Primăriei, domnului Anghelescu. Florin Oancea (Foto: T. Mânu)

cuvW 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 Cuvântul Liber, decupează talonul participant, completează-1 și depune-1 la O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 28 iulie. Mai multe taloane, mai multe șanse de câștig! Iar dacă vrei să nu ratezi nici un talon și să economisești 4,1 lei față de cumpărarea zilnică a ziarului, fă- ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 lei.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 redacției, 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 - 26 Iulie 2006
Nume_____ ________________Prenume_________
Adresă
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

SI cuvânt
CONCURS

http://www.UtileCopii.ro
mailto:clara.pas@infcrmmedia.ro
mailto:danlel.lancu@lnformmedla.ro
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• Situație clarificată. Lucrătorii din cadrul Poliției Municipiului Deva au clarificat situația lui Claudiu S., de 23 de ani, din municipiul Orăștie, fără ocupație, recidivist, care are de executat 3 ani și 6 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt, acesta fiind dus la Penitenciarul Bârcea Mare. (D.l.)
• Amenzi. Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara a comunicat că, în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au constatat un număr de 240 încălcări ale diferitelor acte normative, contravenții ce au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 15.925 RON. (D.l.)

Viată de inventator românJ

AMIDIP, fără 
dienți

Călan (M.S.) - Nici un cumpărător nu s-a arătat interesat de achiziționarea pachetului de acțiuni al societății AMIDIP Călan, cu toate că la licitația organizată ieri, pentru a cincea oară în acest an, prețul a scăzut la jumătate din valoarea inițială. Prețul cerut pentru pachetul de acțiuni al societății a fost de 1,9 mii. dolari. în cazul în care nu vor exista cumpărători, ar trebui convocată Adunarea Creditorilor pentru acceptarea unui preț mai mic. O altă soluție ar fi vânzarea pe bucăți a societății, însă varianta nu e agreată de sindicate. „Varianta unei vânzări pe bucăți a firmei ar fi cea mai proastă, pentru că viitorul proprietar va dori doar să valorifice fierul vechi din societate”, a spus vicepreședintele Sindicatului „Victoria”, Cristian Anghel.

| Voluntariat
București (D.l.) -
MApN intenționează 

; să încorporeze, în 
i ultima serie din 
; octombrie, aproxima- 
i tiv 500 de tineri care 
; doresc să satisfacă
î stagiul militar și să
; rămână în armată, 
i după 1 ianuarie 
: 2007, ca soldați sau
î gradați voluntari 
; angajați pe bază de 
i contract. Tinerii care 
; doresc să devină sol

dați și gradați volun- 
; tari vor beneficia, 
î conform proiectului 
; unei noi legi, de o
i serie de avantaje
j menite să facă mai 
i atrăgătoare cariera 
; militară. Soldații și 
i gradații voluntari, 
: bărbați sau femei cu 

vârsta între 18 și 26 
; de ani, vor semna, 
i la angajare, un con-
j tract pentru o

perioadă determi- 
; nată, care poate fi

de până la patru ani. 
Următoarele con- 

i tracte pot avea dura- 
; ta de 2-3 ani fiecare,
i până la limita de

vârstă în grad, 
i prevăzută a fi de
i până la 40 de ani.

■ O hunedoreancă 
deține trei brevete de 
invenție în domeniul 
produselci cosmetice.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Pasiunea pentru chimie i-a insuflat-o mama ei adoptivă. A „combinat-o” cu 30 de ani de experiență în domeniul cosmetic și a reușit să inventeze trei produse noi. Două dintre ele, soluții de permanent, rivalizând cu produse fabricate în Germania și Austria. Cu toate acestea, hunedoreanca Mariana Sas nu se poate bucura întru totul de invențiile ei.“în România nimeni nu sprijină inventatorii. Am

Mariana Sas, o inventatoare hunedoreanăavut nevoie de șase ani de muncă pentru a obține aceste produse și de 10 ani pentru omologarea lor. Nimeni nu m-a ajutat cu nimic. în schimb, am rămas deosebit de
plăcut surprinsă când am fost căutată de un reprezentant al Comunității Europene care îmi cunoștea invențiile. Acesta s-a arătat indignat de modul în care autoritățile înțeleg

să sprijine inventatorii”, spune Mariana.
„Vreau să le vând!”După șase ani de muncă de laborator și zece ani de așteptare pentru obțineri, brevetelor, hunedoreancax--* ajuns la concluzia că e mai bine să-și vândă invențiile. „Nu mai am bani pentru a demara producția. Am brevet de invenție pentru două soluții de permanent și o soluție pentru creșterea părului. Testată și omologată de OSIM. Dar asta nu contează în România. Investiția nu ar fi foarte mare iar profitul este garantat sută la sută. în privința prețului, cred că un brevet cu toate drepturile de autor l-aș putea vinde cu 200.000 de euro bucata”, spune Mariana.

Supermarket-urile din Deva sunt destul de bune. Nu se ridică la nivelul celor din orașele mari doar ca mărime, ci și prețurile sunt foarte bune și sunt căutate. 
Anonim, 
Hațeg

Găsești în super- market-uri tot ce vrei. Sunt la standarde naționale, dar nu europene! Mai avem mult până să ne ridicăm la calitatea magazinelor de dincolo. 
Anonimă,
Hațeg

Supermarket-urile din Deva sunt bune pentru un oraș ca Deva. Sunt mai mici decât cele din orașele mari, dar găsești tot ce vrei și la prețuri acceptabile.
Alice, 
Deva

Mie nu-mi place la supermarket-urile din Deva că nu au spațiu suficient de circulație interioară. în plus, la unul dintre ele s-a pus și taxă de 5.000 lei pe coș! , 
Anonim,
Deva

Sunt mulțumită de supermarket-urile din Deva. îmi place că avem posibilitatea să alegem. Prin apariția supermarket-urilor au mai scăzut și -prețurile în. Deva!
Anonimă,
Deva

Partidul Conservator se 
pregătește de euro-alegeriBucurești (D.L) - Biroul Politic al PC a luat în discuție elaborarea unei strategii proprii pentru alegerile euro-parlamenta- rilor. Surse din conducerea PC au informat că urmează a se stabili, inclusiv pe baza unui sondaj, care este profilul politicianului dorit de rpmâni pentru a-i reprezenta, în Parlamentul European, după care vor fi organizate alegeri interne în partid pentru desemnarea candidaților. Strategia va fi definitivată în cadrul unei școli de vară.
Asociațiade TurismMontan „Kogaion1 Orăștie a monitorizat, Ia sfâr- I șitul săptămânii trecute, urmările inundațiilor din 1 ultima perioadă, care au afectat și Cheile Măzii.

(Foto: Daniel I. lancuj

Nu se vinde nimic!
Deva (D.I.) - Vasile Iorgovan, director executiv al AJOFM Hunedoara, a cerut ieri lui Costel Avram să facă publice sursele din care se deduce intenția cuiva de a cumpăra vreun spațiu al AJOFM. „Până în acest moment nu s-a pus problema externalizării vreunui spațiu aflat în patrimoniul AJOFM. Centrul de Formare Profesională (CFP) Deva este de fapt singurul spațiu pe care îl avem, celelalte spații fiind închiriate la diverși furnizori, iar AJOFM are nevoie de spații moderne unde să-și desfășoare activitatea. Deci a vinde singurul spațiu pe care îl ai este o aberație”, a arătat Vasile Iorgovan.

Tineri voluntari 
în comunitate

Orăștie (D.I.) - Primăria Municipiului Orăștie organizează în această perioadă, împreună cu Rețeaua Națională de Tineret, o serie de acțiuni desfășurate sub deviza „împreună vom face diferența”, acțiuni la care participă 170 de tineri din întreaga țară. Organizatorii au gândit o serie de acțiuni ce vizează sprijin acordat familiilor defavorizate, concerte în Piața Cetății sau muncă în folosul comunității prin lucrări de ecologizare, edilitare ori sociale. Astfel, va fi reabilitat Parcul Tineretului din Orăștie, se vor igieniza zonele dintre blocuri în cartierele Mureșul și Pricazului, se vor decolmata râurile de pe raza localității și vor fi amenajate malurile. Totodată, au fost pregătite și 80 de pachete ce vor fi împărțite familiilor defavorizate. Potrivit primarului Iosif Blaga, acțiunea dorește să creeze un exemplu cu impact pozitiv asupra comunității. „De aceea, tinerii vor munci în locații cu vizibilitate maximă, îmbrăcați în același tip de echipament, tricouri de culoare portocalie, astfel încât să se ajungă la responsabilizarea cetățenilor prin oferirea unui exemplu de acțiune”, a precizat Blaga.

Cum poți participa?
Fâ-ți un abonament la Cuvântul Liber pen 
tru minim O LUNA, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citit bine), sau prelungește-ți actualul

superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeUU!
Vara asta. Cuvântul Liber îfi mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei și vacanță, vrei să te si răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, să 
găsești o altă sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne am gândit la tine, îti rămân bani și 
de mare, cu siguranța'

in 28 august 2006! Trimite-ne o copie după 
chitanță, la OP 1. C P. 3. Deva, depune
ri în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iți aduce 
mai multe sanse de câștig!

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

numaiul de telefon 0254/2'1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații
S.C. Inform Media S.R.L. si nici rudeie aces
tora de gradele I si II.
Fxtragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806 Persoană de 
contact: Magdalena Serban.
Succes!

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!

Iosif Blaga (Foto: CL)
CONCURS

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro


FI. Marin vrea un start bun

• Antrenamente dure. Jucătorii Jiului afir-v mă că de multă vreme nu au mai făcut an- O trenamente fizice atât de dure cum au fost cele din cantonamentul din Ungaria. „Florin Marin este un antrenor dur la antrenamente, dar valoros. Cred că pregătirea bună din această vară ne va prinde bine în noua ediție de campionat", a declarat Kalai. (C.M.)
Tenis: Ziua favoriților

Hunedoara (C.M.) - Trei dintre primele patru meciuri de simplu de pe tabloul principal al turneului internațional de tenis din circuitul „Tiriac Trophy”, disputate ieri, la Hunedoara, au fost câștigate de jucătorii mai bine cotați și doar în unul nu s-a impus favoritul. Ucraineanul Vladislav Bondarenko (nr. 703 ATP) l-a învins cu 6-1, 7-6 pe Die Giurgiu (România), Victor Stanică (România, nr. 987 ATP) a dispus cu 6-3, 6-1 de Dragoș Mirtea (beneficiar al unui wild-card), iar Mehdi Ziadi (Maroc, nr. 808 ATP) a trecut de Divij Sharan (India, nr. 893 ATP). Singura surpriză a produs-o francezul Jeremy Blandin, venit din calificări, care l-a eliminat pe românul Victor Leonte (nr. 672 ATP) cu 7-6, 4-6, 6-3. Azi vor intra în arenă jucători mult mai bine cotați, printre care favoritul numărul unu, românul Victor Ioniță (nr. 313 TP) care îl va întâlni pe Ilya Marchenko (Ucraina, nr. 878 ATP) și câștigătorul de anul trecut Komel Bardoczky (Ungaria, nr. 476 ATP) care va juca împotriva singurului jucător din județ participant la turneu, Oliver Zsok (beneficiar al unui wild card).

■ Tehnicianul speră să 
câștige în prima etapă, 
deși Jiul va evolua pe 
teren neutru.

ClPRIAN MARIHUȚ__________________
ciprian.marinut@infomimedia.roPetroșani - Statutul de echipă mică, lotul lipsit de nume sonore, absența posibilităților financiare sau emoțiile prin care a trecut Jiul până la obținerea licenței nu-1 împiedică pe antrenorul echipei din Petroșani să fie optimist în privința noului sezon. Florin Marin, fostul antrenor al naționalei de tineret și al echipei Dinamo în returul sezonului trecut, a afirmat că își dorește ca echipa să înceapă campionatul cu dreptul.
Mulțumit de pregătire„Suntem dezavantajați că jucăm în prima etapă pe teren neutru (la Alba Iulia n.r.), pentru că aveam nevoie de sprijinul suporterilor.

Derby hunedorean
Hunedoara (C.M.) - Stabilirea componenței celor două serii ale Ligii a II-a și tragerea la sorți a turului, desfășurate ieri la Casa Fotbalului din București, au stricat planurile echipelor hunedorene din acest eșalon, FC Corvinul 2005 și Minerul Lupeni. Cele două formații aveau programate două întâlniri directe în meciuri amicale de verificare înainte de startul sezonului, dar e posibil ca acestea să se anuleze, întrucât cele două echipe se vor întâlni chiar în prima etapă, la Lupeni. „Nu cunosc valoarea echipelor care n- au jucat până acum în seria a IlI-a, dar e o serie puternică. Nouă ne-ar conveni să disputăm amicalele cu Lupeniul chiar dacă jucăm cu ei în prima etapă, dar nu știu dacă ei vor mai fi de acord”, afirma Romulus Gabor, antrenorul Corvinului.
im a n-a, rwa 112.M
Auxerre Lugoj - CFR Timișoara_____________________
FC Caracal - FC Bihor______________________________
Building Vânju Mare - ISC Kurzii___________________
Unirea Dej - Dacia Mioveni________________________
Minerul Lupeni - Corvinul Hunedoara______________
Poli II Timișoara - Gaz Metan Mediaș______________
FC Baia Mare - Universitatea Cluj__________________
Pandurii Târqu Jiu - CSM Rm. Vâlcea______________
Oltchim Rm.Vâteeâ - FCM Reșița

Militaru revine la 
Jiul Petroșani

Petroșani (C.M.) - Cel mai valoros jucător din toate timpurile al Jiului Petroșani, Damian Militaru, nu se poate despărți ușor de fotbal. După ce la finalul sezonului a anunțat că-și pune ghetele-n cui, veteranul Jiului a revenit asupra deciziei și a declarat, ieri, că și-a prelungit contractul cu gruparea din Petroșani pentru încă un sezon. „Sper să fiu în formă și să-mi ajut și eu echipa. Pentru asta îmi doresc în primul rând să fiu sănătos pentru a putea să mă antrenez și să respect programul de pregătire al e- chipei”, a spus Militaru.
Jiul „exilată" la 
Vulcan

Petroșani (C.M.) - Cele trei terenuri de antrenament din incinta complexului sportiv Jiul trec printr-un proces de refacere, astfel că fotbaliștii antrenați de Florin Marin nu se vor mai putea pregăti la stadionul din Petroșani toată săptămâna. „Iarba a fost tratată cu îngrășământ, pentru ca echipa să beneficieze de condiții de antrenament similare cu suprafața de joc. Din acest motiv, timp de o săptămână nu are nimeni voie să calce pe iarbă”, a declarat George Boboc, directorul sportiv al Jiului. în aceste condiții, fotbaliștii pregătiți de Florin Marin vor face zilnic naveta pentru a efectua antrenamentele la stadionul din Vulcan, a- flat la o distanță de 12 kilometri de Petroșani.

Alin Paleacu (alb) va fi unul dintre titularii JiuluiTotuși ne pregătim atent pentru a învinge pe FC Argeș și a lua cele trei puncte”, preciza tehnicianul. încrederea antrenorului se bazează, în mare măsură, pe reușita stagiului de pregătire din Ungaria, unde Jiul a obținut cinci victorii și un rezultat de egalitate. „Sunt satisfăcut de randamentul tuturor jucătorilor. Au răspuns foarte bine cerințelor, atât la antrenamente, cât și în amicale. Re-

de minute oricând * 180 de minute în weekend, 1 USD/lună 
180 de minute intemaționale/lună, 3 luni
25 de minute naționale lunar, pe viață
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(Foto: T. Mânu) zultatele meciurilor de verificare nu sunt atât de importante, pentru că în acele partide scopul era să punem în practică ideile tehnico-tactice, dar fac bine moralului”, a precizat antrenorul Jiului.
Steliștii rămân pe bancăFlorin Marin a adăugat că va decide formula de start pentru noul sezon cu o zi sau două înainte de meciul cu FC Argeș. „Mai am câteva zile la 

dispoziție și voi încerca să fiu cât mai inspirat în a alege cel mai în formă 11 al momentului”, explica FI. Marin.Adrian Drida, revenit la Jiul, sub formă de împrumut, după ce antrenorul Stelei, Cosmin Olăroiu, nu l-a reținut în lotul campioanei, nu va fi titular în prima etapă a campionatului. FI. Marin a declarat că Drida este un jucător bun, dar că nu se va baza pe serviciile sale în prima etapă, deoarece nu a participat la pregătire. „Faptul că nu a făcut pregătirea cu Jiul este un dezavantaj pentru el și nu va juca din prima etapă”, a spus antrenorul. Nici celălalt jucător venit de la Steaua, Alin Lițu, nu va fi în primul 11, însă tânărul de 21 de ani a declarat că are timp să se afirme și că venirea sa la Jiul nu este un pas înapoi. „Am venit la Petroșani să ajut echipa să se salveze de la retrogradare. Sper să îmi câștig un loc între titulari și să fiu apreciat de public”, a spus fostul stelist.

f

Lț’Va rec aman dăm!

Doriti să încercați?

AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:.'
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta); j
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate; i
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la I 
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. în fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de ;
firme din diferite domenii, care iși prezintă ofertele; i
7. în fiecare zi de luni Cuvântul Liber vă ajută să vă găsiți job-ul potrivit, oferin-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 în 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
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NumelePrenumele ■.Adresa la care doresc să primesc ziarul:StradaNr. Bl. Sc. Ap._____LocalitateaTelefon (opțional)
DAQ vrâau să primesc în fiecare dimineață, GRATUIT, timp de o lună, la adresa de nai sus, cotidianul Cuvântul liber. JURNAL
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Seara reduceriiPE SCURT • Replică. Rutierul german Jan Ullrich, concediat de echipa sa T-Mobile, din cauza suspiciunilor de implicare în scandalul de dopaj sangvin din Spania, a declarat, într-un interviu acordat cotidianului Blick, că nu s-a dopat niciodată și că își va încheia cariera după ce va mai câștiga o dată Turul Franței. (M.F.)• Comă. Fostul triplu campion olimpic la sărituri cu schiurile, finlandezul Matti Nyka- nen, se află internat în stare gravă la o clinică din Helsinki, din cauza unei inflamări a pancreasului, provocată de consumul excesiv de alcool, informează cotidianul Bild. (M.F.)• Refuz. Fostul selecționer al Mexicului, Ricardo La Volpe, a anunțat, marți, 25 iulie a.c., că nu va antrena formația Boca Juniors, refuzând funcția de tehnician, la încheierea unei reuniuni de urgență cu oficialii grupării argentinierie, informează AFP. (M.F.)

■ întreaga lume spor
tivă din Italia aștepta ca 
sancțiunile dictate să fie 
ceva mai blânde.

Casiraghi, la „tineretul" Italiei
București (M.F.) - Fostul atacant italian Pierluigi Casiraghi a fost numit, luni, 24 iulie a.c., în funcția de antrenor al reprezentativei de tineret a Italiei, a anunțat Federația Italiană de Fotbal (FIGC), informează AFP.Casiraghi, în vârstă de 37 de ani, îl va înlocui pe Claudio Gentile și va fi ajutat de fostul mijlocaș Gianfranco Zola, intrat în staff în calitate de „consultant tehnic". Atacant al echipelor Juventus Torino (1989-1993), Lazio Roma (1993-1998) și Chelsea (1998-2000), Pierluigi Casiraghi a fost convocat de 44 de ori în naționala Italiei, înscriind 13 goluri. El a participat la Cupa Mondială din 1994 și la Campionatul European din 1996.Constrâns să se retragă din activitate în 2000, ca urmare a unei grave accidentări la genunchi, el a început să antreneze în 2003, la echipa Legnano, din a patra ligă.

București (M.F.) - „Ora 20.00 (n.r. - ora 21.00, ora României), este ora reducerii pedepselor", scrie pe prima pagină cotidianul Gazetta dello Sport, care se așteaptă la sancțiuni mai puțin severe. Justiția sportivă italiană a decis, în urmă cu zece zile, ca echipele 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.
Convorbiri interceptateFederația Italiană de Fotbal (FIGC) nu a confirmat încă ora la care va fi anunțat ver

Gennaro Gattuso nu va evolua cu A.C. Milan în Liga Campionilor.dictul, dar un purtător de cuvânt a declarat că acesta „va fi anunțat, foarte probabil, marți seară".Presa italiană se așteaptă la o reducere a sancțiunilor, mai ales pentru Lazio Roma și Fio

rentina, care ar putea spera să rămână în prima ligă. Cele patru cluburi au fost puse sub acuzare în urma interceptării unor convorbiri telefonice, care au arătat contacte repetate între conducători de echipe și

(Foto: EPA) responsabili din cadrul FIGC. Conversațiile se refereau, de cele mai multe ori, la desemnarea de arbitri pentru anumite meciuri, însă ancheta nu a determinat fapte de corupție sau cumpărare de meciuri.
Dunga, noul

Carlos Alberto Parreira

selecționer al Braziliei
a anunțat, în urmă cu o 
săptămână, că renunță la 
postul de antrenor.

București (M.F.) - Căpitanul reprezentativei Braziliei, campioană mondială în 1994, Dunga, a fost numit în funcția de selecționer al Selecao, în- locuindu-1 pe Carlos Alberto Parreira, a anunțat, luni, Federația Braziliană de Fotbal (CBF), citată de AFP. în vârstă de 42 de ani, Carlos Caetano Bledorn Verri, poreclit Dunga (om curajos, valoros - în limba portugheză) va avea dreptobiectiv câștigarea Cupei Mondiale din 2010 cu Brazilia.„Alegerea lui Dunga îi va bucura pe suporterii brazilieni care așteaptă un selecționer energic", a declarat președintele CBF, Ricardo Teixeira.
Maldini, un altfel de model

București (M.F.) - Fotbalistul italian Paolo Maldini a fost ales de firma suedeză de îmbrăcăminte H&M pentru o campanie publicitară, a anunțat, luni, un purtător de cuvânt al firmei, informează AFP.„Maldini este un mare model masculin. Iubim stilul său personal, felul în care se îmbracă, în același timp casual și elegant", a spus purtătorul de cuvânt Catarina Midby.Campania publicitară a H&M va începe în luna octombrie, iar timp de două săptămâni Maldini va apărea în ziare, reviste și pe afișe.Firma de îmbrăcăminte l-a avut model în trecut și pe brazilianul Kaka, dar și pe Naomi Campbell și Cindy Crawford.

Paulo Maldini favoritul suedezilor. (Foto: epa)

Fabio Cannavaro 
"ca un taur"

București (M.F.) - Cotidianul spaniol Sport scrie, marți, 25 iulie a.c., că fundașul italian Fabio Cannavaro a efectuat vizita medicală la Real Madrid, medicul Alfonso del Corral apreciind că este „ca un taur", după ce în urmă cu două sezoane transferul său a fost respins din cauza unei leziuni la tibie.

Dunga (nr. 8), în naționala Braziliei, la

calul cu Norvegia, din 16 au- ■< gust de la Oslo.Carlos Alberto Parreira, în® vârstă de 63 de ani, a anunțat miercurea trecută că renunță- la postul de selecționer, pe care îl ocupa din ianuarie 2003, după eliminarea Braziliei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.Dunga, născut la Ijui, în sudul Braziliei, a început să joace la nivel înalt la vârsta de 15 ani, la Sport Club Interna- i cional, el evoluând de-a Iun- gul carierei la nu mai puțin de zece echipe braziliene, europene și chiar japoneze. El a debutat în naționala Brazi-
„Voi aduce echipei aceeași voință pe care o aduceam ca jucător. Energia, motivația și dorința de victorie vor fi calități indispensabile pentru a

C.M. SUA 1994. (Foto: EPA)purta tricoul echipei Braziliei", a declarat Dunga, care a fost selecționat de 91 de ori în naționala Braziliei. Primul meci pentru Dunga va fi ami-

liei în 1987 și a câștigat, pe lângă CM din 1994, două ediții ale Copa America (1989 și 1997). însă, Dunga a pierdut cu naționala Braziliei ultima sa competiție, Cupa Mondială din 1998, câștigată de Franța.
Fotbalul românesc, în
■ N.D. Gorica - Steaua 
București, în turul doi 
preliminar al grupelor 
Ligii Campionilor.

București (M.F.) - Campioana României, Steaua București, va susține, în această seară, meciul de debut în ediția 2006/2007 a Ligii Campionilor la fotbal. Echipa lui Cosmin Olăroiu, fără Mirel Rădoi și Gigei Coman, ambii accidentați, va evolua în deplasare, urmând

să întâlnească, în manșa întâi a turului doi preliminar de calificare în grupele Ligii, pe N.D. Gorica, din Slovenia. Partida va începe la ora 21.05.Dacă aventura steliștilor în noua ediție a LC este la început, reprezentantele României în Cupa UEFA au făcut un pas decisiv în calificarea în faza următoare a competiției. Dinamo primește, pe teren propriu, în manșa a Il-a a turului întâi preliminar, replica formației malteze Hibernians Paola, jocul fiind

Europaprogramat de la ora 21. Rea-‘ mințim, în primul meci, dinamoviștii au câștigat cu scorul de 5-0. „Miza în meciul cu Hibernians e să pregătesc partida cu F.C. Național. Este ultimul meci înainte de startul campionatului. Este un meci oficial, dar îl consider unul de pregătire", a declarat, ieri, Mircea Rednic.Rapid București va evolua tot mâine, în deplasare, de la ora 19, la La Valetta, în compania echipei Sliema Wan-,' derers.
A.P.M. Hunedoara și S.C. Alba Plast SRL, titular al proiec

tului „Cabană Montană de Schi și Cicloturism", din localitatea Parâng 
Petroșani, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării pentru 
obținerea acordului de mediu.

Informații privind potențialul impact aupra mediului al proiectului pro
pus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din mun. Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, zilnic între orele 8-16. Observațiile publicului se primesc la 
sediul A.P.M. Hunedoara, în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției 
anunțului. (58032)

S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș - Șantier Mihăileni, locali
tatea Crișcior, Str. Zarandului, nr. 15, organizează LICITAȚIE 

PUBLICA pentru vânzarea unor mijloace fixe, aprobate la 
casare, în zilele de 20 iulie, 27 iulie, 3 august 2006, orc j 

10.00, la sediul șantierului.
Informații privind licitația și prețul de pornire se pol obține de ' 

la sediul șantierului, tel. 0254/617003. •. dl
(5704511' | 

______________________________________J

ANUNȚ DE CERERE OFERTĂ PREȚ

E.ON GAZ ROMAKIIA S.A. Tg. Mureș, cod final 
C.U.I 10976687, P-fa Trandafirilor, nr. 21, solicită ofarte da preț pen
tru: Valorificarea deșeurilor rezultate din activitatea proprie prin unități 
specializate. Pentru informa|ii privind cantitățile și tipurile de deșeuri, 
c.ecum și locafiile acestora, vă rugăm să contactați personalul E.On 
Gaz România la următoarele numere de telefon:

Timișoara: 
Sibiu: 
Cluj: 
lași:

0356/803.381
0369/403.715
0364/403.380
0332/403.715

(58003)

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 împrumu

turi până la 3.000 lei cu o dobândă de 8%-13%. 
Se oferă servicii contra cosf și nemembrilor.
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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)

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

• Deva, zona Liceului Auto, mobilat, contorizări, 
preț 710 milioane lei. Tel. 0723/204069. (T)

Bârcea Mare, ocupabil imediat, preț nego- 
*4«l. Tel. 0254/231750. CD

• In comuta 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)

• vând apartament 2 camere, zona OM, et.l, 
zonă foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• docomandakelaj 2, zonă ultracentrală Deva, 
balcon, parchet, 57 mp, contorizări, preț 115.000 
ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• wșent, decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică aer condiționat, parchet, gresie, faianță 
zona Lido, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• urgent, eemidecomandate, centrală termică 
gresie, faianță parchet, etaj 3, zona Bejan, preț 
63.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• cfrcutt, centrală termică parchet, gresie, 
faianță balcon închis, zona Dacia, preț 90.000 
ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Gojdu, ST-48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• eemidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235208,0721/985.256. 
(A6)
• zona liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 

■1721/985256, (A6)
J urgent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 

modernizări, preț 61500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• (agent, zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
• lulu Manta, semidec., et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• Mul Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288. (AS)
• zona Progresul, circuit et III, parchet gresie, 
(faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 

«el. 0745/786578 (A8)
• zona Gojdu, dec, parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec, parchet gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona l Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578. (A8)
• zona plată etaj intermediar, dec, centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet 
parțial mobilat balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid, neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• irtracentral etaj intermediar, dec, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1,250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)
• zona Băkescu, bloc de cărămidă etaj 2 din 4, 
dec, parchet gresie, faianță centrală termică 
termopan, bine întreținut preț 1,250 mid, tel. 
211075,0726/679557,0745/666447. (A3)
• zona 22 Decembrie, 65 mp, dec., centrală 
termică gresie, faianță parchet, vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec, contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zona Zamflrescu, dec, centrală termică 
pardtet balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zonă ultracentrală contorizări, parchet fără 
amenajări. Preț 850 mii, tel. 211075,0740/232043, 
0726/130557. (A3)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)

.•zona Crișukă etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță 
contonzări, preț 75.000 ron, neg., tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona leae, 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 Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificăn, 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. Zamflrescu, 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)
• lufiu Manta, 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)
• Crișutai, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (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, modificat modern, gresie, faianță 
parchet balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit etaj 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 intennediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Straiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228 (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă Iuliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe loc, tel. 0745/302200, 
0723/251498 12809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate; parter, în Hunedoara, Micro 5, 
preț negociabil. Tel. 0723/697440 sau 
0254/242114. (5457591/19.07)
• decomandate, ultracentral, de lux, toate 
utilitățile, modificat parțial, mobilat la comandă 
urgent preț 58.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/041241. GD

• proprietar, Deva, zona Zamflrescu, 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)

• semidecomandate, Deva, zona Gojdu, etaj 1, 
bloc cărămidă 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
contorizări, preț negociabil. Tel. 223132,222327. 
CD
• 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 1330 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. 235308; 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 Liliaculu, 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 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, 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, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)

• zonă ultracentrală dec., 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet uși interioare din lemn, 
centrală termică ocupabil imediat. Preț 1,400 
mid., neg. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(A3)
• zona Lido, centrală termică gresie, faianță, 
parchet amenajat, bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• urgent zona Ion Creangă, decomandate, 
balcon, amenajări moderne, 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 Carpati, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă bafcon 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, preț87.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță, 
parchet amenajat, boxă, acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg., tel. 0723/251498,0254/232809. 
(A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228. (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)

Cumoăr ap. 3 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 său schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498,232809. (A4)
• etaj t 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 0724/620358. (A6)
• în zona BancaTransilvania, dec., et.2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230.324. (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)
• în Dorobanț', parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 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, Zamflrescu, 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, 
Mihăi 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. 211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam., living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• 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, 
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. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• 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)
• vilă P+E+M, 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. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică, baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută. Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358 (A6)

• pe Eminescu, construcție modestă, curte, 
grădină și 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, vilă 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 în 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 nouă, grădină 1800 mp, canalizare, 
trifazic, Sântămărie Orlea, nr. 162. Tel. 
0742/044662. (7)
• casă și grădină 800 mp și teren 2700 mp în 
Sarmizegetusa. Tel. 0722/461536. (T)
• P+l, living, 3 dormitoare, 2 băi, bucătărie, 2 
terase, mobilat, centrală termică gaz lichefiat, 
3000 mp, peisaj deosebit în Săliște ■ Băița. Tel. 
0741/740047. (T)

• 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 în Rădulești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• zona Vețel construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare’, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid., tel. 211075, 
0740/232043.0726/130557. (A3)

Case de vacanță (15)

• P+l 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, faiață, parchet, CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă, preț 55.000 
euro, neg., tel. 0746/779288. (A8)

vând garsoniere (19)

• Simeria, zonă foarte bună preț 550 milioane 
lei, negociabil, accept plata în 6 rate. Tel. 
0722/582097,0729/015069. (T)
• Deva, etaj 1, zona Mihai Eminescu, balcon, 
contorizări, mobilată complet, preț 52.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• 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 Șc. 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 lă vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)

• zona Trident, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în față bine 
întreținută liberă preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620.358. (A6)
• hi zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• în 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 Zamflrescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• zona Progresului ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• zona Dada, dec., et intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, 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)
• 2 camere 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 1, 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.223400.0721/438384.074?  /nm?28. (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)

• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului 
(zonă de agrement, case de vacanță). Tel. 
227242. (T)

• intravilan, în 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 Hăsdat ■ 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)

• teren, în zona lacului Cinciș, cu posi
bilități de construire și acces direct la 
șosea, suprafață 2700 mp, preț pornire 12 
euro/mp. Tel. 0722/227585. (9/17.07)

• zona Râu Mare Retezat, 300 mp, acces la 
utilități, ideal pentru casă de vacanță. Tel. 
0720/400422. (T)
• Deva, 6 parcele, 740 mp parcela, fs 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro, parcela. Tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, 24X10 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)

• intravilan, 4^400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)
• zona rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren intravilan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren intravilan, Săntuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• 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 și 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)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 < A5)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• internet în activitate, spațiu 32 mp, calcula
toare, mobilier, firma sau numai spațiul, preț 
negociabil. Tel. 0723/505460,0723/204069. (T)
• 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 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230.324. (A7)
• vând in 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. (A7)

Imobile chirii (29)

• caut pentru închiriat apartament 2 camere, 
ne/mobilat, pe termen lung, ofer 60 ■ 70 euro pe 
lună; fără intermediari. Tel. 0726/696719. (T)
• ofer cu chirie casă zonă ultracentrală Deva, 2 
camere, bucătărie, hol central, baie, cămară și 
curte pentru parcare auto, mobilată și utilata, 
preț 250 euro, negociabil. Tel. 215244, 
0740/315050. (T)

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

• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună tel. 215.22KA1)
• ofer pentru 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.com., 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. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț80-100 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 preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ap. 2 cam. dec., mobilat, zona Bălcescu, 
amenajat, utilat, tv, aragaz, frigider, automată 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel. 211075,

. 0745/666447,0726/13057. (A3)
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Construcții civile ți industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț electrocasnice

CONTABIL- 
CONTABILITATE primară 
CERINȚE:
-cunoștințe minime do 
contabilitate;

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

-salariu motivant.

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

-salariu motivant; 
-condiții de lucru intr-o 

echipă dinamică
Ral. la Toi.: 0723/400 636 sau 0254/772 221 (57878)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

-OPERARE PC (după programa ECBL) 
-CURSURI DE VARĂ PENTRU COPII 
(EqualSkills și Junior Web)
-LIMBI STRĂINE

TEL: 0254.206.210 
MOB: 0723.130.463 
g-maiî: office©linvro

Site: www.im.ro

MULTIMEDIA ROMțyvo

Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie) 

(56960)

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
10% REDUCERE

>» GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

DEVA,
str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

ttCRIOTI X
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Si CONFORT
| Servicii profesionale de curățenie și de întreținere

Tel/Fax:0254/231552 Mobil:0721/0322 71 B

TRANSPORT PERSOANE
Vis a vis de McDonald's

Te!. 0254/234717.
0742/030201,0724/697859 

1QQ. euro dus 
euro dus-întors • 15 zile „ 

IU euro dus-întors - 90 zile |

S.C. Sepe Instal Com S.R.L. Orăștie
e
x
e
c
u
I
ă

construcții metalice, industriale și pentru terți, 
instalații de ridicat, 
prelucrări prin așchiere, instalații electrice, 

■.sanitare și de gaz, aer condiționat, 
junîehi autorizați ISCIR, PTA 1 și PTC 9. 
ReîIțTF’suplimentare la1
lelefouul 0254-243335 Fax 0254- 243334

î ~ ■ găsiți ceea ce căutați!
La H01 Vă așteptăm!

SOCIETATE COMERCIALĂ producție. Deva, angajează:

1. ASISTENTțĂ) COMERCIAL, 
cunoscător al limbilor Franceză și germană, 
cu minim d» experiență.

2. TEHNICIAN PRODUCȚIE, minim 
lic«v*2 aav «xpericnfo în mecamcâ. Suni 
dorite cunortinte Jv fronrwză ți opororoo 
mașinilor CN.

3. CONTABIL(Ă), Konombl(ă) 

exponentă «n conlobilitate/gerliuM ponfru 
întreprinderi mici, vorbitor da limbă 
franceză.

4. OPERATOARE MONTAJ, maxim
35 da ani, cu minimum de experiență șl 
activitate industrială.

Mobilier și interioare (47) Altele (61)

Așteptăm cu rapiditate CV-uri le wr nori le de intenția succinte la numărul da FAX: 
0254/232.760. (57644)

• 2 cam. dec, mobilat zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 3 cam. dec, amenajat, mobilat, utilat, zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• spațiu comercial, zonă ultracentrală clădirea 
Romarta, etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat, la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.(A3)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9, 3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, areonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Straiului, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• 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 șl utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358, (A6)

Imobile schimb (30)

a scMmb/van casă P+l, bucătărie, baie, 
cămară, garaj, etaj 3 camere, baie, toate 
utilitățile, termopane, centrală termică 
canalizare, st 1000 mp, la Tâmpa, construcție 
nouă Tel. 0726/213575. (T)

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, af 1999,4 trepte, dotat cu 
GPL, omologat, RAR, preț negociabil. Tel. 
0724/750637.0)
• vând Dada 1310, cu probleme la caroserie, af 
1989. Tel. 260412. (T)
• vând Ottdt cu motor de VW Golf, af 1993, 
motor omologat și revizie tehnică valabilă până 
în 2008, preț 2000 ron sau 600 euro, negociabil. 
Tel. 0724/560870.0)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricht cu ridicătoare, macara ridică
1500 kg, preț negociabil. Tel. 611439. (T)

o vând 2 fotolii cu măsuță stare perfectă preț 
100 ron, negociabil. Tel. 0723/961212, 
0741/780086. (T)
o vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de spălat automată combină frig
orifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045. T
• vând mobilă de bucătărie, culoare albă 
compusă din 6 corpuri, stare perfectă preț 250 
ron, negociabil. Tel. 0723/961212,0741/780086. CD

• vând 2 aragaze Zanussi, Samus, mască 
chiuvetă chiuvetă inox, 2 tv color, frigider 
Arctic mare, ladă frigorifică, 3 corpuri 
pentru bucătărie, mobilă dormitor alb, 
cuier pentru hol. Tel. 220387,0727/822354. 
(10/25.07)

Pierderi (62)

Televizoare (48)

• vând TV Beko, diag. 54 cm, stare perfectă de 
funcționare, argintiu, oreț 400 ron, negociabil. 
Tel. 0723/961212,0741/780086. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

o pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Baciu Călin. Se declară nul. (7/25.07)
o pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Baciu Carmen. Se declară nul. (9/25.07)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Baciu Luiza. Se declară nul. (8/25.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pavel Andrei ionuț. Se declară nul. (12/25.07)
• pierdut legitimație persoană cu handicap gr. I. 
nr. 947, pe numele Apahidean Emil. Se declară 
nulă (6/25.07)

Matrimoniale (69)

Materiale de construcții (53)

• cumpăr fiole și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651/
• vând pereți tip Bârcea pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. CD

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

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

• vând anoaică preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. (T)
• vând orzoaică, preț 4.000 lei/kg. Tel. 212083, 
seara, 0722/524983. (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 sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. ■ 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428. (T)

Solicitări servicii (71)

• căutăm femeie pentru menaj, vârsta 
maximă 55 de ani. Tel. 0720/353778. 
(10/20.07)

Prestări servicii (72)

A.P.M. Hunedoara și 
S.C. FEDALACT SRL, 

titular al proiectului 
„Construcție Fermă de Vaci", 
din localitatea Ribita, anunță 

publicul interesat asupra 
depunerii solicitării 

pentru obținerea 
acordului de mediu.

Informații privind potențialul 
impact aupra mediului al 
proiectului propus pot fi 

consultate la sediul A.P.M. 
Hunedoara din mun. Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic 

între orele 8-16.
Observațiile publicului se 
primesc la sediul A.P.M.

Hunedoara, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data 

apariției anunțului.
(57987)

• vând combină Class, masa 2J m, 2 trac
toare U 650, presă balob pe ață freză 
mașină azotat, pompă erbiddat de 600 Mri, 
semănătoare porumb, semănătoare <pâu, 
nouă etc, și ladă frigorifică Arctic, preț 
negociabil Tel 0254/246342, 0745/468766, 
0721/9Î463L (6/244)7)

• vând ovăz cantitate mare, preț 2200 lei 
kg, de la o tonă to sus, preț negoaabiL TeL 
0254/246342, 0745/468766, 0721/934631. 
(6/24JI7)

• fotograf profesionist execut, la nunți, 
fotografii pe sistem digital sau clasic si filmări 
pe sistem DVD. Tel. 0726/715670. (T)
• meditez 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) .
• execut la comandă goblenuri pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.

• vând turmă de 300 oi, satul Spini, nr. 23, 
comuna Turdaș, preț la vedere. Tel. 
0722/148460,0720/483370. (6/24.07)

Depozit produse metalurgice

MELINDAIMfiET
" Comercializam următoarele produse

' —“ A

SC ACCENT
DESIGN SRL

cu sediul în Deva, titular al 
proiectului construire hală 

montaj, situat în Șoimuș, nr. 
58H, anunță publicul 

interesat că în urma ședinței 
de analizare tehnică ce a 

avut loc, APM Hunedoara a 
luat decizia parcurgerii 

procedurii simplificate de 
avizare prin aplicarea 

ștampilei tip B - 
fără acord mediu.

Sugestii și reclamării se 
depun la A.P.M. Hune

doara, Deva, str. A.Vlaicu, 
nr. 25, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data 
apariției anunțului.

tablă zincată import 
tablă laminată la rece 
tablă laminată la cald o

* sârmă neagră moale

Mate Ibhbeh. feno- 
și hidrcizolatoare 
oțel betot

■ fier beton

tablă aluminiu 
profile laminate 
țevi pătrate și dreptunghiulare 
țevi negre sudate longitudinal 
țevi zincate salate IngItalinal 
țevi de construsfil 
țevi trase 
bară pătrată 
stei rotund

zjig- *1» VJrfe/tei nr 58/10, t*l 0354 40SG02

BENE internațional

Calculatoare si accesorii 
(51)

calculatoare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

Melinda-lmpex Steel SA. vă așteaptă zilnic 
între 08.00-17.00 și sâmbătă între 08:00-14:00
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Oferte locuri de muncă (74) Decese (75)

• MCA Logistic Internațional, societate de trans
port intern și internațional angajează conducător 
auto tir; permis conducere categoriile B, C, E. CV la 
tel./fax 0254/219300, Gheorghe Barițiu, nr. 13, Deva.

(11/25.07)

- —

• Societate comercială angajează agenți curățenie 
cu domiciliul în Deva. Tel. 0723/380573.

(4/25.07)

(
S-a stins o scânteie, luni 24 iulie 2006, ora 16, și a plecat însoțită de arhanghelii Mihail și Gavril spre zări albastre, infinite „idila” vieții mele

DAN MARIA (LOLICA)cu trup și suflet ardeleancă din Orăștie. Nu te voi uita niciodată, adio.
Soț și camarad de conviețuire 50 de ani, Dan. 

Cu adâncă durere în suflet familia anunță decesul celui care a fost un tată, socru și bunic deosebit
EIBEN GEZAînmormântarea va avea loc în data de 27 iulie, ora 15, la Cimitirul Catolic - Eminescu.

Dormi în pace suflet nobil.

(15/25.07)

• Societate comercială din Deva angajează agent 
comercial pentru produse industriale; autoturism 
propriu constituie avantaj; salariu motivant.
Tel. 0354/104682, 0744/753474, e-mail
forever_otto@yahoo.com.

(5/25.07) (14/25.07)

Cu adâncă durere in suflet fiica Dana și soțul Dan, anunță încetarea dih viață a celei care a fost o mamă iubitoare și o soție desăvârșită
DAN MARIA (LOU)Odihnește-te în pace scumpa noastră. Te vom păstra mereu vie în gând și suflet.

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

(7/24.07)

)------- --------- ----------------------------------- -------- - ------- ---

A plecat fulgerător pe drumul fără întoarcere, 
jurist ALEXANDRU ZUDOR un bun colaborator al automobiliștilor hunedoreni.

Filiala A.C.R. Hunedoara (1/25.07)

Altele (61)

• Primăria Râu de Mori concesionează parcele 
pentru case de vacanță. Caietul de sarcini și alte 
informații latei. 0254/776046. (13/25.07)

UI ultim omagiu celei care a fost o bună și dragă prietenă
DAN MARIA (LOU)Dormi în pace suflet blând! Nu te vom uita niciodată. Condoleanțe familiei îndoliate.

Familia Purcilean.

S.C. REVA S.A. SIMERIA

■ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SC AGROMEC SA HUNEDOARA cu sediul în str. Stufit, nr. 4 
convoacă în data de 16 august 2006 Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:
1 Alegerea administratorilor ți cenzorilor ca urmare a expirării 
mandatului.
2 Stabilirea indemnizației ți a garanțiilor administratorilor ți cenzo
rilor

3. Diverse
(58028)

Ultimul rol de trecător prin viață a celei care a fost
DAN MARIA (LOLICA)de soție, mamă și bibliotecară, l-ai slujit cu mare sensibilitate umană, dar s-a consumat tragic, luni 24 iulie, ora 16. Ne va fi dor de chipul tău împăciuitor și fermecător. Nu te vom uita niciodată Dana fiică și Dan soț.înmormântarea are loc astăzi 26 iulie, ora 13, la Cimitirul de pe str. Eminescu, Deva.

(14/25.07)

A.P.M. Hunedoara și S.C. AGRO ONU SRL, titular al proiectului „Construcție Fabrică Procesare 
Produse Lactate", din localitatea Ribița, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 
pentru obținerea acordului de mediu. Informații privind potențialul impact aupra mediului al 

proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din mun. Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic 
între orele 8-16. Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Hunedoara, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data apariției anunțului.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ Prin H.G. nr, 916/11 august 2005
Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 
www.uamsibiu.ro, 

e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

ADMITERE 2006 - HUNEDOARA
CONCURS DE DOSARE - PLATA ANUALĂ A TAXEI DE 
ȘCOLARIZARE SE FACE ÎN 10 (ZECE) RATE LUNARE

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TEP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC Intre orele 8,00 - 20,00, în perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până oamnara inclusiv, la secretariatul 
din Centru] Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de învățământ superior

Domeniul de studii de licență Spar i aii anraa Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(tei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400 Licențiat în Științe 
Administrative

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat în Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing
Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candidaților li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții veniți prin transfer in anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de Înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater" din Sibiu, str. Someșului, nr. 57, 
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

ANUNȚ DE PARTICIPARE - Achiziție publică de lucrări
Denumirea, codul fiscal, numărul de telefon, fax ale autorității contractante: E.ON GAZ ROMÂNIA S.A. Tg. Mureș, cod 

fiscal C.U.I. 10976687, P-ța Trandafirilor, nr. 21, tel. 0265/267601, fax: 0265/267229, 0265/268987. Departament 
Achizifii Centrale, Tg. Mureș, str. Justiției, nr. 12, tal. 0365/403729, fax 0365/403807.

Organizează achiziție publică prin procedura cerere de ofertă pentru achiziția lucrărilor:
1. înlocuire conductă presiune medie între SRMP Hunedoara II și str. Eliberării, loc. HUNEDOARA
2. înlocuire conducte și branșamente gaze, Str. Bradului, O. Densușianu, Independenței, loc. CĂLAN
3. înlocuire conducta do repartiție între SRMP Deva și SRMS Micro 15, loc. DEVA

4. Modernizare SRM, Str. 22 Decembrie, loc. HUNEDOARA.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 24.08.2006, ora 11.00, E.ON GAZ ROMÂNIA S.A. Tg. Mureș, P-ța Trandafirilor, 

nr.21 pentru înregistrare.
Data deschiderii ofertelor: 24.08.2006, ora 12.00, E.ON GAZ ROMÂNIA S.A. Tg. Mureș, str. Justiției, nr. 12.

Condiții de eligibilitate: conform Fișei de date a achiziției.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere lehnico- 

economk. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 100 lei RON/buc. Plata documentației 
se face în contul RO 58RNCB0193015967080001 deschis la BCR Central Tg. Mureș.

Denumirea și adresa departamentului de la care se poate obține un exemplar al documentației de atribuire: E.ON GAZ 
ROMÂNIA S.A Tg. Mureș, Departament Achiziții Centrale, Str. Justiției, nr. 12, tel. 0365/403729, fax 0365/403807.

(58002)

ANUNȚ Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„lancu de Hunedoara" al Județului Hunedoara scoate la 

concurs, prin încadrare din sursă externă, un număr de 400 posturi de subofițeri, pentru următoarele 
specialități:

- servanți pompieri și protecție civilă - 300 locuri
- conducători auto speciale - 10O locuri
CONDUJBGfiMBMZfe________________________________________________________________________
- să aibă cetățenie română și domiciliul în România
- să cunoască limba română scris și vorbit
- să aibă cel puțin studii liceale cu diplomă de bacalaureat
- să fie declarați apt medical, fizic, psihologic
- să aibă comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 

săvârșirea de infracțiuni
- să aibă înălțimea de minimum 1.65 m
CONDfȚJI SPECIFICE:_____________ ______________________ __________________________________
Pentru specialitățile servanți pompieri și protecție civilă:
- vârsta de până la 35 de ani împliniți în anul prezentării la concurs
- să aibă serviciul militar îndeplinit
Pentru specialitatea conducători autospeciale:
- vârsta de pânâ la 40 de ani împliniți în anul prezentării la concurs
- posesori ai permisului de conducere categoriile B și C
- să aibă serviciul militar îndeplinit
La concursul de încadrare pot participa și subofițeri în activitate din Ministerul Apărării Naționale și 

celelalte instituții de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, care îndeplinesc condițiile 
stabilite. Depunerea cererilor până la data de 31.07.2006, de luni până vineri, între orele 08.30- 
14.30, la sediul inspectoratului. Relații suplimentare: Tematica și bibliografia se pot obține de la 
compartimentul Management Resurse Umane, DEVA, sir. G. Coșbuc, tel. 0254/214220 sau 
0254/214221 interior 115. (57442)
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Alertă în sistemul energetic

• Licitație. James Blunt va ajuta la strângerea de fonduri pentru organizația Medici fără frontiere, în acest sens urmând să-și scoată la licitație propria persoană, în timpul turneului său din America de Nord.

Scarlett Johansson (Foto: epa)

Festivalul de la VenețiaRoma (MF) - Thriller-ul „The Black Dhalia”, realizat de regizorul Brian De Palma, va deschide cea de-a 63-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, au anunțat organizatorii. Filmul a cărui acțiune are loc în anii '40, produs de Universal Pictures, va fi lansat pe 15 septembrie în Statele Unite. Lungmetrajul este o adaptare a unui bestseller scris de James Ellroy și îi are în rolurile principale pe Scarlett Johansson, Hilary Swank și Josh Harnett. A 63-a ediție a Festivalului de film de la Veneția va avea loc în perioada 30 august - 9 septembrie.

■ S-a decretat stare de 
alertă pentru sistemul 
energetic din California, 
din cauza căldurii.

Los Angeles (MF) - Autoritățile din California au decretat stare de alertă în sistemul energetic, din cauza temperaturilor mari înregistrate în ultimele zile, care au determinat o creștere-record a consumului de electricitate, ca urmare a utilizării intense a sistemelor de climatizare.Starea de alertă de nivel 2, care presupune că magazinele și firmele care și-au dat acordul pot fi deconectate de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, a fost anunțată de Agenția independentă a sistemului de electricitate din California (California ISO).Alerta de nivel 1, care le cere utilizatorilor să reducă
Connery, eroul preferat

Londra (MF) - Actorul Sean Connery este eroul preferat al britanicilor, arată rezultatele unui sondaj realizat de reprezentanții Parcului de distracții Thorpe, din Marea Bri-
Au fost salvațiLos Angeles (MF) - Cei 23 de membri ai echipajului unei nave cu o lungime de 200 de metri care era pe cale de a se scufunda în nordul Oceanului Pacific au fost salvați luni seară cu ajutorul unui elicopter și sunt teferi, au anunțat serviciile de pază de coastă din Alaska. Nava „Cougar Ace”, care naviga sub pavilionul statului Singapore și făcea legătura între Japonia și portul Vancouver, transportând mai mult de 4.800 de autoturisme la bord, se înclinase puternic și începuse să ia apă la bord.

Cobai
Tokyo (MF) - Auto
ritățile japoneze vor 
utiliza o specie de 
pești pentru a detec
ta rapid o eventuală 
contaminare a rețelei 
de apă, în cadrul 
măsurilor de pro- 
tecțe contra biotero- 
rismului. Peștii meda- 
ka, de culoarea por
tocaliu pal și 
măsurând aproxima
tiv 4 centimetri, des 
întâlniți în acvariile 
din Japonia, vor fi 
utilizați pe post de 
cobai pentru a testa 
rețeaua de apă și 
canalizare. Un com
portament bizar, 
probleme respiratorii 
sau un eventual 
deces vor constitui 
pentru autorități sem
nale de alertă. Filtrele 
tradiționale de apă 
nu detectează conta
minarea decât după 
15 ore, peștii după 
aproximativ 3 ore.

Sean Connery (Foto: epa)

Tornadă, furtuni si inundații1 A 5

Lisy se joacă în curte cu cei trei pui, de care are mare grijă și îi spală toată ziua.
(Foto: FAN)

________________ j

■ Clădiri și autoturisme 
au fost avariate la Tori
no, în urma unei tor
nade violente.

Budapesta/Torino (MF) - O parte a Europei a intrat în cea de-a treia săptămână de temperaturi caniculare, valul de căldură provocând deja moartea a 32 de persoane, dintre care 23 numai în Franța.O tornadă formată în urma valului de căldură care a afectat Italia în ultima săptămână, s-a abătut ieri asupra orașului Torino, avariind 50 de automobile și mai multe clădiri. Tornada a îndoit stâlpii de iluminat public, a rupt crengile copacilor și a distrus

Invitat în „Familia Simpson"
Los Angeles (MF) ■ Actorul Kiefer Sutherland și membrii trupei de rock The White Stripes au confirmat că vor apărea ca invitați speciali în celebrul serial american animat „Familia Simpson”. Kiefer Sutherland va juca rolul unui colonel cu voce nazală, care îl vede din întâmplare pe Homer Simpson pe când acesta se înrolează în armata americană.Membrii trupei The White Stripes își vor juca propriile roluri într-un episod în care Bart Simpson organizează un concert caritabil în Springfield.

Moșii la Copenhaga (Foto: epa)

Prea cald în California (Foto: epa)voluntar nivelul consumului de energie electrică, fusese deja declanșată, dar nu a avut rezultatele scontate în California, stat afectat de caniculă începând de sâmbătă.Un purtător de cuvânt al agenției a anunțat că există posibilitatea decretării alertei de nivel 3, care implică întreruperi programate ale alimentării cu energie. Guvernatorul Arnold Schwarzenegger a cerut, luni, autorităților să opereze o reducere cu 25 la sută a consumului de electricitate la orele de vârf.
tanie. Vedeta filmelor cu James Bond a întrecut alte mari vedete ale Regatului Unit, precum fotbalistul David Beckham sau cântărețul Bob Geldof.Pe locul al doilea s-a clasat canotorul olimpic Sir Steve Redgrave, în timp ce vedeta emisiunilor culinare de la televiziunea britanică, Jamie Oliver, s-a plasat pe locul al treilea, datorită campaniei pe care a organizat-o pentru îmbunătățirea calității meselor în cantinele școlare.în top urmează cântărețul Bob Geldof, miliardarul Richard Branson, fotbalistul David Beckham și cântărețul Robbie Williams.

Inundații în Budapesta (Foto: epa)acoperișurile clădirilor. în regiunea Trento, din nord-est, pompierii au fost mobilizați în cursul nopții de luni spre marți din cauza furtunilor violente și a averselor de ploaie
Congresul mondial al Moșilor

Copenhaga (MF) - Cea de-a 43-a ediție a Congresului mondial al Moș Crăciunilor s-a deschis luni, la Bakken, la nord de Copenhaga, cel mai vechi parc de distracții din lume, participanții având subiecte fierbinți de discutat, precum alegerea culorii bradului din 2006.La congres participă 177 de Moș Crăciuni și pitici din zece țări europene, Statele Unite și Japonia. Congresul

plac sportul, excursiile și lectura.
(Foto: Traian Mânu)

care au provocat alunecări de teren și inundații.Alerta de caniculă, de gradul trei, a fost lansată până mâine în mai multe orașe. Nivelul trei de alertă, cel mai ridicat în 
durează trei zile și participanții vor dezbate chestiuni arzătoare. Moș Crăciunii vor să ajungă la un consens în ceea ce privește ziua în care se sărbătorește Crăciunul, dacă aceasta trebuie să fie aceeași pentru toată lumea sau nu. Unii copii nu înțeleg de ce, de exemplu, în Danemarca se primesc daruri în seara zilei de 24 decembrie, iar în Franța în dimineața zilei de 25 decembrie.

Italia, implică riscuri majore pentru sănătatea populației.
în BudapestaPrincipala gară din sudul Budapestei a fost închisă luni după-amiază, din cauza inundațiilor provocate de furtunile puternice, a anunțat compania națională de cale ferată. Circulația pe mai multe linii de tramvai a fost suspendată temporar, iar un centru comercial important a fost închis din cauza inundațiilor.O furtună puternică a fost înregistrată în centrul Ungariei, unde copacii smulși de vânt au blocat șosele și căi ferate, iar numeroase subsoluri ale unor clădiri au fost inundate.

Herbie Hancock a primit premiul „Donostiako Jazzaldia” pentru întreaga carieră, luni, la Festivalul Internațional de jazz de la San Sebastian.
(Foto: EPA)


