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Cerul va fi parțial senin. Sunt posibile

dimineața la prânz

Astăzi, Jurnal TV.
* Sărbătoare. Angajații de la Combinatul Mittal Steel din Huipedoara vor sărbători în data de 15 august ;,Ziua Siderurgistului", la Cinciș. Vor fi organizate competiții sportive, manifestări culturale, astfel încât cele câteva ore libere ale siderurgiștilor, să fie mai speciale. (C.P.)

Facturile ne vor da fiori
■ La iarnă, valoarea 
facturii la energia ter
mică va crește în medie 
cu 15-20%.

Deva (C.P.) - Guvernul a eliminat prețul național de referință pentru gigacalorie, introducând în locul lui pre

Testare gratuită a glicemiei
Deva (D.I.) - Devenii pot beneficia de testarea gratuită a glicemiei, în cadrul unei acțiuni care va fi organizată sâmbătă de filiala hunedoreană a Partidului Conservator. Consilierul județean Daniel Andronache a precizat că în acest sens, în zona Trident, din cartierul Micro 15, va fi instalat un cort unde vor putea fi efectuate testele. în județ 12.000 de persoane sunt bolnave de diabet, dintre acestea 1.554 fiind dependente de insulină. în urmă cu două săptămâni, reprezentanții PC Hunedoara au mai organizat o acțiune de testare gratuită a glicemiei, la care au participat 550 de persoane.
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Sportivii legitimați la secția de canotaj a CSS Deva și-au sacrificat vacanța pentru visul de a face performanță. Canotorii deveni au ca obiectiv câștigarea a cel puțin trei medalii la Campionatul Național de Canotaj Viteză (2000 metri) al juniorilor care se va desfășura pe canalul Midia - Năvodari. /p.7 (Foto: Traian Mânu)

■ Polițiștii au reușit să 
prindă într-o noapte 12 
prostituate și au dat 
amenzi de 6.500 lei.

Ilia (M.T.) - în noaptea de miercuri spre joi, polițiștii din ca-drul Biroului de Poliție Ru-rală Ilia și ai Posturilor de Poliție Burjuc, Gurasada și 

țuri de referință locale, care pot fi stabilite de către operatorii de termoficare, împreună cu primăriile. Ca urmare a acestei măsuri, gigacaloria ar putea ajunge la o valoare medie de 145 de lei noi, preț plătit de populație. Din costurile totale de producție, statul va suporta 45%, ca sub

de fetite,
A 1Zam au desfășurat o acțiune pe linia depistării persoanelor care comit acte și fapte de prostituție, precum și pe linia prevenirii și combaterii actelor de violență. Astfel, au fost depistate un număr de 12 tinere care-și practicau „meseria” pe DN 7.Fetele prinse cu „mâța-n sac”, au fost sancționate con

venție pentru combustibil, iar autoritățile locale - 10%. în județ situația diferă de la o localitate la alta. La Deva nu este stabilit clar dacă Primăria va prelua Termocentrala Mintia sau dacă va avea loc fuziunea dintre Calor, societatea de distribuție, și Termocentrală. „Știu că tre

pe DN7travențional, iar valoarea totală a amenzilor a fost de 6.500 lei noi. De asemenea trei angajați ai unor unități de alimentație publică au fost avertizați să nu-i mai servească pe consumatorii aflați sub influența băuturilor alcoolice. Măsura a fost luată pentru a preveni eventualele scandaluri și acte de violență. 

buie să avem un operator unic, însă nu pot să spun cât va fi prețul gigacaloriei. Sperăm să rămână la valoarea de anul trecut”, a declarat loan Cristea, directorul Calor. Acum, fără subvenții, costul de producere și distribuție a energiei termice la Deva ar fi de 176 lei noi. /p.3

Cabinete 
cumpărateDeva (I.J.) - Medicii de familie și specialiștii din ambulatoriu își pot cumpăra, în cel mult trei luni, cabinetele în care lucrează. Procedurile vor demara în data de 15 august, /p.5

Evoluția numărului de sportivi legitimați 
la nivelul județului Hunedoara Parteneriat pe calitate

rr- Anul Numărul sportivilor

Grafica Cl sursa Direcția Județeană de Stab$tKâ Hunedoara

■ Aradul și Orăștia au 
implementat un sistem 
de management al 
calității.

Orăștie (D.I.) - Primăria Orăștie, în parteneriat cu Primăria Arad, au început în 2004 derularea unui proiect privind îmbunătățirea calității serviciilor oferite de angajații celor două instituții cetățenilor. Potrivit primarului Iosif Blaga, proiectul a fost coordonat de Institutul Român pentru Educație și Calitate Europeană și finanțat din fondurile

MEdC. „Practic s-a elaborat un sistem de management al calității, conform cerințelor Standardului European ISO 9001/2001, ce are menirea de a evalua capabilitatea organizațiilor de a satisface cerințele clientului și eficacitatea sistemului. Practic, la ora actuală suntem singurii din județ care am obținut această certificare, deși există o hotărâre de Guvern în acest sens. A fost un lucru greu, dar noi 1- am făcut. Nu ne vom opri însă aici, ci vom extinde sistemul și la nivelul Consiliului Local”, a precizat Blaga.
aseară, la Galeriile de artă „Forma” Deva, cartea sa „Codul Zambaccian”, la eveniment fiind prezenți oameni politici locali, reprezentanți ai organizației PSD Hunedoara, istorici și scriitori locali, /p.3 (Foto: Traian Mânu)
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• Amânare. Ședința de joi a CNSAS se desfășoară fără cvorumul necesar adoptării deciziilor, votul asupra contestației depuse de liderul PC Dan Voiculescu privind decizia CNSAS urmând să fie, cel mai probabil, amânat, a declarat purtătorul de cuvânt al Colegiului, Cazimir lonescu. (MF)• Colaborare, Coreea de Nord colaborează cu Iranul în domeniul fabricării rachetelor balistice, probabil folosind tehnologie chineză, aceste țări construind baze pentru amplasarea rampelor de lansare, susțin experți din Coreea de Sud. Colaborarea se desfășoară în cadrul unei rețele internaționale care include și Pakistanul. (MF)

Radu Timofte (Foto; epaj

Demisie validata
București (MF) - Comisia parlamentară de control al activității SRI a decis că Birourile Permanente ale Camerei De- putaților și Senatului trebuie să convoace plenul reunit al Camerelor pentru a lua act și a a- proba demisia lui Radu Timofte din funcția de director al SRI. Comisia SRI va Înainta un raport către cele două Birouri Permanente, în care va formula această recomandare, a precizat președintele Comisiei, Radu Stroe, adăugând că temeiul legal invocat este articolul 33 alin. 4 din legea de organizare și funcționare a SRI, potrivit căruia eliberarea din funcție a directorului SRI se face de către Camerele reunite, la propunerea președintelui țării. Stroe nu a avansat un termen la care cele două Camere ale Parlamentului ar putea fi convocate în ședință comună pentru a lua act de demisia lui Timofte.

Lista 
lui Flutur 
București (MF) - înso
țit de președintele PNL 
București, Ludovic Or
ban, ministrul Gheor- 
ghe Flutur a sosit joi 
3 august, de dimi
neață la CNSAS, pen
tru a depune o cerere 
referitoare la verifi
carea a 156 de libe
rali - demnitari, parla
mentari, miniștri, se
cretari de stat și șefi 
ai filialelor partidului. 
Flutur a arătat că 
membrii CNSAS tre
buie să stabilească în 
perioada următoare 
dacă aceștia au fost 
agenți sau informatori 
ai poliției politice. 
„Socotim noi, PNL, că 
este primul act con
cret, pragmatic în 
ceea ce privește refor
ma morală a clasei po
litice, de care se vor
bește de atâta timp. 
Acțiunea PNL este o 
invitație pentru întrea
ga clasă politică româ
nească de a face a- 
ceastă verificare, de a 
ne face curățenie și 
este, de asemenea, o 
invitație pentru cel ca
re au făcut poliție po
litică să facă doi pași 
înapoi", a precizat vice
președintele liberal.

(Foto: EPA)

Atentat. Cel puțin zece persoane au fost ucise, ieri, în urma exploziei unei bombe montată pe marginea unui drum, în cartierul Al-Amin din estul Bagdadului. (Foto: epa)<_______ _____________________ ■._______ î___________________ J

Ajutoare UE pentru Liban
Atena (MF) - Grecia a anunțat joi că va transporta gratuit, din portul cipriot Larnaca în Liban, ajutoarele umanitare pe care statele membre ale UE le vor acorda acestei țări. „Transportul se va face la bordul unei nave a marinei de război elene, iar Ciprul va oferi serviciile portului Larnaca", se arată într-un comunicat al Ministerului grec de Externe. Oficialul a amintit că „Grecia a transportat în primă fază mii de refu- giați din zona de conflict în Europa și a oferit un ajutor umanitar".
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Pierderi, ofen siva israeliană în Liban s-a soldat cu moartea a 900 de persoane și rănirea altor 3.000, o treime dintre victime fiind copii sub vârsta de 12 ani, a declarat, joi, 3 august premierul libanez Fouad Siniora. Șeful Guvernului de la Beirut a declarat că aproximativ un milion de persoane au fost nevoite să se refugieze din cauza bombardamentelor. (Foto. EPA)

Punct șantajului cu dosare!
r>, . .j a.I i _ + r\ „clo 0*7 11 > rin Irwin imv> +o+ill Worlll .Qfl-no a■ Deputatul PSD Ion 

Stan a cerut și desecre- 
tizarea dosarelor poli
țiștilor și judecătorilor.

București (MF) - Comisia de control a activității SRI a discutat, joi, despre hotărârea CSAT privind desecretizarea dosarelor demnitarilor, fără a ajunge la o concluzie comună, poziția cea mai radicală împotriva deciziei CSAT având-o deputatul PSD Ion Stan, secretarul Comisiei. Deputatul PSD a declarat că hotărârea CSAT este „nulă și neavenită" și a precizat că va solicita, personal, Comisiilor juridice ale Parlamentului să prezinte un punct de vedere față de a- ceastă hotărâre. Stan a explicat și motivațiile pentru care consideră decizia CSAT drept nulă și neavenită. Astfel, el a spus că CSAT nu avea com

petență să emită o notărâre de desecretizare a dosarelor și că prin această hotărâre este modificat conținutul unor legi în vigoare.
Hotărâre discriminatorieDeputatul PSD a susținut că hotărârea CSAT este discriminatorie, apreciind că CSAT

nu poate să se substituie legiuitorului și să ceară desecreti- zarea doar pentru șase categorii profesionale. „Numai șase categorii profesionale, din

cele 27 prevăzute de lege, vor face obiectul desecretizării, celelalte nu", a spus Stan, arătând că nu înțelege de ce în aceste categorii nu sunt incluși judecătorii sau polițiștii.Ion Stan a ținut să precizeze că este de acord cu dese- cretizarea tuturor dosarelor politicienilor care au colaborat cu fosta Securitate, arătând că a sosit momentul să se pună punct „șantajului cu dosare". „A sosit momentul să punem punct șantajului cu dosare, practicat de multă vreme de cei care se aflau la putere", a spus deputatul PSD, precizând că se referă la toată perioada post-decem- bristă. El a arătat că acest lucru trebuie urmat, însă, de adoptarea legii lustrației și a legii privind Agenția națională de integritate.în schimb, președintele Comisiei de control a SRI, depu-

tatul Radu Stroe a salutat hotărârea CSAT, pe care o consideră perfect legală. El a mai spus că a remis ministrului Vasile Blaga o documentație privind dosarul Dunărea.W.......................................
Cmnfeufe de resort 

pot inițfao dezbatere dar bu se 
pot substitui Parlamentului.

Attila Verestoy..............................La rândul său, deputatul PD Cristache Rădulescu a spus că decizia CSAT de declasifi»,- care a dosarelor demnitarilor , este corectă, necesară și le-1' gală. Senatorul UDMR Attilă Verestoy a precizat că membrii Comisiei SRI au căzut de acord asupra faptului că hotărârile CSAT „fac obiectul competenței Parlamentului, nu al unei comisii".
Baza legală pen
tru desecretizareOrdonanța de urgență de modificare a Legii 187/ 1999 privind accesul la propriul dosar și deconspi- rarea securității ca poliție politică oferă baza legală pentru desecretizarea dosarelor deținute de CNSAS, a declarat, joi, președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu (PNL). Liderul liberal a mai afirmat că se interesează în mod frecvent de modul în care se desfășoară acest proces.

Ofițerii acoperiți din presă
■ Stroe: „Riscurile și 
amenințările la adresa 
siguranței naționale nu 
se găsesc în redacții".

București (MF) - Președintele Comisiei parlamentare de control a SRI, Radu Stroe, a a- nunțat, ieri, că o parte a membrilor Comisiei vor începe, în zilele următoare, o anchetă la SRI în legătură cu informațiile referitoare la presupuși ofițeri infiltrați în mediul jurnalistic. El nu a oferit amănunte suplimentare, argumen

tând prin natura secretă a u- nor astfel de informații. Stroe a mai precizat că, în cazul anchetei referitoare la ofițerii de informații aflați sub acoperire în presă, nu există un termen limită până la care Comisia trebuie să întocmească un raport, așa cum este prevăzut pentru ancheta în cazul Hays- sam (20 august).Președintele Comisiei SRI a apreciat că problema ofițerilor acoperiți, infiltrați în diverse redacții este una „extrem de gravă", el exprimân- du-și convingerea că riscurile

și amenințările la adresa siguranței naționale „nu se găsesc în redacții" și deci nu ar fi existat motive argumentate pentru ca Serviciul să infiltreze în mediul jurnalistic ofițeri sub acoperire.„Să strecori un agent acoperit în redacții este o crimă, o rușine", a mai spus Stroe, a- preciind că SRI avea la dispoziție alte mijloace pentru a afla eventuale informații legate de jurnaliști, de directorii de presă și despre mediul de presă, decât infiltrarea de ofițeri acoperiți.
Popularitatea lui Chirac și Villepin

Franța a cerut în 
mod repetat încetarea 
imediată a focului în 
Liban.

Paris (MF) - Popularitatea președintelui francez Jacques Chirac și cea a premierului Dominique de Villepin au crescut datorită eforturilor acestora de a pune capăt ofensivei israeliene în fostul protectorat francez Liban, relevă un sondaj de opinie publicat miercuri, citat de Reuters.Franța a cerut în mod repetat încetarea imediată a focului în Liban, iar Chirac a cata

logat drept „disproporționată" riposta Israelului la răpirea de către milițiile Hezbollah a doi militari israelieni. în pofida creșterii cu câte cinci procente a sprijinului față de Chirac și Villepin, cota lor de popularitate rămâne destul de scăzută. Sondajul de opinie lunar, realizat de institutul TNS-Sofres pentru cotidianul Le Figâro arată că popularitatea lui Villepin se ridică la doar 22 la sută, în timp ce cea a lui Chirac este de 21 la sută.Guvernul lui Villepin s-a confruntat cu o serie de crize în ultimele luni, iar cota sa de popularitate a scăzut până
Jacques Chirac (Foto: epa)aproape de niveluri record. Considerat un candidat favorit în cursa prezidențială de anul viitor, a pus sub semnul întrebării participarea sa.

Europa și SUA nu 
cred în politiceni

București (MF) - Un studiu la nivel internațional, realizat de grupul GfK, relevă că, în întreaga Europă și în Statele Unite ale Americii, politicienii nu beneficiază de o încredere deosebită din partea populației. Potrivit u- nui comunicat de presă al GfK România, aceste informații au fost relevate de studiul GfK - Indicele de încredere 2006, realizat în 19 țări, printre care și România, de către GfK Custom Research Worldwide.
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• Copil mort. O fetiță de șase săptămâni, din Hunedoara, a fost găsită moartă, miercuri, în locuința mamei sale Rozalia L., de 28 de ani, din localitate. Poliția Municipiului Hunedoara efectuează cercetări pentru luarea măsurilor legale și s-a stabilit că în cauză nu sunt suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale. (M.T:)

17 La Brad, cea mai scumpă Gcal
■ în municipiul Brad se 
înregistrează cea mai 
mare valoare la giga
calorie.

-<• Accident. Conducătorul unui Renault, '•♦rancisc S., de 30 de ani, din Oțelu Roșu, nu a adaptat viteza într-o curbă și părăsind carosabilul, s-a răsturnat, în apropiere de Zei- cani. în urma impactului, D.S., de 5 ani, Me- zinca S., de 53 ani. Adriana S., de 25 ani, F.S., de 1 an și Mariana M., de 25 ani, toți din Oțelul Roșu, au fost ușor răniți. (M.T.)

Clara Fâs
clara.pas@informmedia.ro

Lansarea „Codu
lui Zambaccian"

Deva (M.S.) - „Codul Zambaccian” este titlul cărții lansate aseară, la Deva, de către fostul lider PSD și premier al , României, Adrian Năstase. Apreciată de autor ca o „cronică a unor întâmplări săptămânale privite cu sarcasm, ironie și o doză de subiectivism”, cartea reunește mai multe editoriale publicate în presa centrală. Deputatul PSD se va afla astăzi in munici- 
gțgul Brad, unde va pri- ^i titlul de „Cetățean de onoare” al localității. Titlul a fost conferit prin- tr-o hotărâre a Consiliului Local Brad în anul 2004, după ce, în calitatea sa de prim-mi- nistru, Adrian Năstase a aprobat alocarea de fonduri pentru finalizarea ’'linei centrale zonale ce asigură energia termică locuitorilor din zonă.

Deva ■ Cetățenii plătesc aici 358 de lei pentru gigacalorie, poate cel mai mare preț din țară, după cum opinează viceprimarul municipiului Brad, Aurel Circo. „Cred că iarna viitoare va fi una în care oamenii vor trebui să facă un efort deosebit pentru

a plăti facturile. Primăria nu va putea da mai mult de 10% ca subvenție locală, deoarece încasările noastre sunt înjumătățite de reducerea care se acordă contribuabililor pentru faptul că locuiesc într- o zonă defavorizată. Pe de altă parte subvenția pentru combustibil de 45% alocată de stat, se traduce într-o diminuare cu 18% a prețului gigacaloriei. însumate ar fi 28% din 358 lei, ceea ce este foarte puțin. Această politică de subvenționare nu este a- vantajoasă pentru consumatorii cu venituri mici”, susține

loan Cristeaviceprimarul Circo. La Brad, termocentrala se află în sub- ordinea Primăriei. La Petroșani, însă lucrurile sunt total diferite, pentru că Termocentrala Paroșeni aparține Termoelectricii și deci,

Doru Vișan (Foto cl) este cel care sta-ANRE-ul bilește prețul gigacaloriei. Pentru iarna viitoare acesta va fi de aproximativ 110 lei/Gcal, ne-a declarat Doru Vișan, directorul Termocentralei Paroșeni.
li va faceți probleme legat de cât va costa la iarnă căldura9

Adrian Năstase

Ion Pitulescu

Justiția
Deva (M.S.) - Monica 
Macovei este cel mai 
bun ministru al jus
tiției pe care l-a avut 
România după anul 
1990, a declarat, ieri, 
fostul șef al Poliției 
Române, gen (r) Ion 
Pitulescu. „Dacă aș fi 
avut un ministru ca 
Monica Macovei, în 
perioada în care am 
fost șef al Poliției 
Române, s-ar fi putut 
realiza ceva în țară în 
domeniul justiției. 
Am lucrat direct cu 
mai mulți miniștri ai 
justiției, dar ea este 
cel mai bun dintre 
toți. Din păcate, cei 
buni nu prea au loc 
de alții", a afirmat 
vicepreședintele 
PPCD Hunedoara. 
El s-a arătat contrari
at de faptul că 
opoziția parlamen
tară a solicitat 
demisia ministrului 
Justiției. „Probabil că 
și pentru ei 
amenințarea este 
mare", a spus Pi
tulescu.

cu pensiile. Despre cât va fi factura la iarnă nici nu vreau să mă gândesc. Aș vrea să pun centrală, dar nu am bani. 
OVIDIU,
Deva

■a yră cam sperie gan- IVLdul cât voi avea de plată la iarnă, deși am montată centrală termică. Am auzit că și în cazul nostru facturile vor fi foarte mari.
Virgil Turdean, 
Deva

Eu sunt nemulțumită de faptul că ni se impută pierderile. Cu acestea se umflă mult valoarea facturii. Cât despre Mintia cred că ar trebui să aibă un preț mai mic. 
Nicoleta SabAu,
Deva

Concedierile trebuie
!"'■ Modificările Codului 
j Muncii rezolvă neînțe- 
î legerile dintre patro- 
i nate și sindicate.

Nu îmi fac probleme pentru că am centrală termică. Anul trecut am plătit cel mai mult 80 de lei noi pentru un apartament de două camere.
Ioan Grindeanu, 
Deva

Mă tem de ce va însemnă iarna viitoare din punct de vedere al cheltuielilor. Am centrală termică, iar anul trecut cea mai mare factură a fost de 150 lei noi. 
Valeria Suciu,
Hațeg

anunțate

Anumite cabinete ?i 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 Fatcaj Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.G. 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

Deva (C.P.) - Modificările aduse Codului Muncii cuprind precizări foarte clare privind modalitatea de informare și consultare a salariaților atunci când se fac concedieri colective, care vor rezolva disputele ce apar pe această temă între patronate și sindicate. Angajatorul trebuie să informeze în scris sindicatele despre con-

cedierile colective, acestea putând oferi soluții pentru evitarea disponibilizărilor de personal. „Codul Muncii va specifica clar, de acum încolo, cum se pot face concedierile colective, eliminându-se astfel posibilitatea ca patronii să comită abuzuri. Există și firme unde nu sunt sindicate, iar acolo reprezentanții salariaților vor trebui să apere interesele personalului”, a declarat Petru Vaidoș, președintele Sindicatului „Siderurgistul” Hunedoara. în situația în care, ulterior consultărilor cu sindi-

cățele, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris ITM și AJOFM, cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. Notificarea trebuie să cuprindă toate informațiile relevante cu privire la intenția de concediere colectivă, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaților, numărul salariaților afectați de concediere și data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.

Vor referendum!
Deva (D.I.) - Conducerea PC Hunedoara susține că trebuie modificată Constituția, pe baza unui referendum, astfel încât să se stabilească definitiv forma de guvernământ, “îmi este rușine că Traian Băsescu este președintele României. Nu se ocupă de atribuțiile ce-i revin și se amestecă în altele care nu îl privesc. M-am săturat să trăiesc bine”, a declarat Petru Mărginean, liderul PC.

puie
ît-

Recompensați de ziua lor
Petroșani (M.S.) - Minerii din cadrul CNH Petroșani vor fi recompensați cu prime în bani, cu ocazia „Zilei Minerului”, care se sărbătorește în 6 august.„Minerii care lucrează în subteran vor primi astăzi câte 340 de lei, iar angajații care iși desfășoară activitatea la suprafață vor beneficia de un adaos salarial în valoare de 200 de lei fiecare, în conformitate cu prevederile din contractul colectiv de muncă”, a declarat președintele LSMVJ, Zoltan Lacataș. Mani-

festările dedicate „Zilei Minerului” vor începe sâmbătă cu depuneri de coroane de flori la Statuia Minerului din orașul Vulcan și la monumentul din curtea minei Lupeni, unde și-au pierdut viața peste 20 de mineri în perioada 2001-2003. De asemenea, la Lupeni va fi organizată o ceremonie de comemorare a minerilor participant! la grevele generale din 1929 și 1977.în cursul zilei de duminică, LSMVJ a pregătit un spectacol în aer liber, care va avea loc în orașul Vulcan.
Birou parlamentar PPCD

Deva (M.S.) - Deputatul Mircia Giurgiu (PPCD), ales pe liste în județul Cluj, și-a deschis un birou parlamentar la Deva, el susținând că acțiunea face parte dintr-un proiect al Partidului Popular Creștin Democrat (PPCD- PNȚCD). „Organizația locală a PPCD se va ocupa de cabinetul parlamentar și va prelua problemele semnalate de oameni. Problemele importante vor face obiectul unor interpelări sau declarații politice”, a afirmat deputatul PPCD-PNȚCD.

Potrivit sursei citate, PPCD-PNȚCD intenționează să acopere cu cabinete parlamentare toate orașele reședin- ă de județ.

CONCURS

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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1792 - S-a născut poetul englez Percy Bysshe Shelley (m. 
1822) : /- S :
1859 - S-a născut scriitorul norvegian Knut Hamsun, lau

reat al Premiului Nobel pentru Lite- 
ratură pe anul 1920 (m. 1952).
1875 ■ A murit scriitorul danez Hans 
Christian Andersen._________________
1889 - A încetat din viață Veronica 
Micle, „primul poet eminescian, primul 
discipol al marelui poet" (Tudor Vlanu)

(n. 18501. ;> r ____________________
1900 - S-a născut Regina Mamă Elizabeth, mama Reginei
Elisabeta a ll-a a Marii Britanii (m, 2002).______________
1901 - S-a născut Louis Armstrong, cântăreț de muzică 
de Jazz.

vînerlminim maxim
Cer mai mult noros. Maxima va fi de 33°C, iar minima de 11°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer temporar noros. Maxima va fi de 29°C, iar minima de 13°C.
Duminică. Cer partial senin. Maxima va fi 27°C, iar minima va fi de circa 12°C.

Calendar Creștin-Ortodox ______________________
4 V St. 7 tineri din Efes; Aducerea moaștelor Cuv. Mc. 
Evdochia; Sf. Sfințit Mc. Cosma Etolianul, întocmai cu 
Apostolii

Calendar Greco-Catolic ___
4 V Cei 7 Ss tineri din Efes, m (+ 270). Aducerea moaștelor
5 Eudochia, m (+ sec II). ăS loan Maria Vianney, pr (1859)].

Calendar Romano-Catolic
4 V Sf. loan M. Vianney, pr. **
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Berbec ..... ___________
Activitatea profesionali «itfi iftcNtl Mi pftHM șdîuti
de concentrare. Totuși, puteți tf I Z t r if
fllctualâ la locul de munci.

iNTRnVPKU IPi, BAI. CDRKNT

Energie electrică ________
Energia electrică va fi întreruptă intre orele:
- 8:00-18:00 - Dumbrava de Jos, Dumbrava de Sus și 
Toplița. :

Gaz metan ■ ____________
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă, în Deva, între 
orele:
- 9:00-16:00 - str. M. Eminescu, bl. C3, sc. E și bl: 42, 
sc. C.

Apă _____________________________
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele
- 8:00-15:00 - str. Cozia, nr. 4, Călugăreai (parțial), 
Bărnuțlu, Cozia, Densușianu, P. Maior, Socului, Barițiu 
(până la IBC). Al. Brazilor.

Soluția Integramal din numitul precedent -S-R-M-E - salariati - rume
na - N - TEC - AT - SI - E - IT - EDEM - IF - UM - PRO - APRIG - VS - BRUTARII 
- APA - ASCA - AMI - CUTIT - ICAR - AIA - ST - ZI - URI - AROMA - ADAM

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 1-26 august, Cuvlntul liber vrea s4-l 
demonstrezi cit de ujor te po{l Juce cu cuvintele. 
Dezleagi corect Integram* apirutl tn flecare ediție 
a ziarului }l trlmlte-o allturi de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau le OP1, CP 3, Deva, sau depune-o Tn cutiile spe
ciale Cuvlntul liber, pini tn 31 august. Extragerea va 
avea loc în 31 august, tn prezența unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT Ifl ION1IRI VALORICI. 
Informații suplimentara la nr. 0254-211275, Int. B806. 
Persoana de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajași Inform 
Media nici rudele acestora de gradele 1 II.

Nume............................................QÎr
Prenume.................................... k
Adresa.................................  ]
.......................Tel............................ i 
Localitatea................................. |
Sunteți abonat la Cuvântul liber? ■ 

DA □ NU □

REȚETA ZILEI

Mici (mititei)
Ingrediente: 1 kg carne tocată de vită cu 20% grăsime, 200 ml supă vacă, se ia ca măsură o linguriță de 5 ml, 5/4 cimbru pudră, 3/4 piper, 5/4 enibahar, 3/4 corian- dru, 1 chimen, 1/2 anason stelat (0,75 g), 1 linguriță de suc de lămâie sau otet, 7/4 bicarbonat, 1 ulei, 1 căpătână usturoi.
Mod de preparare: Aveți grijă ca lingurițele să fie rase nu cu vârf. Toate condimentele trebuie să fie pisate bine. Se stinge bicarbonatul cu sucul de lămâie. Se amestecă toate condimentele cu carnea tocată, bicarbonatul stins, mujdeiul și cu supa. Se umezesc mâinile și se fac micii. Ies cam 20-24 de bucăți. Se lasă o noapte la frigider. Se fac pe grătarul încins, la jar și se servesc cu pâine și muștar.

7D0 Jurnalul TVR. Sport 
8:10 Concordie și discordie 
TO|(comedie, SUA, 1987 
950 Integrame despre ’ 

integrare (2 episoade) , 
1035 50 de ani de diverts- ) 

mențin 50 de emisiuni i 
(r)

11:30 Reflector (r)
12:10 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (r) (serial)
1335 Planeta 1h jeanșl (r) 
13:35 Desene animate: Clii>

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Corry și restul lumii (r) 

0 (ep. 21, comedie, SUA)
15:30 Barney și prietenii ; 

(animație, SUA 1988) < 
16:50 Celebritățile timpului 

0tău (s)
17:00 Cony și restul lumii 

0(ep. 22, comedie, SUA)
17:30 Doctor Becker (ep. 23, 

comedie, SUA, 1998) 
18:00 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (ep. 25, 
dramă, Rusia/SUA)

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:20 Marțianul meu sonat
(comedie, SUA, 1999).

* ■ - Cu: Christopher Lloyd, • 
Jeff Daniels. R.: Donald 
Petrie

22:10 O tură de aventură. 
Prezintă Gianina Co- 
rondan și Tom Wilson 

22:50 Parfum de glorie... cu 
Lidia Si

23:45 Celebritățile timpului
0 tău (s)

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

020 Mahler (dramă, 
O Anglia, 1974). Cu: 

Robert Powell, 
Georgina Hale, Lee 
Montague. 
R.: Ken Russell

2:25 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:25 Nijinsky (r) (dramă, 
q SUA, 1980). Cu: Alan 

Bates, George De La 
Pena, Leslie Browne. 
D ■ Lin d Rncc

Taur . . _ .
începeți ziua plin de entuzleim |l wl Blfii 
demarați o noii tidm. Mia îfi ■ 
pe care ați tratat-o a superficialitate.

Gemeni _________ . .
Se pare că aveți dificultăți da comunicare șl nu rtușlțl 
vi faceți înțeles. Este indicat al amânați problemele tare 
necesită Dutere de concentrare șl rina i

<
R,‘ ......................................................................
Nu este recomandat si vl asurzi noi reapo 
pare câ nu sunteți în cea Mil Hl' i fermi. ] 
sfaturile partenerului de vlap, m m> 1»pi

Leu .............. . ...
Nu va sfătuim si vi faceți un program rtrtS pHrtru ill. DH1 
cauza evenim ițelor noigtepMl, veți MMM ÎF ' t IR- 
bați programul de mai multe ori. . | j .*• ,

a. Fecioara ....... ...................
eAJT încă de dimineață suntațl Irascibil fl riscat! si tensionați 

relațiile cu prietenii fi etmoiferi familia, ideile dum
neavoastră nu prea sunt acceptata ia itntursj,

............................_____________________________ ............................................................. ..

în prima parte a zilei mb putea si f!| cartel A ..r f 
rarhlc pentru că nu ați reușit al' flaaNaa|l ■ ttBHHlV ter
men. Se pare câ nu dumnaavoartrl isedg jh

Scorpion _ _ ___________ __
Vă concentrați întreaga atenție Ritvi un<»facerl pro
mițătoare șl neglijați relațiile sanlimentele. Partenerul de 
viață vă reproșează că neglljețl familia.

Săgetător __ ___ _________
Este posibil să vă confruntați hi probleme M» 
timentală care vă Indispun fi vi cam <t 
cazul să „depuneți armele" |l i “““

Capricorn ___ ____ _

r

■

d»

din

X

. A’— -
Sunteți Iritat $1 nu reușiți să vi mrhMMm
cauza unei vești rele pe care o primiți da le penoanaM
Riscați să provocațl dispute verbale cu cei Mim joi

vărsător
Astăzi nu sunteți prea comunicativ și este indicat ii «A- 
tați întâlnirile dt ifacerl sau cu prietenii. M fl fain» tir na 
vă angajați în activități Importante. ....

Pești __________________ ... .. . . ..... ...
Partenerul de viață, nu este ie acoțd să pi a 
călătorie de afaceri, motivând dl M ah momentul jpM- 
vlt. Stablliți-vă prioritățile șl țineți cont de sfaturile unei

ACASĂ 1 DEVA
7:00 Știrile ProTv. 

Cese întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea 

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

10.00 Fantomas 1h acțiune
Q(film artistic, 

reluare) 
1200 Apropo Tv 

(reluare) 
1300 Știrile ProTv 
1400 Fapt divers (dramă, 
▼ [3 România, 1984). Cu: 

liarion Ciobanu, Patri
cia Grigoriu, Răzvan 
Popa, Mitică Popescu. 
R.: Andrei Blaier 

16.00 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 A fost odată în China
Q 2 (acțiune, Hong Kong, 

1992). Cu: Jet Li, 
David Chiang, 
Rosamund Kwan. R.: 
Hark Tsui 

23:00 La Servid (r) 
23:45 KI
145 A fost odată Tn China
O 2 (film, r) (film artistic, 

acțiune, Hong Kong, 
1992).
Cu: Jet Li, 
David Chiang, 
Rosamund Kwan. 
Regia: 
Hark Tsui 

340 Omul care aduce 
cartea (reluare) 

345 Stilul Oana Cuzino 
(reluare) 

4:30 Apropo Tv
(reluare)

530 La Bloc (reluare) 
630 Teo (emisiune de 

divertisment) 
(reluare)

6.00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei.

7:00 Știri
* 9:00 Tn gura presei 

(reluare)
10:00 Concurs interactiv 

' 11:00 Fete și băieți
0(film serial, dramă,

Italia, 2004)
< 12:00 Anastasia

0(film serial)
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

, 13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe

13:45 Afurisitul de telefon 
’H (comedie, SUA, 2000).

Cu: Diane Keaton, 
Walter Matthau, Meg 
Ryan, Lisa Kudrow. R.: 
Diane Keaton.
Trei surori fac și ele 
ceea ce pot mai bine 
se luptă cu viața.

16.00 Observator
) 16:45 Secretul Măriei (serial) 

19:00 Obsen/ator. Sport 
Meteo

ț

20:45 Bărbați în negru
Q (SF, SUA, 1997). Cu: 

Will Smith, Tommy Lee 
Jones, Linda Fiorenti- 

j no, Vincent D'Onofrio, 
Rip Tom. R.: Barry 
Sonnenfeld

2245 Infanteria stelară (SF, 
g SUA, 1997). Cu: 

Denise Richards, 
Casper Van Dien, Dina 
Meyer. R.: Paul Verho
even.
Un altfel de inamic, un 
altfel de război... 
Cândva, în viitor, în 
Buenos Aires, patru 
tineri, băieți și fete, se 
pregătesc să devină 
ofițeri ai Serviciului 
Federal.

130 Stagiarii (s) 
2:00 Concurs interactiv 
330 pcnipi (comedie,

[aț coproducție, 2000). Cu: 
Ezio Gregio. R.: Ezio 
Greqio

8:00 Cronici mediteraneene 
(doc) 9:00 Sărutări furate (s) 
10:00 Plaja lui Măruță 11:30 
Caracatița (r) 1230 Expediție în 
necunoscut - Pe valea Baira- 
man în Papua Noua Guinee (II) 
(doc.) 1400 Fergus McPhail (s) 
1430 Aventuri secrete (s) 1500 
împreună în Europa! Magazin 
interetnic 1600 Jurnalul TVR (r) 
16:30 Lecția de engleză (r) 
1700 Dincolo de hartă 1735 ; 
Sărutări furate (s) 1830 CE de 
Natație. Transmisiune directă 
de la Budapesta 20:00 Ray 
Mears (s) 2035 D'ale Iu' Mitică 
2130 Jurnalul TVR 22:10 Liga 
gentlemanilor (s) 22:45 Docu
mentar 23:15 Coolmea dis
tracției estivale 0:15 Campi
onatul European de Natație (r) 
1:15 Pasiuni (r) 245 Expediție 
în necunoscut

830 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 1030 
Căsătoriți pe viață (serial, 
SUA, 2001). Cu: Donal Logue 
11:35 Desene animate: Mr. 
Bean 12:00 Look who is wi
nning 13:05 Căsătoriți pe 
viață (s) 1335 Cosby (s) 14.00 
That's 70's show (s) 14:30 Fe- 
tze Fetze (r) 1530 înfruntarea. 
(r) 16:00 Naționala de bere : 
1630 Elisa (s) 17:30întreabă- 
I pe Gabi 1830 Știri Național 
TV 20:00 Film artistic 22:00 
Film artistic 24:00 Emanuelle 
(serial erotic)

" • ■ . : ■

935 Krypto, câinele erou (s,_r) 
10:30 Icstrim Tivi (s) 11:00 în 
mâinile străinilor: Povestea 
unor copii (film, r) 1330 Kryp
to, câinele erou (s) 14:00 Des
coperă România (r) 14:15 Lu
mea PRO CINEMA (r) 1445 Te
rapie intensivă (r; 1630 Cheers 
(r) 1630 Othello (dramă/ tra
gedie, SUA, 1995) 1930 Tera
pie intensivă (s) 2030 Calea 
misterelor (s, SF, Canada/ SUA 
2000) 22:00 Beat (dramă) 
24:00 Alias (s) 130 După-ami- 
ază în stil Gaudi (dramă/come- 
die, Spania, 2001)

063007.00 Observator (r) 
1630-1645 Știri locale -

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
6:30 La Tormenta (r) 7:30; 
Visuri fără preț (r) 8:30 Cio-! 
colată cu piper (s, Brazilia, 
2003) 1030 Iubirea mea, pă-, 
catul (s) 1130 Celebritate (r) • 1030 Premiile 
12:30 Minciuna (s) 1330 în- -------------
ger sălbatic (s) 1530 Marilyn ; 
(s) 16:30 Visuri fără preț (s) > 
17:30 Poveștiri adevărate 
1825 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s) 2030 La Tormen- ' 
ta (s) 2130 Tărâmul pasiunii 
(s) 22:30 Bărbatul visurilor 
mele (s) 2330 Celebritate (s)1 
0:30 Poveștiri adevărate (r) 
130 De 3x femeie (r) 3:00 Bu
cătăria pentru 
n

s. 
f

730 Flavours - 3 bucătari (r) 
8:00 Sport cu Florentina 835 
Teleshopping 840 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 940 Sunset! 
Beach (s) 10:40 Dragoste și 
putere (r) 1130 Tele RON J 
13:00 Garito - partea l+ll > 
1635 Dragoste și putere (s) [ 
17:00 Miss Worid România 
20061730 Trăsniți în NA.T.0.' 
(r) 1830 Focus 1930 Mariana 
- Prețul inocenței (s) 2030 
Poarta dragonului (aventură); 
2230 Fete fierbinți 2230 Foas 
Plus. Prezintă: Cristina Topes- 
cu 2330 Trăsniți în N AT.O. (r) s 
24:00 Miss Worid România

ropene de Film 2005 (Marea 
Britanie, 2005) 124» Homari 
de Brooklyn (dramă, 5UA 
2005). 1340 Prințesa ghețil 

n SUA 2005). 1520 
Prințesa îndărătnică 2 - Nun
ta! 5U. 2004)17:10 
Joey (Ep. 46) 1735 în ritmul 
tobei 'dramă, SUA 2002). 
1!>30 Chema, dnerrxs, dnsra 
(SUA 2006)2030 X-Mtn 2 (a- 
venturi, SUA 2003). 22:10 E- 
chlpa America: Jandarmul 
moraai (animație, SUA 2004). 
23:50 Freddy vs. Jason(horror, 
SUA 2003).

REALITATEA
9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
1320 Deschide lumea! 1430 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumea! 1730 Rea
litatea de la 17:001745 Edi
torii Realității 1830 Realitatea 
de la 18:00 2030 Realitatea 
de la 20:00 20:15 Reporterii 
Realității 2130 Realitatea de 
la 21:00 21:55 Prima ediție 
2230 Zece fix. Cu Stelian Tă- 
nase și Mircea Dinescu 2330 
Realitatea de la 23:00 2320

730 Jafuri imposibile 830 Vă » 
sailles-ul se dezvăluie 930

Documentarele Realității

TV
t 1

DISCOVERY
10:00 Euromaxx (r) 10:30 
Euroblitz (r) 1130 Ne privește.
Cu Alina Stancu 1230 Desti
nații la cheie (r) 1230 Tele
shopping 1335 Esentze (r) Cu ; 
llinca Vandici 1430 Teleshop- ș 
ping 1435 Lumea cărților 
1530 Teleshopping 1535 Eu- ? 
romaxx (documentar) 16:00 
Documentar 17:00 Vis de 
vacanță 1730 Pasul Fortunei. 
Cu Urania 19:00 Știri 19:20 
Hobby Mix. Emisiune de diver
tisment 20:00 Trenul vieții.' 
Talk-show 22:00 High Life 
2330 Documentar 2430 Știri ) 
0:15 Vedetele se întreabă 
(reluare) 1:15 Documentar (r)

Megarăzboaie cu fiare vechi 
1030 Natura în stare brută 
11:00 Mașini extreme 1230 
Motociclete americane 1330 
Jafuri imposibile 1430 Ver- 
sailles-ul se dezvăluie 1530 
Megarăzboaie cu fiare vechi 
1630 Brainiac Maniaci ai știin
ței 1730 Cwse 1830 Automo
bile americane recondiționate 
1930 Mașini extreme 2030 
Vânătorii de mituri 2130 Mo
tociclete americane 2230 O 
pradă mortală 2330 La un pas 
de moarte 2430 Mașini pe ale
se 130 Motoddete americane
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Devenii aleg clinica privata
• in farmacii. Ministerul a stabilit lista pro
duselor, altele decât medicamente, care pot 
fi deținute și eliberate de către farmacii, și 
anume: dispozitive de autotestare, plante

^.medicinale, uleiuri esențiale, articole desti- 
Cziate igienei buco-dentare, produse cosme

tice, produse dietetice, suplimente alimenta
re și produse de protecție sexuală. (IJ.)

• Regim. Regimul bazat pe crudități se ține 
maximum două săptămâni, susțin medicii 
nutriționiști. Un astfel de regim nu trebuie 
ținut mai mult de două săptămâni, deoarece 
organismul este privat de alți nutrienți nece
sari în buna lui funcționare. (IJ.)

Exerciții pentru plămâni
Deva (I.J.) - Sorina Păuca, Deva: „Am auzit că există un anumit tip de exerciții de respirație pentru bolnavii de bronșită cronică. Puteți afla ce m-ar ajuta?”
Medic: „Bolnavul poate sta culcat pe o parte, cu un săculeț cu sare așezat pe mușchiul diafragm. Exercițiul constă în ridi- „carea mâinii atunci când inspiră și coborârea ei la expirație. O respirație corectă presupune maximum 25 de inspirații și expirații pe minut, cu timpi egali între ele”.
Horea Ilinescu, Orăștie: „Am aflat că am hernie de disc. Se recomandă operația?”
Medic: „Intervenția chirurgicală în hernia de disc trebuie lăsată ca ultimă soluție. Trebuie încercat un tratament clasic. în situație de criză trebuie să vă tratați cu anti- inflamatoare nesteroidiene, supozitoare sau injecții sau, uneori cu antiinflamatoare steroidiene. Ele sunt mai eficiente, dar și efectele secundare sunt mai puternice”.

■ Orice vindecare pre
supune costuri uriașe. 
O parte infimă e con
tribuția statului.

INA JURCONE______________________
lna.jur<cn«9lnfQrmm«dla.ro

Deva - „La o populație de 480.000 de locuitori cât are județul Hunedoara, valoarea decontărilor anuale ale Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara se ridică la 160 miliarde de lei vechi, sumă care acoperă necesarul județului”, declară Victor Leu, director CJAS Hunedoara. Suma este derizorie, pentru că la o simplă operație aritmetică de împărțire, constat! că, pentru fiecare cetățean, se alocă de la stat doar 330.000 lei vechi. Realitatea e alta. Nu toți contribuie la bugetul de asigurări

Un hunedorean primește de la stat 33 de lei pentru medicamente (Foto cl)și nu toți sunt bolnavi. Iar mulți optează pentru farmacii și clinici private.
Sondaje de topîn aceste condiții, farmaciile și clinicile private fac bani grei de pe urma bolnavilor.

Cel puțin așa rezultă în momentul în care se plătesc impozitele.Cele mai rentabile afaceri în domeniu sanitar sunt cele cu medicamente. Banalele Al- gocalmin, Antinevralgic și Dicarbocalm sunt în topul

vânzărilor la farmacii. Cumpărate, ele au adîis venituri cu peste 432 la sută față de anul trecut.Locul II în topul județean îl ocupă clinicile private, care au avut o creștere cu 35% mai mare decât în 2005.

111 dt sfle aa mai 
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Cursul wlutar BNR - M.08.200B
[•••■■------ ---------------------------------------------- 'j

1 euro____________________________________ 3,5337 lei I
1 dolar american_____________ __ _________ 2,7697 lei !

_ 1 gram aur_________ _____________________ 57,5175 lei ,
1 liră sterlină_______  5,1837 lei ;

I 1 franc elvețian 2,2447 lei

www.finantare.ro
Deva (C.P.) - Acest site cuprinde intomafli 
despre finanțările nerambursabile, un cata
log al creditelor și ghiduri privind finanțările.

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.

[3 8 7
1 7 5 3 4
6 2

3 7
2 6 9 3

4 5
7 8

4 9 8 .... 2 5
8 9 6

Soluția jocului din 
numărul precedent
8 9 7 4 5 2 3 6 1
2 4 6 1 9 3 8 7 5
1 5 3:6 8 7 2 9 4
9 1 4 8 2 6 7 5 3
6 3 8 7 1 5 9 4 2
7 2 5 3 4 9 18 6
3 6 2|9 7 4 5 18
4 7 1 5 3 8 6 2 9
5 8 9 2 6 1 4 3 7

Cabinetele medicale se 
vor putea cumpăra
■ După ce au așteptat 
16 ani, medicii de fa
milie își pot cumpăra 
cabinetele medicale.

Ina Jurcone__________________
Ina.jurcont9informmedia.ro

Deva - Peste 500 de medici de familie care lucrează în cabinete închiriate, au șansa, de la 15 august, să le cumpere. “Legea 236/2006 prin care se modifică și se completează OUG 110/2005 privind vânzarea spațiilor cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical a

intrat în vigoare la 1 iulie”, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara.
Cine cumpără?Actul normativ vizează doar vânzarea spațiilor proprietate de stat sau a unităților administrativ-teri- toriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical. Au dreptul să cumpere spațiile medicii, medicii dentiști, dentiștii, biologii, biochi- miștii, fizicienii, tehnicienii dentari și celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfășoară activități conexe actului medical și care

Medicii își pot cumpăra cabinetele (Foto: cl)dețin în mod legal spațiul respectiv, precum și persoanele juridice/instituțiile de învățământ superior medical, care au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor, medicale sau desfășoară activități de învățământ superior medical.

Spațiile medicale care se află în sediile consiliilor locale și județene, regiilor și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, școlilor și altor instituții publice pot fi vândute numai cu acordul expres al proprietarului.
Internet pentru elevi și părinți

M în doua localități din 
Valea Jiului există o 
rețea de Internet unică 
în județ.

Aninoasa (C.P.) - Elevii, foștii absolvenți și părinții acestora, de la două școli din Aninoasa și Iscroni, pot folosi zilnic, până în data de 15 septembrie, calculatoarele din cele două laboratoare de informatică pentru a se obișnui cu mijloacele moderne de comunicație.Această facilitate este posibilă în cadrul programului „E vacanță!”, lansat de Primărie în colaborare cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. Școlile au fost dotate cu calculatoare prin proiectul „Economia bazată

pe cunoaștere”, prin care s-a creat o rețea ce oferă acces la internet de mare viteză, a declarat Ilie Botgros, primarul Aninoasei. Cele 38 de calculatoare performante din rețea conectează primăria, biblioteca locală, școlile și un punct de acces public la informație. Rețeaua a fost realizată cu fonduri de la Banca Mondială, derulate de MCTI, fiind

unică în județ. „O rețea asemănătoare se vrea a fi implementată la Uricani. împărtășim experiența noastră colegilor de la Primăria Uricani, pentru elaborarea proiectului. Ei au însă dezavantajul că bugetul local va trebui să asigure o contribuție de 50% din valoarea proiectului", a adăugat primarul Ilie Botgros.

Elevii deprind tainele Internetului (Foto: cl)

Bugetele companiilor 
decise prin ordin

București (C.P.) - Guvernul intenționează să modifice procedura de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli pentru companiile din subor- dinea ministerelor, printr-un nou sistem care va permite ca aceste bugete să fie aprobate printr-un simplu ordin al ministrului.în prezent, bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea ministerelor sunt aprobate de regulă prin hotărâre de Guvern, după ce au fost avizate de

către consiliile de administrație și mi-nisterele implicate.Executivul intenționează să introducă un nou mecanism decizional, structurat pe trei nivele, care nu va mai necesita o hotărâre de guvern. Astfel, bugetele companiilor vor fi aprobate printr-un ordin simplu al ministrului de resort, la care se va adăuga, dacă se va considera necesar și avizul ministrului Finanțelor. în județul Hunedoara aceste modificări vor viza companiile miniere.

Flagrant la TF
Petroșani (M.T.) - Un bărbat de 62 de ani, Emil R., din Petrila, a fost prins în flagrant de polițiștii TF, ieri dimineață, după ce a furat 20 metri de cablu din cupru care alimenta „semnalele de chemare”, din stația Petroșani. Trenurile nu au suferit întârzieri și au fost deviate pe rute ocolitoare. „Bărbatul este cercetat în libertate pentru furt calificat, distrugere și semnalizare falsă, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani”, declară comisarul șef Vasile Hrițac, șeful serviciului Poliției TF, Hunedoara.

Despăgubiri pentru agricultori
Deva (C.P.) - Producătorii agricoli din județ vor fi despăgubiți pentru culturile distruse în urma calamităților naturale înregistrate în perioada ianuarie - iulie 2006. Vor fi acordate despăgubiri pentru secară și grâul de toamnă și primăvară, în limita a maximum 470 lei/ha, orz, orzoaică de toamnă și primăvară, cu 430 lei/ha, rapiță de toamnă și primăvară, cu 470 lei/ha, porumb boabe, cu 500 lei/ha, floarea-soarelui, cu 450 lei/ha, soia, cu 550

lei/ha, sfeclă de zahăr, cu 750 lei/ha, legume, cu 1960 lei/ha și plante furajere, cu 560 lei/ha. Nivelul maxim al despăgubirilor reprezintă 70% din cheltuielile efectuate până la data calamităților. Pentru animale, păsări, albine și pești, despă- ! gubirile acordate reprezintă 80% din valoarea de asigurare, diminuată cu valoarea i subproduselor rezultate care pot fi valorificate. Cererile vor trebui depuse în termen ; de 60 zile de la data intrării în vigoare a HG.

http://www.finantare.ro
Ina.jurcont9informmedia.ro
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Autostrada, pe la Geoagiu
■ întâlnire între propri
etarii de terenuri și re
prezentanții Companiei 
de Autostrăzi.

• Cercetat. C. N., de 40 ani, din județul Arad, șef de tren, a fost depistat de polițiștii TF Brad că nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu privind verificarea și tratarea instructional a călătorilor și bagajelor voluminoase, permițând la două persoane să transporte opt bagaje voluminoase peste limita admisă în tren, de la Almaș, la Brad. (M.T.)
• înșelăciune. Administratorul unei societăți comerciale din Lupeni, a emis, în cursul lunii iunie, o filă CEC în valoare de 1.735,16 lei noi, către o societate comercială din București, fără a avea disponibil în cont, prejudiciul nefiind recuperat. Este cercetat pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. (M.T.)
Turism politic la CIDeva (D.I.) - Consilierul județean Liliana Țolaș a declarat că grupul Partidului Social Democrat din cadrul CJ Hunedoara atrage atenția asupra fenomenului de „turism politic” fără finalitate, practicat de conducerea instituției. „Nu suntem împotriva vizitelor în străinătate, dar dorim ca acestea să se finalizeze în rezultate concrete, sau cel puțin în semnarea unor protocoale care să specifice colaborarea ulterioară. Din păcate acest turism politic nu se finalizează, cheltuindu-se doar bani pe deplasările respective. Doar în ultimele deplasări din Italia și Franța au fost cheltuiți de la buget 114 milioane de lei vechi”, a precizat Liliana Țolaș.

Geoagiu (M.S.) - Proprietarii de terenuri pe ale căror suprafețe trece viitorul traseu al Autostrăzii Coridorul 4- PanEuropean s-au întâlnit ieri cu reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi, cu care au pus la punct ultimele detalii referitoare la modul de acordare a despăgubirilor de către stat, pentru zona Geoagiu.
Despăgubiriîn funcție de amplasamentul terenurilor ce vor fi expropriate, proprietarii acestora vor primi despăgubiri cuprinse între 4,1 și 4,95 euro pe metrul pătrat, a explicat primarul orașului Geoagiu, Simion Mariș. Urmează ca în zilele viitoare să fie încheiate formalitățile, iar cei 60 de proprietari, care locuiesc în Geoagiu, Gelmar și Romos,
„împreună vom face o diferență"

Reformarea clasei politice
Deva (D.I.) - Petru Mărginean, liderul PC Hunedoara, a afirmat ieri că la ora actuală este necesar să se efectueze un studiu pentru îmbunătățirea sistemului politic. “La propunerea noastră, Biroul Politic al partidului a hotărât constituirea unui grup de diagnoză socială care va fi coordonat de domnul general în rezervă Mircea Chelaru. Grupul va intra în contact cu toate elementele componente ale societății civile” a declarat Mărginean. Se are în vedere reorganizarea managementului guvernamental și schimbarea sistemului de formare a clasei politice. „în momentul de față, după 16 ani, ne aflăm în fața unei crize politice majore, legate de faptul că nu a existat în toți acești ani o preocupare pentru formarea și reformarea clasei politice” a precizat și vicepreședintele PC, Simion Molnar.

■ Peste 170 de volun
tari tineri din toată 
țara au făcut curățenie 
în municipiul Orăștie.

Daniel I. Iancu
danielJancu@informfnedia.ro

Orăștie - Rețeaua Națională de Tineret (RNT) a adunat în acest an, la Orăștie, peste 170 de tineri sub deviza „împreună vom face diferența”. Scopul acestei manifestări, desfășurate în colaborare cu Primăria Orăștie, a fost acela de a influenta tinerii pentru a se implica în comunitate prin munca depusă, la acțiuni participând și membrii Consiliului Local al Copiilor. Primarul Iosif Blaga a precizat că opt dintre cele nouă obiec

Simion Marișsă-și primească banii pe pământ. în opinia primarului Simion Mariș, valoarea despăgubirilor acordate este bună, dacă se ține cont de fap- 
tive avute în vedere au fost atinse. „A fost un lucru extraordinar. Tinerii și-au plătit transportul, au plătit formațiile ce au susținut concerte și au cumpărat din banii lor conținutul pachetelor oferite familiilor defavorizate. Noi am oferit cazarea, masa și am achiziționat materialele necesare pentru atingerea obiectivelor”, a spus Blaga.în timpul celor cinci zile cât au stat la Orăștie, cei peste 170 de tineri au ecolo- gizat diferite zone ale orașului, au vopsit pomi, pa- rapeți și bănci, au decolmatat șanțuri și rigole, au cosit și tuns vegetația, au salubrizat căi de comunicație etc. în plus, au pictat cu personaje din desene animate o sală

(Foto: CL)Primăria orașului Geoagiutul că prețul pentru un hectar era, înainte, de 40-50 milioane lei vechi. în zona Geoagiu, autostrada urmează un traseu în lungime de 7-8 

Voluntari RNT la Orăștie
(Foto: T. Mânu)educativă pentru preșcolari, precum și holul Centrului Social Comunitar, și au centralizat datele existente în bazele informative ale mai multor ONG-uri ce au drept scop furnizarea de servicii în comunitate. 

kilometri, fiind prevăzută construcția unei legături (bypass) pentru drumurile național și județean, la limita cu municipiul Orăștie.
DespăgubiriDeva (D.I.) - Cetățenii români, sau urmașii a- I cestora, ale căror bunuri au fost trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940, sunt îndreptățiți la compensații. Persoanele care nu au depus cereri și acte doveditoare până la data de 14 , aprilie 2006, le pot depune la Comisia Județeană Hunedoara până la data de 28.01.2008. Relații suplimentare se pot obține în fiecare a treia vineri din lună, la Instituția Prefectului - județul Hunedoara, între orele 09.00 - 14.00, la telefon 0254/ 211850.

Hațeg. Vineri”: ”o'râ” 14:00 
- Târgul meșterilor popu
lari; - ora 17:00 - Festi
valul național de inter
pretare a cântecului po
pular românesc „Cristian 
Răchitan", spectacol 
susținut de ansamblul 
„Bucura” - Hațeg și invi
tatul special Stana 
Izbașa.
Sâmbătă: Festivalul inter
național „Carpatica”: 
parada portului popular, 
spectacol prezentat de 
formațiile din: Ungaria, 
Bulgaria, Grecia, Cipru, 
Israel, Serbia, Spania, 
Italia, România. Specta
col de muzică ușoară 
susținut de formațiile: 
„Pragul de Sus”, din 
Timișoara, „Roy Martin", 
din Norvegia, Raluca, 
Eliza, invitată: trupa 
„Heaven".
Duminică: ora 11:00 - 
parada portului popular, 
spectacol folcloric prezen
tat de formați din: 
Novaci, Arad, Sântana- 
Arad, Lipova, Brad, Lun- 
coiu de Jos, Oțelu Roșu, 
Ilia, Jina, Vulcan, 
Mărtinești, Petroșani și 
fanfara din Vulcan. 
Soliști: Mariana Anghel, 
Mariana Deac, Lidia 
Benea, Mariana Sociu, 
Cristian Fodor, Eugen 
Mihăilă, Valentin Crainic,

Lenuța Evsei, Ana Ban- 
ciu, Ovidiu Homorodean, 
Ovidiu Olari ș.a. Mani
festările se vor încheia cu 
un foc de artificii.
Deva. Vineri: ora 19:45 - 
fiecare grup din țările par
ticipante la festivalul 
internațional „Carpatica” 
va dansa 30 de minute, 
pe terasa Casei de Cul
tură „Drăgan Muntean”. 
Săcărâmb. Duminică: 
Festivitatea de închidere 
a Festivalului Internațio
nal de Folclor „Carpati
ca", unde fiecare grup din 
țările participante va 
dansa 15 minute.

Hațeg. Sâmbătă: Casa de 
Cultură - expoziție de pic
tură și sculptură. Muzeul 
„Țării Hațegului".

Sport
Hunedoara. Sâmbătă: ora 
11:00 - stadionul M. 
Klein - meci de fotbal 
„F.C. Corvinul 2005 
Hunedoara” și „U. Cluj". 
Lupeni. Sâmbătă: ora 
11:00 - meci de fotbal 
(amical), între echipele 
„Minerul Lupeni” și 
„Minerul Motru".
Hațeg. Sâmbătă: ora 
11:00 - Zona de Agre
ment - Demonstrații de 
judo.
Duminică: ora 11:00 - 
Zona de Agrement - 
Demonstrații ale Servici
ului Public pentru Situații 
de Urgență, Salvamont, 
Compartimentului Primire 
Urgențe ale Spitalului 
orășenesc Hațeg.
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Comedie de groaza 4 
(Scary Movie 4)
Acesta este cel de-al 
patrulea și ultimul capitol 
al seriei de filme care 
parodiază pelicule pre
cum Saw, Saw II, The Vi
llage, The Grudge, War of 
the Worlds, Million Dollar 
Baby. Anna Faris și Regi
na Hall revin în rolurile 
care au făcut deliciul 
fanilor seriei, prostuța 
Cindy Campbell și, 
respectiv, Brenda. De 
această dată, împreună 
cu prietenii lor, cele două 
fete se luptă să salveze 
lumea de o invazie a 
extratereștrilor. Cindy 
Campbell se mută alături 
de Tom Ryan (Craig 
Bierko) deoarece are grijă 
de o bătrână. Ea desco
peră că noul apartament 
este bântuit de stafia

unui băiețel și încearcă 
să afle cine l-a ucis și de 
ce. în acest timp, 
extratereștrii „Tr-IPods” 
invadează Pământul, Iar 
Cindy trebuie să afle 
secretul pentru a-i putea 
opri. Regia: David Zu
cker

Hunedoara. Bazinul de 
înot. Pe lângă clipe petre
cute prin efectuarea unui 
sport care formează un 
trup armonios, la bazinul

de înot se poate benefi
cia de saună, masaj, sală 
de fitness, masă de 
tenis, bar și de serviciile 
unui salon de coafură și 
cosmetică. Prețul unui 
bilet de intrare: 90.000 
de lei pentru adulți și 
50.000 pentru copii cu 
vârste cuprinse între 5 și 
16 ani. Copiii sub 5 ani 
nu plătesc. Fiecare ser
viciu enumerat mai sus 
își are taxele sale, care 
putem spune că sunt 
avantajoase pentru client. 
Deva. Baza Sportivă 
„RealSport”, situată 
lângă Stadionul „Cetate", 
are, pentru cei care 
doresc să practice mini- 
fotbal, două terenuri cu 
gazon artificial (unul 
acoperit). Prețul de 
închiriere a unui teren 
este cuprins între 
500.000 și 1 milion de 
lei. Tel. 0742/051 547, 
0722/210 134.

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

.Night Club Latino”, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club”, din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 

2.00, distracție cu rule
ta electronică. Rezervări: 
0254/221220.

Twlam

Munții Retezat. Au unele 
din cele mai frumoase 
priveliști din Europa sud- 
estică. Masivul este tra
versat de multe poteci 
turistice, marcate pentru 
amatorii de drumeții. 
Cabanele turistice din 
jurul parcului vă așteaptă. 
Locuri de adăpost:
Cabana Pietrele, 1480 m 
altitudine, pe Valea 
Stănișoara, în pădure de 
conifere. Două corpuri de 
clădire și căsuțe din 
lemn, 150 locuri. Apă de 
izvor, lumină electrică de 
la generator. Bufet, can
ton silvic.
Cabana Gențiana (1670 
m), 30-70 locuri, pe 
Valea Pietrele. Apă de 
izvor. Nu are curent elec
tric.
Cabana Cascada (980 
m), situată în zona Câr- 
nic, 35 locuri. Oferă 
masă. Apă curentă, 
curent electric. Pot fi 
lăsate în siguranță auto
turismele celor care urcă 
pe munte.
Cabana Gura Zlata (775 
m), modernizată. Are și 
căsuțe din lemn. Apă 
curentă, lumină, restau
rant. Situată pe o terasă, 
deasupra Râului Mare.
Cabana Buta (1580 m), 
aflată aproape de limita 
pădurii. Bufet, apă de 
izvor. Nu are curent elec
tric.
Cabana Baleia (1410 m), 
situată la marginea 

poienii omonime. Bufet, 
apă de izvor. Nu are 
curent electric. Tot în 
poiană se află un canton 
silvic modernizat.
Minlstațiunea Râușor 
(1200 m). Hotel cu 30 
locuri, restaurant.
Popasul Narciselor (loca
litatea Sălașu de Sus), 
pe drumul spre Cârnic.
Casa de vânătoare Câm- 
pușel (pe Valea Jiului de 
Vest), accesibilă dinspre 
Câmpu lui Neag.
Cabana Cheile Butii (900 
m), cu confort turistic ridi
cat. Restaurant, cazare 
civilizată, 28 de locuri, 
curent electric, apă 
curentă, piscină.
Cu aprobare, pot fi 
folosite cantoanele sil
vice, casele de vână
toare, casele Academiei 
de la Gura Zlata, taberele 
de copii de la Brădățel. 
Se poate cere adăpost în 
colonia Tomeasa.
în drum spre cabana 
Gura Zlata întâlnim 
cabana Dumbrăvița: ca
zare în condiții civilizat» ’ 
apă curentă, curent ete~ 
trie, restaurant.
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• Rapid, fără Negru. Mijlocașul rapidist, .^Valentin Negru, nu este apt de joc pentru Jppartida de sâmbătă, de la Ploiești, pe care e- chipa giuleșteană o dispută în compania Jiului. Jucătorul a suferit o întindere la un antrenament în urmă cu două săptămâni și a început abia ieri recuperarea. El va fi prezent totuși în tribunele stadionului Astra. (C.M.)
FC CIP în cantonament la 
Muntele Mic

Deva (C.M.) - Lotul de jucători al campioanei României la futsal, FC CIP Deva, se află, începând de ieri, în cantonament la Muntele Mic. Stagiul de pregătire la 1850 de metri altitudine va dura până duminică seara, întrucât de luni jucătorii deveni vor demara pregătirea în sală sub comanda antrenorilor Artur Melo și Karoly Gașpari. „în cantonament a făcut joncțiunea cu echipa și componentul echipei naționale Florin Bîrcean, transferat la noi de la Silvanus Reșița. în schimb, sosirea * ucraineanului Gabriel Frolov mai întârzie câteva zile din cauza problemelor cu viza. Cantonamentul de la munte urmărește în primul rând crearea unei atmosfere bune în cadrul lotului, nu efectuarea unei pregătiri fizice intense”, preciza Paul Gre- cu, vicepreședintele FC CIP Deva.

Paul Grecu

Vâslesc
■ Canotorii de la CSS 
Deva își propun obține
rea a cel puțin trei me
dalii la CN de Viteză.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinutțlnlonnmedia.rc

Deva - Șapte sportivi legitimați la secția de canotaj a CSS Deva și-au sacrificat vacanța pentru visul de a face performanță. Claudiu Gajac, Radu Roșea, Andrei Jurcă, Raluca Urziceanu, Ioana Jurcă, Alin Drumar și Adrian Hălălăi au ca obiectiv câștigarea a măcar trei medalii la Campionatul Național de Canotaj Viteză (2000 metri) al juniorilor și pentru atingerea a- cestei ținte au trudit din greu.
Antrenamente intenseCei șapte vor pleca duminică, 6 iulie, pe litoral și vor lupta pentru un loc pe podium în cadrul concursurilor ce se vor derula în perioada 9-11 august pe Canalul Midia Năvodari. După participarea la CN de Viteză, canotorii vor mai concura în perioada 12-13 august și la Campionatul Național al clu-

împotriva secundelor

Canotorii deveni au „alergat" aproximativ 13-14 km/zi pe apele Mureșului (Foto: t Mânu)burilor sportive școlare.Față de alți tineri de vârsta lor care la încheierea anului școlar au invadat ștrandurile sau barurile, cei șapte canotori deveni și-au intensificat antrenamentele. începute încă de la finalul lunii martie, imediat după ce participaseră cu succes la Campionatul Național de Canotaj Fond pe distanța de 6000 de metri, pregătirile au devenit

din ce în ce mai dure odată cu vacanța. “Efectuăm câte două antrenamente pe zi, unul dimineața și altul seara, la baza clubului nostru de la Șoimuș. Pregătirea presupune alergare și parcurgerea a 6-7 kilometri cu barca în medie la fiecare antrenament pe apele Mureșului”, afirmau antrenorii Florin Lupu și Andrei Cismaș. Canotorii deveni vor lua startul în urmă

toarele șapte probe: simplu, dublu și doi fără cârmaci la categorie ușoară, dublu vâsle masculin și feminin și dublu rame masculin și feminin. Toți cei cinci băieți din cadrul lotului CSS Deva au fost medaliați în primăvară la CN Canotaj - Fond de la Timișoara și vor să confirme și aum, iar fetele speră să spargă gheața și să urce și ele pe podium.

încearcă depășirea limitelor

FI. Marin, între lamentări 
și optimism extrem

Deva (C.M.) - Cele mai valoroase sportive ale secției de lupte a CSS Deva, junioara Alina Pogăcian și cadeta Alexandra Leuca, vor participa, în acest weekend, la Campionatul Național de lupte al senioarelor, de la București, cu obiectivul de a urca pe podium. .^Sperăm ca fetele să demonstreze încă o dată că sunt talentate și bine pregătite șisă obțină medalii, chiar dacă vor avea adversare mai mari ca vârstă și cu mai multă experiență. Un succes la acest Campionat Național ar repara moralul sportivelor, după ce ambele au ratat de puțin prezența pe podium la Campionatele Europene la care au participat în această vară”, afirmau Cosmin Văcărașu și Suraj Moravan, antrenorii celor două sportive devene, multiple campioane naționale la categoriile lor de vârstă.

■ Antrenorul Jiului 
vrea maximum de 
puncte în meciurile cu 
Rapid și Dinamo.

ClPRIAN MARINUȚ 

trlprian.marinutoinformmedia.ro

Petroșani - Tensiunea dinaintea meciului cu Rapid, programat sâmbătă la Ploiești, îl dezvăluie pe Florin Marin, antrenorul Jiului, ca fiind un antrenor imprevizibil. Fostul tehnician al naționalei de tineret este greu de anticipat în alcătuirea echipei și atitudinea față de jucători, dar cel mai mult surprinde la capitolul declarațiilor. “Flocea” a început campionatul lamentându-se și punând înfrângerea din prima etapă cu FC Argeș pe umerii jucătorilor pe care i-a acuzat că au pierdut majoritatea duelurilor individuale. La scurt timp, FI. Marin și-a revizuit atitudinea și și-a încurajat fotbaliștii, îndem- nându-i să țină capul sus,

întrucât campionatul e abia la început și e timp de recuperat punctele pierdute. Ieri, cu două zile înaintea meciului cu Rapid, antrenorul Jiului a surprins și mai mult. El a spus că Jiul va aborda următoarele două meciuri, cu Rapid, din deplasare, și Dinamo, de pe teren propriu, la victorie.“O echipă care se respectă, este normal să abordeze meciurile la victorie. Nu contează că jucăm cu Dinamo sau cu oricare altă echipă, obiectivul este același: victoria.”, a afirmat Marin.
Probleme de efectivRevenind cu picioarele pe pământ, Florin Marin se confruntă pentru jocul cu Rapid cu mari probleme de efectiv. Omul cheie de la mijlocul terenului, Alin Paleacu a cărui absență s-a simțit e- norm și în prima etapă, își ispășește a doua eatpă de suspendare, după ce în turneul din Ungaria a scuipat un arbitru. Ionică Marinică și

Meciul de la Petroșani a fost marcat de incidente (Foto: t. Mânu)Adrian Ilie sunt suspendați pentru eliminările din partida cu FC Argeș, iar Adrian Lungan este incert suferind o contractură musculară. “Sunt pierderi importante, cel mai acut resimțindu-se cea a lui Alin Paleacu. Sper ca jucătorii care le vor lua locul să nu dezamăgească”, a spus “Flocea”.
Rapid vrea răzbunareDincolo de frământările lui FI. Marin, meciul se anunță foarte încins. Giuleștenii vor să se răzbune pentru ce s-a întâmplat la întâlnirea de pomină de la Petroșani, din ultima etapă a campionatului trecut, în care Rapid a avut cinci eliminați, iar partida s-a încheiat în minutul 76 cu

1-0 pentru Jiul. Rămâne de văzut dacă acum arbitrul va ști să țină jucătorii în frâu sau partida va degenera iar.
Jiul la bisericăJucătorii Jiului vor merge, azi, înainte de plecarea la Ploiești, unde se va disputa meciul cu Rapid, la o biserică pentru a se ruga. „Vor veni la biserică pentru o mică rugăciune și pentru a le da cruciulițe, mătănii și mir. Sunt foarte mulți jucători credincioși în e- chipă, care înainte de fiecare meci se roagă”, a declarat, ieri, preotul Gabriel Bulf.

Drept la replică / „Agro- 
company n-a tras sfori"Deva (C.M.) - în urma articolului „Calificare impusă din culise”, apărut în ziarul nostru de ieri, în care susțineam că jucătorii echipei din Deva au făcut figurație în partida CS Deva - Agrocompany Băcia, scor 3-4, din Cupa României, am fost contactați de Aurel Mureșan, președintele clubului din Băcia, care ne-a solicitat să facem câteva precizări. „Oficialii clubului Agrocompany Băcia nu au fost implicați în nici un fel de aranjamente de culise. Considerăm că echipa noastră a obținut califi- rcarea pe teren prin joc. Agrocompany a reușit victoria, profitând de faptul că jucătorii adverși nu s-au mai antrenat de mult timp împreună, întrucât CS Deva traversează o perioadă de criză și urmează să se desființeze”, a precizat Aurel Mureșan, președintele clubului Agrocompany Băcia. Suntem de acord cu afirmațiile oficialului de la Agrocompany, cu atât mai mult cu cât nici nu am scris altceva în articolul de ieri, dar susținem în continuare că jucătorii echipei CS Deva au fost în multe faze simple jaloane, facilitând victoria echipei din Băcia. Regulament:

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

A

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 par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 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 publicate 
în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs • 4 august 2006
Nume____________________ Prenume__________
Adresă
Telefon_________________ Sunteți abonat?_______________

CONCURS

trlprian.marinutoinformmedia.ro


SPORT / 8vineri, 4 august 2006
PE SCIB’RT’

i S 4 4 J -4 J <4 - • • • *V VVv — <.v«WWVW.«.VV%VVWWVV*v'• Plângere. Președintele clubului Leeds United, Ken Bates, va depune plângere împotriva campioanei Angliei, Chelsea Londra, pe care o acuză că a contactat ilegal trei tineri jucători, Michael Woods, Tom Tai- wo și Danny Rose. Bates va cere amendarea sau depunctarea formației londoneze. (MF)
Steaua a învins lejer ND Gorica

Argentina versus Brazilia
Buenos Aires (MF) - Reprezentativa de fotbal a Argentinei, care întâlnește Brazilia într-o partidă amicală la Londra, în 2 septembrie, va disputa un al doilea meci amical cu Turcia, în Germania, în luna noiembrie.„Meciul va avea loc în principiu la 15 noiembrie, dată autorizată de FIFA, probabil la Dortmund sau la Koln”, a spus impresarul Guillermo Tofoni, care a afirmat că întâlnirea prevăzutăinițial cu Ecuadorul, în Statele Unite, nu va mai avea loc.Partida cu Brazilia, care se va juca pe arena Emirates Stadium a echipei Arsenal, va fi prima pentru cei doi selecționeri, argentinianul Alfio Basile, respectiv brazilianul Dunga.

Carlos Dunga
(Foto. FAN)

Di Vaio la AS 
Monaco

Monte Carlo (MF) - Atacantul italian al echipei Valencia, Marco Di Vaio, a semnat un contract pentru două sezoane cu AS Monaco, formație antrenată de Ladislau Boloni.Di Vaio, în vârstă de 30 ani, împrumutat deja în iarnă de Valencia la AS Monaco, nu a fost menținut în lot de către conducătorii monegasci la finalul sezonului 2005- 2006, chiar dacă jucătorul a explicat tot timpul că vrea să acorde prioritate echipei franceze și că este pregătit să „facă eforturi financiare”. Clubul AS Monaco nu a precizat dacă Di Vaio este pregătit din punct de vedere fizic pentru deplasarea de la Nancy, de sâmbătă, din prima etapă a campionatului Franței.

Zlatan Ibrahi- 
movici (Foto: FAN)

■ Echipa militară s-a 
calificat în turul III pre
liminar, unde va întâlni 
formația Standard Liege.

București (MF) - Steaua s-a calificat în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3- 0 (1-0), formația slovenă ND Gorica, în manșa secundă a turului doi preliminar al competiției.Steaua a deschis scorul în minutul 43, prin Gabriel Boștină, care a reluat, din apropierea porții, o centrare de pe partea dreaptă a lui Vasilică Cristocea. în minutul 69 scorul a devenit 2-0. Cristocea a executat un corner de pe partea dreaptă, iar Iacob a reluat cu capul în plasa porții apărate de Simcici. Scorul final a fost stabilit de Răzvan Ochiroșii, aflat la primul gol pentru Steaua intr-un meci oficial. Ochiroșii a marcat dintr-un penalty dictat de arbitru ia un fault asupra israelianului Saban. Inițial spre minge s-a îndreptat Boștină, însă apoi a decis să-l lase pe Ochiroșii să execute.
Spionați de belgieniLa meci au asistat Franz Masson și Michel Renquin,

Marco Di Vaio (Foto: fan)

Ibrahimovici 
vrea să plece 
Torino (MF) - Interna
ționalul suedez Zlatan 
Ibrahimovici va părăsi 
echipa Juventus Torino, 
a anunțat agentul său, 
Mino Rabla. „Este 
foarte probabil ca 
Ibrahimovici să 
părăsească echipa 
Juventus", a declarat 
Raiola. Acesta a 
respins orice posibili
tate privind un 
împrumut al 
jucătorului. Dacă va 
părăsi Juventus, 
Ibrahimovici se va 
alătura lui Patrick 
Vieira, Fabio Can- 
navaro, Emerson, Lil
ian Thuram și Gian- 
luca Zambrotta pe 
lista fotbaliștilor care 
au plecat de la 
„bătrâna doamnă", 
în urma scandalului 
privind meciurile tru
cate din campionatul 
Italiei, încheiat cu ret
rogradarea torinezilor 
în Serie B.

Barca în turneu
Barcelona (MF) - Turneul american pe care FC Barcelona îl susține în Mexic și Statele Unite ale Americii ar urma să aducă grupării catalane încasări de aproximativ patru milioane de euro.Potrivit canalului de televiziune TV 3, FC Barcelona, grație prezenței vedetei braziliene Ronaldinho, va primi un milion de euro pentru fiecare din cele patru meciuri disputate. FC Barcelona va juca joi cu formația Tigres din Monterrey, iar apoi va mai susține meciuri cu Chivas Guadalajara (6 august, la Los Angeles) și America de Mexico (9 august, la Houston).

Vieira la Internazionale

Remiză cu BulgariaBucurești (MF) - Reprezentativa de tineret a României a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul amical susținut, miercuri, în compania selecționatei similare a Bulgariei, disputat pe terenul de la Mogoșoaia.România a jucat în formula: Mincă (’87 Pantelimon) - Săpunaru, M. Constantin, Moți, Pulhac (’46 Sepsi) - Prepeliță (’65 Ferfelea), Herea (’40 Ropotan) - Surdu (’76 Tă- nase), Andrei Cristea, Bur- dujan (’82 Scarlatache) - Cu-relea (’72 D. Marin). Antrenor: Emil Săndoi. La meci au asistat, printre alții, președintele FRF, Mircea Sandu, directorul general lonuț Lupescu, directorul Departamentului de Relații Internaționale, Florin Prunea, selecționerul Victor Pițurcă, președintele LFP, Dumitru Dragomir, impresarul loan Becali, dar și antrenorul echipei Sportul Studențesc, Grigore Sichitiu.

Andrei Cris
tea (Foto: FAN)

■ Jucătorul francez a 
părăsit „bătrâna doam
nă", pentru un salariu 
de 5 milioane euro.

Milano (MF) - Mijlocașul echipei Juventus, Patrick Vieira, a fost transferat la gruparea Inter Milano pentru suma de 9,5 milioane de euro, ce urmează să fie achitată în decurs de trei ani.Contractul lui Vieira, în vârstă de 30 ani, cu Inter este valabil patru sezoane, internaționalul francez urmând să încaseze un salariu anual de 5 milioane de euro. Patrick Vieira a fost achiziționat de Juventus în vara anului 2005, de la Arsenal. în comunicatul dat publicității de clubul torinez se arată că sezonul petrecut de Vieira la Juventus a costat „cel puțin 8,6 milioane de euro”.

Răzvan Ochiroșii a marcat din penalty pentru Steauacei doi antrenori secunzi ai formației Standard Liege, viitoarea adversară a Stelei în turul trei preliminar al Ligii Campionilor. Cu ocazia acestui meci, fundașul Klemi Saban a debutat la Steaua, iar portarul Cornel Cernea a jucat pentru prima oară la Steaua în cupele europene. Tehnicianul Cosmin Olăroiu i-a menajat pe Goian, Petre Marin și Paraschiv, ultimii doi având câte un cartonaș galben. Dintre ei, doar Paraschiv a fost trecut re
Portarul Carlos a agresat un fotograf
■ Goal-keeper-ul Stelei 
s-a enervat și a lovit cu 
pumnul aparatul fotore
porterului.București (MF) Portarul echipei Steaua, Carlos Alberto Fernandes, care a urmărit meciul cu ND Gorica de pe banca de rezerve, deoarece s-a accidentat la încălzire, a fost protagonistul unui incident la pauza partidei. Unul dintre fotoreporterii prezenți la meci s-a apropiat de Carlos, dorind să fotografieze piciorul accidentat al acestuia. Carlos s-a ridicat de pe banca de rezerve și a lovit aparatul fotoreporterului.Antrenorul Cosmin Olăroiu a comentat incidentul din pauza meciului cu ND Gorica, al cărui protagonist a fost portarul Carlos, spunând că

Patrick Vieira (Foto: epa)Clubul Juventus a fost retrogradat în Serie B de către justiția sportivă, în cadrul scandalului meciurilor trucate din fotbalul italian. 

zervă. în absența lui Rădoi și Paraschiv, căpitanul Stelei a fost Nicolae Dică.
Olăroiu, mulțumitDeși a fost trecut pe foaia de joc și a ieșit la încălzire, portarul Carlos Alberto Fernandes nu a jucat. Carlos a suferit o entorsă la glezna stângă, la încălzire, și nu a putut fi folosit. în turul III preliminar Steaua va întâlni formația belgiană Standard Liege, prima manșă urmând să se dispute în 9 august, pe

Portarul Stelei, Carlos, și-a dat 
în petec (Foto: FAN)nu crede că jucătorul Stelei s-a ridicat de pe banca de rezerve pentru a brusca un fotoreporter.„Nu cred că a plecat Carlos de pe banca de rezerve ca să
Au scapat nevatamați
■ Autocarul echipei 
naționale de baschet 
masculin a suferit un 
accident ușor.Sibiu (MF) - Potrivit IPJ Sibiu, sportivii se îndreptau către Sibiu, de la Mediaș, iar pe raza localității Târnava o mașină le-a ieșit în față. Șoferul autocarului nu a mai reușit să evite impactul, însă nimeni nu a fost rănit, iar sportivii și-au continuat drumul către Sibiu. Componenții lotului național al României se îndreptau spre București, unde urmează să efectueze vizita medicală.Antrenorul reprezentativei de seniori, Liviu Călin, nu a plecat spre București împreună cu echipa, ci a rămas la Sibiu pentru a urmări partidele de la Campionatul European de tineret, Călin va face joncțiunea cu echipa la Cluj, unde reprezentativa României se va afla în cantonament în perioada 6-10 august. „La Cluj se vor alătura lotu- 

(Foto: EPA)Stadionul Sclessin. Returul este programat pentru data de 23 august, la București.„în prima repriză nu ne-am creat foarte multe ocazii și nu am jucat cum ar fi trebuit. La pauză am discutat cu jucătorii și le-am spus că nu putem pune în dificultate o echipă care se apără decât printr-o dinamică mai bună, lucru care l-am reușit în partea a doua, când am jucat mult ma: aproape decât de ceea ce ai - trebui”, a declarat antrenorul Stelei, Cosmin Olăroiu.
spargă aparatul cuiva. Probabil l-au provocat ca de obicei, l-au agasat. Nu știu pre?" multe informații, o să mă* interesez”, a spus Olăroiu în- conferința de presă de după meciul câștigat de Steaua, scor 3-0, în fața formației slovene. După câteva minute de la acest incident, lângă banca de rezerve a apărut și managerul general al clubului Steaua, Mihai Stoica. Doi dintre colegii fotoreporterului iau relatat lui Mihai Stoic? incidentul cu portarul Carlos, moment în care oficialul stelist i-a înjurat.Referitor la această problemă, președintele CA al FC Steaua, Gigi Becali, a declarat după meci: „Este problema lui. Fiecare om, cum își așterne, așa doarme. Nu pot să stau eu să-i fac educație lui Carlos”.

5

Virgil Stănescu (Foto: fan)lui alți trei jucători - Marcel Țenter, Bogdan Popescu și Virgil Stănescu - dar nu vor mai participa Flavius Lă- puște și Rareș Apostol. Asta nu înseamnă că renunțăm la ei, ci doar că testăm, prin rotație, cât mai mulți jucători”, a explicat Liviu Călin.
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Felicitări (67)

• „La mulți ani" domnului ChiriLă Sorin din Orăștie 
la împlinirea a 40 de toamne, li dorim sănătate, 
multe bucurii și mulți ani frumoși alături de noi. Te 
iubim mult. Cu drag soția Pușa, fiica Axi, părinții și 
sora Carmen. (0446051/3.08) .

• Brad, MnddecomaMtate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă zonă centrală gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• to Huwdoara, faianță, gresie, parchet lăcuit, 
jaluzele exterioare, convector, preț 340 milioane 
lei, fără intermediari. Tel. 0749/096990. (T)
• wmideconiandate, amenajat modem, 
mobilat, lângă Centrofarm, preț 720 milioane lei. 
Tel. 0745/253413. CD
• urgent, lamHeeomandate, centrală termică, 
termpane, lavabil, bucătărie mobilată balcon 
închis, 50 mp, preț 980 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0721/055313. (T)
• semldecomandate, complet contorizări, 
parchet, preț 67.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, et 3, CT, balcon, gresie, faianță 
parchet, termpane, zona Bălcescu, preț 780 mii. 
Tel. 0742/019.415 (Al)
• urgent, circuit, CT, parchet laminat, balcon 
închis, gresie, faianță et 2, ușă metalică zona 
Bălcescu, preț 93.000 RON, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• lagent, dec, CT, parchet, gresie, faianță et 2, 
vedere la bulevard, Zona, Lido, preț 1,2 mid., 
neg., tel. 0742/019415 (Al)
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.205 0724/620355 (A6)
• semldecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.205 0721/985.256. 
(A6)
• zona liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.205 
0721/985.256. (A6)
• lagent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971.
’)

. agent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• agent, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• krlu Manta, semidec., et 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță preț 65.000. 
RON, neg, tel. 0746/779285 (A8)
• B-did Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 

Ucon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel.
W46/779285 (A8)
• zona Progresul, circuit et III, parchet gresie, 
faianță CT. inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786575 (A8)

• zona Gojdu, dec, parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/786575 (A8)
• zona Udo, dec, parchet, gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat, preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet, apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786575 (A8)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut bloc de cărămidă, 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• zona Ncee, 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 Crișutai, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet, preț 95000 ron, neg, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificări, parchet balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg, se acceptă și credit, tel. 
0745/302200,0723/251495 232805 (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită 50 mp. 
parchet, gresie, faianță bine întreținut 
contorizări, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, 
neg. zonă liniștită tel. 232808.0723/251495 (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut preț 28.500 euro, neg, urgent accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Decebal - Ulpia. etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent, preț. 115.000 RON, tel. 
0745/302200.0788/165702. (A4)
• tafiu Maniu, semidecomanoate, 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)
o Bejan, etaj 3. balcon, îmbunătățiri, preț 65000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)

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 MareAngajează

Reporter
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• 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

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

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

z x cuvânb |

Sâ-p’ șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee HUI
Vara asta Cuvântul I ber ti mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei si vacanta vrei să te si ras feți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea totuși, 
sa gasesti o alta sufragerie, nu pe cea 
veche
Noi ne am gândit la tine, iti rămân bani si 
de mare, cu siguranța'

Cum poți participa?
ia-’i ri ahnnwv la Cuvântul Liber 
pe .Hu. r • v O LUNA i u numai 8 9 lei 
; a, T - a t r-ne> n*ngcsrr-t- actu

alul abonament cu mea < el puțin o luna, 
pana in 28 august 2006' Trimite ne o 
copie după chitanta, la O P 1, C.P 3. 
Deva, depune o in cut ile speciale 
Cuvântul Liber, sau vino cu ea chiar la 
redacție Toate chitanțele vor participa ia 
concurs
Abonamentul pe mai multe luni iii aduce 
mai multe sanse de câștig!

Unde te OQp abona ?
la sediul redacției Cuvântul Liber din 

Deva Strada 22 Decembrie* numărul 
S7A.

la posta.

sau daca vrei ca organizatorii noștri de 
presa sa vina r hiar la line acasă, suna la 
numărul de telefon 0254/211275 
Regulament
La acest concurs nu pot pariuipa 
angajat» SC Inform Media SRL si nici 
nadele acestora dt* gradele I si II 
Extragerea va avea loc. la sediul redacției, 
ui data de 29 august
Numele < astigalunilui va fi publicat in 
paginile ziarului din data de 30 august
InlormatH suplimentare, la telefonul 
0254/211275. interior 8806 Persoană 
de contai' Magda ena Serbau.
Succes1

Profită de aces± concurs! 
Abonează-te acum!

CONCURS

CTl 
m 
r*. 
m

'măgazinIi!!ms.tandardtoc
HSSlfcWEXlMl

produse șt preparate din 
carne

produse și preparate din 
lapte

o gamă largă de produse 
alimentarey Personal calificat - servire ireproșabilă

situat in piața centrală 
oferă clienților:

(56575

amrAoEiRMEî

(56596)

SOCIETATEA DE MICROFINANTARE
AURORA S.A.

> CARBENTA S.R.L

■ Ford Fiesta Ambiente, de ic 8.2#! prei (IP
• Fard Fusion. rtdarert eun
• Ford Focus, rtdiwt ‘Ori euro
■ Ford Mondeo diesel Ambiente, de h ?ar«
■ Ford Mondeo benzină Ambiente, rif fa '■.
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PVC WINDOWS & DOORS SYSTEMS
Austrimr tehnoiogy sysfem

SihLteku tJijjiuijLv cdijliL'Jc i’iiu
W0PÂTIE SI ACUPUNCTURA

Cabinet medical “ECHINACEA” 
- dr. GHIȚĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupunctura, 

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, 
ap. 25, tel. 0254-219999 sau 

0254-234815 0722/567208.
y?l

I

tei-StaosetetO-til

(56S89)
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Orgonrzează cursuri de faraore profesionale pentru 

inspector protecția muncii 
înscrierile se fac fa punctul «lucru din Deva 

str George Coțbuc nr. 3

«.W/fflQW le-mal bu

PROCAR M) SAL Deva
im (jailfette dte tumic «slifititoiiitor, ww®® teliarazSt:

jîwirv SMwl țWlilUu i WotpRit Ri lip fGcUUll! IlU.

'ClvwMlIiitei Licit .ci rtlrLTiifi.tfi .jtiiMWon'

4

adrian.salageaneinformmedia.ro


vineri, 4 august 2006 LI8ER MICA PUBLICITATE /1O

^RELASK
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 echipa, 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 surit rugați să trimită CV-ul și o scrisoare de intenție, până la data de 

05.08.2006, la fax: 0269-233100, e-mail: sb_secretariat@relad.ro.
(58754)

ANUNȚ SELECȚIE PERSONAL
■> •>

SC BERE MUREȘ SA
proprietar și operator ol Complexului 

Hotelier GERMISARA Spa&Resort, 
selectează personal pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

1. DEPARTAMENT CAZARE: receptioneri, 
cameristă șefă, cameriste, spălătorese, 
craitorese;

2. ALIMENTAȚIE PUBLICĂ: șef restaurant, 
gestionar, mercecloq, ospătari, ajutori de 
'ospătari, barman șe£ 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)

S.C. Sepe Instal Com S.R.L. Orăștie
construcții metalice, industriale și pentru terți, 
instalații de ridicat, 
prelucrări prin așchiere, instalații electrice, 

«saj 'are si de gaz, aer condiționat.
’Șțgtern autorizați ISGIR, PTA 1 și PTC 9. 
jțeraS^supiimentare la
telefonul 0254-243335 Fax 0254- 243334

■ găsiți ceea ce căutați! g
îufl I1O1 Vă așteptam!

ANGAJEAZA
CQNTâSlL-
CONTABILITATE PRIMARĂ
CERINȚE:
-cunoștințe minime de 

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

«salariu motivant.

Ral. la Tel.: 0723/400 636 sau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! tmultimedia ROMrvo.

■AUTOCAD 20 SI 30
■ ADMINISTRATOR RETE
- CONTABILITATE INFORMATIZATĂ

TEU 0254.206.210
MOB; 0723.130.463
E-mail:
Site: *vyvw_!irn_rn

■ 6EAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI

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

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Stx] JCRIyTI ' EW.S1S WASTI3.W 

SERVICII DE CURĂȚENIE
oem

/...................
SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere^

Tel/Fax:0254/231552 Mobil:0721/032271 @

TRANSPORT PERSOANE
România " p • “

6. Medic BFT și recuperare, asistenți BFT și 
recuperare, kinetoterapeut, mase uri, băieși.

Condiții generale: 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-maikoffice© beremures.ro.

Data limita de trimitere a CV-urilor - 
15.08.2006.

Persoană de contact - șef serviciu 
resurse umane BANIAS MARINELA - tel. 
0365/808811. (58881)

Restaurant
Construcții civile si industriale 

Distribuție materiale construcții 
Comerț electrocasnîce

CONTABIL- $ef
CERINȚE:
-experiență în domeniu rr,inJ> ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motivant;
-condiții de lutru într-o 

echipă dinamică

■aV
r™iWr3
Deva, Aleea Viitorului, Nr,2 
(lângă Crucea Roșie) 

(56963) ,

Vis a vis de McDonald's 
Tel. 0254/234717, 

0742/030201,0724/697859

euro dus
euro dus-întors • 15 zile a 
euro dus-întors ■ 90 zile i

• Crițului, etaj 3, gresie, faianță, parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică, preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tei. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară, baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel, 223400, 
0742/005228,0724/169303. (AȘ)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg, tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec, vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
072V169303.0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, dec, contorizări, baicon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400, 
072R436W 0742/005228. (A51

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, 
0723/251498, 232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• urgent, ocupabll imediat, mobilat complet, 
decomandate, ultracentral, etaj 7, preț 150.000 
ron, negociabil. Fără intermediari. Tel. 
0722/794788. (T)
• urgent, et 1, semidecomandate, balcon închis 
cu termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță zona Scărișoara, preț 980 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, zona Carpați, 100 mp, balcon, boxă 
parchet, complet contorizări, preț 148.000 RON, 
neg., 0726/710903. (Al)
• sdec, renovat complet, CT, termopane, 
parchet laminat gresie, faianță et 2, preț 35.000 
euro, neg, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• zona Liliacului, et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță, ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ 
PENTRU TINERET 

HUNEDOARA
Scoate la concurs un post 

de CONSILIER I respon
sabil cu activitatea tineret

Condiții de USSIaLi

- studii superioare de lungă 
durată cu diploma de licență

- cunoștințe operare PC
- cunoașterea unei limbi de 

circulație internațională
Concursul va avea loc în data de 

18.08.2006, la sediul Direcției 
Județene pentru Tineret 

Hunedoara, str. Andrei Șaguna, 
nr. 14, Deva, la ora 09.30.
Relații privind condițiile și 

documentele necesare pentru 
înscriere, precum și bibliografia 

de concurs se pot obține la 
sediul DJT Hunedoara,

telefon: 214.448.
(59143)

SC EON GAZ 
ROMÂNIA, 

organizează în data de 
15.08.2006, licitație 

publică deschisă, pentru 
achiziționarea de mobilier.
Anunțul de participare a 
fost publicat în Monitorul 
Oficial al României partea 
avi-anr. 152/26.07.2006.

Pentru informații supli
mentare $i obținerea 
documentației pentru 

eliberare $i prezentarea 
ofertei vă rugăm 

contactați personalul EON 
GAZ ROMÂNIA la nr. tel.

0365.403.729.
(59061)

S.C.
AGROMEC 

SJL- 
SIMERIA
VINDE LA 
LICITAȚIE: 

Utilaje agricole. 
Licitația se va ține în 

fiecare vineri 
la ora 10.

Informații supli
mentare: 

0722/936.384 
(59029)

• zona Eminescu, dec, gresie, faianță, parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec, parchet, apometre, CT, balcon 
9 m, închis, et. intermediar, preț neg, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971, (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)

. • zona 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 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet, gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț87.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498 (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg, tel. 0723/251498,0254/232809. 
(A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro. neg, tel .223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță, balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914686. (A5)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, decomandate, zona Gojdu, 2 băi, 
renovat centrală termică termopane. totul nou. 
st 100 mp, et. 1, preț 49.000 euro. Tel. 
0740/210.780. (Al)
• zona Ion Creangă, decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă, sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență, 
tel. 0723/251498,232809. (A4)
• etaj l,zona Mihai Viteazul - piață, decoman
date, cu centrală termică, 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă, plus 
diferență, minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică, superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață, etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală ap. 6 camere. 3 băi. CT. gresie, 
faianță parchet în camere, saună, modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358. 
(A6)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/605228. (A5)

Valabil pana la 03.08.2006 in limita stocului disponibil! prafurile nu includ iVA

în 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 101 850
0788 660 931 

l_PADUREAN@YAHOO.COM

• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303, 0720/387896, 0742/005228 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A51

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară, 
centrală termică, su 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722'564004.1Al >

Vând case, vile (13)

• casă in Orăștie, apă, gaz și anexe 
gospodărești. Tel. 247164, (5457599/2.08)
• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
gara}, centrală termică, 400 mp teren. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zonă centrală, 2 intrări, 3 cam., 2 băi, 2 
bucătării, pivniță, 600 mp teren livadat, preț 
350.000 ron, țel. 215212. (Al)
• viii P+E+M, superamenajată, 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică, baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 238208,0724/620358. (A6)

TIMIȘOARA Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29Tel. 0256-400774, Fax. 0256-400777E-mail: instaltrn@melinda.ro

• casă, in Deva, zona Aurel Vlaicu, teren
662 mp, casă 220 mp, preț 160.000 euro, Tel. 
0722/380574. (5/19.07)

• Deva, vilă, P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță, CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578 (A8)
• Deva, vilă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă, suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță, 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară, bucătărie, 
pivniță, curte, grădină, teren 1000 mp, piscină, 
panoramă frumoasă, preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simen 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă 3 camere în sat Cărmăzănești, șură, 
grajd, cămară, beci, grădină 30 ari, și Dacia 1300. 
Tel. 0726/611115. (2/3.08)

• casă 5 camera, construcție nouă 2N3, 
bucătărie, In Dobra, str. M. Eminescu, nr. 17,
garaj, 2 mansarde, curta mare, cmnt, apă, 
fivadă, praf 850 milioane lei, negocia» 
RelațfllateL 0723/403091X3/2807) S

(4B918)

RECLAME
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Singurul Dealer autorizat SKODA

ANGAJEAZĂ 
REFERENT VÂNZĂRI 
PENTRU SHOWROOM-UL DIN DEVA

CV-urile se depun la sediul Autocord din B-dul 22 Decembrie, 81.4,
fax: 0254/224522 sau mail: vânzărisaautocord.ro.

Data limită de depunere a CV-urilor este 10.august 2006. (58287)

Mulțumim celor care au fost alături de noi și l-au condus 
pe ultimul drum pe cel care a fost

ing. GROZA ROMULUS Familia.

Comemorări (76)

lase 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. 07xa/770?88. (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)

• Deva,ultracentralei intermediar, balcon, ST 
32 mp, contorizări, preț 78.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, dea, ST 36 mp, cotorizări, balcon, 
parchet, zonă centrală, et. intermediar, preț 
77.000 ron, tel. 0745/639.022; 0726/316.796.(Al)
• urgent, garsonieră, et. 1, 32 mp, balcon, 
renovată, mobilată, totul nou, preț 52.000 ron, fix, 
tel 0740.210.780. (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, 
în zona Gojdu, piață, Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
a decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată, ocupabilă imediat Merită văzută, 
"reț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
■724/620.358. (A6)

Ț* zona Procesului ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
archet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 

«RON, tel. 235:208; 0724/620.358. (A6)
»zona Dada, dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță, contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et intermediar, 
parchet apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)
v zona Eminesai, parchet gresie, faianță, dec., 

Contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
■ confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)

• 2 camere mari, baie cu faianță ți gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• cameră, baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
■ semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
■ etaj ț parchet laminat contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)

• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228.'A5)

• vând tractor, remorcă 5 tone, disc mare, plug, 
grapă. Tel. 0743/693527. (T)

Moto-velo (41)
Cumpăr teren (22)

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

• vând scuter APR ILIA, culoare gri, 49 cmc, stare 
bună, preț negociabil. Tel. 0721/156105. 
(5457600/2.08)

Cumpăr garsoniere (20)

urgent, Deva, zonă bună, plata imediat, tel
215.212. (Al)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)
• 1779 mp teren intravilan între Deva - 
Sântuhalm, zona Alaska. Tel. 0721/430502. (T)
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită, Hășdat - Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• zona Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, FS 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564.004. (Al)
• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358. (A6)
• intravilan, 2JM0 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• intravian, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între oevtf și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp. neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

Consiliul Local al Municipiului 
Hunedoara

reorganizează, în baza Legii administrației publice locale nr. 
215/2001, licitația publică pentru vânzarea imobilului situat în 
municipiul Hunedoara, Str. Trandafirilor, nr. 18, județul Hune
doara, înscris în C.F. Hunedoara nr. 5833/A, compus din 
construcție „Creșă” (parter+etaj+mansardă) și teren, în 
suprafață de 2.084,34 mp

Suma minimă de pornire a licitației este de 175.000 lei (RON) 
Garanția de participare la licitație este de 5.000 lei (RON) 
Informații suplimentare și documentele licitației se pot obține 

la sediul Consiliului Local at municipiului Hunedoara - Serviciul 
Juridic (camera 23-24), B-dul Libertății, nr.17, sau la telefon 
0254/712973.

Ofertele se depun până la data de 21.08.2006, ora 15.OO, la 
sediul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.

Licitația va avea loc la sediul Consiliului Local al Municipiului 
Hunedoara, în data de 22.08.2006, ora 1O.OO. <59037;

SC LAN FELIX SRL, ocolitatea Sântandrei, Ferma 5, j 
anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului 
REALIZARE SPAȚII DE CAZARE TURISM PENTRU PESCUIT și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza 
la APM Hunedoara localitatea Deva, str. A. Vlaicu, zilnic între orele 
08.00-16.00.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hune
doara, din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 15 zile calen

daristice de la data prezentului anunț. <58612)
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Vând spații comerciale (25) Mobilier și interioare (47)

închinăm îndurerați gânduri 
frumoase, iubire și neuitare, la 
împlinirea unui an de la cel din urmă 
rămas bun al dragului nostru

VIOREL JIANU
îl rugăm pe Dumnezeu să-i primească 
sufletul bun alături de cei drepți, iar 
somnul să-i fie ușor. Comemorarea 
va avea loc în 5 august 2006, ora 12, la 
Cimitirul ortodox Deva.

• 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)

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

Vând alte imobile (27)

• uscâtorie, bl. 38, ap, 40, Deva, Str. Minerului. 
Tel. 0724/781283. (T)

imobile chirii (29)

• caut spre inchiriere spațiu comercial 15 - 
20 mp, in zona Bdul Decebal - Bdul luliu 
Maniu. Tel. 0788/500912, 0721/220631. 
(7/23)8)

• 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 
16. (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. CD
• vând urgent dulap 5 uși, preț 200 ron, colțar 
stare bună, 500 ron și mobila bucătărie, 200 ron, 
negociabil, în Deva. Tel. 0721/055313, 
0722/564004.(0

(4 3.0HI

• primesc în gazdă tânăr, tânără, fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată, preț 80 euro/lună, tel 215.221 (Al)
• Închiriez spațiu comercial Deva, b-dul I. 
Maniu, 35 mp, preț 350 euro/lună. 215.221 (Al)
• zona 8<L Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă. Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală, mobilat utilat, superamenajat preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună, tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată, preț 80-100 euro/lună, tel. 0746/779288. 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+1, 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 tei. 
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. 
(A2j

• tafiu Maniu, etaj 9, 3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună si garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Streiulu, 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)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• vând amplificator Grundig 1,5 milioane lei, tv 
Grundig 2,6 milioane lei. Tel. 0745/253413, 
0354/104765. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• 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)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
de funcționare, preț 230 ron, negociabil. Tel. 
213355. (T)
• 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, 0722/585808, 0743/211074. 
(T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici;, pensionarii beneficiază de reduceri 
substanțiale: asigur transportul la domiciliu. Tel. 
0726/434097. (T)
• vând cățelușe Boxer, vârsta 3 luni și pisoi 
persani vârsta 6 săptămâni. Tel. 0723/394425, 
210853. (6/1.08)

Altele (61)

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

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1995,65.000 km reali, Hune
doara. Tel. 0722/563959,0746/125465. (T)

i_________________________________
• colecționar german cumpăr mașini de cusut 
marca Singer, anumite serii catalogate. Relații 
la tel. 0726/628580. (T)
• vând cazan pentru făcut țuică, preț avantajos, 
negociabil. Tel. 0254/218172. (T)

Auto străine (37) Pierderi (62)

Astăzi 4 august se împlinește un an de la decesul 
celui care a fost

BORCA ILIE
din Ilia. Nu te vom uita niciodată.

Familia

(3/3.06)

Retrăim aceleași clipe de durere și 
tristețe la împlinirea a 7 ani de când 
a plecat dintre noi pentru totdeauna 
cel care a fost

TOMA BULBUC
Lacrimi și flori pe tristul mormânt. 
Comemorarea va avea loc duminică 
6 august, la Biserica din Dobra.Familia

(3/2.08)

Familia reamintește tuturor celor care l-au cunoscut, 
apreciat și iubit pe

ARISTICĂ PĂTRULESCU

• vând Daewoo Matiz, af 2002, luna VIII, vopsea 
metalizată din fabrică, unic proprietar, 36.000 
km, carte service. Tel. 0723/270348. (T)
• vând Peugeot 305 GLD, af 1985, cu piese de 
schimb. Tel. 0722/772145. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

• vând combină Class, masa 2Jm, 2 trac
toare U 650, presă baloți pe ață, freză 
mașină azotat pompă eriHddat de 600 litri, 
semănătoare porumb,'semănătoare grâu, 
nouă etc, șl ladă frigorifică Arctic, preț 
negociabil Tel 0254/246342,0745/468766, 
0721/934631(6/2407)

• vând tractor biternational D 214, cu plug 
reversibil grapă săpătoare șl remorcă 
toate In stare perfectă preț 18000 ron. TeL 
212183,0744/303430. (4/2X8)

• vând tractor U 650,2 remorci (RM2), disc mare
Și plug. Tel. 0743/693527. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bontea Nicolae. Se declară nul. (1/3.08)
• 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. (T)
• pierdut legitimație de serviciu 05145 emisă la 
data de 24.02.2004, pe numele Suciu Sabin loan. 
Se declară nuli (9/2.08)

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. (T)
• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428 (T)

Solicitări servicii (71)

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

• Pensiune 3 stele, Deva, angajează cameristă 
căreia să-i placă ordinea și curățenia. Tel. 
0721/205285,0254/212535.

(8/3.08)

că s-au scurs deja șase săptămâni de când a trecut în 
lumea veșniciei. Vă așteptăm să participați alături de 
noi la slujba de pomenire ce va avea loc la Biserica 
ortodoxă din Piața Opera, Deva, sâmbătă 5 august 2006, 
ora 9,30. Să înălțăm împreună o rugăciune pentru 
sufletul lui blând și generos.

Prestări servicii (72)

• mamâ a 2 copii,, serioasă, mâ ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase, ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)

(5/3.08)
• transport mobilă, mutări cu auto acoperit de 
1,2 to și 14 mc voiul m, asigur demontare rapidă și 
manevrare mobilier. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)
• lucrări, reparații in domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare este rugat să sune la tel. 
218084,0724/643045,0722/586808. (T)

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

(5/31.07)

• Societate comercială angajează agenți de 
vânzări pentru Deva și Hunedoara. CV-urile se trimit 
la fax 0254/210945.
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Zăpadă la Johannesburg
• La chef. Cream a avut parte de o mare surpriză, pusă la cale de casa de discuri Roton, a primit invitația de a lua parte la petrecerea din Saint Tropez organizatăde unul din preferatii ei, Puff Daddy. Cream a avut ocazia sa stea câteva minute bune de vorbă cu gazda petrecerii.

■ Conform meteo
rologilor, în Johannes
burg nu a mai nins de 
pe 11 septembrie 1981.

Johannesburg (MF) - Căderi de zăpadă au fost înregistrate, miercuri, în Africa de Sud, în special în zona orașului Johannesburg, unde, conform specialiștilor, nu a mai
Intemauții gândesc mai puțin

Ottawa (MF) - Marii „consumatori” de internet sunt mai puțin activi, mai solitari, petrec mai puțin timp cu copiii lor sau cu persoana iubită și sunt mai puțin înclinați să iasă să-și petreacă timpul în afara casei. Acestea sunt concluziile studiului realizat în 2005 de Institutul oficial de statistică din Canada, la care au participat 20.000 de persoane.„Aceștia consacră semnificativ mai puțin timp slujbei, sarcinilor domestice, dorm, se relaxează, se odihnesc și gândesc mai puțin decât cei care nu sunt dependenți de internet”, se mai indică în acest studiu. Intemau- ții stau singuri, în medie, două ore pe zi și interacționează cu ceilalți mai mult prin intermediul tastaturii, consacrând mai puțin timp modului tradițional de interacțiune umană, față în față, arată acest studiu.
Turiștii, bucuroși de zăpadă (Foto: epa)

A distrus ursulețul lui Elvis

Vioara lui 
Beethoven

Berlin (MF) - Pentru prima dată, a fost realizată o înregistrare muzicală pe CD cu vioara la care a cântat Ludwig van Beethoven, a anunțat muzeul din Bonn dedicat ma-, relui compozitor. Violonistul Daniel Sepec a înregistrat la acest instrument muzical istoric două sonate pentru vioară și pian (opus 23 și 30, numărul 2) și câteva va- riațiuni scrise de Beethoven (1770-1827) pe opera lui Mozart, „Nunta lui Figaro”.Vioara, care se pare că a fost realizată la Salzburg, în Austria, în jurul anului 1700, a fost oferită un secol mai târziu compozitorului, pe a- tunci în vârstă de 30 de ani, de către un prinț. Beethoven a gravat pe acest instrument, cu ajutorul unui cuțit, litera „B”.

Gibson (Foto: EPA)

Proces
Los Angeles (MF) -
Mel Gibson a fost pus 
sub acuzație, miercuri, 
pentru conducere în 
stare de ebrietate și 
riscă până la șase luni 
de închisoare, dar nu 
va fi acuzat pentru 
comportamentul său 
din timpul arestării de 
la sfârșitul săptămânii 
trecute. Procesul 
actorului va avea loc 
pe 28 septembrie, la 
un tribunal din Mal
ibu. Dacă este 
declarat vinovat Gib
son riscă până la șase 
luni de închisoare, a 
conduzionat un 
reprezentant al par
chetului orașului Los 
Angeles.

Somerset (MF) - Un ursuleț de pluș care i-a aparținut lui Elvis Presley, în valoare de 58.000 de dolari, precum și alți „confrați” de-ai lui aflați la un muzeu din Somerset, Marea Bri- tanie, au fost distruși de câinele care trebuia să-i păzească.Dobermanul Barney trebuia să păzească ursulețul de pluș marca Stein, numit Mabel, care fusese împrumutat pentru o expoziție care a avut loc la Woo- key Hole Caves lângă Wells, Somerset. Câinele a sfâșiat capul ursulețului și a atacat câteva duzini de alți ursuleți. Proprietarul lui Barney a fost de părere că probabil ursulețul avea un miros ciudat.

La șapte zile Pentru prima oară în zece ani se naște un pui de hipopotam la grădina zoologică din Hanovra, Germania. (Foto: epa)

Mii de
■ Mii de persoane au 
fost evacuate în China 
din cauza apropierii tai
funului Prapiroon.

Hong Kong (MF) - Taifunul Prapiroon, care a provocat moartea a șase persoane și a forțat alte câteva mii să își părăsească locuințele în nordul insulelor Filipine, s-a îndreptat, ieri, spre sudul Chinei, de unde zeci de mii de persoane au fost evacuate.La ora 02.00 GMT (05.00, ora României), taifunul Prapiroon, care în thailandeză înseamnă „Zeul ploii”, se afla la circa 290 de kilometri sud- vest de Hong Kong, iar meteorologii au anunțat că acesta

Un nou vaccin anti-SIDA
Budapesta (MF) - Un nou vaccin anti-SIDA, realizat de un cercetător maghiar care trăiește în Statele Unite, testat pe persoane care s-au oferit voluntar în ultimele șase luni, s-a dovedit a avea rezultate foarte bune în tratarea acestei maladii, transmite MTI.După ce DermaVirt a fost testat în Ungaria pe nouă voluntari, mai multe instituții din Statele Unite, Olanda, Italia și Suedia s-au arătat interesate să testeze vaccinul, la care se lucrează din 1996, se indică în acest studiu. Vaccinul se administrează prin intermediul unui plasture pe care pacienții trebuie să-l poarte pe spatele lor de șase ori pe an, timp de câte trei ore.

Au aflat secretele lui Arhimede
■ Texte acoperite de de
sene și de alte înscrisuri 
au fost descoperite cu 
ajutorul razelor X.

Washington (MF) - O serie de texte, acoperite de desene și de alte înscrisuri, scrise de matematicianul și fizicianul Arhimede au fost descoperite de o echipă de cercetători din Statele Unite cu ajutorul unei 

nins de 25 de ani. Prezența zăpezii a fost înregistrată la Soweto (sud-vestul Johannes- burg-ului), în suburbia Sand- ton (nordul orașului) și în orașele vecine Carletonville și Westonaria. Sudul orașului Bloemfontein, situat în centrul Africii de Sud, a fost acoperit de un strat de zăpadă de 13 centimetri.în Johannesburg nu a mai nins de pe 11 septembrie 1981, a indicat Tracey Gill, meteorolog. „S-âu înregistrat ocazional căderi de lapoviță, dar niciodată zăpadă”, a adăugat ea.A mai nins și în provincia Eastern Cape (sud-estul Africii de Sud), și mai ales în munții Drakensberg, unde anumite stațiuni recurg adesea la zăpadă artificială. în stațiunea Tiffindel, unde ninge în medie cam de cinci ori pe an, s-au înregistrat 25 de centimetri de zăpadă în 24 de ore, un record absolut.
Ursul, fabricat în Germania, în 1909, a fost cumpărat la o licitație care a avut loc în Memphis, Tennessee, de un aristocrat din Somerset, Sir Benjamin Slade. Barney a produs pagube în valoare de aproape 30.000 de euro celorlalți urși din colecție.

Barney, vinovat (Foto: fan)

Se apropie taifunul Prapiroonse deplasează cu o viteză de Circa 14 kilometri pe oră spre provincia chineză Guangdong. Biroul meteorologic din centrul Chinei a afirmat că tai- 
tehnici non-distructive, analiza de fluorescentă cu raze X.Cercetătorii au găsit înscrise pe o piele de capră detalii-cheie ale muncii lui Arhimede, considerate a sta la temelia matematicii modeme.Scrierile includ și singura versiune în limba greacă existentă a lucrării „Despre corpurile plutitoare” și singurele copii vechi ale lucrărilor „Metodă a teoremelor me
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evacuate

(Foto: EPA)funul va ajunge în zona dintre orașele Yangjiang și Xuwen. Transportul feroviar dintre Guangdong și provincia insulară Hainan a fost suspendat, 
canice” și „Stomachion”. Textele originale au fost transcrise pe pielea de capră de un scrib anonim, în secolul al X-lea. Trei secole mai târziu, un călugăr din Ierusalim a reciclat manuscrisul în palimpsest (pergament sau papirus de pe care a fost șters textul inițial pentru a fi scris un text nou).Cercetători poți fi priviți la lucru, astăzi, pe internet la ora 23:00 GMT. 

flotei de pescuit i s-a ordonat să se întoarcă în port, iar turiștii au fost sfătuiți să se adăpostească în zone sigure" Poirivit meteorologilor, furtuna se va deplasa către nord-vest, afectând provinciile Guangxi și Guizhou. Un total de 65.000 de persoane au fost evacuate ca măsură de siguranță.Cetățenii chinezi au fost avertizați, de asemenea, de posibilitatea producerii unor alunecări de teren și inundații, care ar conduce la prăbușiri ale locuințelor. Deși orașul Hong Kong nu va fi afectat direct de taifunul Prapiroon, rafalele de vânt puternice au determinat, ieri, suspendarea temporară a unor linii de transport.

Expoziție Cercetători germani împreună cu experți din Tibet pregătesc o expoziție unică de artă buddhistă, ce va fi inaugurată pe 19 august în Essen, Germania.
(Foto: EPA)


