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A omorât-o si

scandalul de la Petroșani din ulti
ma etapă de campionat, partida Rapid - 
Jiul, de la Ploiești, a fost tensionată și a 
oferit puțină bătaie, dar incidentele nu au 
degenerat și meciul "nu s-a mai încheiat 
Înainte de limită, /p.7 (Foto: Tralan Mânu) !

■ O femeie a murit du
pă ce a fost lovită de o 
mașină, al cărei șofer a 
fugit de la locul faptei.

Deva (M.T.) - O femeie de 75 
de ani, Marioara Pavel, din 
Deva, a murit, ieri dimineață, 
în timp ce mergea după apă la

un izvor din apropierea caba
nei Bejan. Femeia vindea 
„vechituri”, în piața din apro
piere. în momentul producerii 
tragicului accident, aceasta 
mergea regulamentar, pe mar
ginea șoselei.

Din primele cercetări, efec
tuate de oamenii legii, reiese 
că șoferul autoturismului se

întorcea în oraș, dinspre caba
nă, iar într-o curbă la stânga, 
din cauza vitezei excesive a 
derapat, a pierdut controlul 
mașinii și a ieșit în afara 
părții carosabile, lovind-o în 
plin, pe bătrână. După acci
dent, cei doi tineri care se 
aflau în autoturism au încer
cat să repornească mașina și

să dispară de la locul acci
dentului, dar pentru că nu au 
reușit, au abandonat-o și au 
fugit. La scurt timp polițiștii 
deveni au reușit să-l identifice 
pe șoferul autoturismului și 
să-l prindă pe pasagerul din 
dreapta, care încerca să 
părăsească localitatea cu un 
taxi, /p.3

Soldați israelieni evacuând un 
* soldat rănit, care a fost lovit într- 

un atac cu rachete, duminică, în 
Kfar Gildad, Israel. Mai multe 

s rachete lansate de gherilele 
: hezbollah în nordul Israelului, 

duminică dimineața, au ucis nouă 
I persoane și 
id patru.

au rănit grav alte
(Foto: EPA)

Dacă știi, scrie-ne!
Deva (C.L.) - Ai trecut printr-o întâmplare 

deosebită? Ai vreun hobby sau deții vreun 
record aparte? Ai fost protagonistul unei 

* povești deosebite cu happy-end, 
CWA» sau din contră un episod dra

matic ti-a marcat întreaga 
viață? Se întâmplă ceva deosebit pe strada 
ta? Scrie-ne pe adresa redacției, Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), 
sau trimite-ne un mail pe adresa 
adrian.salagean@informmedia.ro.
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■ Ministrul ec|i|hmei 
și comerțului, Gofciț 
Șereș, a fost pre$8Jit la 
Ziua Minerului.

• ’ » x -■'Xy- ■

Deva (M.S.) - Ministrul Șe
reș, a participat, sâmbătă, la 
manifestările organizate cu 
ocazia Zilei Minerului la Vul
can și Lupeni. Dimineața, mi-

nistrul a depus coroane de 
flori la Statuia Minerului din 
Vulcan, monumentul fiind ri
dicat în memoria minerilor 
care au murit în accidentele 
de muncă produse în subte
ran. Peste 20 de mineri au mu
rit în perioada 2001-2003. Mo
mentele comemorative au con
tinuat la mina Lupeni, unde 
au avut loc grevele minerilor

din 1929 și 1977. Șereș a mai 
vizitat Sucursala Electrocen- 
trale Paroșeni, unde, la înce
putul anului, a fost dat în fo
losință grupul energetic nu
mărul 4, modernizat de un 
consorțiu de firme japoneze. 
Reabilitarea a costat 150 mili
oane dolari, din care 137 mili
oane reprezintă un credit cu 
garanție guvernamentală, /p.3

Avertizare
Deva (C.P). - Meteo

rologii susțin că vremea 
va fi în continuare capri
cioasă. Vor fi înnorări 
temporare, averse, des
cărcări electrice, mai ales 
la deal și munte. Can
titățile de apă ar putea 
depăși, cu totul izolat, 25- 
30 de 1/mp.

ONG-uri în colimatorul DNA
-------------------------------- -—------

Venituri din turismul balnear
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■ Cinci ONG-uri au 
intrat în vizorul DNA 
pentru fonduri cheltu
ite incorect.

Deva (I. J.) - Cele cinci ONG- 
uri sunt din Brașov, în cazul 
lor simt instrumentate nu mai 
puțin de opt dosare. „Ei au 
cheltuit bani europeni prin 
programul „Youth” fără să fie 
respectate criteriile de eligi
bilitate conform proiectelor. 
Sumele alocate sunt cuprinse 
între 8.000 și 15.000 euro, sume 
foarte mari avându-se în ve
dere faptul că, pentru un pro

iect ANT finanțează doar cu 
sume care nu depășesc 5.000 
de lei noi”, a declarat, la Deva, 
președintele ANT, Karoly Bor- 
bely. Fraudele din sistem nu 
afectează programul taberelor 
școlare, care au luat avânt 
acum, în plină vară. Numărul 
locurilor de cazare în tabere a 
ajuns la 70.000. „Am primit 85 
de solicitări pentru retro
cedarea unor terenuri sau 
clădiri în care funcționează 
tabere. Recent ni s-a cerut 
retrocedarea, în județul Hune
doara, a taberei de la Sân- 
tămăria Orlea”, susține Bor- 
bely. /p.5

L.3 sfârșitul săptămânii, într-o atmosferă de sărbătoare 
șl voie bună, la Hațeg, s-au desfășurat evenimentele con
sacrate Zilelor Orașului. 7p.6 (Foto Satin Flori)
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• Vizită. Ambasadorul american la ONU, 
John Bolton, s-a declarat dispus să voteze 
„cât mai rapid" o rezoluție privind Libanul, iar 
Departamentul de Stat a anunțat că secreta
rul de Stat Condoleezza Rice este așteptată la 
ONU la începutul săptămânii viitoare. „Sperăm 
să votăm cât de repede vor dori și ceilalți mem
bri ai Consiliului", a declarat Bolton. (MF)

• Colaborare. PNL a calificat drept regre
tabilă atitudinea lui Dinu Patriciu referitoare 
la colaborarea cu PSD, arătând că a respins 
„permanent" orice colaborare la guvernare 
cu această formațiune și menționând că 
puncte de vedere în favoarea unei guvernări 
alături de PSD. (MF)

„Boagiu caută 
scuze"

București (MF) - „Mi
nistrul Integrării Euro
pene, Anca Boagiu, cau
tă scuze pentru ă nu des
ființa nicio agenție din 
subordinea miniștrilor 
PD, iar această atitudi
ne este cel puțin ciuda
tă, având în vedere vehe
mența cu care susținea 
restructurarea Guvernu
lui în urmă cu numai 
două luni“, consideră li
beralul Bogdan Olteanu. 
Ministrul Integrării Eu
ropene, Anca Boagiu, a 
criticat, vineri 5 august, 
decizia premierului Că
lin Popescu Tăriceanu 
de constituire a unui co
lectiv de lucru pentru re
structurarea și reorga
nizarea agențiilor de 
dezvoltare regională. în 
replică, Olteanu spune 
că atitudinea ministru
lui Integrării se înscrie 
în „campania de atacuri 
nefondate și nejustifî- 
cate“ lansate de miniș
trii PD la adresa PNL și 
a premierului.

Bogdan Olteanu (Foto: epa)

Mircea Geoană
(Foto: EPA)

de*  r
Geoană, 
președinte 
București (MF) - Li
derul PSD, Mircea 
Geoană, s-a întâlnit 
de curând cu liderii 
ASPEN Institute din 
SUA cu care a con
venit relansarea su
cursalei din România, 
el urmând să fie pre
ședintele acesteia. 
Noua structură organi
zatorică a institutului 
este următoarea: Mir
cea Geoană - preșe
dinte, Florin Pogonaru 
(președinte AOAR), 
Patrick Gellin (preșe
dinte CA BRD), Rober
to Musneci (președinte 
CA GlaxoSmithKline 
România) - vicepreșe
dinți. Trezorier va fi 
Gheorghe Barba, direc
tor la MEFIN Sinaia.

Uraniu 
din Africa 
Londra (MF) - Un ra
port ONU, datat 18 
iulie, afirmă că „nu 
există îndoială" că ,o 
încărcătură importantă 
de uraniu, descoperit 
de vameșii tanzanieni, 
a fost transportată de 
la minele din Congo 
pentru Iran.

■ Atacul asupra satului 
Kfar Giladi a fost cel mai 
grav atac cu rachete 
lansat de Hezbollah.

Baalbek (MF) - Aviația is- 
raeliană a bombardat, în noap
tea de sâmbătă spre dumini
că, două șosele care asigurau 
legătura între zona Bekaa, din 
estul Libanului, cu Beirutul 
și cu nordul țării, precum și 
două poduri din provincia Ak- 
kar, aflată la nord de capitală, 
a anunțat poliția libaneză, 
citată de AFP.

Un prim raid a avut drept 
țintă o șosea, la circa 1 kilo
metru de aglomerarea creș
tină Zahle, la circa 50 de kilo
metri est de Beirut. Al doilea 
atac aerian a vizat un sector

situat la 3 kilometri vest, iar 
un al treiea raid a distrus o 
șosea care asigura legătura în
tre Bekaa și litoral.
Replică Hezbollah

Zece militari israelieni au 
fost uciși și alți cel puțin no
uă au fost răniți în urma unui 
atac cu rachete lansat dumi
nică de Hezbollah asupra nor
dului Israelului, au declarat 
surse medicale și presa israe- 
liene, citate de Reuters. Atac
ul asupra satului Kfar Giladi 
a fost cel mai grav atac cu ra
chete lansat de Hezbollah de 
la declanșarea confruntărilor, 
la 12 iulie. Armata israeliană 
a confirmat că în urma atac
ului au murit rezerviști mobi
lizați pentru ofensiva din Li
ban, dar nu a precizat numă

rul victimelor. Un reporter al 
postului de radio militar a 
relatat că locuitorii satului se 
află în stare de șoc, după ata
cul produs în apropierea cimi
tirului. Alte rachete au căzut 
duminică în orașul Kiryat Shmo- 
na, situat în apropierea grani
ței dintre Israel și Liban.
Sprijinul Siriei

Președintele sirian, Bashar 
al-Assad, a discutat cu omolo
gul său iranian, Mahmud Ah
madinejad, despre mijloacele 
de susținere a Libanului, a a- 
nunțat, duminică, presa de la 
Damasc, ciată de AFP.

Siria și Iranul sunt acuzate 
de puterile occidentale, în spe
cial de Statele Unite, că susțin 
gruparea libaneză Hezbollah, 
ai cărei militanți au răpit, la

■ '
12 iulie, doi soldați israelieni, 
determinând declanșarea cam
paniei de represalii israelie- 
ne.
Proiect de rezoluție

Consiliul de Securitate în
cearcă, duminică, să finalize
ze proiectul de rezoluție pri
vind Libanul convenit de Sta
tele Unite și Franța, care so
licită încetarea ostilităților 
între Israel și militanții Hez
bollah și stabilește termenii 
pentru rezolvarea conflictu-A 
lui, relatează Reuters. Textul’ 
cere „încetarea completă a os
tilităților", cere trupelor ONU 
de menținere a păcii să moni
torizeze situația și prezintă 
principiile necesare pentru o 
rezolvare politică permanentă 
a crizei.

NATO a preluat comanda 
operațiunilor în Afganistan

Kabul (MF) - Trupele NATO dislocate 
în sudul Afganistanului își vor continua 
misiunile de sprijinire a populației și de 
luptă împotriva talibanilor,. în pofida pier
derilor suferite în decurs de o săptămână, pe
rioadă în care au fost uciși opt militari, a 
declarat duminică generalul David Richards, 
citat de AFP.

„Toți cei care au crezut că trupele NATO, 
în noua lor configurație, nu vor lupta, s-au 
înșelat. Au luptat cu mult curaj și devota- 
ment“, a declarat Richards, comandantul 
forțelor NATO din sudul Afganistanului.

Forța internațională de Asistență pentru 
Securitate din Afganistan (ISAF), condusă 
de Alianța Nord-Atlantică, a preluat luni 
comanda operațiunilor din sudul țării. în 
decurs de o săptămână, șapte militari - 
patru canadieni și trei britanici - au murit 
în incidente armate, iar un militar cana
dian a murit într-un accident de circulație.

Români evacuați
București (MF) - Aproa

pe 100 de cetățeni români 
au fost evacuați din Liban 
în ultimele două săptă
mâni, autoritățile de la 
București sprijinind și eva
cuarea, în același inter
val, a 61 de cetățeni stră
ini. MAE a informat că în 
perioada 20 - 25 iulie au 
fost evacuate, pe cale ma
ritimă, 57 de persoane, iar 
în intervalul 25 iulie - 3 
august au mai fost evacu
ate 38 de persoane, cetă
țeni români și membri de 
familie ai acestora, care au 
ajuns în România în con
diții de deplină siguranță. 
Numărul total al evacuați- 
lor aflați în evidența autori
tăților române este în pre
zent de 763, dintre care 595 
cetățeni români și 168 liba
nezi, membri de familie 
apropiați ai români.

CNSAS va
■ Președintele PIN, Coz- 
min Gușă: „cel puțin doi 
foști premieri vor fi «lo
viți» până în toamnă.

București (MF) - „în peri
oada următoare cred că vor 
apărea deja informații. După 
cunoștințele mele sunt cel pu
țin doi foști prim-miniștri ca
re vor fi loviți de către aces
te dezvăluiri ale CNSAS pe 
baza noilor dosare", a spus 
Gușă. întrebat dacă cei „loviți" 
de deciziile CNSAS ar putea fi 
actualul consilier prezidențial 
PNL Theodor Stolojan și fos
tul prim-ministru PSD Adri
an Năstase, președintele PIN 
a replicat că „și Nicolae Văcă- 
roiu a fost prim-ministru".
UDMR, pe listă

Gușă a refuzat să precizeze 
numele acestora, dar a spus 
că unii dintre ei sunt paria-

„lovi" foarte sus
mentari în acest moment și 
au calitatea de a fi verificați. 
„Din informațiile pe care le 
am, se pare că mare parte din 
conducerea UDMR, începând 
de la nivelul cel mai de sus, 
va fi lovită de aceste dezvă
luiri de la CNSAS legate de 
colaborarea cu 
fost securitate, 
precum și 
câțiva dintre 
actualii miniș
tri", a declarat 
Cozmin Gușă.

în plus, 
Gușă a 
mai apre
ciat că 
„ofensi
va" 
din 
ulti

ma vreme a CNSAS îm
potriva jurnaliștilor și a con
ducătorilor Bisericii Ortodoxe 
din România este „o manipu
lare din partea politicienilor 
care se simt vizați de activi
tatea CNSAS și o deturnare 
a activității Colegiului".
Politicieni verificați

Reprezentanții mass-medit 
și preoții ortodocși ar putea 
fi verificați de CNSAS, potri
vit liderului PIN, dar numai 

după ce a fost „analizată 
și purificată" clasa 

politică, „Sursa mea 
este o sursă echiva

lentă surselor pe 
care le are 
Stejărel Olaru", 
a afirmat preșe
dintele PIN, 
întrebat fiind 
de unde pro
vin aceste 
date.

Posibilă alianță între PNL și PSD

Trupele NATO au preluat comanda. (Foto: epa)

București (MF) - Fostul li
der PNL Valeriu Stoica a res
pins afirmațiile liberalilor re
feritoare la faptul că ar fi fost 
un susținător al colaborării 
cu PSD, afirmând că, în pre
zent, „la nivelul cel mai înalt 
din PNL" se discută o posibi
lă alianță cu PSD și că Tă
riceanu ar trebui să se delimi
teze de Patriciu.

PNL a calificat drept regre
tabilă atitudinea lui Dinu Pa
triciu referitoare la colabo
rarea cu PSD, arătând că a 
respins „permanent" orice co
laborare la guvernare cu a- 
ceastă formațiune și mențio-

Valeriu Stoica (Foto: EPA)

ciu“, nu au întrunit niciodată 
susținerea partidului.

întrebat dacă actuala con
ducere a liberalilor susține 
ideea unei astfel de colaborări 
la nivel guvernamental, Va
leriu Stoica a replicat că „Di
nu Patriciu, care este bun 
prieten cu Tăriceanu, susține 
o astfel de idee". „Cred că ar 
trebui să existe o delimitare 
clară a lui Tăriceanu de acest 
prieten al său", a mai spus 
Valeriu Stoica. în favoarea 
ideii că PNL colaborează cu 
PSD, el a mai invocat și o 
serie de înțelegeri existente în 
Parlament, între cele două

nând că puncte de vedere în 
favoarea unei guvernări ală-
turi de PSD, „precum cele sus-

ținute de-a lungul timpului de 
domnii Valeriu Stoica, Theo-
dor Stolojan și Dinu Patri-

formațiuni, cu privire la votul 
asupra unora dintre actele
normative.

Refuzul 
de a retroceda

Constanța (MF) - Prima
rul Constanței Radu Mază
re și alți ajați ai Pri
măriei constănțene sunt 
acuzați că ar fi refuzat să 
retrocedeze imobilele reven
dicate pe cale judecăto
rească, precum și că ar fi 
efectuat schimburi de tere
nuri în defavoarea muni
cipalității și ar fi atribuit^ 
contracte fără licitații. CeiT- 
12, prin faptul că și-ar fi 
încălcat atribuțiile, ar fi 
produs un prejudiciu de 
peste șase milioane de eu
ro, ceea ce atrage compe
tența DNA de cercetare a 
faptelor funcționarilor.
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• Apel umanitar. Primăria Geoagiu face 
apel la cei care pot să contribuie la aju

Tâlhari hunedoreni, de doi lei
torarea victimelor inundațiilor din acest an. 
Potrivit primarului Simion Mariș, se dorește 
acordarea în continuare de sprijin familiilor 
cărora le-au fost distruse casele în urmă cu 
aproximativ o lună de zile. (D.l.)

• Granturi. Suma alocată Regiunii Vest în 
f ceea ce privește „Schema de Granturi pentru

Sectorul Privat pentru Pregătirea de Proiecte 
în Domeniul Gestionării Deșeurilor", este de 
0,4 milioane de euro. 0,3 milioane euro vor 
proveni din fonduri Phare, restul fiind cofi- 
nanțare de la bugetul statului. (IJ.)

Daniel I. Iancu____________
danjel.lAncu@informmedia.ro

Profesorii, la 
zidul lui Hărdău

i

■ Doi tineri, din Hune
doara, au fost prinși 
după ce au bătut și 
tâlhărit două persoane.

Mihaela TAmaș________________
mihaela.tamas@infarmmedia.ro

Hunedoara - Doi tineri de 
17 și 18 ani, din Hunedoara, 
au bătut și tâlhărit, sâmbătă 
dimineața, două persoane în- 
tr-un interval de aproximativ 
o oră.

Primul apel primit de 
polițiștii hunedoreni a fost în 
jurul orei 7:00, de la serviciul 
de primire Urgențe al Spi
talului Municipal, din locali

tate. Medicul anunța că a fost 
adus, cu ambulanța, un tânăr 
de 28 de ani, din Hunedoara, 
care prezenta multiple leziuni 
la nivelul feței. După ce au 
stat de vorbă cu tânărul, Con
stantin D., acesta le-a declarat 
că, doi indivizi au intrat peste 
el în casă, iar după ce l-au 
bătut, i-au furat patru tele
foane mobile și un radio- 
casetofon.
Runda a doua

Odată plecați de la Con
stantin, pe o stradă, în apro
pierea pieței Obor, din Hune
doara, cei doi tineri l-au bătut 
și tâlhărit pe Florin M., de 23 
de ani, din Certeju de Sus.

Cei doi riscă să rămână ani grei după gratii (Foto: cl)

I-au luat cheile, un pachet de 
țigrăi și doi lei noi. La scurt 
timp, polițiștii au reușit să-i 
prindă și să-i identifice pe 
Andrei T., de 17 ani și Alin 
S., de 18 ani, din Hunedoara,

iar prejudiciul a fost recu
perat. Cei doi sunt cercetați 
pentru tâlhărie și violare de 
domiciliu, iar dacă vor fi 
găsiți vinovați, vor primii 
pedeapsa cu închisoarea.

Terfelit rău de tot de pe urma scan
dalurilor cu subiectele vândute „la 
negru", ministru' Hărdău vrea să taie-n carne 

vie. Prin urmare, ca și cum învățământul 
românesc ar fi moșia Iu' tat'-s'u, i se pare 
foarte normal să dea afară niște negri. Ba 
poate chiar să-i ungă cu smoală și să-i 
tăvălească prin fulgii oprobiului public pe 
profesorii ce s-au dedulcit la paralele luate de 
pe urma corectării lucrărilor de la testele 
naționale. Care lucrări se pare c-au fost 
supraevaluate, mai ales la limba și literatura 
română, unde, după cum se știe, 
circumstanțialele de scop (promovarea exa
menului), nu se prea împacă cu cele de mod 
(cum promovezi respectivu' examen).

Căutat pentru ucidere
Deva (M.T.) - Conducătorul lor alcoolice. Acum, șoferul es- 

autoturismului Dacia a fost cu te căutat de mai multe echipa-
greu identificat de oamenii le
gii, care au declarat că este 
vorba despre Marius Raul S., 
de 26 de ani, din Deva.

Surse neoficiale susțin că 
este posibil ca cei doi tineri, 
după o noapte de chef, să fi

je ale Poliției.
După ce va fi găsit, tânărul 

va fi prezentat instanței, iar 
dacă va fi găsit vinovat riscă 
șă rămână ani mulți după gra
tii, pentru ucidere din culpă 
si fugă de la locul accidentu-

CNH nu dă tichete

O fărâmă de dreptate se prea poate să 
aibă și ministrelu' nostru, în sensul că 
nu toți profii îs ușă de Casă de Corp Didac

tic, dar dacă tot a luat pliciu' de muște să-i 
plesnească peste bot, trebuia s-o facă cu 
echidistanță. Și mai ales trebuia început de 
sus, din curtea ministerului. însă, după mo
delul Justiției care bagă la zdup babe pe 
jumătate moarte pe motiv că sforăie, așa și 
Educația își face titlu de glorie din a da afară 
din sistem taman pe ăia care fac ceva treabă. 
Mai bine sau mai rău, asta depinde de posi
bilitățile fiecăruia. Și, până la urmă, vina nu 
e a lupului, ci a ăluia de la pus paznic la oi!

fost și sub influența băuturi- lui.

Femeia a fost aruncată câțiva metri în afara șoselei (Foto: Antena 1)

■ Datoriile la bugetul 
statului împiedică 
acordarea tichetelor 
de masă minerilor.

Petroșani (I.J.) - Tichete- 
le de masă nu pot fi acorda
te decât minerilor care nu 
au dreptul la o masă gratu
ită la intrarea în șut, sus
ține Daniel Surulescu, di
rectorul CNH Petroșani. A- 
firmația sa, făcută în cursul 
săptămânii trecute a fost 
susținută la Ziua Minerului 
de ministrul Economiei și 
Comerțului, Codruț Șereș. 
„Angajații unui agent eco

nomic care înregistrează 
obligații bugetare restante, 
situație cu care se confrun
tă și CNH, nu pot beneficia 
de tichete de masă”, spune 
Surulescu. Potrivit minis
trului Șereș, acordarea ti
chetelor de masă ar putea fi 
posibilă doar atunci când 
CNH va deveni societate na
țională. Cu toate că majori
tatea minerilor doresc, în 
locul unei mese calde la in
trarea în șut, tichete de ma
să, datoria CNH la bugetul 
statului se ridică la peste 
860 mii. lei, ceea ce face im
posibil pe moment reali
zarea doleanței minerilor.

Anumite cabinete șl Birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Aceslea sunt locațiile unde puteți 
să citip GRATUIT Euvăntul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Wasfle, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune
doara
- Cabinet medical doctor RSceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

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

Infrastructură în comuna Beriu
■ Primăria Beriu inten
ționează să introducă 
canalizarea în cinci din
tre satele comunei.

Daniel I. Iancu
daniel-iancu@infommedia.ro

Beriu - Autoritățile co
munei Beriu au în vedere con
tinuarea procesului de îm
bunătățire a infrastructurii lo
calităților componente. Astfel, 
după ce în urmă cu câțiva ani 
s-a finalizat introducerea apei 
potabile, în prezent se lucrea
ză la elaborarea documentației

pentru realizarea canalizării 
în cinci dintre satele comunei, 
respectiv la Sibișel, Căstău, 
Beriu, Sereca și Orăștioara de 
Jos. Potrivit primarului co
munei Beriu, Rodica Moța, 
lungimea totală a rețelei de 
canalizare este 25 Km, va
loarea proiectului ridicându-se 
la aproape un milion de euro. 
„Este vorba despre un proiect 
care va fi propus în baza 
Ordonanței 7/2006, pe lângă 
rețeaua de canalizare fiind 
prevăzută și o stație de epu
rare. La ultima ședință, CL a 
aprobat studiul de fezabilitate, 
iar acum așteptăm avizul de

la Mediu pentru a putea de
pune proiectul la minister. 
Sperăm ca documentația să ne 
fie aprobată, astfel încât, după 
parcurgerea tuturor etapelor 
legate de licitația proiectului, 
în primăvara anului viitor să 
putem demara lucrările ”, 
ne-a spus Rodica Moța.

Rodica Moța

SAPARD
Deva (C.P.) - Centrul 

Regional de Plăți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pes
cuit Timișoara a infor
mat că s-au depus 696 ce
reri pentru finanțare pe 
SAPARD. A fost lansată 
o nouă sesiune pe măsu
rile „Constituirea grupu
rilor de producători” și 
„Metode agricole de pro
ducție proiectate să pro
tejeze mediul și să men
țină peisajul rural”. 
CereTile se pot depune 
până la sfârșitul lunii.

Testare gratuită a glicemiei
Deva (I.J.) - Sute de deveni 

s-au înghesuit sâmbătă, lângă 
Magazinul Universal de pe 
Strada Eminescu pentru a-și 
testa gratuit glicemia. Acțiu
nea este a doua de acest gen 
organizată de filiala Hune
doara a Partidului Conserva
tor și a fost organizată într- 
un cort unde, personal: spe
cializat, a efectuat testele. Pri
ma acțiune de acest gen a 
avut loc în Hunedoara și s-a 
bucurat de aceeași populari
tate în rândul cetățenilor. 
„Acțiunea s-a încheiat sâmbă
tă în jurul orei 10,30. Testele 
s-au epuizat rapid”, declară 
Cristian Moldovan, comisar 
șef al Gărzii de Mediu Hune
doara, reprezentant al PC.

în județul Hunedoara 12.000 
de persoane sunt bolnave de 
diabet, dintre acestea 1.554 
fiind dependente de insulină.

Testare gratuită (Foto: cl)

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

Drum forestier modernizat
Baru (D.L) - Daniel Rădu- 

canu, primarul comunei Ba
ru, ne-a declarat că autorită
țile locale au depus în cursul 
lunii iunie, în cadrul progra
mului SAPARD, pe Măsura 
3.5, un proiect pentru mo
dernizarea unui drum foresti
er de pe raza comunei.

„Este vorba despre drumul 
forestier din bazinetul Corbu 
și Jigoroșița, pentru care s-ar 
putea aloca aproximativ un

milion de euro. Deocamdată, 
proiectul a fost avizat favo
rabil de către Agenția 
SAPARD Vest, de la Timi
șoara, însă el trebuie să pri
mească și avizul celor de la 
București. Totuși, noi consid
erăm că documentația a fost 
întocmită cum trebuie astfel 
sperăm să obținem finanțare 
și pentru acest proiect”, a 
precizat primarul comunei 
Baru.

JURNAL
CONCURS

mailto:danjel.lAncu@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@infarmmedia.ro
mailto:daniel-iancu@infommedia.ro
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1876 - S-a născut spioana germana Mata Mari (Mar- 
gar^haG-ZeHei fe lSlK '--------- ----------- -----------------
1907-S-a născut praf. univ. dr. doc. Ion Zamflrescu, per

sonalitate proeminentă a vieții cultu- 
rale șl teatrale românești. _________
1941 - A murit poetul și filozoful 
Rabindranath Tagore, laureat al Pre
miului Nobel pentru literatură pe anul 
1913 (n. 1861). ___________
1941 - 5S1 de evrei sunt tmpușcați tn

qhetto-ul din Chlsinâu______________________________
ISjjf * A murit actorul american Oliver Harcfy (Bran) (n. 

19^-S-a născut actorul american David Duchovny (fota) 

(«Dosarele X»),_____________________________________
1970-A avut loc prima competiție de șah pe calculator.

Cerul va fi temporar noros. Maxima va 
fi de 26°C, iar minima de 11°C.

Prognoza pentru două zile
Marți Cer mai mult noros. Maxima ter

mică va fi de 26°C, iar minima de 11°C.
Miercuri. Cer temporar noros. Maxima 

va fi 26°C, iar minima va fi de circa 12°C.

Calendar Creștin Ortodox________________________
7 L t Cuv. Teodora de la Sihla; Cuv. Mc. Dometie; Sf. 
Mc. Narcis, patriarhul Ierusalimului

Calendar Greco-Catolic_________ '__________________
7 l S Domețiu, c, m (+ 362). In timpul săpt. Ap și Ev 
săpt. a 9-a dR.

Calendar Romano-Catolic_________________________
7 l Ss. Sixt al ll-lea, pp. și îns., m.; Caietan, pr.

&nyaie>lectri<J_______________________________________
Nu sunt programate întreruperi in furnizarea energiei elec
trice.

Soluție Integrame din numărul precedent: A - SCAMATORI - RU - RAM -
L - COLOMBINA - BARA - SER - FA - ARȚAR - TU - ER - AP - CANO - URSI - U - TRACI 
- T - MT - ES - GRI - RAS - CIRC - TARAS - PE - A - SENIL - ZAPT
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Berbec
Nu pierde prilejul. Ești mal creativ ca oricând - mai ales în 
dragoste. Serviciul; Când o problemă nerezolvată îți 
amenință nopțile, roagă un coleg să te ajute.

Taur ’ ___ , __ ___ ...__________ ._______
Nu fi arogant. Iți cunoști valoarea, dar nu Ignora meritele 
unul amic. La datorie, dacă vezi numai greșelile unui coleg 
poți să pierzi partea Iul bună; originalitatea.

Gamanl

Vrei șl câștigi simpatia tuturor, dar mal întâi mulțumește- 
ți persoanele apropiat», La serviciu ești prea cooperant șl 
riști să devii Influențabll. Al grijii

Rac
FII natural. Abilitatea ta constă în descoperirea magiei 
lucrurilor ascunse în cotidian. La serviciu, câteva zvonuri 
răuvoitoare încearcă să-ți strice buna dispoziție.

Lau _______ __________ |________ . ,,.......
Fă-țl de cap. O surpriză te așteaptă sub formă de bonus. 
Se pare că șefii sunt foarte satlsfăcuțl de prestațiile tale 
de la birou. Țlne-o tot așal

Fecioară
Susțlne-ți părerea. în discuții, argumentele vor fi întot
deauna în favoarea ta. Este o plăcere să găsești interlocu
torul potrivit la locul potrivit, adică la clubul tău preferat.

Balanță _____ _____________ .

Lasă-te condus de instinct. Vara aceasta ești pasiv și 
visătoar. Serviciul: ieși din toropeală, al ocazia să te remarci, 
încearcă să fii diplomată cu vechil tăi proa vorbăreți.

Scorpion . __ _____________________
Deși nu-ți place să divulg) midie tale secrete, persoana 
iubită trebuie să știe mai multe despre tine. Job-ul: Este 
bine să fii exigent cu subalternii, chiar șl pe caniculă.

săgawior____  ____________
Transformă-te. Nu te mal .tiMrl în fața prietenilor - nici 
tu mi te amari cu grijile altora. Dacă nu-ți olace serviciul 
actual, îndrăznește să te gândești la o schimbare.

Capricorn _________

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT 
în perioada 1-26 august Cuvântul liber vrea sâ-i 
demonstrezi cit de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dedeagi corect Integrama a pi rută Tn fiecare ediție 
a ziarului $1 trimlte-o alături de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o tn cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 31 august Extragerea va 
avea loc în 31 august In prezența unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT lN BONURI VALORICE.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoana de contact Magdalena Șerban. 
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

Nume......
Prenume 
Adresa ...

&

Nu-ți pierde entuziasmul. îți place să iei deciziile importante 
de unul singur. La muncă, dacă al o slujbă nouă trebuie 
să acoperi șl sarcinile de care majoritatea se feresc.

Vărsător

Localitatea...... .................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

Respectă-ți programul. Ești atras de un personaj puternic, 
care vrea să ia decizii în locul tău (ar trebui să-l eviți). Găsești 
o cale mai scurtă spre succes.

Pești ______________________________

Cutremuri Fiecare anotimp vine cu un suflu nou, dar visul 
acela romantic care îți înmoaie Inima, rămâne neschimbat. 
Discută cu superiorii oportunitatea unei tranzacții.

f

Ga» metan ___________________
Pentru astăzi, nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
gazului metan.

Api______________________ .________________
Furnizarea apei va fi întreruptă în Deva, între orele: 
- 9:00-16:00 - Str. Zamflrescu, bl. 11, sc. B.

Pui cu ciuperci și sos de 
muștar cu vin

Ingrediente: 2 bucăți de piept de pui, 50 
g parmezan ras, 50 g cașcaval, 250 g ciu
perci proaspete, 1/4 pahar de muștar Dijon, 
50 ml vin alb sec, 1 cățel mare de usturoi, 
2 linguri de boia dulce, 1 linguriță rasă cim
bru, sare și piper.

Mod de preparare: Se spală pieptul de 
pui. Se taie în 2 bucăți fiecare. Se dă dru
mul la cuptor la 375°F. într-o cratiță se pune 
puiul dat prin usturoiul pisat, ciupercile 
tăiate felii de 5 mm grosime. Se amestecă 
într-o cană vinul cu muștarul și cimbrul. 
Se toarnă peste pui. Se rade cașcavalul 
peste pui, se adaugă parmezanul. Se presară 
boia dulce și piper. Se dă la cuptor apro
ximativ 45 de minute, până se face puiul și 
se formează crusta.

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8:10 Cu sufletul pe masă
▼ Q (comedie, SUA 1992). 

Cu: Dolly Parton,James 
Woods. R.: B. Kellman 

9:40 Integrame pentru 
integrare (2 episoade) 

1035 Ochiul magic (r) 
1130 Bucuriile muzidi. Diri

jorul Hori AndIreescu 
12:05 Justiție militară (serial, 

SUA, 2001) 
13:00 Hollywood star (doc.
0Canada, 2003) 

13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
1430 Spectacolul lumii... 

văzut de loan Grig- 
orescu. Misterul din 
Elche 

15:30 Kronika 
17riX> Cony și restul lumi) (ep.

23, comedie, SUA,
02003)

17:30 Doctor Becker (ep. 24,
0 comedie, SUA, 1998) 

18:00 Misterele din Sankt
0 Petersburg (ep. 26) 

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

20:20 Teoria conspirației. 
Turiștii sovietici. Docu
mentar despre cei 
50.000 de turiști sovie
tici, care vizitau Româ
nia în zilele Revoluției

20:55 Celebritățile timpului 

tău (s)
21:05 Despre Mari Români
22:10 CSI - Crime și investi- 

0 gații (serial, thriller, 
SUA, 2004)

23:05 50 de ani de divertis
ment îh 50 de emi
siuni. Prezintă Mircea 
Albulescu

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
0:20 Hâcate (love story,
O Franța/Elveția, 1982) 

2:10 Jurnalul TVR (r). Sport 
3:15 Barocco (r) (thriller,
S Franța, 1976)

5:00 Integrame despre inte
grare (2 episoade)

5:10 CSI -Crime și investi
ta gătii (serial, 

reluare)

J .0 k â ■

700 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

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

10:00 ProMotor (relaure) 
10:45 Dansez pentru tine - 

caravană preselecțif 
(reluare) 

11:15 Parfumul dragostei
O (film, reluare)

1300 Știrile ProTV 
14:00 Una din două (film, r) 
1600 Tânăr și neliniștit (s.

0SUA). Cu: Eric Brae- 
den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody T. Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s). Cu:

0Ed O'Neill, Katey 
Sagal, David Garrison, 
Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

1830 La Bloc (reluare) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Atacul submarinului
▼ □(acțiune, SUA, 2002). 

Cu: Stephen Ramsey, 
Robert Miano, Jim 
Davidson, Joseph J. 
Tomaska. R.: David 
Douglas 

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

Vreau să fiu mare
24.-00 Dispăruți fără urmă (s, 

0SUA, 2002). Cu:
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Tala lay 

1:00 Icstrim tivi 
130 Familia Bundy (r) 
2.-00 Meseriașii (r) 
2:25 Omul care aduce

cartea (r)
230 Știrile Pro Tv 
330 la Bloc (r) 
4:00 Stilul Oana Cuzino (r)

' «3 aL. * * (St-

600 în gura presei. Cu 
Mircea Badea.
Revista presie 

7:00 Știri
; 9:00 In gura presei 

(reluare). Revista presi, 
cu Mircea Badea.

! 10.00 Concurs Interactiv
! 11:00 Anastasia
> 0(film serial, dramă, 

Rusia, 2003). 
Cu: Elena 
Korikova,

i ■ Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

12:00 Secretul Măriei
0(film serial)

l 13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe

s 13:45 Jocuri la Saint-Tropez 
(reluare) 
(divertisment) 

16:00 Observator 
17.00 Zodia fluturelui 

(talk-show)
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. 
Meteo

20:45 Tărâmul vrăjit (partea 
I) (aventuri, SUA, 

*‘”2004). Cu: Danny 

Glover, Shawn Ash
more, Kristin Kreuk, 
Isabella Rossellini. R.: 
Robert Lieberman. într- 
o lume magică, amule
ta păcii asigură de se
cole armonia între 
oameni și dragoni. Dar 
această amuletă este 
spartă la un moment 
dat și o bucățică din 
ea se pierde.

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

24:00 Dinocroc (thriller, SUA, 
J 2004). Cu: Costas 

Mandylor, Charles 
Napier, Jane Longe- 
necker, Matt Bor 
lenghi, Bruce Weitz 

2d» Concurs interactiv 
3d» întâmplări hazlii (s) 
4d» Fete și băieți (s) 
5:00 Dădaca (film serial)

8:05 Cronici mediteraneene 
(doc.) 9:00 Poftă bună! (r) 
9:30 Casa ta (r) 10:00 Plaja lui 
Măruță (transmisiune directă) 
1130 Coolmea distracției esti
vale (r) 1225 F111 - De ve
ghe în larg 12:40 Hiroshima 
(partea I) (doc., r) 14:00 Fer
gus McPhail (s) 14:30 Aven
turi secrete (s) 15:00 împre
ună în Europa. Emisiune pen
tru rromi 16:00 Jurnalul TVR ta (s) 21:30 Tărâmul pasiunii 
(r) 1630 Zona de conflict (s)2230 0lumeadurerii(dra- 
1700 Zestrea românilor 1735 mă, România, 2006) 2330 Ce- 
Sărutări furate (s) 1830 Ulița 
spre Europa 19:00 Roată la 
roată 1930 Dragul de Ray
mond (s) 20:00 CE de Atletism 
21:00 Motocidiștii pofticioși 
(doc. M. Britanie) 21:30 Ora 
de știri 2230 Misterul văduvei 
(thriller) 0:15 Futurama țd. a.) 
0:45 Ulița spre Europa (r)

: ■■ ■■< 9jf f
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830 Revista presei 900 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 930 
The New Action Man Series (s) 
10:00 That's 70's Show (s) 
1030 Căsătoriți pe viață (s) 
1135 Mr. Bean 1200 Quizzit 
13.00 Jara Iu' Papură Vouă 
13:15 Look who is winning 
1430 Sare și piper cu Stela și 
Arșinel (r) 1600 Naționala de 
bere 1630 Fotbal cafe 1830 
Știri 19:45 Jara Iu' Papură 
Vouă 2000 Echipa de inves
tigații 2100 Pitici de vară 
2200 Știri Național TV 2230 
Golden Gate (dramă)

u ■ -O4

10:35 Lumea PRO CINEMA (r) 
11:30 Confruntarea kilturilor 
(film, r) 12:00 Nanette (film, r) 
12:15 Verdict: Crimă! (r) 13:15 
Marcelino, pan y vino (s) 1345 
Cheers (r) 14:45 Verdict: Cri
mă! (r) 16:00 Echipa de elită 
(s) 1700 O nouă viață (r) 18:00 
Echipa de elită (s) 19:00 Tera
pie intensivă (s) 20:00 Tremors 
- creaturi ucigașe (s) 22:00 Că
utare disperată (thriller, SUA, 
1988) 1:30 Tremors - creaturi 
ucigașe (s, r) 3:15 Căutare dis
perată (film, r)

6:30 Acasă în bucătărie (r) 
730 Visuri fără preț (r) 8:30 
Ciocolată cu piper (s) 10:30 
Iubirea mea, păcatul (s) 1130 s 

Celebritate (r) 1230 Minciuna 
(s) 13:30 înger sălbatic (s) 
1530 Marilyn (s) 1630 Visuri 
fără preț (s, Mexic/SUA, 2005) 
1730 Poveștiri adevărate 
18'25 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s) 2030 La Tormen- £

lebritate (s) 0:30 Poveștiri a- 
devărate (r) 130 0 lume a du
rerii (r) 230 De 3x femeie (r) 
4d» Poveștiri adevărate (r)

f

730 Casa noastră (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:40 Ma
riana - Prețul inocenței (r) 940 
Sunset Beach (s) 1040 Dragos
te și putere (r) 1130 Tele RON 
13:00 Garito - p. I+II 16:05 
Dragoste și Dutere (s) 17:00 
Miss World România 2006 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
1800 Focus 19:00 Mariana - 
Prețul inocenței (s) 20:00 
S.O.S. Salvați-mi casa 2100 Vi
ceversa 2200 Totul despre sex 
(s) 22:30 Focus Plus 23:30 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 24:00 
Miss World România 2006 (r) 
0:15 Dragostea de la Clejani (r) 
1:15 Focus Plus (r)

9:00 Verissimo. Cu Gina Tăna- 
se 10:00 Misiune imposibilă (r) 
10:30 Euromaxx (doc.) 11:00 
Ne privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Destinații la cheie (r) 
13:05 bebe.ro (r) 1435 Lumea 
cărților 15:00 Teleshopping 
1535 Malraux, o mare viață 
(partea a ll-a) (documentar) 
1635 Fan X 17:00 Euromaxx 
(r) 18:00 6! Vine presa! Cu 
Livra Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Film artistic românesc 22:00 
Nașul. The Best of Talk-show. 
Cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 Film 
artistic românesc (reluare) 2:15 
6! Vine presai (reluare)

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

«E® 

925 Femeile adevărate sunt 
puni (comedie, SUA 2002). 
10:55 Bona de la Forțele Spe
ciale (comedie, SUA, 2005). 
12:35 Oaspete în weekend 
(comedie, SUA, 1995). 1425 
Tabăra (comedie, SUA, 2003). 
16:15 Catwoman (aventuri, 
SUA, 2004). 18:00 Salvată 
(comedie, SUA 2004). 19:30 
Pe platourile de filmare (SUA, 
2005) 20:00 Dumnezeu e gelos 
(dramă, Marea Britanie, 
2005). 21:40 Bona de la 
Forțele Speciale (comedie, 
SUA, 2005)

800 Realitatea de la 8:00 900 
Realitatea de la 9:001130 Re
alitatea bursieră 1320 Deschi
de lumea! Cu Andreea Crețu- 
lescu 14:50 Realitatea bursie
ră 15:15 Deschide lumeal 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:45 Editorii Realității 18:00 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 21:00 Realita
tea de la 21:00 21:55 Prima e- 
diție 2200 Zece fix. Cu Stelian 
Tănase 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Realitatea all- 
inclusive 2345 Ziarul Realității

A 4

6d» S-a născut o motocicletă 
7:00 Spionii 8:00 Versailles-ul 
se dezvăluie 9:00 Confruntări 
și fiare vechi 10:00 Natura în 
stare brută 11:00 Mașini ex
treme 1200 Motociclete ame
ricane 13:00 Spionii 14:00 
Versailles-ul se dezvăluiel 500 
Megarăzboaie cu fiare vechi 
16:00 Brainiac 17:00 Curse 
1800 Automobile americane 
recondiționate 19:00 Mașini 
extreme 20:00 Vânătorii de 
mituri21d» Motociclete ame
ricane 2200 O pradă mortală 
23:00 La un pas de moarte 
24:00 Mașini pe alese 1:00 
Procurorii

bebe.ro
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fetru Mârglnean, vi^reședlpt» 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orfetle_______ __________
,f Blaga, primar ToToO-11.00

Primăria Municipiului Brad______ _____________
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00
*- • ' ‘ ' ** - . ‘ ' t ) '

PdBa Municipiului Deva_____________
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului Poliției
Mlniclpiulul Deva 10.00-12.00 .

DN 7 Leșnic - Ilia - Tătărăști
DJ 687 Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat

■ Taberele Bușteni, 
Predeal, Sulina și Sova- 
ta vor fi transformate 
în centre de cinci stele.

Ina Jurcone___________________
lnijurcon.(lnformtn.dl..ro

Deva - Investițiile în cen
trele de agrement pentru co
pii și tineret vor viza locațiile 
care, din punct de vedere 
juridic, sunt „curate”, adică 
nu există cereri de retro
cedare pe terenurile sau clă
dirile care există.

„Locațiile vor fi recon
diționate in așa fel încât ele 
vor putea primi turiști pe 
toată perioada anului. Astfel, 
pentru a face față condițiilor 
cerute de piața actuală, în ele 
se vor investi sume care sunt

cuprinse între 1,2 și 1,5 mi
lioane euro”, a declarat, la 
Deva, președintele ANT, Ka- 
roly Borbely.
Recondiționări

Deocamdată investiția ANT 
se adresează centrelor din 
Bușteni, Predeal, Sulina și So- 
vata. „Ele vor fi dotate cu săli 
de conferințe și spații de agre
ment. Singurul centru de a- 
grement care va fi ridicat din 
temelii va fi cel de la Sulina. 
Construcția sau recondiționa- 
rea va începe cel mai devre
me în primăvara anului 2007. 
în județul Hunedoara nu s-a 
pus problema ridicării unei 
locații de cinci stele. Acest 
lucru este posibil într-un vii
tor nu foarte îndepărtat. Deo
camdată se modernizează la 
standarde Cabana Căprioara

Se investește în tabere pentru copii (Foto: co

din Deva. Lucrările se vor tembrie”, adaugă Karoly Bor- 
flnaliza la începutul lunii sep- bely.

Mărci contrafăcute

CURS VALUTAR BNR - 07.08.8006

1 euro 3,5256 lei
1 dolar amarican 2,7583 lei
1 aram aur 57,1452 lei
IWsterlinâ 5,2173 lei
3 ftate ehețian 2.» lei

Direcția Sanitar-Veter. 221145

hmctoins vru_________
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Deva (I.J.) - Ana Alecu 
spune că s-a confruntat în ul
tima vreme cu o serie de pro
duse despre care a constatat 
acasă că sunt contrafăcute. Ea 
întreabă cum pot fi ele recu
noscute de un neavizat.

„Un parfum de marcă, o 
pereche de pantaloni de firmă 
se găsesc la prețuri foarte 
mici pe tarabe improvizate. în 
spatele prețului se ascund de 
fapt produsele contrafăcute. 
Fiți suspicioasă cu chilipiru
rile. Pe lângă prețul mic, alt 
aspect ar fi gama limitată de 
produse de lux pe care o vin

de un comerciant. Aveți grijă 
la produsele cumpărate din 
piață sau din alte locuri în ca
re se perindă fel de fel de vân
zători ambulanți”, susține 
Viorel Chiș, director OPC Hu
nedoara.
Cum se împarte tensiunea

Otilia Cumpănașu are pro
bleme cu tensiunea arterială 
și întreabă ce înseamnă ca
tegoriile de hipertensiune. 
„Tensiunea optimă fără risc 
cardiovascular este 12 cu 8. 
Există teorii care susțin că 
tensiunea normală este sub 
13, maximă și sub 8,5, min
imă. între valorile 130-140

maximă și între 85-90 min
imă, este declarat un teritoriu 
optim din acest punct de 
vedere, fără probleme", 
declară dr. Simona Strulea, 
medic specialist cardiolog.
Loc de muncă

Adina Stanei a terminat 
facultatea și întreabă ce poate 
face dacă nu își găsește un loc 
de muncă. Ea spune că a fost 
refuzată la angajare pe motiv 
că nu are vechime. „în ter
men de 60 de zile de la ter
minarea studiilor trebuie să 
vă depuneți dosarul pentru 
șomaj, asta înainte de a vă că
uta un loc de muncă. Pentru

dosare este nevoie de: carte 
de identitate în copie și origi
nal, actul de studii sau adeve
rință, certificat de naștere (co
pie și original), certificatul de 
căsătorie - dacă e cazul (copie 
și original), adeverință me
dicală, adeverință eliberată de 
administrația financiară din 
care să rezulte venitul reali
zat. Veți putea beneficia de 
dreptul la indemnizație după 
expirarea celor 60 de zile, în 
urma unei cereri și a actuali
zării actelor depuse la dosar”, 
declară Vasile Iorgovan, di
rectorul Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forțelei de 
Muncă Hunedoara.

TBAHACțn BURSUI

SIF5 2.4700 - 1.59
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decedai, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Societatea

SNP
închidere (lel/act) (9Q

0.5200 0.00
SIF1 2.3Q00 - t.29
TIV 1.0800 0.93
BRD 17.5000 0.00
BCC 0.5200 - 1.89
IMPACT 0.4800 0.21
EltfiiEARMDEMF£%nt¥1 0.5750 - 1.71
ANTIBIOTICE 1.3500 -0.74
AZOMUREJ 0.1950 -4.88
ROMPETROL 0.0784 -2.97
SIF3 2.0300 -1.46

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 0 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

8 3 7 1 5
2 8 7 3

8 9 1 6
2 8 6 3
4 9 7 2
5 3 9 2 4
9 1 7 4 5 2

4 7 6
8 5

■
7 4 9

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

Singurii care ar mai 
putea face ceva în 

acest sens sunt autori
tățile locale. Cred că 
ar trebui izolați, iar 
cei care pot munci să 
primească un loc de 
muncă.
Iosif Vlad, 
Deva

Ce măsuri ar trebui luate, și de către cine, împotriva cerșetoriei?

Edilii orașului ar 
trebui să se ocupe 

mai mult de cerșetori, 
al căror număr este 
tot mai mare. Unii 
dintre aceștia sunt de- 
a dreptul agasanți.

Rodica Aron, 
Deva

Cerșetoria nu va 
dispărea niciodată, 

este precum prostitu
ția. Autoritățile locale 
ar trebui să îi ajute 
prin înființarea unor 
locuri de muncă. Ar 
trebui izolați.
VlLMOȘ OLAH, 
Deva

Singura modalitate 
prin care am putea 

să mai scăpăm de ei 
ar fi izolarea acestora. 
Datorită numărului 
mare de cerșetori am 
ajuns să fim desconsi
derați în lume.
Antonia Trufaș, 
Deva

Ar trebui ca „mai 
marii” orașului să 

se ocupe de această 
„invazie” de cerșetori. 
Poate că nu ne-ar stri
ca o mini-perioadă 
antonesciană.

Denisa Lala, 
Hunedoara

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

cuvw continuă să-ți facă viața mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fî 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 - 7 august 2006
Nume_____________________Prenume__________
Adresă_______________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?_____

■ -«ir
CONCURS

http://www.e-sana.ro
lnformtn.dl..ro
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HAȚEGUL ÎN SĂRBĂTOARE!

Hunedorenii au participat în număr mare la Zilele Hațegului Primarul orașului Hațeg a dat startul petrecerii care a durat trei zile

Dansatorii hunedoreni au fost apreciați și aplaudați

Spectacolul oferit de ciprioți i-a incântat pe hațegani

Dansul bulgarilor a fost unul de excepție

Heaven, trupa care a încheiat spectacolul de sâmbătă

La sfârșitul săptă
mânii trecute, într-o 
atmosferă de sărbă
toare și voie bună, s- 
au desfășurat eveni
mentele consacrate 
Zilelor Orașului Ha
țeg.

Anul acesta Pri
măria Orașului Hațeg 
a pregătit un amplu 
program de manifes
tări, care a durat din 
4 august până în 6 
august.

Pe tot parcursul 
acestei perioade au a- 
vut loc manifestări 
cultural-artistice pe 
gustul tuturor: tineri, 
bătrâni, copii.

Vremea capricioasă 
din ultimele zile nu a 
fost un impediment 
pentru cei prezenți, 
aceștia participând în 
număr mare la mani
festările organizate.

Vineri, 4 august, la 
Zona de Agrement a 
avut loc deschiderea 
festivă, unde au fost 
prezenți pe lângă ofi
cialitățile locale și re
prezentanți ai jude
țului.

Ziua a continuat cu 
Târgul meșterilor po
pulari și apoi cu inau
gurarea Halei Agro- 
alimentare a orașului.

Seara s-a încheiat 
cu spectacolul folclo
ric al cărui invitat 
special a fost Stana 
Izbașa. Una dintre 
atracțiile sărbătorii 

Pagină realizată de Sorin Flori

Bordo, una dintre trupele prezente sâmbătă, la Hațeg

(Foto: Sorin Flori)

Trupele participante au ridicat publicul în picioare

orașului Hațeg a con
stituit-o Festivalul 
Internațional Carpati
ca, festival ce a reunit 
formații și ansam
bluri din Ungaria, 
Bulgaria, Cipru și Ro
mânia.

Publicul tânăr și nu 
numai a avut parte de 
un incitant „show” 
sâmbătă seara, când 
formațiile invitate 
i-au angrenat pe aceș
tia în ritmuri de mu
zică și pași de dans.

Soliști și trupe ca: 
Alexandra Stoenescu, 
Laura Revrișoreanu, 
Raluca Nistor, Pragul 
de sus, Eliza, Bordo, 
Esentza, Heaven au 
întreținut atmosfera 
de sărbătoare.

Ultima zi a fost de
dicată iubitorilor de 
folclor, care au avut 
parte de un veritabil 
spectacol prezentat de 
formații din Novaci, 
Arad, Lipova, Brad, 
Petroșani.

Seara s-a încheiat în 
interpretarea soliști
lor de muzică popula
ră: Mariana Anghel, 
Mariana Deac, Cipri- 
an Roman, Lenuța 
Evsei, Lia Ciobanu, 
Viorica Brândușan și 
mulți alții.

Micii și berea nu au 
lipsit nici de această 
dată din meniul orga
nizatorilor pentru o 
petrecere reușită.

Ungurii au fost și ei la înălțime

Esentza, o trupă pe placul publicului masculin

(59057)Eliza „o stea în devenire
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• Golul 1.600. Echipa Jiul Petroșani a pri
mit, sâmbătă, golul 1.600 în primul eșalon, 

^după ce a fost învinsă, cu scorul de 0-1, de 
formația Rapid, în etapa a ii-a a Ligii I, unica 
reușită a meciului aparținând australianului 
Ryan Griffiths. (C.M.)

ClPRIAN MaRIHUȚ

ciprlan.marlnut@lnformmedia.ro

FI. Marin, mulțumit de joc
Ploiești (C.M.) - “Chiar dacă am pierdut, 

sunt mulțumit de jocul echipei”, a spus 
Florin Marin,

Florin Marin
(Foto: CL)

antrenorul Jiului, imediat 
după înfrângerea cu Rapid. 
“Se vede o creștere evidentă 
față de meciul cu FC Argeș, 
ținând cont că am întâlnit 
o echipă puternică. Faptul 
că am făcut în unele 
momente o echipă ca Rapid 
să sufere, spune ceva. Sun
tem pe un drum bun și sper

să continuăm pe această linie”, a completat 
Marin. Tehnicianul a pus înfrângerea și pe 
seama absenței unor jucători. “Golul l-am 
primit cu mare ușurință, dintr-o greșeală 
colectivă. Ne-am organizat bine în defensivă 
și dovada este că Rapid nu a reușit să-și 
creeze prea multe ocazii. Ne-au lipsit șase 
jucători, iar în aceste condiții echipa s-a des
curcat bine”, a comentat antrenorul Jiului.

Stadion: "Michael Klein"; Spectatori: 300.
Au marcat: Pepenar (23), Irina (30 și 80) / Mureșan (6)
FC Corvinul: Optic - Tătaru, Irina (cpt.), Ambruș, 

t) .Crușoveanu - Vișan, Bunea, lacob, Pepenar - Păcurar, 
. M. Dăscălescu. Au mai jucat: Pascal - Kiraly, Mandea, Fur- .

..dj»»li^Iaiieaa.£|wKgiin- Pribac. Din lotul huneifoy^n-iw. 
te părte: Hațeg^nrEobârzân, Ordean, Duralia, R. Cris
tian, Călugăru. Antrenor - Romulus Gabor.

V........... -- . ...

Putina
■ După scandalul de la 
Petroșani, partida Rapid 
- Jiul nu s-a mai încheiat 
înainte de limită.

Ploiești - Rapid a pus in 
practică amenințarea lui 
Buga de a-i lua tare pe jiuliști 
încă din tunelul de la 
intrarea în teren și a început 
jocul furibund. Australianul 
Griffiths a trecut pe lângă 
deschiderea scorului în chiar

Stadion: Astra Ploiești; Spectatori: 
5,000. A marcat: Griffiths (3) 
Jiul: C. Mulțescu - Scarlatache, 
Kalai, Mihart, C. Dinu - M. Voicu 
(Găldeanu '51), Drăghici, M. 
Gheorghe, C. Petre (M. Con- 
stantinescu '76) - Borza,
Vrăjitoarea (Dulcea '56).
Antrenor: Florin Marin.

Victorie de moral pentru Corvinul
■ în ultimul amical îna
intea startului, Corvinul 
a dispus de principala 
favorită la promovare.

Hunedoara (C.M.) - Prezen
tarea lotului FC Corvinul 2005 
nu s-a bucurat de prezența 
unui public prea numeros, din 
cauza ploii torențiale, însă 
spectacolul a fost salvat de 
amicalul cu U. Cluj care a 
oferit un fotbal pe cinste. 
Corvinul s-a impus în fața for
mației care e cotată cu cele 
mai mari șanse la promovare, 

"după-un meci cu multe faze 
fumoase și pare o echipă mai 
bine închegată decât la startul

bătaie,
primul minut, iar în minutul 
trei a reluat în plasă de la 
patru metri, după o centrare 
a lui Bădoi.
Foc de paie

Se părea că Rapid nu doar 
că se va revanșa, ci chiar va 
umili Jiul pentru cele întâm
plate în ultima etapă la 
Petroșani, când cinci giuleș- 
teni au fost eliminați. Startul 
lansat s-a dovedit însă un 
simplu foc de paie. Treptat, 
jocul giuleștenilor n-a mai 
mers, iar Jiul s-a ridicat de la 
podea și a echilibrat meciul, 
în acest context, tensiunea 
din teren a crescut și au 
apărut șicanele. Punctul cul
minant al conflictului s-a 
derulat în minutul 29. Borza 
a avut o intrare întârziată 
asupra lui Coman, iar acesta 
a sărit să-l lovească pe jiulist. 
Scânteia a aprins scandalul 
care mocnea și între jucătorii 
celor două echipe s-a iscat o 
bătaie deștul de încinsă. 
Spiritele au fost însă calmate 

campionatului trecut. Antre
norul hunedorenilor, Romu
lus Gabor, are la dispoziție 
pentru noul sezon un lot de 
24 de jucători.
Cinci achiziții

Cinci dintre aceștia, respec
tiv Pascal (FC Sibiu), Tătaru 
(Metalul Plopeni), Sabău (Li
berty Salonta), Kiraly (Unirea 
Alba Iulia) și M. Dăscălescu 
(Astra Poliești) au fost trans
ferați în această vară. Ceilalți 
19 fac parte din vechea gardă, 
în actuala configurație, lotul 
Corvinului pare echilibrat și 
omogen, fapt ce poate avea ca 
rezultat un parcurs mai 
reușit decât în ediția trecută.

destul fotbal

Meciul a avut numeroase dueluri la limita regulamentului

de “centralul” Lucian Dan. 
După acest minirăzboi, inci
dentele nu s-au mai repetat.

Bătaia i-a fortificat parcă 
pe mineri, care în minutul 30 
au avut prima ocazie, iar în 
minutul 34 și-au trecut în 
cont primul corner. Cea mai 
mare oportunitate pentru Jiul 
în prima repriză a fost anu
lată de arbitrul care s-a făcut 
că nu vede hențul în poziție 
de ultim apărător comis de 
Săpunaru după ce a fost

Meciul cu „ șepcile roșii” a 
început prost pentru Corvi
nul. Clujenii au profitat de 
respectul prea mare arătat de 
hunedoreni și au deschis 
scorul prin Mureșan (6) care 
a marcat cu capul în urma 
unui corner. Totul putea să se 
năruie pentru Corvinul dacă 
arbitrul Daniel Haidiner nu 
anula un alt gol al clujenilor 
pentru fault în atac. Treptat 
Corvinul a prins curaj, iar 
după ce căpitanul Irina (21) a 
țintit bara din lovitură liberă, 
Pepenar (23) a reușit egalarea 
cu o execuție superbă: lob în 
vinclu la colțul lung. Golul a 
dat aripi Corvinului și Irina a 
înscris pentru 2-1, reluând cu 

driblat de Vrăjitoarea. După 
pauză, Rapid a avut mai mul
te ocazii de a se desprinde, 
prin Zicu, însă Mulțescu a 
intervenit salvator, dar și Jiul 
a făcut ca giuleștenii să 
tremure la câteva faze. Dul
cea (61) a avut o ocazie cât 
casa, dar a reluat slab din 6 
m. Apoi, Găldean (80) a irosit 
o fază parcă trasă la indigo cu 
ocazia lui Dulcea, iar Coman 
(81) a intervenit salvator la 
torpila lui M. Gheorghe.

Pepenar a reușit un gol superb

capul de la 6-7 m o centrare 
perfectă a lui Pepenar. După 
pauză, inițiativa a aparținut 
clujenilor care au forțat egala
rea, însă defensiva hunedore- 
ană a rezistat presiunii. Pe 
final același Irina a făcut 3-1, 
trimițând cu capul în plasă un 
balon centrat de Pribac.

Lucescu, surprins de Jiul
Ploiești (C.M.) - Antrenorul Rapidului, 

Răzvan Lucescu, a declarat că a fost surprins 
' de replica Jiului Petroșani, în meciul dis

putat sâmbătă la Ploiești. “Am obținut o vic
torie fără dubii, în urma unui joc destul de 
intens, în care am avut numeroase ocazii. 
M-a surprins Jiul care a arătat o altă față 
în comparație cu ce știam din campionatul 
trecut. Acum formația din Petroșani e echipă 
modernă, agresivă”, a spus Lucescu. Tehni
cianul a comentat și faza din minutul 29, 
când, la o intrare a lui Borza asupra por
tarului Dănuț Coman, în apropierea careu
lui rapidist, între jucătorii celor două echipe 
s-a iscat o altercație, spiritele fiind însă cal
mate de „centralul” Lucian Dan. „Este clar 
că adversarii știu că ripostăm ușor, că sun
tem agitați. îmi pare bine când avem astfel 
de meciuri, pentru că așa ne crește va
loarea”, a spus Lucescu.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a ll-a: vineri: Gloria Bistrița 
•PFG Național 2-QCHbMiI - Oțelul Salați 3-1; sâmbătă: FE 
Argeș - Poli Timișoara 0-2; Rapid - Jiul 1-0; FC Vaslui - 
UTA 2-5; Steaua - U Craiova 3-0; duminică: Poli lași - 
Ceahlăul 1-0; CFR Cluj - Unirea Urziceni 4-0; Partida 
Dinamo - Pandurii Tg. Jiu s-a încheiat după închiderea 
ediției. ,

6. goli Tim. 2 110 2-0 4

Clasament
1. CFR Cluj 2 2 0 0 7-1 6
2. Poli lași 2 2 0 0 3-0 6
3-UTA 2 1 1 0 . 6-3 4
@ Steaua 2 1 1 0 3-0 4

Farul 2 1 1 0 4-2 4

Etapa a lll-a, duminică, 13 august: Jiul - Dinamo (Națion
al Tv, ora 18.00).

7 gapid 2110 2-1 4
8. Dinamo 1 1 0 0 2-1 3
9.;6loriâ 2 1 0 1 2-1 3
1D. Ceahlău 2 1 0 1 1-1 3
13. FC Arqeș 2 1 0 1 1-2 3
32.- Pandurii 1 I0 1 0 1-1 1
13. FC Vaslui 2 I0 1 1 2-5 1
14. U. Craiova 2 I3 1 1 0-3 1
15. Jiul 2 0 0 2 0-2 0
16. FC Național 2 I3 0 2 1-4 0
17. Oțelul 2 I3 0 2 2-6 0
18. U. Urziceni 2 i3 0 2 0-6 0

Promisiuni de la 
primar

Hunedoara (C.M.) - Prezent 
la amicalul cu U. Cluj, Nico- 
lae Schiau, primarul Hune
doarei, s-a arătat mulțumit de 
ce a văzut și a promis că va 
sprijini echipa. ’’Pare o echi
pă mult schimbată în bine 
față de anul trecut și sper să 
arate un fotbal de calitate și 
în campionat și să atragă cât 
mai mulți spectatori la sta
dion”, afirma Nicolae Schiau. 
„Am avut deja mai multe 
runde de discuții cu Mittal 
Steel și sper să încheiem un 
nou contract de sponsorizare 
pentru Corvinul. în plus, vom 
reface și terenul de antrena
ment din incinta stadionu
lui”, a promis primarul muni
cipiului Hunedoara.

Gabor vrea un 
start bun

Hunedoara (C.M.) - Romu
lus Gabor, antrenorul echipei 
FC Corvinul 2005, a declarat 
că victoria cu U. Cluj nu tre
buie să-i facă pe jucători să 
se culce pe-o ureche. “Mai 
avem mult de muncă până să 
jucăm cu adevărat bine. Deo
camdată suferim la capitolul 
pregătiri fizice și mai sunt 
multe de pus la punct pentru 
a ne descurca cum trebuie în 
noul sistem pe care-1 în
cercăm: 4-4-2. Ca prim obiec
tiv sper să avem un start cât 
mai bun, după care îmi doresc 
să ne menținem în primele opt 
locuri, pentru a respecta 
obiectivul impus de condu
cerea clubului. Dincolo de 
situația în clasament, sper să 
promovez 3-4 jucători tineri și 
să avem rezultate care să ne 
ofere liniște să construim o 
echipă competitivă”, afirma ill'lfl WMIUAMTltt

Citește!
Cuvântul | 

iu liber 
f nu te 

uimește?

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvât>tuÎ Liber din Deva, 
Strada 72 Decembrie, nuinarui 3 7A,

la posta,
- au daca vmi ra o-qa'a atom noștri de

Cum poți participa?
Fa-ti un abonament la Cuvântul Libor pen 
tiu minim O LUNA, cu numai 8.9 lei (da, 
ai citit biivA, sau prelungestc-li ictualu1

abonament cu încă cel puțin o .'una, până 
in 28 august 2006! Trimit <-ne o copie după 
. hitanta, la O P 1, C.P Deva, depune- 
o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chilanțele vor 
participa ia concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iți aduce 
mai mullo șanse de câștig1

Dresa sa vina (hiat la tine atașa. «.una la 
numărul de telefon 0254/211775
Regulament:

La acest concurs nu pol participa angajați 
S C Inform Media S.R L. si rin i rudele* aces- 
lora de gradele i si II
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
in dala de 29 august.
Numele câștigătorului va b publicai in 
paginile ziarului clin data de 30 auguM 
Informații suplimentai?, la telefonul 
0254/211275, interior hwun Persoana de 
x.ontaU. Magdalena Se’ban

K
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• Fotbal. Atacantul Adrian Mutu, schimbat 
la pauză cu Reginăldo, a înscris două goluri 
pentru Fiorentina, în meciul amical cu for
mația Figline, scor 8-1, disputat sâmbătă, în 
timp ce portarul Bogdan Lobonț, a intrat în 
minutul 46, informează presa italiană. (M.F.)

• înot. Constănțeanul Răzvan Florea a 
cucerit sâmbătă, 5 august a.c., medalia
de bronz în proba de 200 m spate, la Cam
pionatele Europene de Natație de la 
Budapesta (1.57:83), fiind devansat de rusul 
Viaceanin (1.55:44) și maghiarul Cseh. (M.F.)

Interes major pentru Diarra
Lyon (M.F.) - Impresarul mijlocașului 

Mahamadou Diarra, Frederic Guerra, a 
admis, sâmbătă, 5 august a.c., că echipe ca 
Real Madrid, AC Milan și Manchester Uni
ted și-au manifestat interesul pentru ser
viciile jucătorului formației Olympique 
Lyon, informează AFP. „Real Madrid, AC 
Milan și Manchester United au reluat con
tactul cu noi, dar nu au făcut încă nici o 
ofertă directă pentru achiziționarea lui 
Diarra", a declarat Frederic Guerra.

Presa spaniolă a scris despre interesul 
manifestat de Real Madrid pentru Diarra, 
venirea lui fiind considerată prioritară pen
tru antrenorul italian Fabio Capello, gru
parea spaniolă fiind dispusă să plătească 25 
milioane de euro pentru mijlocaș. 
Mahamadou Diarra a jucat, vineri, în 
meciul câștigat, cu scorul de 3-1, în fața for
mației Nantes, în prima etapă din campi
onatul francez. Diarra a ajuns la Lyon în 
iunie 2002 și a câștigat cu echipa patru din
tre cele cinci titluri de campioană deținute 
de Olympique Lyon.

Condamnat steroizi
■ Chimistul american 
Patrick Arnold va executa, 
din noiembrie a.c., trei 
luni de închisoare.

San Francisco (M.F.) - Chi
mistul american Patrick Ar
nold a fost condamnat la trei 
luni de închisoare pentru 
implicarea în cazul Balco, 
laboratorul american care a 
furnizat steroizi mai multor 
sportivi americani, informea
ză AFP. Arnold, în vârstă de 
40 de ani, a fost condamnat 
deoarece a creat tetrahidroges- 
trinonul (THG), folosit de 
sportivi, precum britanicul 
Dwain Chambers sau ameri
canul Tim Montgomery și 
descoperit de forurile sportive 
în 2003. După ce va ispăși cele
trei luni de condamnare la 
închisoare, pedeapsă valabilă 
începând cu luna noiembrie 
a.c., el va mai efectua trei luni 
de arest la domiciliu.

„Această condamnare re
prezintă un pas înainte în e-

Bobby Robson a fost spitalizat
Londra (M.F.) - Fostul selecționer al Angliei, 

Bobby Robson, a fost spitalizat, sâmbătă, 5 
august a.c., după ce i s-a făcut rău în timp ce 
asista la meciul Ipswich - Cristal Palace, din 
liga a doua engleză, informează AFP. Robson, 
în vârstă de 73 de ani, a devenit președintele 
de onoare al clubului Ipswich în pauza com- 
petițională. Fostului tehnician i s-a făcut rău 
la începutul meciului, la doar câteva minute 
după ce a trecut prin fața suporterilor.

Bobby Robson a câștigat Cupa UEFA cu 
Ipswich, în 1981, ca antrenor. De asemenea, 
cu Robson la Conducerea tehnică, naționala 
Angliei s-a clasat pe locul al IV-lea la Cupa 
Mondială din 1990.

în luna mai, Robson a fost operat pentru 
înlăturarea unei tumori maligne de mărimea 
unui ou, de pe un plămân. Bobby Robson a 
mai fost diagnisticat cu cancer în două rân
duri, în 1992 (cancer la intestine) și în 1995 
(cancer bucal).

Crespo vrea să revină in Italia
■ Internaționalul argen
tinian Hernan Crespo 
dorește că părăsească 
echipa Chelsea Londra.

Roma (M.F.) - Crespo vrea 
să părăsească Chelsea și să 
revină în Italia. Jucătorul, 
care mai are doi ani de con
tract cu Chelsea, a evoluat în 
Italia Ia Parma, Lazio Roma, 
Intemazionale Milano și AC 
Milan. „Mi-ar plăcea să revin 
în Italia, pentru că ador viața 
de acolo și fotbalul italian. Am 
încredere în impresarul meu 
și îl las să se ocupe de acest 
aspect. Contractul meu este 
valabil până în 2008 și luni mă

Apelul israelienilor, respins
■ Hapoel Tel Aviv și Bnei 
Yehuda vor susține me
ciurile de acasă pe teren 
neutru și nu în Israel.

Ierusalim (M.F.) ■ Tribuna
lul de Arbitraj Sportiv (T.A.S.) 
a respins, sâmbătă, 5 august 
a.c., apelul formulat de Fede
rația de Fotbal din Israel îm
potriva unei decizii a UEFA, 
privind disputarea a două 
meciuri din Cupa UEFA pe 
teren neutru, din motive de 
securitate, informează Reu
ters. „Ținând cont de circum
stanțe, nu există motive pen
tru care trebuie să anulăm 
decizia UEFA", se arată în 
comunicatul UEFA.

Săptămâna trecută, forul 
european a decis ca meciurile 
din prima manșă a turului doi

Tim Montgomery (dreapta), victimă a THG.

forturile noastre ce vizează 
pedepsirea celor implicați în 
crearea și distribuirea ilegală 
de produse dopante", a decla
rat Kevin V. Ryan, procurorul 
general al tribunalului din 

voi afla pe Stamford Bridge 
pentru a mă antrena cu 
Chelsea. Apoi vom vedea ce se 
va întâmpla", a precizat fot
balistul în vârstă de 31 de ani.

preliminar al Cupei UEFA, 
Hapoel Tel Aviv-Domzale și 
Bnei Yehuda - Lokomotiv So
fia, din 8, respectiv 10 august, 
să se joace pe teren neutru și 
nu în Israel.

în urma acestei decizii, 
clubul Hapoel Tel Aviv a sta
bilit ca meciul cu Domzale să 
se dispute în Olanda, la Tilburg, 
iar cei de la Bnei Yehuda au 
hotărât să dispute partida cu 
Lokomotiv Sofia în Slovacia.

UEFA va decide astăzi, 7 
august a.c., dacă meciul Beitar 
Ierusalim - Dinamo București, 
din manșa secundă a turului 
doi preliminar al Cupei UEFA 
programat în 24 august a.c., și 
partida Maccabi Haifa - Liver
pool, din manșa secundă a tu
rului trei preliminar al Ligii 
Campionilor din 22 sau 23 au
gust a.c., se vor juca în Israel. 

San Francisco. în 28 aprilie 
a.c., Arnold a pledat vinovat 
în fața magistraților din San 
Francisco, el scăpând astfel de 
o pedeapsă mai severă, care 
ar fi putut constat în cinci ani

Pe de altă parte, tehni
cianul echipei Chelsea, Jose 
Mourinho, a declarat că 
gruparea londoneză a prim
it mai multe oferte pentru 
Crespo. „El este cel care a 
inițiat mișcarea, declarând 
public de 20 de ori în 
sezonul trecut să vrea să 
revină în Italia. Cred că tre
buie să pună punct acestei 
situații. Noi am primit 
oferte, care nu sunt nici 
prea bune, nici proaste", a 
explicat Mourinho.

Crespo s-a transferat la 
Chelsea în august 2003, de 
la Intemazionale Milano, în 
schimbul sumei de 24,9 mili
oane de euro.

Optimism. Rutierul spaniol Oscar Pereiro (dreapta) a 
declarat că se simte „câștigătorul" Turului Franței 2006 
unde a ocupat locul doi, aupă confirmarea depistării poziti
ve a americanuhd Floyd Landis, informează AFP. <mo: w

Formula 1.
Pilotul britanic al 
echipei Honda, «Jen
son Button, a 
obținut prima victo
rie în Formula 1, 
după ce a câștigat, 
duminică, 6 august 
a.c.,Marele Premiu 
al Ungariei, găzduit 
de circuitul de la 
Hungaroring, fiind 
urmat de pilotul 
echipei McLaren, 
spaniolul Pedro de 
la Rosa, și de ger
manul Nick Heid
feld (BMW Sauber).

: {Foto: FPA)

i

de închisoare și o amendă de 
250.000 de dolari.

„Mi-am dat acordul și am 
furnizat steroizi anabolizanți 
unor indivizi care, în cunoș
tință de cauză, au oferit acești 
steroizi sportivilor. Eu le-am 
dat antrenorilor... și atleților 

înaintea lui Arnold, alte 
patru persoane implicate în 
cazul laboratorului Balco au 
pledat vinovat. în octombrie 
2005, Victor Conte, fondatorul 
Balco, a fost condamnat la 
patru luni de închisoare și 
patru ani de arest la domici
liu pentru distribuire de pro
duse dopante și spălare de 
bani. în cazul vicepreședin
telui laboratorului, James 
Valente, și cel al antrenoru
lui Remy Korchemny s-a 

(Foto: epa) decis ca aceștia să fie supuși
unei perioade probatorii*-  
Antrenorul Greg Anderson, 
care s-a ocupat de jucătorul 
de baseball Barry Bonds, a 
fost condamnat la trei luni de 
închisoare și trei luni de 
arest la domiciliu.

Record european
Budapesta (M.F.) - Ștafeta 

Italiei, alcătuită din Massimil
iano Rosolino, David Berbottc 
Nicola Casso și Filippo Magni- 
ni, a stabilit un record euro
pean în proba de 4x200 metri 
liber din cazul C.E. de Natație 
de la Budapesta. Italienii, care 
au fost cronometrați cu timpul 
de 7 minute, 9 secunde și 60 de 
sutimi, s-au clasat pe primul 
loc, devansând ștafetele Marii 
Britanii și Greciei.

Proba masculină de.MoOj 
metri fluture a fost câștigată 
de ucraineanul Andriy Serdi- 
nov (51.95). Tot un sportiv 
ucrainean, Oleg Lisogor, și un 
italian, Alessandro Terrin,s-au 
clasat pe primul loc în probă de 
50 metri bras, cu timpul 27.48. 
Locul trei a fost cupeu de 
slovenul Maljaz Mârkie (2W).

*
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Vând ap. 2 camere (03)

• Brad,samideconiandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă zonă centrală gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• to HuMdoara, faianță gresie, parchet lăcuit 
jaluzele exterioare, convector, preț 340 milioane 
lei, fără intermediari. Tel. 0749/096990. CD
• semidecomandate, complet contorizări, 
parchet preț 67.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent et 3, CT, balcon, gresie, faianță 
parchet termopane, zona Bălcescu, preț 780 mii. 
Tel, 0742/019.418 (Al)
• regent circuit CT, parchet laminat balcon 
închis, gresie, faianță et 2, ușă metalică zona

’ Bălcescu, preț 93.000 RON, tel. 0745/639022; 
0726/316796 (Al)
• regent dec, CT, parchet gresie, faianță et 2, 
vedere la bulevard, Zona,Lido, preț 1,2 mid., 
neg, tel. 0742/019418 (Al)
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208 0721/985.256. 
(A6)
• zona liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235208 
0721/985258 (A6)
• regent zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• regent zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• regent zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• k*i  Maniu, semidec., et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță preț 65.000, 
RON, n eg, tel. 0746/779288 (A8)
• BkIuI Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et Intermediar, preț85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• zona Progresul, circuit et III, parchet gresie,

• urgent, Deva, parter, lângă Poliția nouă 
preț negociabil. Tel. 213476, 223736, 
0749/247799.(7/1.08)

»
CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
/786578(A8)

• zona Gojdu, dec, parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/786578 (A8)

v • zona Udo, dec, parchet gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145600 RON, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie si 
faianță bine întreținut bloc de 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• zona Crișubd, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță 
contorizări, preț 75600 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona Bote, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet, interiori, zonă liniștită ocupabil 
imediat preț 82.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet preț 98000 ron, neg, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificăn, parchet balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg, se acceptă și credit tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808 (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită 50 mp. 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
contorizări, ocupabil imediat preț 95.000 ron, 
neg, zonă liniștită tel. 232808 0723/251498 (A4) 
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut preț 28500 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 115600 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• Uhi Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet balcon mare închis, contorizări, preț 
107600 ron. Tel. 0745/367893. (A2)

Vând case la țară (17)

Case de vacanță (15)

Vând garsoniere (19)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
claia imediat Tel. 215212. (Al)

• casă, curte, grădină în Lăpugiu de Jos, nr. 37. 
Tel. 0254/242232, Orăști° <T;

• casă de vacanță, living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață parchet, CT, bucătărie de 
vară, atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, nea., tel. 0746/779288. (A8)
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• Gojdu, etal 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etal 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etal 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228, 0724/169303. (A5)
• ckcult, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366.  (A5)
• eta) 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj kitermedlar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436W4 0742/005228. (A5)

• urgent, Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• rngent, 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,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 Hacului, et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec, gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec., parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. .intermediar, preț neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termică preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Carpați, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet, 
bine întreținut preț 148.000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 232808. (A4)
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
2328080723/251498 (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 142000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688 (A5)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Cumpăr ap.2 camere (04)

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 1, zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă, plus 
diferență, minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358 (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 băl, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5) .
• 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, 
0720/387898 0740/914688 (A5)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară, 
centrală termică, su 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

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

• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zonă centrală 2 intrări, 3 cam., 2 băi, 2 
bucătării, pivniță 600 mo teren livadat, preț 
350.000 ron, tel. 215212. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208 0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M, 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• 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+l, 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)

• Deva, ultracentral, et. intermediar, balcon, ST 
32 mp, contorizări, preț 78.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, dec, ST 36 mp, cotorizări, balcon, 
parchet, zonă centrală et intermediar, preț 
77.000 ron, tel. 0745/639.022; 0726/316796. (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 țc. Gen. Nr. 4 - Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358 (A6)
• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• zona Dada, dec, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec, 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță șt gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• cameră, baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, parchet laminat contorizări, balcon. Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228 (A5)

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.CT)
• loc de casă 3516 mp, ts 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, 4v4OO mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208 
0724/620.358 (A6)
• intravilan, 2600 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități in zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

Cumpăr teren (22)

(58570)

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 Șatu Mare

Angajează

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, la:

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva,â0 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)

Vând alte imobile (27)

• acătorie, N. 38, ap. 40, Deva, Str. Minerului. 
Tel. 0724/781283. CD

• primesc bl gazdă tânăr, tânără fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. CD
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună tel 215.22KA1)
• Închiriez spațiu comercial Deva, b-dul I. 
Maniu, 35 mp, preț 350 euro/lună 215.221 (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap.2camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună, tel. 
0746/779288 (A8)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă, amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Straiului, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et 2, gresie, faință parchet balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235-208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap.2camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat preț 150 
euro/lună tel. 235.208 0724/620358 (A6)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină Class, masa 24 m, 2 trac
toare U 650, presă baloți pe ață freză 
mașină azotat pompă ertacidat de 600 litri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc, și fadă frigorifică Arctic, preț 
negociabiL Tel. 0254/246342,0745/468766, 
0721/93463L (6/244)7)

• vând motor tractor li 445 foarte bun, preț 650 
euro, mașină îngrășăminte, mig 3,5 tone cu 4 
bucăți anvelope 825+15, preț 750 euro. Tel. 
0726/743274. (T)

• vând tractor International D 214, cu plug 
reversibil, grapă săpătoare și remorcă 
toate In stare perfectă preț 1&0M ron. TeL 
282183,0744/503430. (4/26?)

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

Moto-velo (41)
• vând scuter APRILIA, culoare gri, 49 cmc, stare 
bună, preț negociabil. Tel. 0721/156105. 
(5457600/2.08)

Mobilier și interioare (47)

• 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-(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. CD

Electrocasnice (56)

• vând mașină automată, made Franța, garanție 
2 ani, 500 ron; combină frigorifică 4 sertare Elec
trolux, made Suedia, 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084, 0724/643045,0722/586808,0743/211074. 
(T)
• vând frigider Zii, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 300 ron. Tel. 0720/400422. (T)

RECLAME

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
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4ipeVa gândit ram să va petreceți 
^-Hnlrjuri mod câ-mai plărât această vară? , 
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Sx Complexuhț.irand’tiin Geoăgiu-Bâi! , 
fAici^ppiii’se pot jLia in spații'special amenajate,: X 
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Ofertă de vară

instalații termo-mecanice rețele de
distribuție apă. Relații la tel.: 731.517

Firmă atestată I.S.C.l.R (59o85) 0722/876.428

Noi aducem 
soarele 

pentru voi!

a’din incinta ștrandului.

l\l< >RtVfA fii >1 HI ✓ I R V s Kt l4«
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r<-l / Fax (»2S4/

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici; pensionarii beneficiază de reduceri 
substanțiale: asigur transportul la domiciliu. Tel. 
0726/434097. (D
• vând orzoaică, preț 4000 lei/kg. Relații la tel. 
0722/52483,0254/212083 seara și dimineața (T)
• vând porumb boabe și grâu. Tel. 0254/230964, 
0745/980872, (T)

Altele (61)
• vând goblene modelele: Ruga lui Isus (500ron), 
Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre (230 
ron). Informații la telefon 0729/942180.

• vând lăzi de stupi, toate mărimile, din 
stoc sau la comandă. Relații la tel. 
0745/216474, 0254/247555, după ora 18. 
(13/1.08)

• vând cărucior pentru copii și pătuț. Preț 
negociabil. Tel 0723/640499.

Pierderi (62)

• 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. CD

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI
Matrimoniale (69)

S.C. PARTENER JLBGIS SRL DBVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

©
•înființează societăți comerciale în numai zece zile 

asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

. modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică (a redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.
(59240)

• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)
• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428. (T)

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)

coWî Construcții civila șl industriala 
Distribuția materiala construcții 

Comerț electrocar nice

CONTAB.L. ANGAJEAZĂ

CONTABILITATE PRIMARĂ 
CERINȚE:
-cunoștințe minime de 
contabilitate:

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

-salariu motivant.

CONTABIL-ȘEF
CERINȚE:
-experiența in domeniu min.S ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maxlmâ 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant;
-condiții de lucru într-o 
echipa dinamica

• execut la comandă goblene pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare este rugat să sune la tel. 
218084,0724/643045,0722/586808.  (T)
• mamă a 2 copii, serioasă, mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase, ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• transport mobiă, mutări cu auto acoperit de 
1,2 to și 14 mc volum, asigur demontare rapidă și 
manevrare mobilier. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. CD

Ret. la Tel.: 0723/400 636 aau 0254/772 221 (58560)
Oferte locuri de muncă (74)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! miULTIMEDIA

■ OPERARE PC [după programa ECDL)
■ Cursuri da vară pentru copil s
(EqaaISkUls il Junior Wobj
• LIMBI STRĂINE

TEL: 0254.206.210 
MOB: 0723.130.463 
E-mall: offlceflillm.ro
Site: ww.wjim.ra

• administrator Hațeg, 1 post, data limită 7.08. 
Tel. 213244.
• agent comercial Deva, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244.
• agent comercial, Călan, 4 posturi, data limită 
10.08. Tel. 213244.
• agent comercial, Hațeg 5 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.

• agent de asigurare, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• agent de pază în incinte, Călan, 8 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244.
• agent de pază în incinte, Vulcan, 3 posturi, 
data limită 31.08, Derioadă determinată Tel. 
213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Hunedoara, 9 posturi, data limită 
11.08. Tel. 213244.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 1 post,data limită 15.08. 
Tel. 213244.
• agent imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• agent reclamă publicitară Deva, 4 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• agent vânzări, Deva, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• ambalator manual, Călan, 40 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• ambalator manual, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• arhitect, inginer, Orăștie, 2 posturi, data limită 

.15.08. Tel. 213244.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 20.08. Tel. 213244.
• barman, Deva 6 posturi, data limită 30.08. Tei. 
213244.
• barman, Deva, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244
• bobinator aparataj electric, Petroșani, 2 
posturi, data limită 14.08. Tel. 213244.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• brutar, Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.08. 
Tel. 213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.08. Tel: 
213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 7.08. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244.
• bucătar, Orăst 1 post, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• bucătar, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• bucătar, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• cameristă hotel, Deva, 4 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• cameristă hotel, Hațeg, 1 post, data limită 
20.08. Tel. 213244.
• casier tezaur, Deva, 5 posturi, data limită30.0& 
Tel. 213244.
• casier, Deva, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244. .
• drcularlst la tăiat lemne de foc, Călan, 1 post, 
data limită .08 Tel. 213244

Furo - GSM îți oferă vara asta
Sony Ericsson J22Oi, 
un telefon compact, practic și 
ușor de utilizat, cu display color 
și sunete polifonice.

EURO -
* *•

GSM
f 7

www.eurogsm.ro

• cofetar, Orăștie 5 posturi, data limită 15.09. 
Tel. 213244.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie 7 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244.
• confecționer asamblor articole din textile
Vulcan, 45 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• confecționer asamblor articole din textile,
Brad, 32 posturi, data limită 31.080. Tel. 213244
• confecționer asamblor articole din textile,
Călan, 9 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• confecționer asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 1 post, data limită 2.09. Tel. 213244.
• confecționer asamblor articole din textile,
Orăștie, 5 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244.
• confecționer asamblor articole din textile,
Vulcan, 4 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244.
• confecționer cablaje auto, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 12.08. Tel. 213244.
• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani, 4 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani, 5 posturi, data limită 23.08. 
Tel. 213244.
• confecționer montator produse lemn, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08, perioadă 
determinată. Tel. 213244.
• confecționer tricotaje după comandă Hune
doara, 4 posturi, data limită 20.08. Tel. 213244
• consiier inginer silvic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist Deva, 1 post data limită 19.08. Tel. 213244.
• consilier, expert, inspector, referent econo
mist, Hațeg, 1 post data limită 30.08. Tel. 213244.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244.

Cel mai tare din sistem

• EURO GSM Deva
v- Ulpiri Shopping Center
• E URO-GS1M Hunedoara

B-dul Dacia, nr. 6A
v B-dul Cor vin, nr. 8
•s B-dul Dacia, nr. 10

• consHer, expert, inspector, referent econo
mist, Hunedoara, 1 post, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• contabil șef, Hațeg, 1 post data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• contaN, Hațeg, 1 post data limită 30.08. Tel. 
213244
• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Deva, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• croitor, confecționer îmbrăcăminte, Lupeni, 2 
posturi, data limită 15.08. Tel. 213244.
• croitor, Deva, 5 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• croitor, Lupeni, 9 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• croitor, Petroșani, 1 post data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244
• cusător conferii industriale din blană Orăștie 
5 posturi, data limită 3.09. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 25 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.

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

(56963)

CSEJSfflSS® FLORIDA IMPEX
■ TÂMPLARII PVC Jl ALUMINIU PROFILE REHAU

■ BEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE <

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

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

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

ÎICRIOTI1 tBtsujAiasiiBms
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de in

Tel/n»:0254/231S52 Mobil:0721/032271

România
MkMMmvI 
OwiMeW

TRANSPORT PERSOANE ©Fila&lfta
IO WsavisdeMcDonoWs 

Tel. 0254/234717, 
0742/030201,0724/697859

Ueuro<,M
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

UNIVERSITATEA 
„ALMA MATER” SIBIU

AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 916/11 august 2006
Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

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

e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC Intre orele 8,00 - 20,00, in perioada 04 Iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de Învățământ superior:

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

del)

Titlul obținut 
la absolvire

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

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

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat ln Marketing

Pai doar nu este condiționați de Încadrarea In muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la flecare disciplină din planul de Învățământ.
Admiterea i» fece prin concura, prin selecție a docarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, In 
funcție de numărul de locuri w flecare specializare.
Candldatilor 11 unt la dianoiit odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzi precum și bibliografia necesară.
Studenților 11 ea asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
univers .re șl o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții venit! prin transfer ln anul II de studii de la alte instituții de Învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutitl 
de taxa ae ln re șl ini trlculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahută, nr. Ibis,

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

(56712)

COMPANIE DE 
DISIRIBURE LA 

NIVEL NATIONAL 
ANGAJEAZĂ:

ȘOFER DISTRIBUȚIE 
Persoanele interesate, 
cu domiciliul în Deva 
sunt rugate sâ trimită 

un CV, până la data de 
15 august, la fax: 
0254/231.068, 

email: 
monicamth @ zappmo- 

bile.ro *
(59034)

«sat

offlceflillm.ro
http://www.eurogsm.ro
http://www.uamsiblu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
bile.ro
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THESSALONIKI KATERlNI LARISSA ATENA

INFORMAȚII la tel:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84

v

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

„Prin sentința civilă nr. 1498/2006 a Judecătoriei Deva s-au pronunțat 
următoarele:

Admite în parte acțiunea civilă precizată, formulată de către recla
manta Cooperativa de Consum (Consumcoop) Deva, cu sediul în Deva, 
Str. 1 Decembrie, nr. 14, județul Hunedoara în contradictoriu cu pârâții 
Consiliul local al comunei Certej și Urs Lina căsătorită cu Boldor Lazăr, 
citată la ușa instanței și prin ziarul Cuvântul Liber și în consecință:

Constată ca reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra 
magazinului din localitatea Vărmaga, comuna Certeju de Sus, în 
suprafață de 178 mp, compus din spațiu de vânzare cu 4 încăperi și 
pivniță, construit pe terenul încsris în CF 77 Vărmaga cu nr. Top. 308/1 
și 308/2.

Constată că reclamanta are drept de folosință asupra terenului 
aferent construcției în suprafață de 487 mp, cu nr. Topo nou (308/1 și 
308/2)/1 din terenul înscris în CF 77 Vărmaga cu nr. top nou (308/1 și 
308/2J/2 cu suprafața totală de 1100 mp, urmând ca diferența de teren 
de 613 mp cu nr. top. nou (308/1 și 308/2)/2 să rămână în continuare 
pârâtei Urs Lina căsătorită cu Boldor Lazăr.

Dispune întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al 
reclamantei asupra construcției și a dreptului de folosință asupra 
terenului, conform raportului de expertiză topografică întocmit de către 
ing. Fruja Cornel.

Respinge acțiunea reclamantei față de pârâtul Boldor Simion citat la 
ușa instanței și prin ziarul Cuvântul Liber.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică azi 17.03.2006.

Prezenta sentință se publică în ziar pentru a ține loc de comunicare 
cu Urs Lina și Boldor Simion.

(59116)
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SC BERE MUREȘ SA
proprietar și operator ol Complexului 

Hotelier GERM1SARA SpoĂResort, 
selecteazâ personal pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

1. DEPARTAMENT CAZARE: recepționeri, 
cameriitfi șefă, cameriste, spălătorese, 
croitoreso;

2. ALIMENTAȚIE PUBUCĂ: mtaurant,

l2j:;. : l.^. .r< ««■waa nali, «AJIIInjn Dut11HJiDvCQiul
bucătar, ajutor de bucătar, personal 
curățenie, șef evenimente;

3. DEPARTAMENT TEHNIC: electrician, 
Instalator;

4. DEPARTAMENT ECONOMICO- FINAN
CIAR: contabil gestiune, casier;
' 5. Asistent manager (secretară)

6. Medic BFT și recuperare, asistenți BFT și 
recuperare, kinetoterapeut, mascuri, băieți.

Condiții gonoralo: 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 
o- maikoffice © beremures.ro.

Data limită de trimitere a CV-urilor - 
15.08.2006.

Persoană de contact - șef urviciu 
resurse umane BANIAS MARI NE LA - tel. 
0365/808811. (58881)

Vă invită să participați Ja £

PRIMARIA MUNICIPIULUI 
DEVA

în data de 1 -2 septembrie 2006 în 
Piața Cetății.

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

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

de top.
Pentru mai multe informații :

0729 404 850
0788 660 934

LPADUREAN@YAHOO.COM

• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 10 posturi, data limită 20.08 Tel. 213244.
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Hune
doara, 4 posturi, data limită 28.08. Tel. 213244.
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 12 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• director adjunct societate comercială, Hațeg, 
1 post data limită 31.10. Tel. 213244.
• director adjunct societate comercială, Hațeg, 
1 post data limită 7.08 Tel. 213244.
• drector general societate comercială, Călan, 1 
post data limită 10.08. Tel. 213244.
• director general societate comercială. Hune
doara, 1 post, data limită 15.08. Tel. 213244.
• director societate comercială, Hațeg, 1 post 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• director vânzări, Călan, 1 post data limită 
10.08. Tel. 213244.
• dispecer, Brad, 9 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• didgher restaurator, Hațeg, 1 post data limită 
7.08 Tel. 213244.
• dutgher restaurator, Orăștie, 1 post, data 
limită 18.08. Tel. 213244.
• dulgher restaurator, Orăștie, 1 post, data 
limită 18.08. Tel. 213244.
• dulgher restaurator, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 27.08. Tel. 213244.
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• dulgher, exdusiv restaurator, Deva, 7 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• dulgher, exclusiv restaurator, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 10.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244.
• dulgher, Hațeg, 4 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• didgher, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08 
Tel. 213244.
• nledrirhn auto, Deva, 1 post dala limită 30.08. 
Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Deva, 1 
post data limită 1.09. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 3 posturi, data limită 20.08. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post data limită 18.08. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani. 3 posturi, data limită 14.08 Tel. 213244.
• electromecanic auto, Deva, 1 post data limită 
30.08 Tel. 213244.
• electromecanic auto, Deva. 1 post data limită 
30.09. Tel. 213244.

DIRECȚIA ■ilvicA deva

Organizează 
„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" 

producția anului 2006
Licitația este de tip închis și va avea loc la Direcția Silvică Deva, cu sediul pe str. 

Mihai Viteazul, nr.10, în data de 17.08.2006, ora 10, pentru masă lemnoasă 
fasonată și prestări servicii de exploatare.

Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 8.208,913 
mc aparținând următoarelor grupe de specii:

-molid 2813,825 mc

TOTAL 8.208,913 mc

cireș 75,73 mc - fag 5.583,4 mc

gorun 175,858 mc - paltin 11,4 mc

frasin 3 mc - plop 5,7 mc

pin 20 mc -D.T. 20 mc

Volumul de masă lemnoasă pe picior pentru prestări servicii este de 5.582 mc, 

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei 
lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții 
economici", aprobat prin HG nr.85/2004.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, 
industrializarea șl comercializarea lemnului, potrivit HG. nr. 70/1999 șl Ord. 
MAPPM nr.71/1999.

Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizl șl listele de mate
rial fasonat, poate fi consultată la sediul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor 
silvice din subordine și pe internet la adresele: http://www.silvahd.ro și 
http://www.rosilva.ro

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția 
Silvică Deva și ocoalele silvice din subordine sau sunt nominalizați ca debitori față 
de Regia Națională a Pâdurilor-ROMSILVA.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva în 
data de 11.08.2006, ora 10.00.

Taxa de participare va fi achitatâ numerar la casieria unității, iar garanțiile 
pentru respectarea clauzelor contractuale vor fi achitate în avans în contul 
R046RNCB3000000000160001 DESCHIS LA BCR Deva sau 
R017RZBR0000060001246149 DESCHIS LA Raiffeisen Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare 
anterior datei anunțate pentru ținerea licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel; 0254/225199, 0254/224649, fax: 
0254/224599, 0254/222481 și la ocoalele silvice.

(59215)

• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, Hațeg, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• excavatorist pentru excavator, cu rotor de 
mare capacitate, Orăștie, 1 post data limită 
20.08. Tel. 213244.
• faianațar, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
10.08, perioadă determinată. Tel. 213244.
• faianțar, Orăștie, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213^44.
• faianțar, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• fierar betonlst, Hunedoara, 1 post data limită 
26.08 Tel: 213244.
• finisor codeti, Orăștie, 4 posturi, data limită 
20.08 Tel. 213244.
• finisor textile, Călan, 1 post, data limită 10.08. 
Tel. 213244.
• forjor mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• frezor whersal, Deva. 1 post data limită 27.08. 
Tel. 213244.
• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data limită
10.10, persoane cu handicap. Tel. 213244.
• gaterist la tăiat bușteni, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 15.08. Tel. 213244.
• gaterist la tăiat bușteni, Vulcan, 3 posturi, data 
limită31.08 Tel. 213244.
• găiaftor fletator. Petroșani, 1 post data limită 
14.08. Tel. 213244.
• gestionar depozit, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244.
• inginer constnicți civile, industriale și agri
cole. Brad, 1 post data limită 31.08 Tel. 213244.
• inginer constnicți civile, industriale și agri
cole, Hațeg, 1 post data limită 30.08 Tel. 213244.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post data limită 15.08 Tel. 
213244.
• inginer constnicți civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• inginer conetrucți instalații, Vulcan, 1 post 
data limită 31.08 Tel?213244.

• ngne osntnic n civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post data limită 10.08. Tel. 
213244.
• highier industria alimentară, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• Inginer industria alimentară, Petroșani, 1 post 
data limită 15.08. Tel. 213244.
• Inginer rețele electrice, Vulcan 1 post data 
limita 31.08. Tel. 213244.
• inginer topo^af, Vulcan 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• Inspector asigurări. Vulcan, 5 posturi, data 
limita 31.08 Tel. 213244.
• Inspector resuse umane, Hațeg, 1 post data 
limită 31.10. Tel. 213244.
• inspector resurse umane, Hunedoara, 1 post, 
data omită 30.08. Tel. 213244.
• Inspector resuse umane, Orăștie, 1 post data 
limită 808 Tel. 213244.
• Inspector resuse umane. Petroșani, 1 post, 
data limită 15.08 Tel. 213244.

Decese (75)

r» Cu adâncă durere familia anunță încetarea din viață a 
îj*  preotesei GRAMA FLOAREA

înmormântarea va avea loc azi, 7 august, ora 13, la Cimi
tirul Ortodox din str. M. Eminescu, Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

• instalator apă, canal, Deva, 1 post, data limită 
1.09. Tel. 213244.
• instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244.
• instalator incălzie centrală și de gaze, Vulcan, 
1 post data limită 31.08. Tel. 213244.
• instalator încălzire centrală Hunedoara, 1 
post data limită 31.08 Tel. 213244.
• instalator instalații, tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, 2 posturi, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• ipsosar, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244.
• Îngrijitor clădiri, Vulcan. 1 post data limită 
15.08. Tel. 213244.
• îngrijitor de clădiri, Lupeni, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244.
• jurisconsult Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• laborant chimist, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244.
• lăcătuș construcții metalice și.navale, Hune
doara, 7 posturi, data limită 18.08. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 1 post data limita 15.08. 
Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Orăștie, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• lăcătuș mecanic, Călan, 3 posturi, data limită 
31.08. TeL 213244.
• lăcătuș mecanic, Deva, 1 post, data limită 
19.08 Tel’213244.

• lăcătuș mecanic, Deva, 15 posturi, data limită 
30.08 Tef. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 10.08 Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 1808 Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 1Â08. Tel. 213244.

• lăcătuș montator pentru utilaje industriale, 
Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• lucrător comercial, Hunedoara 1 post, data 
limită 15.09. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Hunedoara 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 17.08 Tel. 213244.
• lucrător gestionar, Hațeg, 1 post, data limită 
7.08. Tel. 213244.
• lucrător la prelucrarea peștelui, Hațeg, 25 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• macaragiu,Călan 1 post data limită 10.08. Tel. 
213244.
• macaragiu; Petroșani, 1 post data limită 14.08 
Tel. 213244.
• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• magaziner, Călan, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• magaziner,Călan, 1 post, data limită31,08.Tel. 
213244.
• malstni construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post data limită 31.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• maistru construcții civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 15,08. Tel. 
213244.
• maistru Industria alimentară Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10, Tel. 213244.

COMUNICAT
Vă facem cunoscut câ în data de 16 august 2006, la sediul Detașamentului de 

pompieri al municipiului Deva se va desfășură concursul pentru ocuparea a 7 
(șapte) posturi vacante de pompier salvator (paramedic) din cadrul «Serviciului 
voluntar pentru situații de urgență» din subordinea Consiliului Local al municipiului 
Deva.

Concursul se va desfășura după următorul program:

■ 16 august 2006, ora 9 - proba de aptitudini fizice, eliminatorie

- 16 august 2006 ora 12 ■ interviul.

Con<tyii de participare la concurs:
în vederea participării la concurs, persoana care urmează să se angajeze trebuie 

să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Coodthi generale:
- să fie cetățean român

* să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce-ar fac«-o incompatibilă cu 
funcția pentru care candidează

- să prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de 
învățământ, pentru absolvenții care se angajează prima dată

• să prezinte curriculum-vitae din care să rezulte activitatea desfășurată

Condiții «pacifice:
- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

- permis de conducere categoria «B»

• stagiul militar satisfăcut

- vârsta de până la 35 de ani împliniți în anul curent

- apt medical, fizic și psihic, conform fișei medicale tip

- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită

Actele necesara pentru participarea la concurs:

* Cerere de participare la concurs

" Copii de pe diplomele de studii

“ Curriculum-vitae

“ Copie de pe actul de identitate

“ Copie după livretul militar

" Copie după permisul de conducere

“ Cazierul judiciar

“ Fișă medicală tip, completată

" Aviz psihologic

" Copie de pe carnetul de muncă (dacă este cazul)

“ Recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul) sau recomandare de 
la unitatea de învățământ, pentru absolvenții care se angajează prima dată

Toate copiile m vor prezenta însoțita de documentele originale.
Depunerea dosarelor se face la «Compartimentul resurse umane, salarizare» al 

aparatului propriu de specialitate ai Consiliului Local al municipiului Deva, până la 
data de 11 august 2006, între orele 8,00-13,00. Informații suplimentare la telefon: 
21.34.35, 21.85.79 / int. 112.

(59299)

• maistru mecanic auto, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Brad, 5 posturi, data 
limită 31.08, perioadă determinată Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Hunedoara 1 post, data 
limită 17.08. Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• mecanic agricol, Hațeg, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• mecanic auto, Brad, 1 post, data limită 2.09. 
Tel. 213244.
• mecanic auto, Deva, 1 post, data limită 1.09. 
Tel. 213244.
• mecanic auto, Deva, 2 posturi, data limită 
25.08. Tel. 213244.
• mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut, Simeria, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• medic specialist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.08. Tel. 213244.
• medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită
31.10. Tel. 213244.
• montator aparatură optică, Deva, 3 posturi, 
data limită 27.08. Tel. 213244.
• montator pereți și plafoane din gips carton. 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 10.08. Tel. 
213244.
• montator subansamble, Hațeg, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• montator subansamble, Hunedoara, 49 
posturi, data I imită 31.08. Tel. 213244.
• montator subansamble, Orăștie, 31 posturi, 
data limită 1808 Tel. 213244.
• muncitor necalificat in industria confecțiilor, 
Petroșani, 17 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• muidtor necalificat in mine și cariere, Deva, 
15 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat în silvicultură. Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.
• muncitor necalificat în silvicultură, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.08, perioadă 
determinată Tel. 213244.
■ muncitor necalificat ia ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.08 Tel. 213244.
• muncitor necaiificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul, Deva, 1 post, data 
limită 1.09. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Lupeni, 2 posturi, data limită 25.08. Tel. 
213244.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 23 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
■ muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 11 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 11 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 6 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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http://www.rosilva.ro
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• Poluare cu petrol. Două plaje din 
apropiere de Atenei au fost poluate cu 
petrol, dar autoritățile nu au reușit să sta
bilească sursa poluării, bănuind însă că ar 
putea proveni din Liban, a anunțat, ieri, 
Ministerul grec al Marinei comerciale.

• Accident de mină. Cel puțin 18 mineri 
au murit în urma unei explozii produse 
într-o mină de cărbune din nordul Chinei, a 
anunțat, sâmbătă, agenția China Nouă.

I 
f

7

Procesiunea, care a avut loc sâmbătă 
în centrul orașului olandez Utrecht, a dat 
startul festivalului „7th Heaven” în cadrul 
căruia șapte muzee au posibilitatea de a se 
prezenta publicului. (Foto: epa)

Pod prăbușit
Peshawar (MF) - Cel puțin 

40 de persoane au murit și 
multe altele au fost date 
dispărute, în urma prăbușirii 
unui pod în nord vestul Pak
istanului, într-o zonă grav 
afectată de ploile musonice 
din ultima perioadă, a anun
țat duminică poliția locală.

începând de sâmbătă, ser
viciile de intervenție au recu
perat 40 de trupuri neînsu 
flețite din apele revărsate ale 
râului din orașul Mardan, situ
at la 50 de kilometri nord-est 
de Peshawar, capitala provin
ciei Frontierei de Nord-Vest, 
a declarat un purtător de 
cuvânt al poliției locale. Alte 
două persoane au murit în

Concert pe un aerodrom
■ Concertul trupei 
Rolling Stones a fost cel 
mai mare care a avut 
loc vreodată în Elveția.

Doi suspecți
Moscova (MF) - Poliția 

rusă a arestat doi sus
pecți în legătură cu fur
tul a peste 200 de obiecte 
din faimosul muzeu de 
artă Hermitage. Furtul a 
fost descoperit în iulie. 
Cei doi sunt suspectați 
că au furat, pe parcursul 
a șase ani, bijuterii, pie
se de argintărie și icoa
ne. Bărbații aveau legă
tură cu unul dintre cura
torii muzeului, Larisa 
Zavadskaia, care a dece
dat la locul de muncă în 
momentul în care s-a 
efectuat controlul inven
tarului muzeului. Potri
vit Reuters, suspecții re
ținuți sunt soțul și fiul 
lui Zavadskaia, cei doi 
recunoscând că au furat 
artefacte și obiecte de 
artă în valoare de circa 
cinci milioane de dolari 
pe parcursul a șase ani.

Contrafăcut
Los Angeles (MF) - O 
licitație online pentru 
o statuetă Oscar al 
cărei preț de vânzare 
era estimat la 100.000 
de dolari a fost anu
lată după ce anche
tatorii au descoperit 
că este vorba de un 
fals foarte reușit. Sta
tueta, care era scoa
să la vânzare de com
pania Mastro Auc
tions din Chicago, era 
prezentată ca fiind 
cea câștigată în 1944 
de regizorul Leo McCa- 
rey pentru eforturile 
făcute pentru filmul 
„Going My Way" cu 
Bing Crosby. Mastro 
Auctions a trimis 
Oscarul Academiei 
pentru a fi autentifi
cat după ce fiica iui 
McCarey a declarat 
că este în posesia 
celor trei statuete 
obținute de tatăl ei.

Zurich (MF) - Cunoscuta 
formație Rolling Stones a con
certat, sâmbătă seara, pe un 
aerodrom militar din Dus- 
sendorf, din apropiere de 
Zurich, la eveniment luând

Concert în Dussendorf (Foto: epa)

Peste 3.000 de hectare distruse

Pisica persană cu păr scurt a fost prezentată 
la un show pentru pisici, care a avut loc în acest 
sfârșit de săptămână, la Hong Kong. (Foto: epa)

■ Pagubele s-au produs 
în 22 de incendii, active 
încă ieri în pădurile din 
nordul Spaniei.

Madrid (MF) - Cel puțin 22 
de incendii izbucnite în Spa 
nia erau încă active ieri în 
nordul țării, unde au fost dis
truse pete 3.000 de hectare de 
teren, au anunțat autoritățile 
regionale. în total, „sunt acti
ve 22 de incendii de pădure, 
iar 26 au fost controlate și 
stinse de pompieri”, a de
clarat un purtător de cuvânt 
al guvernului regional.

„Douăzeci și șapte dintre 
acestea au izbucnit în cursul 
nopții, ceea ce ne permite să 
deducem că au fost provocate, 
deoarece un foc nu izbucnește

Bani grei pentru Potter
Londra (MF) - Daniel Radcliffe, vedeta 

filmelor din seria Harry Potter, a obținut 
anul trecut venituri de peste șase milioane 
de lire sterline, potrivit unor informații date 
recent publicității, scrie tabloidul britanic 
Sun. Daniel, care a împlinit 17 ani luna tre
cută, va mai încasa opt milioane de lire ster
line și pentru următorul film al seriei Har
ry Potter, „The Order of the Phoenix”.

Anii petrecuți la școala de magie Hog
warts l-au transformat pe Radcliff în cel 
mai bine plătit adolescent din Marea Bri- 
tanie. Câștigurile lui au crescut cu 25% 
comparativ cu anul trecut, el având acum 
circa 3,5 milioane de lire sterline în con
turi bancare și o sumă egală în investiții. 
Banii lui Radcliff sunt rulați printr-o com
panie numită Gilmore Jacobs, condusă de 
părinții actorului.

Pumnal tracic (Foto: FAN)

în Pakistan

Inundații în Pakistan (Foto: epa)

urma ploilor torențiale căzute 
sâmbătă seara în satul Gais 
Pain, din nordul Pakistanu
lui. Alunecările de teren și 
inundațiile provocate de 
muson au provocat, în iulie, 
moartea a 180 de persoane în 
Pakistan.

parte circa 65.000 de persoane, 
transmite AFP. Potrivit orga
nizatorilor, concertul Rolling 
Stones a fost cel mai mare 
care a avut loc vreodată în 
Elveția.

Concertul a avut loc la o 
bază militară grație mi
nistrului elvețian al Apărării, 
Samuel Schmid, de la care 
Rolling Stones au obținut o 
autorizație excepțională pen
tru a concerta într-o astfel de 
locație. De altfel, ministrul a 
fost prezent la concert alături 
de fiul său. în plus, o formație 
aeriană a survolat aeroportul 
înainte de intrarea celor de la 
Rolling Stones în scenă.

în cadrul celui de-al 11-lea 
concert din turneul european 
„A bigger bang”, veteranii 
rock au evoluat pe o scenă 
lungă de 62 de metri. în plus, 
pentru acest concert, 1.560 de 
tone de materiale au fost 
transportate la Dussendorf.

Incendiu în Samir de los Canos,

deodată în miezul nopții”, a 
adăugat el.

Autoritățile au instituit, 
ieri dimineață, cel mai ridicat

Obiecte tracice din aur
Sofia (MF) - Un pumnal 

tracic din aur masiv a fost 
descoperit de o echipă de 
arheologi în centrul Bulgari
ei, la un sit aflat în apropiere 
de Dabene, la un loc cu peste 
500 de monede din aur.

Dintre cele 545 de piese 
descoperite, pumnalul din aur 
este cel mai impresionant. 
Obiectul, care datează din se
colul al Hl-lea înainte de Hris- 
tos, este foarte bine conservat

in centrul Spaniei (Foto: epa)

grad de alertă pentru trei din
tre incendii și au evacuat zeci 
de persoane în satul Muros. 
Incendiul de la Cercedo, care 

și nu este deloc patinat, ceea 
ce demonstrează calitatea 
excelentă a aurului din care 
a fost fabricat.

în pofida numeroaselor 
obiecte din aur descoperite, 
16.000 în total, arheologii nu 
au descoperit nici o urmă a 
unei așezări sau a unui tem
plu. Există posibilitatea ca 
tracii să fi îngropat obiectele 
din aur ca tribut adus unui 
zeu sau zeițe. 

a provocat și moartea a două 
persoane, „a distrus peste 
3.000 de hectare de teren”, 
potrivit purtătorului de 
cuvânt. Suprafața devastată de 
celelate incendii de pădure nu 
va fi cunoscută decât după 
analizarea datelor primite 
prin satelit, a adăugat el.

Cele două incendii de pădu
re, care au distrus, începând 
de vineri, mai mult de 1.300 
de hectare în Catalonia, au 
fost stabilizate ieri.

în perioada ianuarie - iulie 
au fost înregistrate 9.000 de 
incendii, cu 7.400 mai puține 
decât în aceeași perioadă a 
anului trecut, iar suprafața de 
teren distrusă a scăzut cu 60 
la sută în decurs de un an, a 
anunțat Ministerul spaniol al 
Mediului.

i

Horacio, este un clar
văzător spaniol care ci
tește în glob viitorul vi
zitatorilor târgului din 
San Sebastian. (Foto: epa)


