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Cerul va prezenta înnorări. Pe alocuri Bani publici făcuti praf
■ Finanțări de miliarde 
de lei pentru mediu s-au 
dus pe lucrări făcute de 
mântuială.

Deva (I.J.) - Un dosar volu
minos se află în pregătire la 
Garda Națională de Mediu 
pentru a fi luat în discuție de

Guvern la finele lui august. 
„Dosarul cuprinde informații 
despre închiderea perime- 
trelor miniere și ecologizări 
și este în curs de finalizare. 
Constatăm că finanțări de 
zeci de miliarde de lei s-au 
plătit pentru gârdulețe făcute 
din nuiele pentru susținerea 
unor halde de steril. Mai

mult, închiderile de mină s- 
au făcut cu scânduri bătute 
pe gura de mină. Județul se 
află în pragul unui dezastru, 
dat fiind faptul că tot ce a fost 
închis sau ecologizat se află 
în situația aceasta”, a 
declarat ieri, la Deva, Silvian 
Ionescu, comisarul general al 
Gărzii de Mediu. Ionescu con

sideră că eforturile comisa
rilor stint uneori inutile pen
tru că cei ce încalcă legea 
sunt protejați. „Un judecător 
din Deva a spus că toate 
amenzile de mediu ce se dau 
la noi le transformă în aver
tismente, pentru că agenții 
economici nu au lichidități”, 
mai spune Silvian Ionescu.

Mariana Bitang împlinește azi 44 de 
ani. Actualul consilier de slat ia Adminis
trația Prezidențială s-a născut la 3 august 

/. 1962 la Râmnicu Sărat. (Foto: cu
v "1

• Dosarul Hydra. Curtea de Apel Alba lulia 
a respins, ieri, recursul declarat de 12 incul
pați din dosarul „Hydra", care au atacat o 
încheiere a Tribunalului Hunedoara, pe motiv 
că în aceasta nu se menționează că a fost 
pronunțată în ședință publică. (C.P.) /p.3

Schimbări în Garda de Mediu
Deva (I.J.) - Angajații Gărzii de Mediu 

trebuie reciclați, declară șeful Gărzii 
Naționale de Mediu, Silvian Ionescu. „Con
stat că nu știu să se poarte cu agenții eco
nomici. Trebuie să urmeze un curs de ati
tudine. în plus, ei trebuie să fie supli, mai 
puțin șefi și să fie buni executanți. Au prea 
multă școală și prea puțină practică. De 
exemplu, pentru închiderea minelor trebuie 
angajați cca. 150 de maiștri minieri. Ei sunt 
mai doctori sub acest aspect decât doctorii 
cu diplomă", declară Ionescu. Sub aspectul 
tuturor problematicilor, mai-marele de la 
Mediu apreciază că județul nostru se află la 
mijloc într-un top național.

Festivâlu
Folclor

Internaț. al 
de Folclor “Carpatica” a 
debutat ieri cu o paradă a 
portului popular. Partici- 
panții, din mai multe țări ale 
Europei, au defilat în centrul 
civic al Devei. (Foto: T. Mânu)

CUVÂNTUL LIBER
El Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

Negocieri
■ Siderurgiștii încep 
astăzi negocierile pen
tru contractul colectiv 
de muncă.

Deva (C.P.) - Sindicatele din 
siderurgie vor începe în 
această dimineață, la Galați, 
negocierile pentru un nou act 
adițional la contractul colectiv

la Mittal Steel
de muncă pe ramură, as
pectele vizate fiind salari
zarea, condițiile de muncă și 
programul de lucru. Președin
tele Sindicatului „Siderurgis- 
tul” de la Mittal Steel Hune
doara, Petru Vaidoș, a de
clarat că sindicatele din Fede
rația Metarom doresc o creș
tere a salariilor, dar procentul 
de majorare va fi stabilit în

urma discuțiilor din comisi
ile de negociere. Negocierile 
vor viza și condițiile speciale 
de muncă din siderurgie. în 
context, liderul sindical a 
menționat că în lima iunie a 
apărut deja o reglementare 
prin care condițiile speciale de 
muncă vor fi reintroduse. Pre
vederea va fi aplicată retroac
tiv, începând cu 1 aprilie 2001.

Fonduri UE
Deva (I.J.) - Județul 

Hunedoara este lider 
pentru Regiunea Vest în 
ceea ce privește fon
durile europene alocate 
prin proiecte, a declarat 
ieri, la Deva, Sorin Ma
xim, director al Agenției 
de Dezvoltare Regională 
Vest, /p.5

SUA întinde o mână tinerilorCredite în creștere pentru IMM-uri
Ponderea firmelor mici șl mijlocii care apelează la 
credite bancare a crescut de la 31 % din total în 
~>nul 2005 la 47% în acest an

Gfaftca. C Uursa: Mediafax

■ Peste 100 de tineri 
aflați în dificultate 
primesc găzduire într- 
un nou centru la Brad.

Brad (I.J.) - Centrul deschis 
ieri, la Brad, vine în întâm
pinarea nevoilor de cunoaș
tere a tinerilor și de promo
vare a valorilor creștine și 
este patronat de fundația 
„Children’s Aid Foundation” 
SUA. „Suntem de 16 ani în 
România, dar abia acum 8 ani 
am realizat că orfelinatele de 
stat au personal insuficient și 
puțin pregătit. Bebelușii sunt

marginalizați. De atunci, am 
realizat mai multe programe 
care vin în întâmpinarea ne
voilor lor fizice, morale și 
sufletești. Centrul de la Brad 
se va adresa tinerilor cărora 
dorim să le facilităm alterna
tive de petrecerea timpului 
liber după orele de școală 
pentru a nu rămâne nesupra- 
vegheați”, declară David For
ward, președintele fundației. 
Centrul oferă gratuit cursuri 
de engleză, de chitară, orga
nizează cercuri de pictură, 
proiecții de filme și docu
mentare creștine fără referire 
la un anumit cult religios.

I ciucuT întrucât se lucrează în condiții deosebite, /p.3
(Foto: Traian Mânu)
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• Fuziune. Filiala județeană a Partidului 
Popular Arad a semnat protocolul de fuzi
une prin absorție cu PD, trecând la 
democrați cu toți cei 4.600 de membri. 
Popularii arădeni au luat decizia de a 
fuziona cu PD după ce, la nivel național, 
președintele Partidului Popular, Corneliu 
Ciontu, a anunțat că partidul va fuziona cu 
PNG, partidul lui Gigi Becali.(MF)

• Revenire. Fidel Castro anunță, într-un 
comunicat, că starea sa este stabilă. „Pot 
spune că este o situație stabilă, dar o 
evoluție generală a stării de sănătate nece
sită o perioadă de timp. Tot ce pot spune 
este că situația se va menține stabilă înainte 
de a se pronunța un verdict". (MF)

Libanul pierde 
vieți si bunuri

Retrocedări
regale

București (MF) - Nego
cierile dintre Guvern și 
Casa Regală pentru răs
cumpărarea prin despă
gubire și retrocedarea 
în natură a unor imobi

Mircea Geoană

le ar putea fi încheiate i 
în aproximativ o lună - i 
o lună și jumătate, a a- i 
nunțat ministrul Gultu- j 
rii, Adrian Iorgulescu. 
Ministrul a arătat că o- • 
biectul negocierilor cu i 
Casa Regală sunt Pala
tul și Domeniul Peleș, i 
inclusiv complexele Stă- 
vilar și Ceramica, pen- 
tru Palatul Foișor și Pa- ? 
latul Elisabeta, dar și j 
pentru o suprafață de te- 1 
ren de 60 hectare admi
nistrată de Primăria Si- F 
naia. Aceste bunuri fac i 
parte din portofoliul Mi- i 
nisterului Culturii, al i 
Regiei Patrimoniului de i 
Stat sau al primăriei, Ț 
motiv pentru care mi- i 
nistrul Iorgulescu a. soli-
citat ca instituția pe-ca-f^ 
re o conduce să fie sin
gura mandatată să poar
te negocierile cu Casa 
Regală, pentru „o sincro
nizare a elementelor ju
ridice". Iorgulescu a a- 
mintit că Palatul
și Domeniul 
Peleș vor fi 
răscumpărate 
de către statul 
român cu
30 mili
oane 
euro.

(Foto: EPAJȘ

Geoană 
contrazice
București (MF) - La
Casa Albă, liderul PSD, i 
Mircea Geoană s-a ;
întâlnit cu Jack Dyer ;
Crouch, adjunct al i
consilierului pentru i
securitate națională, ;
iar la Departamentul i
de Stat cu asistentul 
secretar de stat Dani- ;
el Fried, cu care a dis- :
cutat despre implica- j
rea României cu trupe I

de interpunere în su- •
dul Libanului. Geoană j
a spus că a avut întâi- i
niri cu oficiali de la i
Casa Albă și Departa- j
mentul de Stat cu :
care a discutat despre i
implicarea României ;
fu tr^.în.jjban, clar 
jiiciunifjqdjut.ța (
‘cerdt Șefului statului ‘ •
acest lucru. „Niciunul ș
dintre oficialii ameri- ;
câni nu a cerut în ca- I
drul vizitei șefului sta- j
tului, Traian Băsescu ;
în SUA, implicarea cu !
trupe a României în Ș
Liban. Oficialii ameri- j
câni și-au arătat însă :
frustrarea și preocu- ;
parea față de decizia i
primului ministru ro- i
mân și a ministrului :
Apărării despre retra- i
gerea trupelor din Irak", ș
a declarat Geoană. i

■ Pagube de două mid. 
dolari în infrastructura 
Libanului, în urma bom
bardamentelor.

Beirut (MF) - Bombarda
mentele israeliene din ultime
le trei săptămâni au provo
cat pagube de două miliarde 
de dolari infrastructurii Liba
nului, a declarat miercuri mi
nistrul libanez al Transpor
turilor și Lucrărilor Publice, 
Mohammed al-Safadi, citat de 
Reuters.
Pagube majore

„Evaluarea preliminară es
te de circa două miliarde de 
dolari. Este vorba de drumuri, 
poduri, porturi și aeroportul 
(din Beirut)", a spus Safadi. 
în opinia sa, lucrările de re
facere a celor trei piste afec
tate de atacurile aeriene is
raeliene ar putea dura trei 
luni, timp ce pentru recon
strucția unui pod de pe au
tostrada Beirut-Damasc, cel 
mai înalt din Orientul Mij

lociu, vor fi necesari aproxi
mativ patru ani. Israelul a lan
sat o campanie de bombarda
mente și incursiuni terestre 
îri Liban după ce gruparea 
Hezbollah a capturat doi sol
dați israelieni, la 12 iulie.

Bombardamentele au dis
trus numeroase drumuri și 
poduri în sudul și estul țării 
și au scos din funcțiune por
turile și aeroportul din Bei
rut. „Cea mai mare pierdere e- 
conomică este provocată de 
imposibilitatea folosirii aero
portului de către turiști și oa
menii de afaceri", a spus Sa
fadi.
Economia suportă

Economia Israelului este 
suficient de puternică pentru 
a face față unui conflict de 
scurtă durată cu Hezbollah, 
care ar produce daune limi
tate și presiuni inflaționiste 
pe termen scurt, a declarat 
miercuri guvernatorul Băncii 
Israelului, Stanley Fischer, 
citat de Reuters. Fischer a a- 
preciat într-o conferință de

Infrastructura Libanului, distrusă. (Foto: epa)

presă că, în cazul în care con
flictul va dura o lună sau pu
țin mai mult, Produsul Intern 
Brut (PIB) al Israelului ar fi 
cu 0,7-0,9% mai mic decât în 
mod normal. Economia israe- 
liană ar avansa totuși cu cel 
puțin 4,5% în acest an, majo
ritatea pierderilor economice

urmând să fie înregistrate în 
domeniul turismului și al pro
ducției industriale. O parte 
dintre acestea vor fi însă re
cuperate, a arătat Fischer ca
re a precizat că economia is- 
raeliană pierde săptămânal 750 
milioane șekeli -1,08 miliarde 
șekeli (170-245 milioane dolarii

Muntenegru, 
pași spre UE

Sofia (MF) - Bulgaria și 
Muntenegru, care și-a pro
clamat independența la 
data de 3 iunie, au semnat 
un acord de stabilire a re
lațiilor diplomatice între 
cele două țărișcu ocazia Ur
nei vizite îa Sofia a minis
trului muntenegrean de 
Externe. Șeful diplomației 
bulgare, Ivailo Kalfin, a de
clarat că țara sa va ajuta 
Muntenegrul „să înceapă 
procedura de integrare în 
Uniunea Europeană.

București (MF) - Omul de 
afaceri Dinu Patriciu, mem
bru al PNL, a confirmat că 
două firme la care are acțiuni 
au sponsorizat PSD și PNL în 
timpul campaniei electorale 
din;2004, subliniind că nu el 
personal,a făcut aceste dona
ții. Dinu Patriciu a făcut aceas
tă declarație după terminarea 
întâlnirii cu procurorii în do
sarul Rompetrol, el răspun
zând întrebărilor presei legate 
de un material publicat în pre
sa centrală. „E perfect adevă
rat că două firme la care am

la două capete
partide. Nu este nimic ilegal
în asta și cred că au făcut foar
te bine administratorii firme
lor respective când au apro
bat aceste sponsorizări care 
au echilibrat donațiile făcute 
către mediul politic", a spus 
Dinu Patriciu. întrebat dacă 
sponsorizarea către PSD a 
fost mai mare decât cea către 
PNL, așa cum a relatat pre
să, Patriciu și-a exprimat 
îndoiala că raportul financiar 
între aceste sponsorizări ar fi 
favorabil social-democraților. 
Totodată, el a arătat că nu 
poate exista o suspiciune că

Dinu Patriciu (Foto: EPA)

în urma acestor sponsorizări 
ar fi obținut un contract 
important. „Nu am obținut 
nici un contract important in 
acea perioadă", a mai declarat 
Dinu Patriciu.

Eliberări controversate în Italia
Roma (MF) - Mal multe sute de deținuți 

au fost eliberați pe întregul teritoriul al Ita
liei, din diverse penitenciare din Peninsulă, 

în baza unei legi 
controversate de 
reducere generală 
a pedepselor cu 
închisoarea, desti
nată să combată 
suprapopularea 
centrelor de de
tenție. în fața 
acestui fenomen 
de masă, unele 
primării au luat 
măsuri pentru a 
le oferi asistență 
foșttor deținuți, 
La Roma, de 
exemplu, au fost 
distribuite 
pachete conținând 

tichete-restaurant, bilete de autobuz și de 
metrou, ca și o cartelă telefonică în valoare 
de cinci euro. Aceste măsuri nu au calmat, 
însă, temerile unora dintre directorii pen
itenciarelor. „Trebuie să investim mult mai 
mult în programele de reintegrare, pentru 
ca persoanele care au fost eliberate să nu 
se găsească din nou Intr-o situație ase
mănătoare cu cea care le-a împins spre 
comiterea de infracțiuni", a avertizat direc
toarea închisorii San Vittore din Milano.

Eliberări (Foto: epa)

acțiuni au sponsorizat aceste

Victor lanukovici, premier?
Kiev (MF) - Peste 1.500 de 

ucraineni au manifestat, mier
curi, la Kiev, unii susținând 
numirea în postul de premier 
a lui Victor lanukovici, lide
rul coaliției parlamentare pro- 
ruse, iar alții pronunțându-se 
împotriva acestui demers, re
latează AFP. Termenul de 15 
zile acordat președintelui u- 
crainean pentru desemnarea 
unui candidat la conducerea 
Guvernului expiră miercuri. 
Dacă refuză candidatura lui 
lanukovici, Victor Iușcenko 
poate dizolva Parlamentul ur
mând să convoace alegeri le

gislative. Reuniți în apropie
rea Palramentului, susținăto
rii lui lanukovici, printre ca
re numeroși tineri, purtau ban
derole pe care era scris „Ianu- 
kovici este un prim-ministru 
popular". Pe cealaltă parte a 
străzii, circa 100 de partizani 
ai Iuliei Timoșenko, adversar 
ferm al lui lanukovici, au ma
nifestat împotriva acestuia, 
cerând dizolvarea Parlamen
tului.

„Afară cu banda!", au stri
gat aceștia. „Afară cu Iulia!", 
le-au replicat susținătorii lui 
lanukovici.
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Lupta împotriva : 
al-Qaida

Washington (MF) - Direc
torul CIA, Michael Hayden, 
le-a transmis, miercuri, sena
torilor americani că necesi
tatea obținerii mandatelor ju
diciare pentru monitorizarea 
comunicațiilor pe teritoriul 
Statelor Unite este neadecvată 
operațiunilor de identificare 
a membrilor al-Qaida sau a al
tor terotriști, transmite Reu
ters. Hayden a afirmat, în fața 
Senatului american, că apelu
rile telefonice internaționale 
monitorizate în absența unui 
mandat judiciar în acest sens 
reprezintă cea mai bună me
todă de a proteja securitatea 
națională.

Pentagonul, mărturie falsă?
Washington (MF) - Unii 

membri ai comisiei care in
vestighează atentatele de la 
11 septembrie 2001 au con
cluzionat că versiunea ini
țială a Pentagonului pri
vind reacția sa în urma a- 
tacurilor ar reprezenta o 
tentativă deliberată de a 
induce în eroare comisia și 
publicul, relatează Washing
ton Post în ediția electro
nică. Aceste suspiciuni sunt 
atât de puternice, încât cei 
zece membri ai comisiei,

reuniți într-o ședință secre
tă la sfârșitul mandatului 
din vara anului 2004, au dez
bătut problema transferării 
acestei anchete către Depar
tamentul Justiției în ved* 
rea efectuării unei ancht' .. 
Potrivit membrilor comisi
ei, există suficiente dovezi 
care să suțină bănuielile că 
oficiali din cadrul armatei 
și aviației au încălcat legea 
făcând mărturii false în fa
ța Congresului. Comisia a 
ajuns la un compromis.

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

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

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul?liber, timp de o lună, sună lă 'a telefonul 
0801 030303. (netaxabil), devenind astfel cititor de probă. 0801 030303
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„Hydra" rămâne în arest• Năstase. Fostul președinte executiv al 
PSD, deputatul Adrian Năstase, își va lansa 
astăzi, la Galeriile de Artă „Forma", cartea 
„Codul Zambaccian". Manifestarea va avea 
loc ia ora 18.00. (M.S.)

s Bilanț. Primele șapte luni ale lui 2006 a 
adus în conturile statului peste 402.650 lei.

Seinii provin din amenzi încasate de Oficiul 
"pentru Protecția Consumatorului Hunedoara 
în urma celor 347 de sesizări și reclamații 
din partea consumatorilor. Aceștia au fost 
despăgubiți în perioada menționată cu suma 
de 47.902,1 lei. (IJ.)

A titudinea ex-șefului turismului româ- 
/~\nesc față de domeniul de pe cârca 

căruia își lua leafa e tipică politicianului 
prostovan autohton. Expresia, de-acum cele
bră, de „mă ... în el de turism", spusă de un 
personaj precum președintele ANT-ului, 

i denotă interesul cretinilor numiți în funcție 
doar pe Criterii politice. Un „specialist" în 
toată tăria cuvântului! De care bineînțeles că 
ne puteam lipsi, să nu mai risipim timpul și 
banii, dacă mai-marii partidului care s-a făcut 

- „j rușine numindu-l în post ar fi dat dovadă 
și de puțină repulsie la pupincurism.

/x

Daniel I. Iancu
daniel.iancu0lnformmedla.ro

Miasme 
politicianisme

■ Instanța Curții de 
Apel Alba lulia a res
pins recursul declarat 
de cei 12 inculpați.

Deva (C.P.) - Din cele 27 de 
persoane acuzate, al căror 
mandat de arestare preven
tivă expiră pe 13 august, 12 au 
făcut recurs împotriva 
încheierii de îndreptare a 
erorii materiale apărute în 
hotărârea de arestare. Apără
torii inculpaților au susținut 
că, faptul că nu se precizează 
că a fost pronunțată în 
ședință publică, ar atrage 
nulitatea actului și, în con
secință, au cerut casarea 
încheierii. Și la ședința de 
ieri, numărul forțelor de 
ordine a fost mai mare decât 
cel al inculpaților. Arestați la 
mijlocul lunii iulie, cei 27 de

^ai 
® de

In atari condiții, în care până și mai- 
marele turismului se scapă pe el, să nu 

ne mai mirăm că lucrurile put în asemenea 
hal. Ne merităm duhoarea emanată de cei pe 
care îi alegem și-i cocoțăm în vârf și pre
ferăm să-i menținem în post cu orice preț. 

4<L„Mă ... în el de ..." e, până la urmă, vorba 
«oricărui român de neam prost, ce se crede 

dăștept, vrea să-i fure pe ăilalți și se 
enervează dacă nu reușește. Și-și dă demisia 
„din motive personale". N-am auzit pe 
nimeni până acum recunoscând că-i incapa
bil să-și facă treaba (aia pentru care îi numit, 
și nu aia care-l scapă ori de câte ori ceva nu 
merge cum trebuie). Mă îndoiesc că lucrurile 
din turismul românesc vor mirosi mai frumos 
în viitorul apropiat. Și din păcate, e păcat!

Călan-Băi, destinație 
pentru vacanță
■ Apa termală de la 
ștrandul din Călan Băi 
atrage turiștii prin 
calitățile sale.

Călan (M.S.) - La intrarea 
în orașul Călan, pe DN 66, 
dinspre Simeria, turistul este 
întâmpinat de Băile Aquae, 
una dintre cele mai cunoscute 
destinații pentru amatorii de 
baie și soare. Numărul 
turiștilor a crescut de la an la 
an, astfel că acum, câteva mii 
de persoane vin la Călan-Băi, 
în fiecare săptămână, și sunt 
mulțumite de ceea ce întâl
nesc acolo. Au și de ce, pen
tru că în incinta ștrandului 
au fost efectuate, constant, 
investiții destinate sporirii

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, 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 Roman Borza Camelia, din Hune

doara
- Cabinet medical doctor Râceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

„Cornul și 
laptele" s-a licitat

Deva (D.I.) - Firmele câști
gătoare pentru județul Hune
doara, în cadrul programului 
național „Cornul și laptele”, 
finanțat de Guvernul Româ
niei, au fost anunțate în 
această săptămână. Potrivit 
consilierului Eugenia Cân- 
drea, din cadrul CJ Hune
doara, pentru județul nostru 
licitația nu a fost amânată, din 
cele nouă firme fiind selectate 
trei pentru produsele de pa
nificație și trei pentru lactate.

Licitația a decis firmele câști
gătoare (Foto: CL)

Cauciucul nu e în 
lichidare

Deva (I.J.) - Cooperativa 
„Cauciucul” Deva nu se află 
în lichidare, declară președin
ta firmei, Magdalena Arde
lean. „Sesizarea făcută ieri 
mass-mediei a fost de rea 
intenție. Firma a fost reorga
nizată în 2005, când 
cooperația s-a împărțit în mai 
multe diviziuni, una dintre 
acestea ne aparține. Prelu
crăm articole din cauciuc 
într-o gamă diversă, majori
tatea producției merge la 
export”, precizează președin
ta. 30% dintre angajați sunt 
persoane cu nevoi speciale, 
din acest motiv starea de 
sănătate a personalului se 
face periodic. O mare parte 
dintre aceștia lucrează de 37 
de ani de la înființarea ei.

O parte dintre persoanele arestate în dosarul Hydra (Foto: t. Mânu)

inculpați fac parte din două 
grupuri rivale, în care erau 
incluși, pe lângă hoții de fier 
vechi, administratori ai unor 
firme de colectare a deșeu
rilor feroase, precum și agenți 
sau șefi de schimb de la fir
ma care se ocupa cu paza 

confortului turiștilor. Toate 
lucrările au fost realizate de 
Metaloterm Călan, societate 
ale cărei standarde de calitate 
au convins deja.
Monument istoric

Spațiile verzi îngrijite, 
terasele umbrite de copaci, 
apa curată și bazinele de înot 
pentru toată lumea, inclusiv 
pentru copii, au atras 
oamenii care doresc să aibă 
parte de câteva clipe de 
relaxare. „Vin la Călan-Băi 
pentru că este mult spațiu 
verde. Ștrandul arată foarte 
bine, este curat. Este odihni
tor, iar prețurile sunt rezon
abile pentru câștigurile noas
tre”, spunea unul dintre 

weekend in fiecare

RECLAMA

Combinatului Siderurgic din 
Hunedoara.
Acuzațiile din dosar

Printre infracțiunile reținu
te în sarcina acestora se 
numără constituirea în grup 
infracțional organizat, ade

Țtrandul cu apă termală (Foto: cl)

turiștii aflați în ștrand. „Am 
aflat despre calitățile apelor 
termale de aici. Am venit de 
câteva ori și încep să mă simt 
mult mai bine. Efectele aces
tor ape sunt deosebite”, 
spunea, la rândul ei, Angela 
O., din Deva.

Vizita la Călan-Băi trebuie 
să includă, obligatoriu, și 
„Lingura Romană”, monu

rarea sau sprijinirea acestuia 
și furt calificat cu consecințe 
deosebit de grave. Persoanele 
arestate mai trebuie să 
răspundă în fața legii pentru 
dare sau luare de mită, ultraj 
contra bunelor moravuri, tul
burarea liniștii și ordinii pu
blice.

Pentru unul dintre arestați 
s-a mai reținut, in plus, 
infracțiunea de tentativă de 
omor calificat, iar alți doi 
inculpați mai sunt acuzați de 
procurare, distribuire și 
livrare de droguri de mare 
risc. Membrii celor două 
grupuri furau fierul vechi din 
combinatul hunedorean, după 
care îl predau firmelor de 
colectare cu care aveau relații 
de colaborare. Societățile în 
cauză revindeau deșeurile 
metalice către „Mittal Steel” 
Hunedoara.

ment istoric din perioada 
romană, care atestă că 
efectele binefăcătoare ale 
apelor termale erau cunos
cute și apreciate de acum 
două mii de ani. Din vechile 
thermae s-a păstrat bazinul 
cioplit în stâncă și care a fost 
utilizat de locuitorii din 
împrejurimi, până în zilele 
noastre.

daniel.iancu0lnformmedla.ro


CUVAJM. COTIDIAN /

1912 - S-a născut actorul și dansatorul american Gene 
Kelly.
1914 - Germania invadeaza Belgia și declară război Franței

Național Liberal.

In primul război mondial.
1926 - A fost dat în funcțiune primul 
semafor, în Piccadilly Circus, Londra 
1940 - S-a născut actorul Martin Sheen 
(«Apocalipsul acum»),_________________
1950 - S-a născut Dinu Patriciu, om 
de afaceri și membru al Partidului

1954 - A murit, la 81 de ani, scriitoarea franceza Colette 
(Sidonie Gabrielle),_______________________________________
1958 ■ Submarinul american cu propulsie nucleară Nau
tilus a efectuat prima traversare în imersiune a Polului 
Nord. Nautilus a fost primul submarin atomic lansat de 
SUA, în 1954.____________________________________________
1969 - S-a născut vedeta TV Mihaela Răduiescu.

VREMEA
14° 
minim

29°
maxim

Cerul va prezenta înnorări. Maxima va 
fi de 29°C, iar minima de 14°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Vremea va fi instabilă. Maxima 

va fi de 30°C, iar minima de 13°C.
Sâmbătă. Cerul va fi variabil. Tempe

ratura maximă 28°C. Minima va fi de 15°C.

Calendar Creștin-Ortodox____________________________
I 3 J Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Salomeea Mironosița

A purta

centrali
Zburător

Sărutare

V

Mtazds 
Pite!

depAntr

►

►

L

Intră h> 
pâine 

Aflați In

Reside 
graham!

Soluția Integrvnel din numărul precedent: - I - ÎNFUMURAT - CARN - ITA - URLA -
UD - V - EA - SUITA - IZ - TT - CON - URIAȘA - E - STAB - ORT - E - CER - IUI - FT - TOT - 

RZ - AM - SCENA - ÎNALT - TR1 - POEȚI - STAR| Calendar Greco-Catolic____________________________
3 J Ss Isachiu (+ 383), Dalmat (+ 440) și Faust (+ 451), c.

Calendar Romano-Cațolic_________________ ____________
3 J Sf. Lidia, ucenica sf. Paul

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

Taur

Gemeni

Berbec

Se pare că aveți dificultăți de comunicare. Vă recomandăm 
să amânați întâlnirile de afaceri și să evitați deciziile impor
tante. Fiți mai atent cu partenerul de viață.

începeți o lucrare grea, care vă poate aduce câștiguri 
serioase. Vă sfătuim să vă organizați astfel încât să nu neglir 
jați nici problemele de familie, nici relațiile cu prietenii/ —

. utp

4?

Dimineață faceți planuri de afaceri foarte ambițioase. Vă 
sfătuim să fiți mai realist și să înțelegeți câ singur nu vă 
puteți descurca. Aveți încredere în oameni!

Rac
Vă cam lipsește simțul practic și s-ar putea să vă descur
cați mai greu la serviciu. Vă recomandăm să evitați dis
cuțiile în contradictoriu cu șefii și colegii.

Leu

S-ar putea să constatați că v-ați făcut planuri total nerea- 
liste. Vă recomandăm să vâ sfătuiți cu partenerul de viață 
împreună, puteți rezolva problemele.

Fecioară

Aveți tendința să începeți prea multe treburi simultan și 
riscați să nu vă reușească nimic. Vă sfătuim să nu vă 
impuneți punctul de vedere. Riscați să declanșați o ceartă.

Balanță ________ _  ___  ____ _______ ____ _

Din cauza stării de confuzie pe care o resimțițl, dimineață 
s-ar putea să înțelegeți greșit sfaturile unui bărbat mai ta 
vârstă. Cumpărați un obiect de valoare.

Scorpion

S-ar putea să plecați într-o călătorie neprevăzută
Descoperiți noi oportunități de afaceri. Profitați de șanse 
le care vi se oferă, dar feriți-vâ de speculații!

Săgetător _ _ _ _ -

Dimineață aveți tendința să vă supraapreciați capacitatea 
de efort. Este foarte bine că aveți încredere în forțele pro
prii, dar păstrați-vă realismul!

Capricorn

O veche cunoștință vă propune să vă schimbați locul de
muncă. Vă sfătuim să nu dați un răspuns definitiv. Nu 
provocați discuții ta contradictoriu.

ÎNTRERUPERI APÂ, GAZ, CURENT

Energie electrică _ ________________________ __
Energia electrică va fi întreruptă între orele:
- 8:00-18 00 - Dumbrava de Jos, Dumbrava de Sus și 
Toplița;
- 8:30-15:00 - Simeria, str. Biscaria, Traian, Atelierului;
- 16:30-17:30 - Baru Mare (zona Blocuri Baru), Valea 
Muncelului, Petros, Prunduri, Brotoni;
- 8:00-14.00 - Geoagiu-Băi,
- 22:00-05:00 - Deva, Hotel Sarmis și Ulpia Shopping 
Centei

Gaz metan_______________________ ._______ , ■
Nu sunt programate întreruperi.

Apă__________ .
Furnizarea apei va fi întreruptă între Orele:
- 8:00-15:00 - str. Cozia, nr. 4, Călugăreai (parțial), 
Bărnuțiu, Cozia, Densușianu. P. Maior, Socului, Barițiu 
(până la TBC), Al. Brazilor.

în perioada 1-26 august, Cuvântul liber vrea să-l 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect integrama apărută în fiecare ediție 
a ziarului șl trimite-o alături de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până îh 31 august. Extragerea va 
avea loc în 31 gugust, în prezența unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN BONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena $erban.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

’ Localitatea.................................

j Nume......... ...........................qk
! Prenume ... .....................A
J Adresa......

................... ... Tel....................... I1

! Sunteți abonat la Cuvântul liber? ! 
DA □ NU □

Săi ițele cu anșoa și 
măsline

Ingrediente: 125 g făină, 125 g brânză 
cedar, 100 g margarină, 50 g măsline fără 
sâmburi, o conservă de 55 g de anșoa file.

Mod de preparare: Dacă aveți robot de 
bucătărie, se pun toate ingredientele și se 
amestecă până se formează o cocă. Dacă nu 
aveți robot, tocați foarte mărunt fileurile de 
anșoa, iar măslinele se taie în bucățele mici. 
Se amestecă toate ingredientele cu mâna 

1 până se formează o cocă. Se învelește în 
folie de plastic și se dă la frigider jumătate 

I de oră. Se dă drumul la cuptor, la 375°F. Se 
i presară generos făina pe masa de lucru și 
I se întinde coca. Se taie pătrățele, triunghi

uri sau ce formă preferați. Se pun în tavă 
și se dau la cuptor aproximativ 12 minute 
până încep să se maronească marginile.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

ANTENA 1

Vărsător

Vă preocupă găsirea unor noi surse de venituri, dar va 
sfătuim să mai aveți puțină răbdare. O femeie pe care ați 
ajutat-o mai demult vă întoarce astăzi serviciul.

Pești

Dorința de a câștiga mai mult vă face să neglijați planul 
sentimental și riscați să ajungeți la discuții aprinse cu
partenerul de viață. Vă recomandăm să căutați o soluție.

700 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:05 Inamicul public nr. 1 
vrafcomedie, Franța, 

1963)
9:55 Integrame despre 

integrare (1 episod) 
10:00 Teleshopping 
1035 50 de am de divertis

ment în 50 de emisiuni 
(r) 

1130 Bucuriile muzidl.
Basul Constantin
G or

12:05 Misterele din Sankt 
Petersburg (r) (ep. 23) 

13:00 Mic, da' voinici (r) 
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Cony și restul lumii (r) 
“(ep. 20, comedie, SUA) 

1530 Axzente 
17110 Cony șl restul lumii 

0(ep. 21, comedie, SUA)
1730 Doctor Becker (ep. 22, 

□comedie, SUA, 1998)
1800 Misterele din Sankt

□ Petersburg (ep. 24, 
dramă, Rusia/SUA) 

1900 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

700 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omui care aduce 
cartea

9J4 Tânăr și neliniștit
“(film serial, reluare) 

1000 Departe de lume 
(film artistic, reluare) 

12:00 Doi bărbat și
□jixnătate (film serial, 

reluare) 
1300 Știrile ProTV 
1400 Fantomas In acțiune 

(comedie, Franța, 
1965). Cu: Jean 
Marais, Louis De 
Funes, Mylene Demon- 
qeot, Jacques Dyman, 
Robert Dalban, Albert 
Dagnant Christian 
Toma 

160 Tânăr șl neliniștit (s).
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

1700 Știrile ProTv 
1745 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (rt 
1900Jtirile ProTv. Sport.

600 în gura presei cu
Mircea Badea. 
Revista presei

700 Știri
900 în gura presei 

(reluare).
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs Interactiv 
1 T.00 Fete și bâiețl

□(film serial, dramă, 
Italia, 2004)

12:00 Anastasia
□(film serial). 

Cu: Elena 
Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

1300 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

1345 Connuntăr la Antena 
1 (reluare) 
(divertisment)

16.00 Observator 
1645 Secretul Măriei (s) 
1900 Observatei

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. 
Meteo

8:05 Cronici mediteraneene 
(doc.) 900 Sărutări furate (s, 

’ r) 1000 Plaja lui Măruță 1130
Caracatița (s, r) 1230 Expe
diție în necunoscut - Pe valea 

j Bairaman în Papua Noua 
; Guinee (1)1300 Cum să nu ne 
i îmbrăcăm (doc, r) 1400 Fer- 
s gus McPhail (s) 1430 Aventuri
• secrete (s) 1500 împreună în 
; Europa! 1600 Jurnalul TVR (r) 
i 1630 Lecția de engleză (r)

1700 Minorități sub trei dic
taturi 1735 Sărutări furate (s) 

‘ 1830 CE de Natație 2000 
înapoi la mătură 2035 Cara- 

' cartița (s) 2130 Ora de știri 2230 
; Pasiuni (dramă, SUA 1993). Cu: 
i John Ritter, Polly Draper. R.:
• Michael Miller 0:15 Futurama 
' (d. a.) 045 Campionatul Euro- 
> pean de Natație (r) 145 
i Babilon în Brooklyn (film, r)

20:20 Tetednematea:
Păsările (dramă, SUA 

’***1963). Cu: Rod Taylor,
Jessica Tandy, Tippi 
Hedren, Suzanne 
Pleshette. R.: Alfred 
Hitchcock 

2225 Hollywood star (docu
mentar, Canada, 2003) 

22:50 Irrtegrame despre inte
grare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrisor 

23:05 50 de ani de divertis
ment în 50 de emi
siuni. Prezintă: Petre 
Magdin 

2400 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

020 Nijinsky (dramă, SUA
1980). Cu: Alan Bates, 

O George De La Pena,
Leslie Browne 

2:30 Jurnalul TVR (r) Sport 
eo 

3:30 Persona non grata (r)
(dramă, SUA 2000) 

535 Hollywood star (doc., 
O r)

20*30 Culmile groaza
▼ □(acțiune/tnriller, Cana- 

da/SUA 2004). Cu: 
Nicole Eggert Marc 
Singer, Mike Dopud, 
Joe MacLeod. R.: Rex 
Piano

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

vreau să flu mare 
2400 CSI: Miami (s). Cu: 

David Caruso, Emily
0 Procter, Rory 

Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba

100 Familia Bundy (r)
130 Meseriașii (r)
155 Omul care aduce 

cartea (r)
200 Știrile Pro TV
300 La Bloc (r)
330 Culmile groazei (film.

500 Parte de carte (r)

2045 Rapsodie In roz
► O (comedie, SUA 1995). 

Cu: Sarah Jessica Park
er, Mia Farrow, Gil 
Bellows, Antonio Ban
deras, Paul Mazurky, 
Naomi Campbell. R.: 
David Frankel 

2250 Extragerea Joker și 
Super Loto 5/40 

2300 Observator 
cu Letrția Zaharia. 
Sport 

2400 Sub acoperire (serial, 
□polițist SUA 2000).

Cu: Peter Dobson, 
Melora Hardin, 
Cameron Richardson, 
Michael Angarano

1O0 Stagiarii
□(serial)

130 Concurs interactiv
230 întâmplări hazlii 

□(serial)
330 Anastasia
B (reluare)

430 Dădaca (r)

800 Jurnalul de dimineață 830 
Revista presei 900 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 1030 

( Căsătoriți pe viață (serial, SUA 
' 2001) 1135 Desene aiun ia te: 
1 Mr. Bean 12:00 Look who is 

winning 13:05 Căsătoriți pe 
viață (s) 1335 Cosby (s) 1400 

[ That's 70 s show (s) 1430 Fe-
tze Fetze (r) 1530 înfruntarea 
(r) 1600 Naționala de bere 

1 1630 Elisa (s) 1730 întreabă-l
pe Gabi 1830 Știri Național TV 
2000 Taxi Driver 2100 Pitid de 
vară 2200 Știri Național TV 
2230 Film artistic 030

I _____________ _______

530 Bărbatul visurilor mele (s, 
r) 630 La Tormenta (r) 730 
Visuri fără preț (r) 830 Cioco
lată cu piper (s, Brazilia, 2003) 
1030 Iubirea mea, păcatul (s) 
1130 Celebritate (r) 1230 
Minciuna (s) 1330 înger
sălbatic (s) 530 Marilyn (s) 
1630 Visuri fără preț (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s) 20:30 La Tormenta (s) 
2130 Tărâmul pasiunii (s) 
2230 Bărbatul visurilor mele 
(s) 2330 Celebritate (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 De 
3x femeie (r) (divertisment) 
31*0 Bucătăria pentru toți (r)

730 Autoforum (r) 800 Sport 
cu Florentina 840 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 940 Sun
set Beach (s) 1040 Dragoste 
și putere (r) 1130 Tele RON 
13:00 Garito - partea l+ll 
1605 Dragoste și putere (s) 
17:00 Miss World România 
20061730 Trăsniți în NATO.
(r) 1800 Focus 1900 Mariana 
- Prețul inocenței (s) 2000 
Votul decisiv (dramă, SUA 
1999) 2200 Totul despre sex
(s) 22:30 Focus Plus 23:30 
Trăsniți în NA.T.O. (r) 2400 
Miss World România 2006 (r) 
0:15 Mutant X (s)

PRO CINEMA
> 600 Apropo TV 9:15 Marceli- 
( no, pan y vino (s, r) 1020 Te- 
| rapie intensivă (r) 1145 
I Echipa de elită (r) 1245 
[ Echipa de elită (r) 1345
< Marcelino, pan y vino (s) 
| 14:15 Krypto, câinele erou (s)
■ 1445 Echipa de elită (r) 1600 
' Famous: Julia Roberts (doc.) 
] 1630 In mâinile străinilor:
< Povestea unor copii (dramă/ 

documentar, SUA 2000)
■ 19:00 Terapie intensivă (s) 
! 2000 Cu sânge rece (s) 2200 
; Băieți buni (thriller, SUA 
i 1990). Cu: Robert De Niro,

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 1000 Euromaxx (r) 
1030 Euroblitz (r) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 1200 
Euromaxx (doc) 13:05 Marș 
forțat 1400 Teleshopping 
1435 Lumea cărților 15:35 
Euroblitz: Jumal european (r) 
(documentar) 16:00 Nașul (r). 
Talk-show cu Radu Moraru 
18:00 6! Vine presai 20:00 
Film artistic românesc 2200 
Nașul. The Best of Talk-show. 
Cu Radu Moraru 2400 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 
Film artistic românesc (r) 2:15 
6I Vine presai (r) Cu Uvia Dilă 
și Nzuzi Mbela 350 Chat TV

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

8:10 Oaspete in weekend 
(comedie, SUA 1995) 10:00 
Băiatul și lupul (aventuri, Ger
mania, 2002) 1130 Pizza, 
sufletul meul (aventuri, SUA 
2005) 13:00 Teny (dramă, 
Canada, 2005). 1430 Nebunie 
to Atabema (damă, SUA 1999) 
1620 Ike: Ziua Z(ațiune, SUA 
2004) 1750 Comoara națio 

ziruu remette aoatârav sunt
pânuțe (comedie, SUA 2002) 
2125 Prizonierii timpului 
(aventuri, SUA 2003) 2320 
Creep (horror, 2004)

REALITATEA
8:00 Realitatea de la 8:00 
9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
1130 Realitatea bursieră 
1320 Deschide lumeal 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumeal 1745 Edi
torii Realității 18.00 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei 20:15 100% 21:00 Rea
litatea de la 21:00 21:55 Pri
ma ediție 22:00 Oamenii 
Realității 23:15 Realitatea all- 
indusive 2300 Realitatea de 
la 23:00

800 Versailles-ul se dezvăluie 
900 Confruntări și fiare vechi 
10:00 Natura în stare brută 
11.00 Mașini extreme 1200 
Motociclete americane 1300 
Jafuri imposibile 1400 Ver
sailles-ul se dezvăluie 1500 
Megarăz-boaie cu fiare vechi 
1600 Brainiac 1700 Curse 
1800 Automobile americane 
recondiționate 1900 Mașini 
extreme 2000 Vânătorii de 
mituri 21OO Motociclete ame
ricane 2200 0 pradă mortală 
2300 La un pas de moarte 
2400 Mașini pe alese 1:00 
Procurorii 200 Cele mai mari 
superlative
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Hl oe rile au mai rămas

Consiliul Județean Hunedoara:

Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Colonel Ion Bogdan, adjunct al 
inspectorului-șef 14.00-16.00

IPJ Hunedoara:
Comisar de poliție Marcel Zaharie, 
adjunct al șefului IPJ 10.00 - 12.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă 
Siquranță Bîrcea Mare
Inspector-șef principal Emanoil Bota, 
director 08.30-11.00
Inspector-șef principal Viorel Mic, 
director adjunct 11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Deva:
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:

■MB I'ALfTAII BXA - 0S.DS.8OD6
1 euro 3,5413 lei
1 dolar american 2,7661 lei
1 qram aur 57,6390 lei
1 liră sterlină 5,1849 lei
1 franc elvețian 2,2517 lei

tn județ__________ ______ ______________
DIM 7 Vețel - Ilia - Urnită cu M^TKȘȘ
BN 68 A Dobra - Limită eu Județul Timiș
BN I Slmeria - Orăștie - Limită ciu Județul Alba

In Deva aparatele radar vor fl amplasate B-dul Decebal -
Calea Zarandului - Str. Harla - Str. Mihai Emlnescu

Radare mal pot li întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg ~ Orăștie - Petroșani 
- Wean - Lupeni

flurammui
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

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.

8 5 6
2 4 1 5

3 7
9 1 2

3
...
4

4 8 6
9 5

4 8 2 9
8 6 7

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

Cerșetori „profesioniști"
■ Primarul Orăștiei a 
cerut Asociației 
Românilor din Logrono 
o listă cu cerșetorii.

Daniel I. Iancu________________
danlelJancu@lnformmedla.ro

Orăștie - Iosif Blaga, pri
marul municipiului Orăștie, 
a declarat ieri că a solicitat 
Asociației Românilor din 
Logrono (Spania) o listă cu 
cerșetorii originari din 
Orăștie, pentru a-i putea 
radia de la ajutorul social. 
„Am primit sesizări că foarte 
multe persoane cărora 
Primăria le acordă ajutor 
social au plecat în Spania, 
unde ne fac o imagine 
proastă, deoarece s-au apucat 
de cerșit. Dorim să avem o 
evidență clară, astfel încât să- 
i putem exclude de la ajutorul 
social pe cei care cerșesc. 
Asta ar fi o primă măsură 
prin care dorim să limităm 
acest fenomen al cerșetoriei”, 
a declarat Blaga. Primarul 
Orăștiei a mai afirmat că, 
față de anul trecut, numărul 
cerșetorilor la nivelul 
municipiului a crescut, una 
dintre cauze fiind indulgenta

Cerșetoria - un fenomen ce a luat amploare la Orăștie

și „sprijinul” cetățenilor, care 
le dau bani în numele 
moralei creștine. „Locuitorii 
sprijină practic dezvoltarea 
fenomenului, iar pe de altă 
parte efectivele de politie sunt 
reduse și nu-și fac întotdeau
na datoria cum ar trebui. Știu 
cerșetori care câștigă și 10

milioane de lei pe lună, iar în 
plus au beneficiat și de ajutor 
social. Practic au devenit 
cerșetori profesioniști. Mai 
grav e faptul că, mai ales 
sâmbăta, în oraș sunt aduși 
cerșetori și din alte zone, cu 
mașinile sau cu trenul, ceea 
ce complică și mai mult

(Foto: Traian Ma

situația”, a spus primar 
Iosif Blaga.

Potrivit datelor Politi 
Municipiului Orăștie, în ace 
an au fost implicate 
fenomenul cerșetoriei 75 
persoane, dintre care 22 < 
fost deja amprentati, iar 
fotografiati.

în așteptarea Fondurilor Structurale
■ Prin Programul Ope
rațional Regional 2007- 
2013 vor fi alocate 
3852 milioane euro.

Iha Jurcone___________________
lnaJurcoM@irrfonnniedia.ro

Deva - Cele șapte programe 
operaționale pentru Regiunea 
Vest (din care face parte și 
județul nostru), prin care 
operatorii economici și 
autoritățile publice locale vor 
putea accesa fonduri euro

pene, au fost prezentate ieri, 
în cadrul unui seminar. Piața 
din Petroșani, Cabana Salva- 
mont, restaurarea Mu-zeului 
civilizației Dacice și Romane 
și alte oribective de interes 
au beneficiat de fonduri 
europene.
Fonduri structurale

“Până în prezent, județul 
Hunedoara a absorbit mai 
mult de jumătate din fon
durile alocate Regiunii Vest. 
Prin fondurile structurale, în 
2007, județul poate accesa

pentru finanțare 93 de tipuri 
de proiecte”, declară Sorin 
Maxim, director ADR Vest.

După potențialul geografic, 
uman și strategic, județul 
Hunedoara este favorizat pen
tru portofoliul de proiecte.

Mai multe informații 
despre documentele de pro
gramare a Fondurilor Struc
turale și de Coeziune se 
găsesc pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice: www.mfi- 
nante.ro/ fonduri UE, 
secțiunea „Planul National de 
Dezvoltare”.

Fost angajat, 
cercetat

Hațeg (M.T.) - Un tânăr 
de 21 de ani, Cosmin N., 
din Totești, este cercetat 
pentru furt calificat, după 
ce a furat din incinta 
depozitului unei societăți 
din Hațeg, bunuri în val
oare de 1.244 lei. Oamenii 
legii au stabilit că tâ
nărul lucrase cu aproxi
mativ o lună în urmă 
pentru respectiva soci
etate comercială.

Creditori în așteptare
■ Procesul prin care se 
contestă ordinea credi
torilor la AMIDIP Călan 
a fost amânat.

Călan (M.S.) ■ Procesul prin 
care Primăria Călan, Sindi
catul „Victoria” și o societate 
de pază contestă ordinea 
înscrierii pe tabloul credito
rilor de la societatea AMIDIP 
Călan, a fost amânat până pe 
data de 4 septembrie. Vicepre
ședintele Sindicatului „Victo
ria” Călan, Cristian Anghel, 
a declarat, ieri, că reclamantii 
contestă faptul că AVAS ocu
pă primul loc pe tabloul credi

torilor, cu o sumă de recu
perat care se ridică la aproape 
19 milioane dolari. „AVAS a 
depus cererea de creanță la 
Curtea de Apel Alba-Iulia și 
nu la Tribunalul Hunedoara. 
Solicitarea lor a ajuns la Tri
bunal după două săptămâni de 
la expirarea termenului de de
punere a cererilor”, a spus li
derul sindical. El a adăugat că, 
prin menținerea ordinii de pe 
lista creditorilor, toți banii din 
valorificarea activelor ar re
veni AVAS, deoarece AMIDIP 
Călan ar urma să fie vândută 
prin negociere directă, pomin- 
du-se de la un preț de 1,91 mi
lioane dolari.

Paznic bătut, la Hunedoara
HunedoEira (M.T.) - Un 

bărbat de 37 ani, din Hune
doara, agent de pază, a fost 
bătut de un grup de tineri, 
în timp ce era de serviciu 
la „Mittal Steel”, Hune
doara. Oamenii legii au sta
bilit, în urma cercetărilor 
efectuate, că agentul de 
pază, în timp ce executa 
serviciul de patrulare, în 
zona Laminorului 650, a 
oprit un grup de șase tineri 
care intenționau să pă
trundă în incinta combi
natului. între aceștia a 
izbucnit o altercație ver

bală, în urma căreia agen
tul de pază a fost împins, 
s-a dezechilibrat și a căzut, 
fiind lovit cu pumnii și 
picioarele. Cu ultimele pu
teri, bărbatul a reușit să 
ajungă la Urgenta Spitalu
lui Municipal Hunedoara, 
unde medicii i-au acordat 
primul ajutor, nefiiild însă 
nevoie ca acesta să rămână 
internat.

în continuare, oamenii 
legii efectuează cercetări 
pentru a-i identifica și 
trage la răspundere penală 
pe autorii agresiunii.

Este un eveniment 
frumos care se 

adresează în special 
tineretului și copiilor. 
Este interesant să 
vezi portul popular de 
pretutindeni, fețe fru
moase, zâmbete. Un 
câștig pentru cultură. 
Ioan Grosu,
Deva

Un asemenea festi
val creează emoții 

deosebite. Dă o stare 
de plăcut, de bucurie, 
întotdeauna un specta
col este ceva unic. Iar 
faptul că este de 
tineret ne încântă.

Natalia Grosu, 
Deva

Țmi plac costumele 
Ipopulare. Pentru 
tineri este ceva educa
tiv. Tradiția portului 
și dansului popular 
vine din trecutul nos
tru, iar acum se 
adresează 
prezentului.
Sorina Dodenciu, 
Deva

Un spectacol exce
lent. Se adresează 

tinerilor care sunt 
rupti de tradiția popu
lară și nu cunosc prea 
multe despre aceasta. 
Aflăm noutăți despre 
costumele populare 
din diferite zone. 
Adriana Csaszar,
Deva

Este o ocazie pentru 
ca fiecare tară 

prezentă la mani
festare să arate 
tradiția sa și portul 
popular din regiunea 
în care trăiește. Ai 
noștri sunt cei mai 
buni.
Andra Monica LAsconi, 
Deva

Â

mailto:danlelJancu@lnformmedla.ro
mailto:lnaJurcoM@irrfonnniedia.ro
http://www.mfi-nante.ro/
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lnvață-1 să-și faca prieteni

• Vorbirea. Dacă micuțul tău a împlinit doi 
ani și observi că imită sunete, repetă 
cuvinte, dar nu vorbește din proprie 
inițiativă, sau vorbește rar, cu pauze mari și 
are un timbru ciudat (aspru sau nazal) nu 
poate executa comenzi simple, adresează-te 
unui medic. (M.T.) <

Cum să-ți protejezi copilul 
de radiațiile solare

Deva (M.T.) - în anotimpul călduros, îți 
este greu să-l convingi pe cel mic să intre 
în casă, când el ar sta numai afară, jucân- 
du-se la soare. Dacă mergeți la mare, șanse
le de a-1 determina să vină pe prosop, sub 
umbrelă, sunt minime, își va dori numai să 
se joace pe mal, fiind expus radiațiilor ultra
violete. Este indicat să nu fie expus la soare 
între orele 11.00-16.00. E adevărat că soarele 
este important întrucât contribuie la proce
sul de sintetizare a vitaminei D, prevenind 
astfel rahitismul, dar la fel de important este 
să-l protejezi pe cel mic de acțiunea nocivă 
a razelor, pentru a preveni arsurile și inso- 
lația. La mare, este bine să nu-1 lași să stea 
în apă mult timp, mai ales dacă ziua respec
tivă este foarte călduroasă. Apa mării 
înlătură stratul de cremă protectoare și 
amplifică acțiunea razelor solare.

■ Pentru unii copii, a- 
și face prieteni este la 
fel de normal ca și a 
respira.

MlHAELA TĂMftȘ__________________
inihaela.tamas@iiifornimedia.ro

Deva - încă din primele 
momente când ți-ai ținut 
bebelușul în brațe, la mater
nitate, ai început să-ți faci tot 
felul de vise și să-ți imaginezi 
viitorul, mai mult sau mai 
puțin apropiat. Ce fel de per
sonalitate va avea, cum vă 
veți juca împreună, cum va 
merge la școală, cum își va 
face prieteni. Acest ultim 
aspect este mai important 
decât ai crede, iar bazele tre
buie puse încă din primele 
luni de viață.

Comunicarea cu adolescentul

Nu lăsați copiii să stea prea mult la soare!

■ Este foarte important 
ca fiul sau fiica să știe 
că poate apela la mama 
în orice problemă.

MlHAELA TĂMAȘ 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Unul din cele mai 
importante lucruri pe care 
trebuie să le respecte un 
părinte este ca atunci când 
vorbește cu copilul despre o 
problemă pe care acesta o 
are, să încerce să facă 
legătura între problema lui și 
ceea ce i s-a întâmplat mamei, 
de exemplu, în trecut. Copilul 
va aprecia acest lucru și va 
realiza că nu este singurul 
care a trecut prin acea pro
blemă. Fă-ți timp pentru a

învățați-i pe copii să fie sociabili!

Socializarea trebuie să în
ceapă de la cea mai fragedă 
vârstă, nu trebuie să aștepți 
pentru aceasta ca micuțul să 

discuta cu el. Te poți așeza 
alături de el și prietenii lui, 
dar ai grijă să nu faci acest 
lucru într-un mod care să-i 
deranjeze, ci fiind prietenoasă 
și arătându-le că ești intere
sată de activitățile, preocu
pările și opiniile lor.

Un alt lucru important este 
ca atunci când greșești față 
de copil, să recunoști. Astfel, 
copilul învață că, din când în 
când, toți greșim.
La plimbare

Dacă ieșiți la o plimbare cu 
mașina este mult mai ușor să 
comunici cu copilul. Dacă îi 
arăți că ești puțin indiferentă 
și îl lași pe el să înceapă dis
cuția, va vorbi mult mai 
deschis. însă, trebuie să-i 
respecți părerile și să îl lași 

meargă la grădiniță. Dar 
aceste cazuri sunt destul de 
rare și nu trebuie să te simți 
descurajată dacă micuțul tău

Dialogul dintre părinte și adolescent este important (Foto: cl)

să stea singur, mai ales în 
momentele în care te 
îndepărtează. Numai așa va 
reveni să vorbească despre 
ceea ce-1 frământă în acele 
momente. Este foarte impor
tant ca atunci când discutați 

nu este astfel. Prietenia din
tre doi bebeluși este una din
tre cele mai durabile și neal
terată de interese. De multe 
ori, aceste prietenii se con
solidează pe măsură ce 
micuții cresc.
Joacă-te cu el!

Este adevărat că, pentru 
acei copii care au frați, surori 
sau veri de vârstă apropiată, 
socializarea nu mai repre
zintă ceva atât de dificil. însă, 
dacă nu este și cazul micu
țului tău, trebuie să preiei tu 
rolul acesta: joacă-te cu el, 
înfașă păpușa sau împinge 
trenulețul electric, încurajân- 
du-1 să intre în joc alături de 
tine. în caz contrar, când va 
merge la grădiniță, ar putea 
avea serioase probleme de 
adaptare în colectiv.

în contradictoriu să nu vor
biți amândoi odată.

Dacă tu vorbești acum, el 
trebuie să asculte și să-ți 
respecte opinia, iar când este 
rândul lui, și tu trebuie să-l 
asculți.

„Perseidele" la Hațeg
Hațeg (D.I.) - Astronomii pregătesc zece 

puncte de observare în mai multe județe din 
țară de unde vor urmări ploaia de meteori, 
numită „Perseide”, care va avea loc la 
mijlocul lunii august. Unul dintre puncte va 
fi la Hațeg. Președintele Societății Astro
nomice Române de Meteori, Valentin Gri- 
gore, a declarat că „Perseidele” sunt un 
fenomen care se repetă anual, de la sfârșitul 
lunii iulie până la jumătatea lunii august, 
iar punctul culminant al acestui spectacol 
ceresc va fi în acest an în noaptea de 12 spre 
13 august când vor cădea peste 100 de mete
ori pe oră.

Bani pentru Aninoasa
Aninoasa (D.I.) - Bugetul local al orașului 

Aninoasa a fost suplimentat cu 500.000 de lei 
(5 miliarde de lei vechi) pentru refacerea 
unui bloc distrus de un incendiu în luna 
mai, anul curent. Guvernul a decis în ședința 

; de ieri să susțină eforturile Consiliului Local 
Aninoasa, care nu avea resurse financiare 

- suficiente pentru reabilitarea imobilului. în 
clădirea respectivă, care a ars, locuiau 22 
de familii, în total 55 de persoane, acestea 
fiind evacuate temporar într-o cabană.

Angajări la Jandarmi
Orăștie (D.I.) - Unitatea Militară 0812 

Orăștie primește solicitări în vederea 
încadrării, (recrutare din sursă externă), 
prin concurs, pentru funcțiile de Jandarm 
angajat pe bază de contract - jandarm ope
rativ (12 posturi) și Jandarm angajat pe 
bază de contract - specialitatea Comunicații 
(4 posturi). Potrivit unui comunicat al UM 
0812, rapoartele se vor depune la sediul 
unității, Str. Armatei nr.16, Orăștie, până la 
data de 16.08.2006, ora 12.00. Informații 
suplimentare se pot obține zilnic, între orele 
14.00 - 16.00, la sediul unității din Orăștie, 
telefon 0254/242.294; 241.990, departamentul 
Resurse Umane.

SAMTID-ul in 
impas

Orăștie (D.I.) - Autoritățile 
locale din Orăștie sunt în con
tinuare nemulțumite de mo
dul cum evoluează lucrările în 
cadrul programului SAMTID, 
de reabilitare a rețelelor de 
apă la nivelul . localității. 
Potrivit viceprimarului 
Alexandru Munteanu, din cele 
40 de străzi cuprinse în pro
gram doar la 25 au început 
lucrările, perioada de finali
zare fiind stabilită deocamdată 
la 30 septembrie. „La nivelul 
municipiului șantierul e 
aproape închis și există peri
colul ca firmele să nu mai fie 
interesate de subcontractarea 
lucrărilor din cauză că nu 
simt plătite. Orașul e plin de 
gropi și de șanțuri, dar în 
ultimul timp nu am mai avut 
cu cine discuta, pentru că 
reprezentantul firmei Empe- 
dos a plecat acasă, în Turcia. 
Nu dorim să dăm amenzi, pen
tru că asta nu e o soluție, ci 
o măsură politică. în plus, 
legal nu poate să dea amenzi 
decât firma de consultanță. 
Din păcate, toate nemulțumi
rile legate de mersul lucrărilor 
vin pe adresa Primăriei, pen
tru că lumea nu știe că pârghi
ile tehnice nu sunt la noi, ci 
la constructor. Noi am achi
tat toate obligațiile pe care le 
aveam, însă din cauză că fir
ma turcă nu și-a plătit sub- 
contractanții lucrurile nu 
evoluează”, a spus vicepri- 
marul Orăștiei.

Alexandru Munteanu (Foto: cl)

Profită de acest concurși 
Abonează-te acum!

Cumpoți participa?
I:â ti un abonanienl la cuvântul Liber pen
tru rutnirn O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citii bine), -au prelijnqpjto-ii a< lualul

aiMniamenl cu in< a < el puțin o luna, p.m.j 
ui ?8 august 2006! Trimite ne <» topic cli'r-i 
< hitanVi, la O.P. 1,. C.P 3, Deva, di rum. 
o in > utnle spe< iale Cuvântul Liber. ■ an vrv 
tii ea chiar la redacții1. îoalr (hilanu !<■' 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe |-r< ti i •.< • 
mai multe șanse fie cașluj!

JURNAL

CONCURS

mailto:inihaela.tamas@iiifornimedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro


Fără medalie, dar lăudată

e Suspendare. Atacantul formației Jiul 
3*roșani, Ionică Marinică, eliminat în parti
da din prima etapă cu FC Argeș, pentru că 
și-a lovit cu cotul în figură un adversar, a 
fost sancționat ieri de Comisia de Disciplină 
a FRF cu două etape de suspendare și cu o 
amendă de 1000 lei noi (10 milioane lei 
vechi). (C.M.)

Posibil amical în Ungaria
Deva (C.M.) - FC CIP Deva, campioana 

României la futsal în sezonul 2005-2006, a 
fost invitată să dispute un meci amical de 

verificare în compania 
campioanei Ungariei, 
Goddolloi FC Budapes
ta. „Deocamdată sun
tem în tratative. Ne-ar 
prinde bine un joc cu 
o echipă puternică, 
însă nu vom accepta 
să jucăm la Budapesta 
decât dacă vor vrea să 
joace și ei la Deva un 
meci revanșă. Ar fi 
obositor și scump să 
ne deplasăm în 
Ungaria pentru un 
singur joc, fără a bene
ficia de unul cu 
același adversar și

acasă”, afirma Cristi Radu, directorul 
sportiv al FC CIP Deva. Goddolloi FC 
Budapesta a încheiat sezonul regulat din 
Ungaria pe locul I la o diferență de șapte 
puncte față de locul secund, câștigând 17 
tojntre cele 22 de partide disputate și 
Suferind numai 3 înfrângeri. în play-off, 
campioana Ungariei a câștigat douL dintre 1 
cele trei meciuri cu adversara din semifi
nale și trei dintre cele cinci partide cu con
tracandidata din finală.

Devenii, campioni 
ai României

(Foto: CL)

■ Alexandra Leuca de 
la CSS Deva a ocupat 
locul V la CE de lupte, 
după o evoluție bună.

ClPRIAN MaRINUJ 
ciprlafi.marifiutglnformmedia.ro

Deva - Multipla campioană 
a României, Alexandra Leu
ca, legitimată la CSS Deva și 
Rapid București, a reușit un 
concurs foarte bun la Campi
onatele Europene de cadete 
din Turcia, desfășurate în 
perioada 25-30 iulie, însă nu 
s-a clasat decât pe locul V. “în 
contextul în care lotul na
țional de lupte a reușit o sin
gură medalie la această com
petiție și doar trei clasări pe 
locul V, oficialii Federației de 
Lupte au lăudat-o foarte mult 
pe Alexandra. Cei din Fe
derație au apreciat stilul de a 
lupta, ambiția și caracterul de 
care a dat dovadă”, afirma 
Suraj Moravan, antrenorul

sportivei. Sportiva deveană a 
concurat la categoria 60 kg la 
care a fost cea mai mare con
curență posibilă, 14 dintre 
cele 25 de țâri participante 
având reprezentante la 
această categorie.
Concurență extremă

Leuca a început eu dreptul 
și a câștigat meciul de debut 
în fața reprezentantei Suediei,

sportivă medaliată la ediția 
din 2005. A urmat însă un pas 
greșit, Leuca fiind învinsă de 
sportiva din Polonia care ulte
rior avea să câștige titlul 
european. Leuca a început să 
spere din nou la o medalie, 
după ce a învins-o în meciul 
următor pe luptătoarea din 
Ungaria prin tuș și a obținut 
dreptul de a lupta pentru locul 
III. Din păcate, în prima întâl

nire a turneului pentru bronz, 
Leuca a pierdut în fața 
sportivei din Ucraina și a 
rămas doar pe locul V. “în 
repriza secundă a acestei par
tide, Alexandra a încercat un 
procedeu riscant care îi putea 
aduce victoria, însă nu i-a 
reușit pentru că i-au alunecat 
mâinile din cauza transpi
rației”, preciza antrenorul 
sportivei, Suraj Moravan. “A 
fost un an greu, dar plin de 
succese. Pe plan intern, Leu
ca a câștigat medalia de aur 
la toate competițiile de cadete 
la care a participat, iar la juni
oare a fost.de fiecare dată pe 
podium. Păcat că nu am reușit 
să urcăm pe podium și la Eu
ropene. Performanțele din 
acest an se datorează în mare 
măsură condițiilor bune asi
gurate de CSS Deva, club care 
prin directorul Partenie Matei 
ne-a susținut financiar și pen
tru deplasarea la CE, întrucât 
Federația nu ne-a dat bani”, 
adăuga Suraj Moravan.

Calificare impusă din culise
■ Jucătorii de la CS 
Deva au făcut figurație, 
întrucât echipa urmea
ză să se desființeze.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
clprian.marinutginformmedia.ro

Deva - Partida din prima 
etapă a Cupei României, des
fășurată, ieri, pe Stadionul 
“Cetate”, trebuia câștigată de 
divizionara D Agrocompany 
Băcia, învingătoare în etapa 
județeană a acestei competiții.

Motivul? Calificarea mai 
departe a CS Deva ar fi fost 
... vânare de vânt pentru că 
echipa deveană, retrogradă în 
D, urmează să se desființeze. 
Prin urmare jucătorii au 
punctat doar la impresia artis
tică, încercând să impre
sioneze publicul și antrenorii, 
iar soarta calificării a fost 
decisă din culise.

Dincolo de aceste coordo
nate, prima repriză a meciu
lui, în care s-a jucat aproape 
pe bune, a fost plăcută, iar 
partea secundă a oferit faze
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Au marcat: Damian (23), Jorza (34), Lintaru (50) / Matieș (18), Vârtan (29), 
Sergiu Boloș (65), Silviu Boloș (69).
CS Deva: Horvath - Jorza, Gabor, Dosan, Lăcătuș - Velea, Bănărescu (54 
Coroiu), Vălășutean (62 Voica), Damian - Lintaru (54 Mihai), Salamon. 
Agrocompany: Clep - Nicoară, Dobrescu, Dumitriu, Revnic (61 lurea) - Matieș, 
Cristea (46 Herț), Vârtan, A. Gabor, - Varga (26 Silviu Boloș), Sergiu Boloș.

Meciul de ieri a punctat doar la impresia artistică (Foto: t. Mânu)

interesante și hazlii. Agro
company a reușit deschiderea 
scorului prin Matieș (min. 18) 
care a reluat cu capul din 
careu centrarea din corner a 
lui Revnic. CS Deva a egalat, 
când Damian (23), scăpat sin
gur cu portarul Clep, a punc
tat cu un lob din marginea 
careului. A fost apoi 2-1 pen
tru Agrocompany, ca urmare 
a golului reușit de Vârtan (29) 
cu o torpilă de la 25 de metri, 
iar la pauză tabela indica iar

egalitate, după ce Jorza (34) 
a pus latul din 4-5 metri la o 
pasă a lui Lintaru. în repriza 
secundă, CS Deva a preluat 
pentru prima dată condu
cerea, în urma unei reușite 
a lui Lintaru (50). Agrocom
pany a întors soarta jocului 
prin frații Sergiu și Silviu 
Boloș care au înscris în urma 
unor faze la care jucătorii din 
defensiva deveană au inter
pretat foarte convingător 
rolul de jaloane.

Revanșa inconsistentă
Hunedoara (C.M.) - FC Corvinul 2005 a 

câștigat meciul revanșă cu Minerul Lupeni, 
disputat ieri la Hunedoara, însă victoria la 
limită (1-0) nu face uitată înfrângerea la scor 
(0-5) suferită sâmbătă în primul meci, dis
putat la Lupeni. Dincolo de aceste rezultate, 
până la startul campionatului, pe 12 august, 
când cele două echipe hunedorene din Liga 
a Il-a se vor afla față în față, chiar în prima 
etapă la Lupeni, ambele echipe mai au timp 
să facă retușuri și reglaje. FC Corvinul 2005 
va susține sâmbătă un ultim joc amical cu 
U. Cluj, pe teren propHu, după ce în prea
labil își va prezenta oficial lotul de jucători 
cu care va începe campionatul. De aseme
nea, Minerul Lupeni va susține, tot sâmbătă, 
acasă, ultimul meci de verificare în compa
nia formației Minerul Motru (Liga a IlI-a).

A marcat: M. Dăscălescu (20)
Corvinul 2005: Opric - Tătaru, 
Ambruș, Irina, Ordean - Vișan, 
Bunea, Al. lacob. Pepenar - M. 
Dăscălescu, Păcurar. Antrenor: 
Romulus Gabor. Au mai jucat: 
Pascal - Sabău, Pribac, Robert 
Cristian, Crușoveanu, Mondea, 
Tarcea, Kiraly, Hațegan.
Minerul: Bălgrădean - M. Pop, C. 
Luca, Corneapu, Boroncoi - 
Dumitra, M. Rus, Daj, Stancu, Itu 
- Mițiți. Antrenor: Dan Mănăilă. 
Au mai jucat: Diaconescu, 
Miniculescu, Ov. Niculescu, 
Badea, Cireș, T. Csik, Torok, 
Neagu, Doroi

Noi oportunități prin 
creditele de consum de la
ALPHA BANK ROMANIA
Prin Alpha 4AII și Alpha Auto, creditele oferite de 
ALPHA BANK ROMANIA, ai posibilitatea să îți
transformi mai repede dorințele în realitate, fie că este vorba despre o vacanță, 
decorarea casei, achiziționarea unui autoturism ori a unei motociclete sau orice
altceva.

Start dificil pentru Știința 
Petroșani

Petroșani (C.M.) - Ediția 2006-2007 a 
Diviziei Naționale la rugby va debuta 
sâmbătă, 5 august, pe noul format al com
petiției, cu 12 echipe împărțite în două 
grupe. Știința Petroșani, singura echipă 
hunedoreană din eșalonul de elită al sportu
lui cu balonul oval, face parte din seria a 
<*ria, alături de Poli Iași, Farul Constanța, 
Remin Baia Mare, Petrom Timișoara și Con
tor Zener Arad. în prima etapă, Știința P- 
etroșani întâlnește acasă pe Remin Baia 
Mare, cel mai puternic adversar din serie. 
“Studenții” din Petroșani își propun ca în 
acest nou sezon să dreagă imaginea proastă 
lăsată în campionatul trecut, când nu au 
cucerit nici un punct. “Vom face tot posi
bilul să spălăm rușinea din sezonul trecut, 
dar ne va fi greu să ținem pasul cu prima 
divizie, dacă ținem cont de faptul că majori
tatea formațiilor participante și-au întărit 
loturile”, a afirmat antrenorul Științei. 
Toate meciurile acestei prime etape a 
Diviziei Naționale încep la ora 10.00.
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Arbitrii la 
Rapid - Jiul

Deva (C.M.) - Partida 
dintre Rapid și Jiul 
petroșani din cadrul 
etapei a Il-a a Ligii.I va 
fi condusă la centru de 
arbitrul Lucian Dan din 
Aiud. El va fi asistat de 
Aurel Onițâ (Constanța) 
și Nicolae Megheșan 
(Târnăveni), iar arbitru 
de rezervă va fi Silviu 
Bogdan (Craiova). Obser
vatorii delegați de FRF și 
LPF la acest joc sunt: 
Daniel Prodan (Bucu
rești) și Corneliu Sores- 
cu (Pitești). Meciul se va 
disputa, sâmbătă, 5 
august de la ora 19.00, pe 
terenul Astra din Plo
iești, întrucât Stadionul 
„Ciulești” este suspendat 
și va fi transmis în 
direct de Național TV.

Alpha 4AII, creditul pentru nevoi personale de la ALPHA BANK ROMANIA oferă 
autonomie clientului, nefiind nevoie de a specifica destinația banilor împrumutați. 
Suma maximă ce poate fi împrumutată este de 100.000 de euro sau echivalent în 
dolari sau lei, iar rata lunară a creditului este egală pe toata perioada împrumutului.
Flexibil, Alpha 4AII oferă mai multe variante de creditare. Perioada de rambursare a 
creditului, cuprinsă între 6 luni și 20 ani, depinde de opțiunea clientului și valoarea 
sumei împrumutate, iar garanțiile necesare pornesc de la simpla cesionare a venitului 
sau gajul pe autoturism și ajung până la ipotecă pe imobil, în cazul sumelor mari.
Cu Alpha Auto, cumpărarea autoturismului sau a motocicletei dorite este mult mai 
accesibilă deoarece avansul este de 0%, banca finanțând în totalitate bunul ce 
urmează a fi achiziționat. Dobânda la credit este fixă pe perioada primului an - 7.9% 
pentru creditele in EUR, 8.9% pentru USD și 9.9% pentru creditele în RON. Creditul 
nu are o limită maximă de sumă, iar termenul de rambursare este de până la 7 ani. 
Garanția necesară și suficientă este gajul pe autoturismul achiziționat.
Pentru Alpha 4AII și Alpha Auto se percepe un singur comision la acordare și nici unul 
anual, iar clienții pot opta fie pentru plata acestuia în momentul acordării creditului, fie 
pentru includerea sa în ratele lunare. Pentru rambursarea creditelor banca acceptă o 
mare varietate de venituri legale cum sunt cele provenite din salarii, pensii, chirii, 
profesiuni liberale, drepturi de autor, dividende, diurne.
ALPHA BANK ROMANIA are ca principală țintă credibilitatea, stabilitatea și eficiența în 
sectorul financiar-bancar. Rețeaua ALPHA BANK ROMANIA cuprinde în prezent 49 de 
unități în întreaga țară, până la sfârșitul anului 2008 numărul acestora urmând să 
ajungă la 150 de unități.
Creditele de consum Alpha 4AII și Alpha Auto sunt o parte din gama foarte largă de 
produse și servicii oferite de bancă.
Vă așteptăm la sediul noii sucursale ALPHA BANK ROMANIA din Deva, la adresa: 
Str. luliu Maniu, Bloc A; telefon: (0254) 226 502, 226 504.

De la Alpha Bank. Expert în credite..

ALPHA BANK (5
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www.alphabarik.ro
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PE SCURT Undă verde pentru A.C. Milan• Record. Sportivul american Brendan 
Hansen a stabilit, marți, un record mondial 
în proba de 100 de metri bras, fiind 
cronometrat cu timpul de 59 de secunde și 
13 sutimi, în cadrul C.N. ale Statelor Unite, 
desfășurate în California, la Irvine, 
informează AFP. (M.F.)

• Revenire. Portarul Edwin van der Sar, 
care își anunțase retragerea din echipa na
țională a Olandei după eliminarea de la CM 
din Germania, a revenit asupra deciziei și va 
mai juca în prima reprezentativă cel puțin 
până la finalul preliminariilor Euro-2008. (M.F.)

Bernard Lama „provocat" de kenieni. (Foto: epa)

■ UEFA a confirmat 
admiterea clubului itali
an în noua ediție a Ligii 
Campionilor.

București (M.F.) - Gruparea 
AC MUan a anunțat, miercuri, 
2 august 2006, că UEFA a 
acceptat înscrierea sa în Liga 
Campionilor, în pofida con
damnării sale de către justiția 
sportivă în scandalul meciu
rilor trucate din campionatul 
Italiei, informează AFP.
Lipsa bazei legale

„AC Milan este admisă în 
mod oficial în liga Campi
onilor, ediția 2006/2007", se 
arată într-un comunicat difu
zat pe site-ul oficial al grupării 
italiene. UEFA a confirmat ad
miterea clubului italian „în 
lipsa unei baze legale sufi
ciente în regulamentele sale", 
care i-ar fi permis să se opună.

Forul european anunțase că 
trebuie să confirme înscrierea 
grupării AC Milan în turul

Bernard Lama a preluat Kenya
Bucurști (M.F.) - Fostul portar al na

ționalei Franței, Bernard Lama, a anunțat 
că a acceptat să preia postul de selecționer 
al reprezentativei de fotbal a Kenyei, 
informează AFP. „Practic mi s-au înmânat 
cheile fotbalului kenyan. Vreau să transmit 
mai departe ceea ce am învățat eu. Astăzi, 
Kenya nu se află pe harta fotbalului. Este 
o adevărată provocare pentru mine", a 
declarat fostul campion mondial (1998) și 
european (2000), cu naționala Franței.

Bernard Lama, în vârstă de 43 de ani, îi 
succede în această, funcție lui .Mohamed 
Kheri și va avea ca, -obiectiv calificarea 
echipei naționale la Cupa Africii pe Națiuni 
din 2008, ce va avea loc în Ghana.

Dezvăluirile lui Flavio Briatore
I

■ Conducătorul echipei 
Renault a suferit o 
operație de extirpare a 
unei tumori canceroase.

Roma (M.F.) - Directorul 
general al echipei de Formu
la 1 Renault, Flavio Briatore, 
a dezvăluit hebdomadarului 
italian „A", că a suferit 
recent o operație de extirpare 
a unei tumori canceroase la 
rinichiul stângi adăugând că 
această boală i-a schimbat 
viața, informează AFP. Bria
tore a relatat că a fost diag
nosticat cu cancer la rinichi

Chevanton, la F.C. Sevilla
Monaco (M.F.) - Atacantul Uruguayan 

al echipei AS Monaco, Javier Chevanton, 
va semna un contract pentru patru sezoane 
cu gruparea spaniolă FC Sevilla, câști
gătoarea Cupei UEFA în sezonul 2005/2006, 
informează AFP. Surse apropiate clubului 
francez susțin că AS Monaco, grupare unde 
este antrenor Ladislau Boloni, va încasa 
pentru transferul lui Chevanton suma de 8 
milioane de euro. „Cele două cluburi s-au 
pus de acord", a confirmat și directorul 
general de la AS Monaco, Marc Keller, fără 
a oferi însă detalii suplimentare.

Chevanton, în vârstă de 25 de ani, a efec
tuat, marți, ultimul antrenament sub 
comanda lui Ladislau Boloni, înainte de a 
se întâlni cu oficialii clubului FC Sevilla. 
Transferat la AS Monaco în 2004, atacatul 
Uruguayan a jucat 50 de meciuri pentru for
mația franceză și a marcat 20 de goluri.

wârairtâtB. Adrian Mutu apare într-un 
material publicat de cotidianul german Bild 
despre justificările inedite ale sportivilor 

i depistați pozitiv, printre cauzele dopajului 
figurând excesul de sex. (Foto: epa)

Lineker a divorțat
Londra (M.F.) - Un tri

bunal din Londra a pro
nunțat divorțul dintre 
Gary Lineker și soția sa, 
Michelle, invocând un 
„comportament nesăbuit" 
al legendei fotbalului en
glez. Judecătorii au con
siderat că atitudinea lui 
Lineker, în vârstă de 45 
de ani, se află la originea 
„stresului și anxietății" 
de care suferă soția sa, 
Michelle, în vârstă de 40 
de ani, pe care o cunoaște 
din copilărie. Gary Linek
er, al doilea marcator din 
istoria reprezentativei An
gliei, după Bobby Charlton, 
a indicat, într-un comu
nicat că nu va face apel la 
decizia tribunalului, care 
îl obligă, de asemenea, să 
părăsească domiciliul con
jugal din Londra.

București (M.F.) - Pilotul 
polonez Robert Kubica îl va 
înlocui în Marele Premiu de 
Formula 1 al Ungariei, progra
mat duminică, 6 august a.c., la 
Hungaroring, pe canadianul 
Jacques Villeneuve, ieșit vio
lent de pe pistă în timpul 
Grand Prix-ului Germaniei, in
formează AFP, citând un comu
nicat al echipei BMW Sauber.

„Jacques ne-a anunțat că 
nu va putea participa la 
Marele Premiu al Ungariei",

Milanezii au fost acceptați în Liga Campionilor.

trei preliminar al Ligii Cam
pionilor, după condamnarea 
clubului patronat de Silvio 
Berlusconi de către justiția 
sportivă. Inițial, gruparea ita
liană a fost penalizată cu 44 de 
puncte pentru sezonul 2005/ 

Briatore. (foio:epa>

în urma unui control medical
de rutină, efectuat în timpul 
Marelui Premiu al Statelor

Naționala Brazili
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■ Antrenorul Dunga nu 
a comentat în nici un fel 
absențele lui Ronaldo, 
Ronaldinho și Kaka.

București (M.F.) - Noul 
selecționer al Braziliei, Dun
ga, nu i-a convocat pe Ronal
do, Ronaldinho și Kaka pen
tru meciul amical cu Norve
gia, programat, pe 16 august 
2006, la Oslo, informează AFP.

Lotul convocat de tehnicea- 
nul brazilian: Fabio
(Cruzeiro), Gomes (PSV Eind
hoven), Cicinho (Real Ma
drid), Gilberto (Hertha Ber
lin), Maicon (Inter Milano), 
Marcelo (Fluminense), Alex 
(PSV Eindhoven), Juan (Bay
er Leverkusen), Lucio (Bay
ern Munchen), Luisao (Benfi
ca Lisabona), Dudu Cearense 
(ȚSKA Moscova), Edmilson 
(FC Barcelona), Julio Baptista 

Debutul
■ Jacques Villeneuve, 
de la BMW Sauber, va 
rata startul din Marele 
Premiu al Ungariei.

Robert Kubica, înlocuitorul lui Jacques Villeneuve. (Foto: EPA)

a declarat directorul BMW dial de Formula 1, a aban- 
Motorsport, Mario Theissen. donat în Marele Premiu al 
Villeneuve, fost campion mon- - Germaniei, desfășurat, dumi-

2006, însă Curtea Federală de 
Apel a decis reducerea penali
zării la 30 de puncte, ceea ce 
îi permite participarea în turul 
trei preliminar al Ligii Cam
pionilor. în turul trei prelimi
nar al Ligii Campionilor, AC

Unite, de la Indianapolis. 
„Mă credeam nemuritor. De 
acum voi consacra mai mult 
timp celor care ar putea avea 
nevoie de mine", a declarat 
Briatore, operat recent în 
Italia și care a adăugat că în 
timpul convalescenței și-a dat 
seama că cel puțin 15 la sută 
din viața sa de până atunci 
fusese trăită degeaba.

în încheierea interviului, 
Briatore transmite un me
saj cititorilor: „Vă spun un 
singur lucru: nu uitați să 
vă faceți controlul medical
periodic. Mie mi-a salvat 
viața".

Ronaldinho, unul din marii

(Real Madrid), Gil- 1 
berto Silva (Arse- 
nai), Elano (Șahtior F 
Donețk), Jonatas (Flamengo), 
Morais (Vasco da Gama), 

Robert Kubica în F1

Milan urmează să întâlnească 
învingătoarea dublei manșe 
dintre Steaua Roșie Belgrad 
(Serbia) și Cork City (Irlanda), 
din turul doi preliminar.

în ce o privește pe Juven
tus Torino, „pentru mordant, 
este singurul club care a' „ut 
recurs", a declarat purtătorul 
de cuvânt al CONI.
Rol de compromis

Pe de altă parte, cluburile 
Fiorentina și Lazio Roma, care 
au fost menținute în Serie A, 
dar care vor începe sezonul cu 
un handicap de 19, respectiv 
11 puncte, au anunțat că vor 
contesta aceste sancțiuni în 
fața Comitetului Olimpic Itali
an, dar dosarele în acest sens 
nu au fost încă depuse.

Rolul Camerei de conciliere 
a CONI nu este de a judeca din 
nou aceste cazuri, ci de a încer
ca să găsească un compromis 
privind unele sancțiuni, care să 
fie satisfăcătoare atât pentru 
cluburile și conducătorii con
damnați în procesul disciplinar.

Bătaie în timpul 
antrenamentului

București (M.F.) - Jucăto
rul danez Thomas Gravesf 
și brazilianul Robinho au fo^v 
scoși din antrenamentul de 
marți, 1 august a.c., de antre
norul Fabio Capello, după ce 
s-au luat la bătaie în timpul 
ședinței de pregătire efectuate 
în cadrul turneului din Aus
tria. Robinho și-a ieșit din fire 
după o intrare mai dură a lui 
Gravesen, fiind nevoie ie 
intervenția coechipierilor fil
tru ca ei să fie despărțiți. Du
pă achiziționarea mijlocașului 
defensiv al formației Juven
tus, brazilianul Emerson, pos
tul lui Gravesen în echipa 
madrilenă este amenințat.

i staruri

absenți ai amicalului. (Foto epa)

Wagner (Cruzeiro), Daniel 
Carvalho (ȚSKA Moscova), 
Fred (Olympique Lyon), 
Robinho (Real Madrid), Vag
ner Love (ȚSKA Moscova).

nică, pe circuitul de la Hock
enheim, ieșind de pe pistă, în 
turul 31.
Șansa vieții ‘ v

„Robert a fost foarte bun în 
timpul încercărilor private și 
celor de vineri. Acum are 
ocazia să ne arate ce poate 
face într-o cursă", a continu
at Theissen.

Kubica, care va deveni, ast
fel, primul polonez ce ia star
tul într-un Grand Prix de For
mula 1, a reușit, la volanul mo- 
nopostului său BMW Sauber 
cel mai bun timp din a doua 
ședință de încercări libere din 
cadrul Marelui Premiu al 
Germaniei.
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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).

• In Hunedoara, cartier Micro 5, etaj 4, acoperit, 
gresie, faianță, instalații sanitare noi, zugrăvit, 
preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 0721/170245. (T)

• to Hunedoara, faianță, gresie, parchet lăcuit, 
jaluzele exterioare, convector, preț 340 milioane 
iei, fără intermediari. Tel. 0749/096990. (T)

1 ffuoi' decomandate, centrală termică, 
veSJjJn 2 părți, îmbunătățiri, preț 95.000 ron, 

negociabil sau schimb cu casă în apropierea 
orașului. Tel. 217888,220211. (T>

i semldecomandate,Gojdu, complet amenajat, 
ST 48 mp, preț 83.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al) 
circuit, et 1, contorizări, balcon, fără 
mbunătățiri, ocupabil imediat, preț 80.000 ron. 

Tel. 0740/210780. (Al)

1. Cod, două puncte 2. Nume orap, virgulă 3. Text anunț

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mii. 
iar mii = M)

01 ■ Vând ap. 1 cameră
- Cumpăr ap. 1 cameră

4» Vând ap. 2 camere
&4 - Cumpăr ap. 2 camere 
06 - Vând ap. 3 camere 
06 ■ Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 
06 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 ■ Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5, 6 

camere
11 - Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă

I 18 ■ Vând case, vile
| 14 - Cumpăr case

15 ■ Vând case de vacanță
1 W • Cumpăr case de vacanță

18 ■ Cumpăr case la tară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 ■ Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spații comerciale
26 • Cumpăr spații comerciale

6. Tel., două puncte

27 - Vând alte Imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cnrnpfir finanțe
33 - Asocieri
34 - C inprumttturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 ■ Auto ren -

Vânzări
37 - Auto ie ■ Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, te 

și agricole
41 - Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43- Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 ■ Mobilier și interioare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene și

Instalații satelit
50 ■ Aparate foto șl telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

• urgent, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, et 3, I. Maniu, preț 
110.000 RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• urgent, dec, CT, termopane, parchet gresie, 
faianță, 62 mp, Zona Dorobanți, preț 130.000 
RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620(358. (A6)

• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• urgent zonă Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Astoria, balcon, st- 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

6. Prefix ii număr 
de telefon

52 ■ îmbrăcăminte, încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54-Bijuterii
55 -Arte antichități, cărți, 

reviste
56-F nice
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61 - Altele
62- Pierderi
63- Citații
64 - Licitații
65 - Apeluri
fifi - Umanitare
67- Felicitări
68- Mulțumiri
60 ■ Matrimoniale
70 - Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 - Oferte locuri <fe munci

• urgent, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• taita Manta, semidea, et. 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
a zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg. tel. 
0746/779288. (AB)
• zona Procesul, circuit et III, parchet gresie, 
faianță, CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578. (AB)
• zona Golita, 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, 2balcoane, 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 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 Crișutal etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță, 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona flcee, 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)

• etai J, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, 
balcon mare închis, parchet contorizări, bine 
întreținut preț 28300 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)
• tafti Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bațan, alai 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișidui, alai 3, gresie, faianță, parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică, preț 72000 
ron. Tel. 221712 0724/305661. (A2)
• Golita, ala| 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 0724/30566L (A2)
• decomandata, 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)
e parter, modNIcat modem, gresie, faianță, 
parchet balcon cu cămară, baie modernă, Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
e drauH, etal 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)

rr,

“Surprinde momentul"
................

’carevafotografie a vacanței 
acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul într-un 
mod inedit sau în cei 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, int8834,0720/400437.

• eta| totermedar, dec, contorizări, balcon, Al.
Streiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400,
0721/436384,07«z/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, luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe loc, tel. 0745/302200, 
-723/251498 237809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 3 balcoane, etaj bun, zonă 
ultracentrală, suprafață mare, preț 42300 euro, 
negociabil. Tel. 0745/163445. CD
• decomandate, In vilă, centrală; termică, 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 45.000 euro, nego
ciabil.Tel. 0726/043786. (T)
• eta| 3, centrală termică gresie, faianță 8036 
mp, decomandate, 2 balcoane mari, 2 bai, boxă 
zona Dorobanți, preț 170.000 ron. Tel. 
0723/168511. (T)
• semidecomandate, Deva, zona Gojdu, etaj 1, 
bloc cărămidă parchet contorizări, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț negociabil, fără interme
diari. Tel. 222327,223132. (T)
• urgent ocupabil imediat mobilat complet, 
decomandate, ulracentral, etaj 7, preț 150.000 
ron, negociabil. Fără intermediari. Tel. 
0722/794788. (T)
• Deva, zonă liniștită et 1, CT; balcon, 
termopane, parchet preț 114.000 RON. Tel. 
0726/710903. (Al)
• regent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță zona Devasat preț 1350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, CT, parter, zona Carpați, preț 120.000 
RON, neg, tel. 0740/210780. (Al)
• dec, CT, parchet gresie, faianță 1 baie, parter, 
zona Carpați, preț 120.000 Ron, tel. 0745/639022; 
0726/316796.(Al)
• zona Iflacutat et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Embroscu, dec, gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 bă, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
o zona Udo, dec., parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et intermediar, preț neg, tel. 
0746/779288. (A8)
• 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 termică preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Carpați, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet 
bine întreținut, preț 148.000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• etaj t cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498. (A4)
• zona piața, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg, teL 0723/251498,0254/232809.  
(A4)
• doc, 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)
• doc, contrai* termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 141000 ron, tel. 22340070720/387886, 
0740/914688. (A5)

Cumpăr 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)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare

Angajează

Reporter
pentru punctul de lucru din Deva

Cerin(e:
• minimum studii medii (studiile superioare 

constituie un avantaj)
• disponibilitate la lucru prelungit
• abilități de comunicare foarte bune
• talent în dezvoltarea rapidă a relațiilor interu- 

mane, curiozitate, tenacitate, determinare
• carnet de șofer categoria B, cu disponibilitate la 

condus autoturismul

Dacâ anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție, până în data de 15.08, la:

Inform Media SRL.
Adrian Sălăgean
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter, (clădirea CEPROMIN)
E-mail: adrian.salaeeaneinformmedia.ro
Informații: 0720-400.453.

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, decomandate, 2 băi, balcon închis, 
centrală termică st 90 mp, et 1 zona Romsilva, 
preț 1380 mid, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj Inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498,232809. (A4)
• ela| 1, zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă plus 
diferență minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, 2 băl, 2 balcoane, etaj 1 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (A6)
• decomandata, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T, 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• zonă ortnU, ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235208; 0724/620358. 
(A6)
• eta| 1, dea, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 iei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• doc, cantraM termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• lagent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• wgtnt, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, central* termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet Calea Zarandului, preț 140300, 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 su 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• cai* 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, centrală 
termică termopane, parchet gresie, faianță 
curte, grădină st 720 mp, zona Eminescu, Deva. 
Tel. 0747/490290.(7)
• cai* 3 camere, bucătărie, anexe, st 1100 mp, 
preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 220393,261596. 
CT)
• cai* In Orăștie, apă gaz și anexe 
gospodărești. Tel,247164. (5457599/2.08)

• cai* 5 camera, conrtnxăie nou* 2003, 
bucătărie, to Dobra, ifr. M. Eimnescu, nr. 17, 
garaj, 2 mansarde, curte mare, curent apă 
■vad*, pnt 850 mlloane lai, negotiant 
Ratați la teL 0723/40349143/2807)

• cai* nou*, 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)
• zoni centrală 2 intrări, 3 cam., 2 băi, 2 
bucătării, pivniță 600 mp teren (livadă), preț 350 
000 ron, tel 215212. (Al)
• vB* 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. 235208 0724/620358 (A6)
• zon* centrali Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• Deva, vU, 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, vM, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 cămere, gresie, faianță 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară, bucătăne, 
pivniță curte, grădină teren ,1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• 2 carnete, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)

Radio Deva
1DD% local

(58569) 
"tv ..............

LrCLAME CONCURS
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fiUTOCORD
Singurul Dealer autorizat SKODA

angajeazA 
REFERENT VÂNZĂRI 
PENTRU SHOWROOM-UL DIN DEVA

CV-urile se depun la sediul Autocord din 8-dul 22 Decembrie, Bl. 4, 
fax: 0254/224522 sau mail: vânzări@autocord.ro.

Data limită de depunere a CV-urilor este 10 august 2006. (58284)

Împreună în afaceri

ccraMJ
ANGAJEAZĂ

GUMIAaiL-
CONTABILITATE PRIMARA
CERINȚE:
-cunoștințe minime de 
contabilitate;

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

-salariu motivant.
Rel. la Tel.: 0723/400 636 sau 0254/772 221

Restaurant
Conctruețll civila si Industriale 
Distribuția materiale construcții 

Comerț eloctrocasniee

CONTABIL- șef
CERINȚE:
-•xperiențâ în domaniu mln.5 ani; 
-cunoștințe FT;
-vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant; 
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică
(58560)

SC BERE MUREȘ SA
proprietar și operator al Complexului 

Hotelier GERM1SARA Spa&Resart, 
selectează personal pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

1. DEPARTAMENT CAZARE: receoționeri, 
cameristă șofa, cameriste, spălătorese, 
croita re se;

2. AUMENTATIE PUBLICĂ: »f restaurant, 
gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 
ospătari, barman șet, barmani, bucătar șef. 
bucătar, ajutor de bucătar, personal 
curățenie, șef evenimente;

3. DEPARTAMENT TEHNIC: electrician, 
instalator;

4. DEPARTAMENT ECONOMICO- FINAN
CIAR: contabil gestiune, casier;

5. Asistent manager (secretară)

6. Medic BFT și recuperare, asistenți BFT și 
recuperare, Idnatoterapeut, maseuri, bâieși.

Condiții aonoralo: calificare conform 
postului, experiență, cazier fără 
antecedente penale.

Se oferă salariu atractiv, posibilitatea 
dezvoltării unei cariere într-o companie 
la standarde internaționale.

CV-urile și scrisoarea de intenție se 
vor trimite prin fax 0265/328721 sau 
e-mail:office Q beremures.ro.

Data limita de trimitere a CV-urilor - 
15.08.2006.

Persoana de contact - șef serviciu 
resurse umane BANIAS MARINELA - tel. 
0365/808811. (58882)

Vă invită să participați la

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină, Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)
• casă ki Rădulești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

Vana case la țară (17)

• casă la țară, dependințe, grădină cu pomi 
■fructiferi 1 ha pădure 1 ha, cazan țuică cupru 130 
litri, preturi negociabile. Tel. 227149. CD

Case de vacanță (15)

• casă de vacanță, living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață, parchet, CT, bucătărie de 
vară, atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, neg., tel. 0746/779288. (A8)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zonă ultracentrală preț convenabil. Tel. 
0745/368643.(5/2.08)

• urgent, Deva, parter, lângă Poliția nouă 
preț negociabil. Tel. 213476, 223736, 
0749/247799. (7/1,08)

• urgent, parter, balcon închis, amenajată 
liberă contorizări, pe Mărăști, preț 58.000 ron. 
Tel. 0745/640725. (D
• Deva, zona Gării, et 1, balcon închis cu 
termopan, ușă metalică ST 32 mp, parchet 
contorizări, preț 76.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)

• urgent, dec, ST 38 mp, CT, parchet gresie, 
faianță balcon închis cu termopan, zona 
Astoria, preț 830 mii., neg, tel. 0742/019.418. (Al)
• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, urgent, preț 85.000 ron, neg., 
tel 0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în față bine 
întreținută liberă preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4 - Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
in zona Gojdu, piață Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985256, 
0724/620.358. (A6)
• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620.358. (A6)

o 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, tet. 0746/779288. (A8)
o 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)
o 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)
o cameră baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandat*, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• etaj L repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• eta| 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)
• eta] L dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată bed, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron. tel.223400.0721/436384.0742/005228. (A5)

Vând terenuri (21)

• 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
211124. (T)
• 3000 mp teren arabil ia Sântuhaim, pădure 
salcâm 1000 mp în satul Lunca drum acces cu 
tractorul și parcelă de 5800 mp teren pe dealul 
Bejan. Tel. 210353. (T)
• două terenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp 
în localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte 
în regulă titlu și cf, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. CD
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
zonă plană liniștită Hășdat - Hunedoara preț
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 

0747/191372. CD
• Hravlan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)

A'In data de 1-2 septembrie 2006 în
Piața Cetății.

Vă așteptăm la un târg de bunuri de larg 
consum însoțit de concursuri, 

Miss Târgul Cetății 2006 și concerte 
în aer liber ale unor formații românești 

de top.
Pentru mai multe informații :

0729 1O1 850
0788 660 931

LPADUREAN@YAHOO.COM

• Intravilan, 2X00 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
IO euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• kdravian, 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)
• parcate 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 parcate de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• Intravlan, at 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 împrejurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• spațiu pentru birouri, cabinete, sedii, 3 
camere, parter, decomandate, centrală termică 
îmbunătățiri, vedere în 2 părți, fără asociație de 
proprietari. Tel. 217888,220211. CD

• 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)

imobile chirii (29)

• primesc In gazdă tânăr, tânără fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (D
• ofer pentni închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună tel. 215.221. (Al)

• închiriez spațiu comercial 60 mp, Deva, parter, 
3 încăperi, 2 intrări, preț 400 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Al)

• caut pentru închiriere spațiu comercial 
15 - 20 mp, In zona Mul Decebal - Bdul Uiu 
Mania TeL 0780/500912, 0721/220531. 
(7/208)

• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane fal. 
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 spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)

THESSALONIKI KATE Ri NI LARISSA ATENA

Hții - recepție satelit 

igi TV; Max<WFocus TV 

lății recepție fără abonament 

toată garrrade produse PANASONIC: 
audio* video, foto

educerrde prețuri ia produsele 

șiielecxfocasnice

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! ^upnMEMA ROMANO.

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

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130,463
E-mail: egicegllm.ro
Site: Deva, Alesă Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56963)

o

• • t
INFORMAȚII la tel:

Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84

■ BEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI

• 10% REDUCERE 9
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport! t ANUNȚ

5

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA, ■ DEVA,
B-dul Dacia, bl. E 3, parter H str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

SÎCRIOTIa OEVMMWBLB

SERVICII DE CURĂȚENIE 
■AA A cern CtMW&Ml/CG/ 

r.... ij".
SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere-

Tel/Fax:0254/2 31552 Mobil:0721/032271 S

TRANSPORT PERSOANE
Wsc wsdeAkDoncW's

7e/. 0254/234717, 
0742/030201,0724/69785?

euro dus
eurodus-întors ■15 zile - 
eurodus-mtors- 90 zilei

Primăria comunei Beriu, 
județul Hunedoara organizează 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
- Consilier juridic gradul III
- Inspector I
- Referent de specialitate în programe și strategii 
de dezvoltare rurală gradul III
- Asistent social

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Benu, în data 
de 17 august 2006
- Ora 9,30 pentru consilier juridic;
- Ora 11 pentru inspector;
- Ora 12 pentru referent de specialitate în programe și strategii 
de dezvoltare rurală;
- Ora 13 pentru asistent social.
Condiții generale de participare:
" studii obligatorii:

• consilier juridic - studii superioare de specialitate
■ inspector - studii liceale economice
• referent de specialitate în programe și strategii de 
dezvoltare rurală - studii superioare

- asistent social - studii postliceale

-vechime
- consilier juridic - minim 2 ani lucrați
• inspector - minim 4 ani lucrați în contabilitate

- alte cerințe
- cunoștințe de operare PC
• cunoștințe de limba engleză, franceză
(referent de specialitate)

• disponibilitate de a învăța foarte multe lucruri noi. 
Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de 
către secretarul comisiei de concurs. Dosarul de înscriere se 
depune de către candidați la secretarul comisiei de concurs în 
termen de 12 zile de la data publicării prezentului anunț și vc*» 
cuprinde în mod obligatoriu documentele nominalizate la art. xî 
alin. 1 din HGR nr. 1087/2001, re$|>ectiv: - Curriculum Vitae

- Copie de pe actul de identitate
- Formularul de înscriere
- Copii de pe diplomele de studii și alte acte 
care să ateste efectuarea unor specializări
- Copie de pe carnetul de muncă, dacă este cazul
- Adeverința care atestă starea de sănătate 
corespunzătoare
- Cazier judiciar

Concursul va consta în susținerea unei probe scrise și a unui 
interviu, nota minimă de promovare este de 7,00. 
Relații suplimentare la telefoanele: 0254/246170 și 
0254/246236 (telefon și fax). (58946)

* REȚLAMEr
*

mailto:ri@autocord.ro
beremures.ro
mailto:LPADUREAN@YAHOO.COM
egicegllm.ro
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• ofer lin 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)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică, mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luHu Manlu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică, mobilă nouă, amenajări 
deosebite, dotări, preț250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)

i • Dorobanți, gareonteră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ALStreMd, garsonieră mobilată, utilată, chel
tuieli mici iama, etaj 4, Izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră, zonă ultracen
trală, et. 2, gresie, faință, parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată, preț 110 
euro/lună, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună, 
tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună, tel. 235.208 0724/620358 (A6)

Auto românești (36)

• vând Dac 1310, af 1988 unic proprietar, garaj, 
stare bună, acte la zi, preț 2500 ron, negociabil. 
Tel. 0723/335189. (D
• vând Dada 1310, af 1990, 5 trepte, culoare 
roșie, stare de funcționare perfectă, preț nego
ciabil. Tel. 0724/629715. (T)
• vând Dada 1310, af 1995, 65.000 km reali, 
Hunedoara. Tel. 0722/563959,0746/125465. (T)

Auto străine (37)

• dezmembrez (vând) motor Renault Megane 
Diesel, an 2001. Tel. 0723/301857. (T)
• vând Daewoo Matiz, af 2002, luna VIII, vopsea 
metalizată din fabrică, unic proprietar, 36.000 
km, carte service. Tel. 0723/270348 (T)
• vând Trabant, af 1990, motor rezervă, piese; 
schiuri, clăpari, diferite mărimi. Tel. 230330, 
0744/646808(8/2.08)
• vând Vohro V40,1,9 TDi, af 2001, full electric, 
climă, abs, srs, MP3, jenți Al 16„, preț 8500 euro. 
Tel. 0723/301857. CD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină Class, masa 24 m, 2 trac
toare u 650, presă balot! pe ață, freză, 
mașină azotat, pomi mx ie 600 feri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc, șl iadă frigorifică Arctic, preț 
negodaML TeL 0254/246342,07C/4687t£ 
0721/934631. (6/2447)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:

• cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
• capacitate de convingere
• seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• mediu de lucru profesional și competitiv;
• salariu atractiv în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(42648

OCOLUL SILVIC VALEA ORĂȘTIEI 
organizează în data de 11.08.2006, de la ora IO, licitație de masă 
lemnoasă pe picior, producția anului 2006, pentru partida 193 cu un 
volum tata! de 101 mc, specia fag.

Tot în data de 11.08.2006, de la ora 11, se organizează licitație 
de masă lemnoasă pe picior, pentru prestări servicii, producția anului 
2006, în volum total die 300 mc, specia fag.

Licitația este publică deschisă cu preselecție și va avea loc în data 
de 11.08.2006, la sediul Ocolului Silvic Valea Orăștiei cu sediul în 
municipiul Orăștie, str. Nkolae Băkescu, nr. 16 (în clădirea spitalului 
vechi din centrul istoric, la etajul 1 dreapta).

Tot în data de 11.08.2006, de la ora 12, va avea loc licitația de 
masă lemnoasă fasonată pentru un volum de 100 mc din specia 
fag, pe următoarele sortimente: FT, CI, C2, C3, C4 (lemn foc) și C5 
(lemn foc - buturi).

Preselecția agenților economici va avea loc în data de 8.08.2006, 
între orele 9-15.

Solicitarea de participare la licitație, împreună cu documentația de 
preselecție, se vor depune la secretariatul ocolului Silvic Valea 
Orăștiei, până cel fârziu în 10.08.2006, ora 16, Conform HG 
85/2OO5. (58906)

• vând tractor MmadonaJD 214, cu plug 
rwvrsM, grapi, lApKOArv 11 ronwrcă, 
toate bi stare perfectă, preț 1SM0 ron. Tel 
282183,0744503438(424*0

• vând abridit cu ridicătoare, macara ridică 
1500 kg, preț negociabil. Tel. 611439. (T)
• vând circular electric nou Bosch SPK 54 și 
storcător fructe german. Tel. 260570. CD

Piese, accesorii (42)

• vând 4 jenți Al 18,, 5 găuri, 400 ron/setul și 
cauciucuri 205/60/15", preț 30 ron bucata. Tel. 
0723/227569. (D

Mobilier și interioare (47)

• Ieftini vând mobilă: dulap 2 uși, bibliotecă 
mare, birou, vitrină. Tel. 0726/178478 
(5/27.07)

• urgent, dulap 2 părți, măsuță și 2 fotolii, masă 
cu 4 scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică, 
birou mare cu scaun. Tel. 0723/851439, după ora 
18 CD
• vând cuier din nuc, vechime peste 100 ani, 
foarte frumos și un cântar platformă, cântărește 
până la 110 kg, fabricat de Balanța Sibiu, prețuri 
negociabile. Tel. 212272,0723/732560. (T)
• vând mobilă bucătărie suspendată, lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă, negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808 (T)

îmbrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă import Germania, preț 
200 ron. Tel. 0723/778898 orele 8 -14. (T)
• vând rochii de seară fiecare cu- accesorii, 
diferite modele și culori, mărimi 40,42,44. Tel. 
218084,0722/586808 0743/211074. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând pereți tip Bârcea pentru construcție de 
casă, garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând colecția revistei Autoturism din perioada
1981- 1992. Tel. 227337. (T)

Electrocasnice (56)

• vând mașină automată, made Franța, garanție 
2 ani, 500 ron; combină frigorifică 4 sertare Elec
trolux, made Suedia, 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084,0724/643045,0722/586808 0743/211074. 
CD
• vând îngâni și convenabil combină frigorifică 
Bosch, stare de funcționare și aspirator auto 12 
V. nou. Tel. 0724/451762,225067. (T)

Altele (61)

• colecționar garnisii cumpăr mașini de cusut 
marca Singer, anumite serii catalogate. Relații 
la tel. 0726/628580. CD

• vând lăzi de stupi, toate mărimile, din 
stoc sau la comandă. Relații la tel. 
0745/216474, 0254/247655, după ora 18 
(13/1.08)

• cumpăr lăzi de plastic (plata pe loc). Tel. 
0723/227569. CD
• producător legumicol vând castraveți, prețuri 
mici, pensionarii beneficiază de reduceri 
substanțiale; asigur transport la domiciliu. Tel. 
0726/434097. CD
• vând gobtarn modelele: Ruga lui Isus (500ron), 
Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre (230 
ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând lacăte speciale antiefracție, protecție 
ridicată. Tel. 0723/227569. (T)

• vând mașină de cusut Naumann germană, 
ladă frigorifică 5 sertare, ceas Doxa de damă 
elvețian și haină de piele damă nr. 48 egipteană. 
Tel. 224643. CD
• vând un trunchi de cireș uscat 1,75 m lungime 
și 0,75 m grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț avantajos. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând căiudor pentru copii și pătuț. Preț nego
ciabil. Tel. 0723/640499. (T)

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Ciocîrlan Cornița. Se declară nul. (1/2.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Drâgan Elena Alexandra. Se declară nul. (2/2.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ivan Teodor. Se declară nul. (5457598/1.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Predică Alexandru loan. Se declară nul. (6/2.08)
• pierdut carnet sănătate la Policlinica Deva; 
găsitorul este rugat să sune la tel.'0723/851439 
sau adresa Deva, str. Bejan, bl. 63 B, ap. 29. (D

Matrimoniale (69)

• 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. CD

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL !
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse în 
cutiile speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu
■ B-dul Decebal;
6. Cepromin; 
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă Stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison (Gen. nr.l) 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă magazinul 
„Palia“
Geoagiu - Casa de 
Cultură
Dobra - la Cooperativa de 
Consum;
Ilia - Centrul de schim
bare a buteliilor

Anunțurile de mică pu
blicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice, s

Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara,
scoate la concurs în vederea încadrării 28 posturi de subofițer (25 de posturi de subofițer - bărbați și 3 
posturi subofițer - femei) și 32 de posturi de jandarm angajat pe bază de contract (1 conducător auto).

Principalele cerințe ale posturilor:
- rezistență la eforturi prelungite
- capacitate de lucru în echipă
- condiție fizică foarte bună
- absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat
- posesor de permis de conducere categoriile B, C și D (pentru postul de jandarm angajat 
pe bază de contract - conducător auto).

Condiții de participare la concurs:

- Să aibă cetățenie română și domiciliul în România

- Să îndeplinească cerințele postului scos la concurs

- Să cunoască limba română scris și vorbit

- Să aibă vârsta de până la 40 de ani împliniți în anul 
prezentării la concurs (pentru posturile de subofițer)

- Să aibă capacitatea deplină de exercițiu

- Să aibă stagiul militar satisfăcut

- Să fie declarați apt medical, fizic și psihic

- Să aibă un comportament corespunzător cerințelor 
de conduită admise și practicate în societate

Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs 
de cercetare penală ori de judecată pentru săvârșirea 
de infracțiuni

Să aibă înălțimea de minim 1,75 m candidații bărbați 
și 1,70 m candidații femei.

Cererile de participare la concurs se depun până în data de 11.08.2006, ora 14.00, iar dosarele de 
concurs se depun până în data de 18.08.2006, la reședința Inspectoratului de Jandarmi Județean Hune
doara, din Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 10 (lângă Morile Boromir).
Data susținerii concursurilor va fi comunicată din timp participanților.
Pentru relații suplimentare referitoare la tematică, bibliografie, probele de concurs șl documentele nece
sare la dosarul de concurs, vă puteți adresa zilnic de luni până vineri, între orele 9.00-16.00 la reședința 
unității noastre sau la telefon 0254/228910, interior 125. < (58926)

• 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. CD

Prestări servicii (72)

• execut la comandă goblene pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• lucrări, reparați în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare este rugat să sune la tel. 
218084,0724/643045,0722/586808 CD

• mamă a 2 copil, serioasă mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase, ofer șl pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• transport moMă mutări cu auto acoperit de 
1,2 to și 14 mc volum, asigur demontare rapidă și 
manevrare mobilier. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (D

Solicitări servicii (71)

Cititorii Cuvântul liber. 
Oameni bine informații

• căutăm femele pentru menaj, vârsta 
maximă 55 de ani. Tel. 0720/353778. 
(10/20.07) Informația te privește!

Oferte locuri de muncă (74)

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

• Angajăm cu C M la Sibiu persoană cu experiență 
în montaj gresie - faianța și finisaje. Asigurăm 
cazare și salarizare avantajoasă. Tel. 0722/833927.

(5/31.07)

• Societate comercială angajează pentru lucrări de 
construcții următorul personal: manager (inginer 
constructor), maistru constructor, zidari, dulgheri. 
Relații latei. 0254/233626,0354/401183,0745/3^)000.

(1/28.07)

Companie românească de prestigiu, specializată în importul și 
distribuția produselor farmaceutice angajează: 

REPREZENTANT VÂNZĂRI
DIVIZIA ALTRO

Zona de acoperire ALBA-HUNEDOARA
Profilul candidatului:
- studii superioare
- experiență în vânzări minimum 1 an
- capacitate de organizare, dinamism, spirit de echipă, spirit de inițiativă
- excelente abilități de comunicare, negociere și inter-relaționare
- permis de conducere categoria B

Se oferă pachet motivant și posibilități de dezvoltare profesională în cadrul echipei.
Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul și o scrisoare de intenție, până la data de

05.08.2006, la fax: 0269-233100, e-mall: sb_secretariatffirelad.ro.
(58751)

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

facem noi cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 august 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 Decem
brie, nr. 37A, până în 31 august. 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 re
dacției, în 31 august, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publi
cate în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 3 august 2006
Nume_______________________ Prenume_________
Adresă_______________ _______________
Telefon_____________________Sunteți abonat?___

JURNAL LIBER

A

RECLAME CONCUR!

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
sb_secretariatffirelad.ro


joi, 3 august 2006 CUVAO.

Chris poate deveni uragan
• în cabină. Cel mai mic bar din lume, al 
cărui proprietar speră să îl înregistreze în 
cartea recordurilor, este amenajat într-o 
cabină de semnalizare a căilor.ferate situată 
la Cleethorpes, în Marea Britanie.

• Pledează pentru Potter. Scriitorii ameri
cani John Irving și Stephen King au pledat 
pentru viața celebrului personaj Harry Potter, 
despre care autoarea acestuia, J.K.Rowling a 
declarat că s-ar putea să-l „ucidă" în ultima 
carte a seriei care îl are ca protagonist.

Brotâcelul cu ochi roșii (Agalychnis

Miami (MF) - Furtuna tro
picală Chris s-ar putea trans
forma în uragan în urmă
toarele 72 de ore, a anunțat, 
marți, Centrul Național pen
tru Uragane din Statele Unite, 
într-un buletin informativ 
publicat pe pagina sa de In
ternet, Centrul Național pen
tru Uragane cu sediul la Mia
mi a declarat că rafalele de 
vânt ale furtunii tropicale 
Chris ar putea ajunge la o 
viteză maximă de 119 kilo
metri la oră, ceea ce o trans
formă în uragan.

Regiunile din estul Statelor 
Unite se pregătesc să înfrunte 
un val de căldură care ar

10.000 de morți și dispăruți

Callidryas) a fost surprins de aparatul de 
■ fotografiat în rezervația naturală Montibel- 
I li din Ticuantepe, Nicaragua. (Foto: epa)

in jurul lumii
Berlin (MF) - Un cuplu 

german originar din 
Șchleswig-Holstein a de
cis să facă o plimbare ca
re va dura aproape trei 
ani, pe jos și cu căruța, 
în jurul lumii, pe o dis
tanță de 25.000 de kilo
metri. Susanne Bimek 
(32 ani) și Mirko Beuger 
(38 ani) au început marți 
această plimbare și vor 
trece prin 14 țări din 
Europa și din America, 
acompaniați de câinii 
lor, Happy și Pantova. Ei 
vor avea 60 de kilograme 
de bagaje, conținând, prin
tre altele, șase perechi de 
bascheți și un cort pen
tru două persoane.
. Călătoria are și un un 
scop ecologic. în fiecare 
țară pe care o vor tra
versa, cuplul va vizita și 
câte o zonă protejată 
prin lege și va face câte 
un raport pentru aso
ciația internațională pen
tru protecția mediului 
WWF.

Bere inuită
Nuuk (MF) - O fabri
că de bere din Groen
landa produce bere 
utilizând apa rezultată 
din topirea unor frag
mente din calota gla
ciară arctică. Proprie
tarii acestei fabrici de 
bere afirmă că apa 
este veche de peste 
2.000 de ani și este 
foarte pură, pentru 
că nu conține mine
rale și nici substanțe 
poluante. Este prima 
microfabrică de bere 
inuită (inuit - popula
ția indigena din Groen
landa) din Narsaq, un 
cătun aflat la circa 
500 de kilometri de 
Cercul Polar. Primii 
66.000 de litri de be
re neagră și blondă a 
fost deja trimiși pe 
piața din Danemarca, 
informează BBC. Be
rea are 5,5% alcool, 
costă aproximativ 4,9 
euro stida de jumătate 
de litru și este îmbute
liată în Germania.

■ Un ONG anunță 
10.000 de morți și 
dispăruți în inundațiile 
din Coreea de Nord.

Seul (MF)- Circa 10.000 de 
persoane au fost ucise sau 
sunt date dispărute în urma 
inundațiilor care au devastat 
o parte a teritoriului Coreei de 
Nord la jumătatea lunii iulie, 
a anunțat, ieri, o organizație 
sud-coreeană pentru drep
turile omului, citată de AFP.

Organizația Good Friends, 
considerată în general bine 
informată în legătură cu si-

Inundațiile devastează Coreea 
de Nord (Foto: EPA)

„Dezastru ecologic" în Liban

> 1 august, 1981: MW se lansează
■ dintr-un studio provizoriu din New Jersey -

■ Poluarea masivă cu 
petrol în apele teritoriale 
libaneze îngrijorează 
organizațiile de mediu.

Londra (MF) - Programul 
de Mediu al Națiunilor Unite 
(UNEP) și-a exprimat „adân
ca îngrijorare” referitoare la 
poluarea apelor teritoriale 
libaneze după identificarea 
unei pete de petrol produsă în 
urma bombardării de Israel a 
a termocentralei de la Jiyyeh.

Pata de petrol, considerată 
de asociațiile locale de pro
tecție a mediului drept un 
„dezastru ecologic”, s-a extins 
pe o lungime de 80 de kilometri 
în lungul coastei libaneze. 
Națiunile Unite împreună cu

Insigne pentru pasagere însărcinate
Video Killed the Radio Star, cu The 
Buggies, a fost primul videodip dif uzai

► 1983: Michael Jackson lansează Beat
It, și mai târziuThrîller, de 14 minute

1984: Madonna interpretează
’Like a Virgin la primul Video Music 
Awards__________________________________ _
» 1991: MTV își extinde programul 
introducând seriate scurte animate 
precum Beavis și Butt-head

••1992: Se difuzează prima competiție 
anuala MW Movie Awards

I* 1996: Poslul-frate MTV2 îi dă 
replica difuzând videoclipuri

te: 2002: Apare reality show-ul The Osbou- 
' rnes, care mai târziu câștigă premiul Emmy

• 2003: Madonna împarte săruturi 
fierbinți lui Britney Spears și Christi- 
nei Aguilera_____________________________

► 2005: Astăzi, MTV are peste 400 de 
milioane de spectatori din 176 de țări

■ Hotărârea va fi pusă 
în practică în trenurile 
din Japonia, pentru a li 
se ceda locul.

Tokyo (MF) - Pasagerele în
sărcinate din trenurile japo
neze vor purta insigne oferite 
de companiile de transport 
pentru ca ceilalți călători să 
știe că ar trebui să le cedeze 
locul, informează ediția elec

© GRAPHIC NEWS

Furtuna Chris (Foto: epa)

putea provoca numeroase vie-, 
time, temperaturile ajungând 
la 38 de grade Celsius, dar 
furnizorii de electricitate au 
declarat că pot asigura nece
sarul energetic.

tuația din Coreea de Nord, a 
afirmat că presa oficială de la 
Phenian conisderă inundațiile 
drept cele mai grave din 
ultimul secol.

„Circa 4.000 de persoane 
simt încă date dispărute și ne 
așteptăm ca bilanțul final să 
ajungă la 10.000 de victime”, se 
arată într-un comunicat al 
organizației. Presa oficială din 
Coreea de Nord a anunțat până 
acum că „sute de persoane” au 
murit sau sunt date dispărute.

Ploile torențiale care au 
căzut în data de 10 iulie au 
provocat pagube mult mai 
importante decât a recunoscut 
regimul comunist de la Phen
ian și decât a anunțat recent 
Crucea Roșie, aprecia, la sfâr
șitul lunii iulie, Good Friends, 
organizație independentă care 
încearcă să obțină informații 
despre situația din Coreea de 
Nord, în special în ceea ce 
privește refugiații și drep
turile omului.

Pata de petrol se întinde pe o lungime de 80 de kilometri (Foto: epa)

alte organizații internaționale 
au asistat Guvernul libanez în 
eforturile de a ține sub control 
dezastrul, iar mai multe state 
mediteraneene au contribuit 
cu echipamente și personal.

tronică a Telegraph. Hotă
rârea a fost luată pentru a 
rezolva problema bărbaților 
care ezită să ofere locul unei 
femei deoarece nu-și dau Sea
ma dacă aceasta este în
sărcinată sau supraponderală.

65.000 de insigne „pentru 
femei însărcinate”, cu ima
ginea unei mame și a unui 
copil, sunt distribuite în 
prezent în stațiile din Tokyo. 
Japonezii suferă din cauza

Incidentul a fost cauzat de 
raidurile israeliene asupra 
centralei de producție a e- 
nergiei electrice de la Jiyyeh, 
situată la 30 de kilometri sud 
de Beirut.

aglomerației din trenuri, 
călătoriile în aceste mijloace 
de transport fiind foarte puțin 
confortabile și chiar pericu
loase pentru femeile însărci
nate.

Un studiu realizat recent a 
scos la iveală faptul că foarte 
multe femei își doreau ca spe
cialiștii să găsească o metodă 
pentru a-i determina pe bărbați 
să le ofere locul în mijloacele 
de transport în comun.

Conform informațiilor ini
țiale, 10.000 de tone de petrol 
au fost deversate din rezer
voarele lovite, însă cantitatea 
totală ar putea fi de 35.000 de 
tone.

Centru] regional de reacție 
în situații de urgență provo
cate de poluarea maritimă 
(REMPEC), cu sediul în Mal
ta, care acordă consiliere 
Guvernului de la Beirut, a 
afirmat că „o cantitate redusă 
de petrol” a atins coastele 
siriene, la nord.

UNEP a admis că petrolul 
reprezintă un pericol pentru 
biodiversitatea Mării Medi
teraneene, însă a declarat că 
pata ar putea afecta și viața 
locuitorilor din regiune după 
încheierea conflictului.

Locarno Ieri, specta
torii au vizionat în Piaz
za Grande un documen
tar înainte de deschide
rea Festivalului Inter
național de Film de la 
Locarno. (Foto: EPA)


