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Cu drogurile la sosea
dimineața la prânz seara

■ Patru tineri au fost 
prinși în timp ce încer
cau să comercializeze 
ecstasy și hașiș.

Deva - Patru tineri, dintre care doi hunedoreni, au fost prinși în flagrant, de lucrătorii Brigăzii de Combatere a

Criminalității Organizate, Alba Iulia, în parcarea hanului „Șurianu”, din Șibot, județul Alba. G.C.I., de 25 ani, din Șibot, M.M., de 24 ani, din Petroșani, G.A.C., de 25 ani, din Petrila și V.F.M., de 24 ani, din Cugir, încercau să vândă 100 pastile ecstasy, la prețul de 20 lei noi pastila și 100 gra-

5me hașiș, cu 40 lei noi, gramul. După flagrant, oamenii legii au trecut la perchezițiile domiciliare. în locuința bunicilor lui V.F.M., din Balomir, Alba, au mai fost găsite 839 pastile ecstasy și 867 grame hașiș. în aceeași zi a fost i- dentificat și reținut un alt tânăr, membru al grupului, im

plicat în traficul și consumul de droguri, G.M.T., de 26 ani, din Petrila, care este cercetat în libertate. Pentru cei patru, Tribunalul Hunedoara, a emis mandate de arestare preventivă, pe 29 zile, pentru trafic, consum ilicit și alte operațiuni interzise, cu droguri, de risc și de mare risc, /p.6

minant la Roma. La concertul pe care l-a 
susținut pe Stadiont# Olimpic au fost 
prezenți 70.000 de fani, iar fondurile 
adunate vor fi donate unor asociații care 
luptă împotriva maladiei SIDA, /p.12

(Foto: EPA)

• Tabără de sculptură. A V-a ediție a Taberei de sculptură de la Zeicani, ce se află în derulare, reunește, în acest an, artiști plastici din mai multe județe, recunos- cuți pe plan național și internațional. Tabăra își va închide porțile la sfârșitul acestei săptămâni. (S.B.)
Locul doi la avorturi

Deva (C.P.) - Asociația M.A.M.A. a deschis ieri la Deva un Centru social pentru consilierea femeilor care au avut probleme legate de sarcină. Acesta este primul din Deva și al doilea din județ, la Hunedoara funcționând de circa doi ani un centru asemănător. în cadrul Centrului va fi oferită consiliere femeilor și tinerelor care au pierdut o sarcină, ausuferit un avort sau se află în perioada unui post-avort, a declarat Lucia Petrila, președinta și fondatoarea Asociației. Centnfl a fost înfîihțat cu sprijinul financiar al unor fundații americane. Centrul va funcționa în Deva, Str. Liliacului, lângă Liceul de Artă, /p.3

(Foto: Traian Mânu)

ArtlȘlII hunedoreni fac pe gunoierii. Pentru că în fața Galeriilor de Artă „Forma" nu există coșuri de gunoi, iar Salubritatea nu vine cu săptămânile pe acolo, artiștii plastici au improvizat din saci coșurile de gunoi, /p.3

Atac la „turismul politic"
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■ Primăriile din Valea 
Jiului au trimis, pe bani 
grei, delegații de consi
lieri locali în țări exotice.

Deva (M.S.) - Egiptul, Creta, Emiratele Arabe Unite sunt 
doar câteva dintre destinațiile spre care s-au îndreptat, în primii doi ani de mandat, mai mulți consilieri locali din ora

șele Văii Jiului. „Campionul” deplasărilor în străinătate pare a fi Primăria Lupeni, care a cheltuit, în 2004-2005, o sumă de bani care depășește 1,33 miliarde lei vechi, pentru delegații efectuate de aleșii locali în diferite țări, printre care se numără Egiptul, Creta sau Austria. „Cheltuiesc banul public pe un fel de turism politic. Practic, primarii își asigură

votul consilierilor pentru proiectele de hotărâri pe care doresc să le promoveze”, a declarat ieri, președintele PRM Hunedoara, Ștefan Păș- cuț. Liderul PRM a precizat că nu se opune deplasărilor în străinătate, dacă acestea au un scop precis și aduc beneficii pentru comunitatea locală, ceea ce nu s-ar fi întâmplat în cazul Văii Jiului, /p.6

Avorton la gunoi
Petrila (M.T.) - Polițiștii din Petrila au fost a- nunțați, de un localnic că în zona rampei de gunoi, situată pe Dealul Maleia, din localitate, a fost găsit un avorton. Acesta era în stare de putrefacție și a fost născut mort în urmă cu o săptămână.

Se dărâmă monumentul?
■ Monumentul „ilegaliș
tilor" din vechiul centru 
al Devei a primit aviz 
nefavorabil de la MCC.Deva (Ș.C.) - Monumentul Rezistenței Anticomuniste amplasat în fața Prefecturii Hunedoara trebuie demolat. Autoritățile locale au amplasat ilegal opera unui artist amator în centrul vechi al Devei. Comisia Națională pentru Monumente de For Public nu a a- vizat proiectul propus de edilii deveni, sugerând refacerea documentației și alegerea pentru

executarea operei a unui artist plastic cu studii de specialitate.Comisia care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor (MCC) nu a avut nici măcar cunoștință că Monumentul Luptei Anticomuniste este deja amplasat în municipiul Deva. Specialiștii din minister au respins proiectul autorităților locale din motive estetice și pentru că documentația nu a fost corect întocmită. Astfel, Direcția pentru Cultură a județului Hunedoara trebuie să solicite demolarea monumentului.
sportivi de la 29 de cluburi din țară participă, începând de ieri, la turneul național de tenis „Master- sul Ardealului”, organizat la Deva, pe terenurile de laStadionul „Cetate”, de CS Gala Deva și Federația Română de Tenis, /p.7 (Foto: aj



• Convorbiri. Premierul Mani Britanii, Tony 
Biair a avut o serie de convorbiri telefonice 
cu președinții George W. Bush și Vladimir 
Putin referitor la încheierea rapidă a unui 
acord privind rezoluția Națiunilor Unite vizând 
Libanul, a declarat un purtător de cuvânt al 
Executivului britanic, citat de Reuters. (MF)

• Arest. Judecătorii Curții de Apel București 
au admis, luni 7 august, recursul Parchetului 
la sentința Tribunalului București prin care 
lui Ovidiu Tender i s-a revocat mandatul de 
arestare preventivă, astfel încât omul de 
afaceri rămâne în arest. Totodată, instanța a 
dispus ca Tender să plătească cheltuieli de 
judecată 500 de lei noi. (MF)

Berceanu 
a dat dedaratii

București (MF) - Democratul Radu Berceanu, al cărui nume apare într-un articol publicat de un cotidian central ca figurând printre cele 29 de dosare înaintate de SRI către CNSAS, a declarat că a dat „vreo două paste de pix” declarații la Securitate și a solicitat CNSAS să-i prezinte când, de ce dosarul său a fost trecut în categoria de „siguranță națională”. Berceanu a mai spus că nu a știut și nu i-a spus nimeni niciodată că ar a- vea un dosar secret, «Personal, nu numai că am dat declarații la Securitate, am dat vreo două paste de pix declarații la Securitate, chiar în octombrie *89, când am fost umflat de la serviciu, când am avut parte de percheziție acasă”, a spus Berceanu. Berceanu a arătat că, ulterior, a fost supus la presiuni și amenințări cu bătaia.

Radu Berceanu (Foto: epa)

Dan Voiculescu
(Foto: EPA)

Verdict a 
făcut poliție 
politică 
București (MF) - Co
legiul CNSAS a res
pins, luni 7 august 
a.c., contestația lide
rului PC Dan Voicu
lescu la decizia Consi
liului potrivit căreia 
politicianul conserva
tor a făcut poliție po
litică. Anunțul a fost 
făcut de purtătorul de 
cuvânt al CNSAS Ca- 
zimir lonescu, care a 
precizat că în ședința 
de luni s-au înregis
trat un număr egal de 
voturi, contând astfel 
pentru luarea deciziei 
votul președintelui de 
ședință. Cazimir lones
cu a explicat că s-au 
înregistrat trei voturi 
împotriva contestației, 
trei voturi pentru și 
trei abțineri, decizia 

de respingere fiind lu
ată avându-se în vede
re votul președintelui, 
Claudiu Secașiu. Deci
zia CNSAS de a res
pinge contestația lide
rului PC, Dan Voicu
lescu, va fi atacată, în 
termen de 30 de zile, 
la Curtea de Apel.

Semnături pentru retragere
Arad (MF) - Ministrul liberal al Apărării Naționale, Teodor Atanasiu, a declarat într-o confrerință de presă la Arad, că este mulțumit de cum se derulează, la nivel național, campania de strângere de semnături începută de PNL pentru retragerea trupelor române din Irak. Atanasiu a spus că, potrivit ultimelor cifre pe care le deține, la nivel național s-au adunat peste 200.000 de semnături. „în condițiile în care această acțiune a pornit recent în majoritatea județelor, este o cifră foarte bună, care ne arată că românii își doresc cu adevărat să aducem în țară aceste trupe”, a spus Teodor Atanasiu. Liberalul i-a lăudat pe liderii PNL Arad pentru campania inițiată și pentru cele peste 3.000 de semnături adunate până în prezent la nivel local. Delegația Permanentă a PNL a adoptat, la 6 iulie, o rezoluție privind retragerea din Irak, în care liberalii anunțau că vor lansa o campanie de informare, precum și una de strângere de semnături pentru susținerea acestei propuneri. '

Eforturile militarilor sunt recunoscute. (Foto: epa>
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Război.
Israelul crede că va putea diminua pericolul reprezentat de rachetele Hezbollah lovind con-1 voaiele cu armament și militând pentru o forță internațională-- care să împiedice amplasarea de rachete în sudul Libanului.(MF)
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FEN cere 
deconspîrarea

București (MF) - Și Federația Educației Naționale (FEN) a depus, ieri, la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) o listă cu mai multe persoane care activează în învățământ, pentru a afla dacă acestea au colaborat cu fosta securitate. Decizia FEN vine după campaniile lansate de mai multe organizații, care au ca scop decospirarea persoanelor care au făcut poliție politică înainte de Revoluție. Pe listele înaintate de FEN se află angaja- ții MEC, inspectori școlari generali și adjuncți.

Un învățământ curat
■ USR solicită CNSAS 
deconspirarea celor ca
re au făcut poliție politi
că prin publicarea în MO.București (MF) - Uniunea Studenților din România (USR) a înaintat, ieri, CNSAS o listă cu rectorii universităților de stat și ai celor particulare a- creditate, solicitând declasifi- carea și studierea dosarelor acestora. Odată cu depunerea listei de către o delegație a studenților, Uniunea a lansat, în fața sediului CNSAS, campania „DA pentru un învățământ curat!”, potrivit unui comunicat al organizației. USR solicită CNSAS deconspirarea

ce^1 cacare au făcut poliție politică prin publicarea în Monitorul Oficial, Uniunea ară- 
H.......................................

Un demers 
pentru a câștiga 
studenții, USR, 
notorietate.

Ecaterina 
Andronescu

........................................Wtând că se impune ca primul dosar verificat să fie cel al Ecaterinei Andronescu, președinte al Consiliului Național al Rectorilor (CNR). „Considerăm că învățământul românesc, principalul purtător al

valorilor de înnoire a unei societăți, nu poate intra în Europa cu reminiscențe ale poliției politice comuniste, de a- ceea solicităm CNSAS studie-. rea, cu prioritate, a dosarelor rectorilor universitari”, a informat, cu o zi în urmă, con-^ ducerea USR. ISursa citată arată că, fără a pune la îndoială calitățile academice, rectorii care au colaborat cu fosta Securitate, turnându-și colegii și parte-, nerii, nu pot contribui, prin profilul lor moral, la reformarea și la dezvoltarea învăță-, mântului românesc pe bazf i calitative, întrucât ar fi afec*^ tată credibilitatea sistemului educațional.
CNSAS nu confirmă listele

București (MF) - CNSAS nu poate confirma nici una din listele de politicieni apărute în presă și regretă astfel de tentative mediatice, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al CNSAS, Cazimir lonescu. El a precizat că instituția pe care o reprezintă condamnă aceste încercări de transformare în instrument politic. „Am primit mai multe solicitări astăzi, unele din numele publicate în presă nu apar deloc, iar din cele 29 de dosare nicio treime nu sunt de rețea. Restul sunt de urmărire și nu dovedesc că acești politicieni au avut de-a face cu Securitate ca poliție politică, ci din contră unii au fost chiar victime”, a spus lonescu.
Dosare de urmărireMircea Dinescu, membru al Colegiului CNSAS, a declarat, înaintea ședinței, că fostul premier Adrian Năstase are două dosare de urmărire, iar nume-

le deputatului PNL Nini Să- punaru și al ministrului delegat pentru Lucrări Publice Laszlo Borbely (UDMR) nu se regăsesc în cele 29 de dosare ale demnitarilor înaintate către CNSAS.El a infirmat astfel o parte din informațiile apărute tot luni, într-un cotidian central, conform cărora Adrian Năs- tase, Laszlo Borbely, Nini Să- punaru, Radu Berceanu, Marko Bela și Verestoy Attila figurează în cele 29 de dosare înaintate către CNSAS.
Cam urechiști„Nu toate numele (publicate de cotidianul central n.r.) se regăsesc în cele 29, e cam urechist (materialul publicat de ziar n.r.)“, a spus Dines- cu. El a precizat că în aceste dosare nu figurează Laszlo Borbely și Nini Săpunaru și că cele 29 de dosare sunt în majoritate de urmărire, nu de informatori.

Atentat. Numărul victimelor nevinovate din Irak este în continuă creștere. Alte trei persoane au fost ucise, iar 18 persoane au fost rănite grav în urma unor ciocniri violente între milițiile Al-Mahoi și forțele militare americane. (MF) (Foto: epa»
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Mlădiei ar putea fi chiar în SerbiaBucurești (MF) - Procuro- tr-un interviu acordat cotidi- le pentru arestarea lui Mia-București (MF) - Procurorul sârb pentru crime de război, Vladimir Vukcevici, a recunoscut, ieri, că fostul lider militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mlădiei, căutat de instanțele internaționale, se află pe teritoriul Serbiei, relatează AFP. Declarațiile procurorului Tribunalului Penal Internațional (TPI), Carla del Ponte, conform cărora Mlădiei se ascunde în Serbia, „simt fondate”, a afirmat Vukcevici în-

anului belgrădean, Blic.Autoritățile de la Belgrad, care au negat în permanență că Mlădiei - inculpat de crime de război și genocid - s-ar ascunde în Serbia, au admis la începutul anului că suspectul a beneficiat de protecția armatei până în iunie 2002, primind chiar și indemnizație de pensionar până în decembrie.Belgradul este supus unor intense presiuni intemaționa-

dici, iar Uniunea Europeană chiar a suspendat negocierile în vederea încheierii Unui a- cord de stabilitate și asociere cu Serbia.Potrivit procurorului Vukce- vici, numit recent în funcția de coordonator al planului de acțiune pentru arestarea lui Mlădiei, Mlădiei nu a putut fi arestat din cauza lipsei de coordonare între serviciile de informații sârbe.

Consiliul Europei 
someazăStrasbourg (MF) - Rene van der Linden, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Euro^J* pei, a condamnat arestai rea de către armata israe-' liană a președintelui Parlamentului palestinian, Aziz Dweik, cerând eliberarea imediată a demnitarului, informează un comunicat oficial.
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3 3 3 f. -J- 3 3 ‘J- 3- -> J 3‘3:'3- 3 3 3 3333-3 3 3 '3- 3 3 33 3 3 3'3 3 3 Artiștii substituie Salubritatea i• Terapie la Săcărâmb. Tabăra Internațională de Terapii Complementare „Setras", ajunsă în acest an la ediția a 10-a, se va derula în perioada 11-16 august. Deschiderea oficială va avea loc la Căminul Cultural din Săcărâmb, care este cartierul general al taberei. (S.B.)
• Proiect de lege. Noua lege a arhivelor, al cărei proiect va fi propus guvernului, va da posibilitatea oricărui cetățean să aibă acces la documentele referitoare la istoria recentă a României și urmărește desecretizarea arhivelor fostului partid comunist, ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist și altele. (S.B.)
• Accident cu fugă. Tiberiu C., din Petrila, taximetrist, a fost prins de polițiști, care au stabilit că, în cursul lunii mai, în timp ce conducea autoturismul pe raza orașului, l-a accidentat pe Vasile L., de 58 ani, din Petrila, după care a părăsit locul accidentului. Este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului faptei. (M.T.)

■ Artiștii plastici deveni 
au ajuns să ia locul 
angajaților de la firma 
de salubritate.

Deva (M.S.) - Galeriile de Artă „Forma” din Deva se confruntă cu o situație specială în ceea ce privește întreținerea curățeniei din fața sediului: aici nu mai există coșuri de gunoi de o bună bucată de vreme. Ca să rezolve problema, cel puțin parțial, s-a ajuns ca în locul coșurilor să fie montați saci de plastic, cumpărați din

Bilanț contabil
Deva (C.P.) - Agenții economici, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, au obligația să întocmească și să depună bilanțul contabil pe primele 6 luni ale anului la fisc, până în, 15 august, a declarat Lucian Heiuș, directorul DGFP Hunedoara. Firmele vor depune discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2006, însoțite de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență, semnate și ștampilate, conform legii. La acestea se anexează o copie de pe codul unic de înregistrare, raportul administratorului și o copie a balanței de verificare a conturilor sintetice.

Lucian Heiuș (Foto: cl)

Reacții 
sindicaliste
Deva (S.B.) - Profe
sorii din învățământul 
preuniversitar ar 
putea boicota a 
doua sesiune a 
bacalaureatului, pro
gramată pentru luna 
aceasta, după ce 
ministrul a cerut des
facerea contractului 
de muncă pentru 14 
profesori acuzați că 
ar fi supraevaluat 
lucrări în prima 
sesiune a bacului sau 
la Testele Naționale, 
„în județul Hune
doara nu s-a auzit 
încă așa ceva deși ar 
fi posibil ca 
sindicaliștii din

- învățământ să 
protesteze. încă este 
prematur să vorbim 
despre acest subiect 
mai ales că la noi nu 
s-a făcut încă reeval
uarea celor 10% din
tre lucrările de la pri
ma sesiune a bacului, 
cerute de minister" 
susține inspectorul 
școlar prof. Simion 
Molnar.

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântai Liber, zilnic. Acestea surit locațiile unde puteți 
să elt^l GRAWli Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara
- Cabinet medical doctor Răceanu 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 Negruțlu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor liota Adriana, din Simerla

De rușinea trecătorilor artiștii strâng singuri gunoaiele (Foto: cl>

S-a predat polițiștilor deveni
■ Tânărul care a acci
dentat mortal o bătrâ
nă, duminică, la Bejan, 
s-a predat, ieri, Poliției.

Deva (M.T.) - Conducătorul autoturismului Dacia, Marius Stoica, de 26 de ani, din Deva, care a accidentat mortal o femeie, duminică dimineața, în apropierea cabanei Bejan s-a predat, ieri, polițiștilor deveni, și este cercetat pentru ucidere din culpă și fugă de la locul accidentului. Pasagerului din dreapta conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
A murit pe locMarioara Pavel, de 75 de ani, din Deva, a murit, în timp ce mergea după apă la un izvor din apropierea
în 16 ani, 16 mii. avorturi

Deva (C.P.) - Scopul acestor centre este de a ajuta femeile să păstreze o sarcină. în acest sens sunt sprijinite prin consiliere de către medici de specialitate, dar și concret cu hăinuțe și lapte pentru nou- născuți. La Centrul din Hunedoara până în prezent circa 
ce vin din partea românilor

află pe locul doi, la nivel național, după Constanța, în privința numărului avorturi-500 de femei au fost ajutate în acest mod. Asociația este sprijinită financiar prin donațiile

Centrul are rolul de consiliere și ajutorare (Foto. T. Mânu)

Tentativă de suicid
Hunedoara (M.T.) - O femeie de 45 de ani, din Hunedoara, a băut insecticid, pentru că ar fi fost acuzată de vecinii ei că le-ar fi furat bunuri din casă. Duminică, în jurul orei 15:00, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată de Serviciul de Urgență al Spitalului Municipal Hunedoara, că a fost 

banii proprii de către galeris- tul de la „Forma”, Mihaela Cornea. „Coșurile de gunoi din fața Galeriei de Artă au fost distruse în urmă cu un an și jumătate. Lumea vine de la piață, are în mână un fruct sau un ambalaj, pe care le aruncă. Am pus saci din plastic pe care îi golesc zilnic sau îi înlocuiesc, după caz”, spune custodele Galeriei de Artă „Forma”.
Factură la PrimărieNemulțumirea vine însă și de la alte gunoaie pe care, se pare, angajații firmei de 

cabanei Bejan. Șoferul autoturismului se întorcea în oraș, dinspre cabană, 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 accident, cei 

Șoferul Daciei Pasagerul (Foto: T. Mânu)

stabiliți în SUA. „în România, de la Revoluție, s-au înregistrat circa 16 milioane de avorturi. însă numărul lor ar putea fi dublu, pentru că statisticile nu sunt concludente, multe avorturi nefîind raportate de către medici. La ora actuală județul Hunedoara se 
lor”, susține Lucia Petrila.

adusă Maria G., de 45 ani, din localitate, care a încercat să se sinucidă, după ce a băut insecticid. Din primele verificări s-a stabilit că aceasta, în urma unor discuții în contradictoriu cu vecinii săi și pe bază nervoasă, a încercat să-și pună capăt zilelor. Femeia este acum în afara oricărui pericol.

Custodele Galeriei de Artă face curățenie (Foto: cd

i
ir

salubritate se fac că nu le observă în spatele gardului viu de la Galeriile de Artă. Ca lucrurile să nu degenereze, tot artiștii au ajuns să curețe.„Mai în glumă, o să ajung în situația să le fac o factură celor de la Primărie pentru plata serviciilor de salubritate pe care le efectuez în fața Galeriei de Artă”, spunea 
doi tineri au abandonat mașina 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.

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.

JURNAL

Mihaela Cornea. Viceprima- rul municipiului Deva, loan Inișconi, afirma că problema coșurilor de gunoi va fi soluționată peste două săptămâni, când vor sosi unele noi. El a menționat că și cetățenii ar trebui să dea dovadă de conștiință civică și să arunce resturile în locurile special amenajate.

.)r
i-1

Dosarul 
„Toboganul"Deva (M.T.) - Sigurul care se face vinovat de accidentul în care Atena și Melisa au căzut victime toboganului instalat în apropierea stadionului la Serbările Cetății, este proprietarul. Dosarul la care au lucrat până acum polițiștii va fi trimis Parchetului spre sfârșitul săptămânii. Atena, este într-o stare clinică ameliorată și urmează un tratament medicamentos și unul de recuperare fizică. A rămas deosebit de marcată de accident, iar ușoara deformație a maxilarului rezultată în urma unei pareze a feței o face să se teamă să se uite în oglindă.

CONCURS
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V

producătorul de film Dino de Lauren- 
tlls («Le Strada»).

1937 - S-a născut actorul american 
Dustin Hoffman (foto) («Midnight Cow
boy», «Rain Man»). ___________________
1949 - A avut loc, la Strasbourg, 
adunarea de inaugurare a Consiliului 

Europei.
România a semnat Tratatul 

privind tacetarea experiențelor atomice In atmosferă, In 
spațiul cosmic ți sub apă (încheiat la data <Je 5 august 
196' ia _
1963 - Mareie jaf al trenului Royal Mall,înMarea8ri- 
tanie. Au fost furate două milioane ți jumătate de lire ster
line - cel mai mart Jaf al tuturor timpurilor.

Cerul va fi mai mult noros. Maxima va fi de 26’C, iar minima de 11°C.
Prognoza pentru două zile
Mlercuri.Cer temporar noros. Maxima termică va fi de 26°C, iar minima de 12°C.
Joi. Cer temporar noros. Maxima va fi 28°C. iar minima va fi de circa 12°C.

C< mdar Crețtin-Ori
Sf. Emilian mărturisitorul, Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep, 
Cretei. Soluția Integrantei din numărul praoedent: -F-B-D-P - NEDUMERIT - LENE

ȘA - 0 - PISICA - SM - NE - INSA - PANA - TORS - U - ARC - RAT - FI - SADICA 

- PS - IOC - N - MOTAN - EST - COLINITA - ARII - ICNI - AT - TA - AVAR

Its» 
S!

FI1
•5? î f FUM 

OriboM

! T
Conțin- 

g«ht

►
PoțM

QrvMut
rac

!
Porumb

Qur 
Rtacit ta 

M

► ss ♦

ipa
tona

tai
►

Mita

MNHM*

w eaanmor ■1ULL

m*. u*i’<iM|

►
■Kr

m&t

ESja
r

imMd

-*u. v* V .

* **r*>»li **.

H
ga

►
cueut*

s». ”

♦

Xdi 
mitaM 
ptaM

►

Acordați prea nsultă. importanți probl«m«lor mlcunte ți 
sunteți tentat să exagerați. VI recomandăm 11 vă detașați, 
pentru că stresul vă poate afecta sănătatea.

Taur ...... .. ; ___________________

Calendar Romano-Catolic
Sf. Dominic, pr.

Calendar Greco-Catolic________________
Sf. Emilian Mărturisitorul, ep. Cizicului; Sf. Dominic.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.00-13.00 în Deva, str. Aurel Vlaicu, Crângului, Merilor, 
Livezilor, Scoruș. Călugăreni (zona de sus, zona Cimitir, 
zona Atelier Tâmplărie), Ion Budai Deleanu, Eroilor, 
Prunilor, prelungirea Vulcan, Coziei (inclusiv zona La Roci); 
8.30-16.00 în localitățile Almașu Mic, Almaș de Mijloc, 
Techereu, Poiana, Poienița, Oprișești;
8.00-17.00 în localitățile Toplița, Dumbrava de Sus, Dum
brava de Jos.

Gaz metan____________/ : _ _______ _______
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă g ___________________ r....... .. . ........... ..
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.
Mâine, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva,-' 
între orele:
8.00 - 12.00 pe str. M Emlnescu și Calea Zarandului (de 
la «Arcul de triumf”) șl în Viile Noi; Cartierul Gojdu, str. 
Grivița, Cartierul Progresului și str. N. Grigorescu.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
In perioada 1-26 august, Cuvlntul liber vrea sl-l —
demonstrezi cit de ujor te pofl juca cu cuvintele. | 
Dezleagă corect Integranta apăruți In flecare ediție j 
a ziarului ;l trlmlte-o alături de talonul completat, pe j 
adresa redacției: Deva. str. 22 Decembrie, nr. 37A. ■ 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o Tn cutiile spe- ! 
dale Cuvlntul liber, pănă în 31 august. Extragerea va { 
avea loc în 31 august, tn prezenta unei comisii. ' 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT I* ROMURI VALORICE. I 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. I 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot partldpa angajași Inform j 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

Nume.....
Prenume 
Adresa ...
....................... Tel........................  
Localitatea...............................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

4*
Sunteți foarte ocupat țl aveți tendința să îl neglijați p« cel 
din jur. Nu este exclus să VI certați eu un prieten apropi
at. va recomandăm să vă Bălteați «Imul.

Gemeni ______ ___________ „_____ _______,____ _____ _
Dimineață este posibil să fiți nun» Ml motiv șl sl aveți 
reacții necontrolate față de prieteni f de os oi a Iubiți. 
Vă recomandăm să nu vă ocupați de «faceri.

Rac_ _________________________________________ ___ ___

Vâ regăsiți entuziasmul după ce vl se propune o afacere 
Interesantă. Aveți grijă să terminați ce «ptebputl Vă Rfflatf 
ocupa de unele probleme sentimentale.

Leu ________

Este posibil să plecați într-o cilătorla din care vă alegeți 
câștiguri frumoase. Aveți tendința si rlscați prea mult, 
recomandăm să fiți prudent șl si evitați speculațiile.

___:___Fecioară

Rudele șl prietenii vă ajută să faceți schimbări Importante 
pe plan social șl sentimental. Sunteți Ingenios șl foarte 
comunicativ, astfel tacit dobândiți un statut aparte.

■alintă _____ "__ ___________ .______________

Vă recomandăm sl evitați activitățile care necesită tact șl 
diplomație, Cu toată străduința, astăzi nu sunteți foarte 
convingător. încercați si nu Insistați prea mult.

Scpillon ____________________ ______ _
Vă asumați noi responsabilități ta orna ce privește familia. 
Partenerul de viață vâ ajuta. Aveți ocazia să vă asoclațl tar
ei afacere care vă poate asigura venituri constante.

.Jgutătc
Colegii vă invidiază Dantru aprecierea dă care vă bucurați 
din partea șefilor. Relațiile cu artenerul da viață s-ar pilite 
să aibă de suferit dacă stațf mult la serviciu.

Capricorn ________ __ ___________ .__________________

Vă sfătuim să fiți mal prudent în afirmații jl să nu vă asumați 
^sponsaDilități pe care nu sunteți sigur că le ..<te|l îndepli
nii Relațiile cu persoana Iubită revin la norm?!.

Vărsător
Dimineață suferiți o dezamăgire care vă tulbură șl vă face 

să neglijați relațiile sociale. încercați să lămuriți toate pro
blemele prin comunicare!

Pești
Aveți de făcut câteva drumuri scurte ta Interes profesional, 
dar reușiți să rezolvați șl câteva probleme-personale. După- 
amiază sunteți nervos și aveți tendința să exagerați.

A

UȚiraius.....................................
Varză la cuptor

Ingrediente: 1 varză medie (1,5 kg), 200 g bacon, costiță sau ciolan afumat, 200 g bulion sau 2 roșii mari, 1 legătură mărar, 2 frunze de dafin, piper, sare, cimbru, 1 1 borș (opțional).
Mod de preparare: Se spală varza și se aruncă primele foi. Se taie fidea și se freacă cu sare. Se taie feliuțe costița, mărarul se toacă mărunt. Se pune într-o tavă sau într- o cratiță și se amestecă cu toate ingredientele. Dacă preferați, pentru un gust mai bun, puteți să prăjiți costița înainte de a o amesteca cu varza. Se acoperă cu apă și se dă la cuptor, la foc mare. Se verifică din când în când dacă are apă suficientă să fiarbă. în ultimele 45 de minute se lasă să scadă. Se poate servi cu mămăligă și cârnați.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:10 Lumina care se stinge 
▼13 (dramă, Grecia, 2000) 
9:55 Integrame despre 

integrare (1 episod) 
10:35 50 de ani de divertis

ment în 50 de emisiuni 
1130 Bucuriile muzicii 
12:05 Misterele din Sankt 

El Petersburg (r) (s) 
13:00 împreună pentru 

natură (r) 
1330 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
1430 Corry și restul lumii (r) *

H(ep. 23, comedie, SUA, . 
2003)

1530 Oglinda retrovizoare. 
Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune m 
limba maghiară 

17:00 Corry și restul lumii
B(ep. 24, comedie, SUA,

2003)
17:30 Doctor Becker (s) 
18:00 Misterele din Sankt

□ Petersburg (s) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport > 

Meteo
t

20:20 Dalai Lama-cel mai , 
cuminte om al lumii ’ 
(documentar, România,
2004)

21:45 interviu cu Irina Szasz 
22:10 CSI - Crime și investi-
0 gații (serial)

23:05 50 de ani de dh/ertis- , 
ment în 50 de emi
siuni. Prezintă: Mircea 
Albulescu

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

0:20 Avocatul (dramă, 
«SFranța/Anglia, 1993).

Cu: Colin Firth, lan 
Holm

2:15 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:20 Hâcate (r) (love story, 
HFranța/Elveția, 1982). 

Cu: Bernard Gira- 
udeau, Lauren Hutton 

5:05 Integrame despre inte
grare (1 episod)

5:10 CSI - Crime și investi- 
l”l nati rî

7.-00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

carto 
9:15 Tânăr și 
0 neliniștit

(film serial, 
reluare)

10:00 Icstrim tivi (r) 
1030 Vrei Teo, ai Teol 

(reluare)
12:00 Dispăruți fără 

□urmă (film serial, 
reluare)

13:00 Știrile ProTv 
14:00 In slujba dreptății 

(partea a ll-a) 
(thriller, SUA, 1999) 
Regia: 
Jean de Segonzac

16:00 Tânăr șl neliniștit 
□(film serial)

17:00 Știrile ProTV. 
Vremea

17:45 Familia Bundy 
□(film serial) 

1830 La Bloc
(reluare)

19:00 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea

7:00 Știri
9.*00 Tn gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11XX) Anastasia (s, dramă, 

□ Rusia, 2003). Cu: Ele
na Korikova

12:00 Secretul Măriei (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Mirajul dansului
TO (dramă, SUA, 2000). 

Cu: Peter Gallagher, 
Susan MayPratt, A- 
manda Schull. R.: Ni
cholas Hytner. 
Fete și băieți aspiranți 
la glorie și la un ioc în 
ansamblul de balet al 
unei companii super- 
selecte, sacrifică plăce
rile normale ale vieții 
dedicându-se exercițiu
lui și muncii asidue pe 
altarul artei.

16:00 Observator 
17:00 Zodia fluturelui 

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

J

L

f ■
1

’ 2045 Tablou de nuntă
(divertisment)

20 Focul
<H(acțiune/dramă, Româ- 

nia/Anglia, 2004). Cu: : TRXJQ Obseivator 
Bryan Genesse, Josh l

> Cohen, Melanie Lewis, [ 
Anastasia Griffith, Ross 
McCall. R.: Allan A. 
Goldstein

'j... 5 Meseriașii (serial) 
23XX) Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare
24.-00 Walker, polițist texan 

O(ep. 8, acțiune, SUA, 
1993). Cu: Chuck No
rris, Clarence Gilyard 
Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills 

1XXI Familia Bundy (r) 
130 Meseriașii (r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r) 
2:00 Știrile Pro Tv 
3XX) La Bloc (r) 
330 ProVest (r) 
4:15 Profeții despre 

trecutfr)
&00 ProMolor (r)

i

cu Letiția 
Zaharia.
Sport 

24X10 Lege și ordine: 
B Brigada specială 

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

1:00 Stagiarii 
B (film serial) 

130 Concurs interactiv 
230 întâmplări hazlii (s) 
3:45 Fete și băieți (serial, 
ri dramă, Italia, 2004) 

4:45 Dădaca
(film serial)

1

î

i ■ .*■ i?

0630-07.00 Observator (r)
630 La Tormenta (r) 730 16.30-1645 Știri locale
5:30 Acasă în bucătărie (r)8:05 Cronici mediteraneene 

(doc.) 9:00 Sărutări furate (r) 
10XX) Plaja lui Măruță (trans
misiune directă) 1130 Campi
onatul European de Atletism (r) 
1230 Dragul de Raymond (r) 
13:00 Motocicliștii pofticioși (r) 
1335 Teleshopping 14:00 Fer- ’ 
gus McPhail (s) 1430 Aventuri 
secrete (s) 15:00 împreună în ’ 
Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
1630 Lecția de engleză (r); 
17:00 Mărturii. Csango (p. î) 2130 Tărâmul pasiunii (sj 
1735 Sărutări furate (s) 1830 ! 2230 E dreptul meu! (dramă, 
CE de Atletism 21:00 Școala 
părinților (doc) 2130 Ora de 
știri 2230 Fetele din Piața 
Spania (dramă, Italia, 1997, 
partea a Vl-a) 0:15 Futurama 
(d. a.) 045 Club Callatis 2006 
2:15 Misterul văduvei (film, r) 
3:45 Ora de știri (r) 435 Cro
nici mediteraneene (doc., r)

Visuri fără preț (r) 830 Cioco
lată cu piper (s) 1030 Iubirea 
mea, păcatul (s) 1130 Celebri- ’ 
tate (r) 1230 Minciuna (seri-1 
al, Mexic, 1998) 1330 înger; 
sălbatic (s) 1530 Marilyn (s) 
1630 Visuri fără preț (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre- ‘ 
mea de acasă 1830 Rebelde • 
(s) 2030 La Tormenta (s)

România, 2006). 2330 Cele
britate (s) 030 Poveștiri ade- s 
vărate (r) 130 E dreptul meu!
(r) 230 De 3x femeie (r)

*,

730 Levintza prezintă (r) 8XX) 
Sport cu Fiorentina 8:40 Mari
ana - Prețul inocenței (r) 9*40 
Sunset Beach (s) 10:40 Dra
goste și putere (r) 1130 Tele

7:00 Mambo și pasiune (s) RON 13:00 Garito - p. I+II 
8:00 Știri N24 M0 Dimineața 16:05 Dragoste și putere (s) < 
cu Răzvan și Dani 1030 Că- 17:00 Miss World România 
sătoriți pe viață (s, SUA 2001p 20061730 Trăsniți în NA.T.O. 
1135 Desene animate: Mr. (r) 18:00 Focus 1M0 Mariana 
Bean 12:00 Quizzit 13:00 Jara - Prețul inocenței (s) 20XJ0 For- 
lu Papură Vouă 13:15 Look. ța legii (serial, acțiune/ thriller, 
who is winning 1430 Nu sun- ‘ SUA 2005) 21XX) Num3r3 (s)s 
tern blonde (r) 1530 A treia 7—’ ‘ ' *-------------“

: planetă de la Soare (s) 16:00
Naționala de bere 1630 Cus
crele (s) 1730 Docul 13 (s)

■ 1830 Știri 20:00 Taxi Driver 
21XX) Pitici de vară 22:00 Știn 
Național TV 22:30 Un glonte 
pentru general (western)

*

935 Marcelino, pan y vino (s, 
r) 1035 Lumea PRO CINEMA
(r) 11:45 Echipa de elită (r) 
12:45 Cheers (r) 13:45 Marceli
no, pan y vino (s) 1415 Kryp- 
to, câinele meu (s) 1445 Tera
pie intensivă (r) 16:00 Echipas mentar) 16:00 Nașul. Talk- 
de elită (r) 17:00 Echipa de 
elită (s) 18XX) Echipa de elită
(s) 19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Bette! (ep. 11-12, come
die, SUA 2000) 21:00 Echipa 
de elită (s) 22:00 Inspectorul 
Harry nu se dă bătut (dramă, 
SUA 1976) 0:15 Cheers (s)

1

11:10 Teny (dramă, Canada, 
2005). 12:45 Pune-ți mâinile 
pe șoldurile mele (comedie, 
Franța, 2003). 1430 Aven
turile Iul Odee Nash (aventuri, 
SUA, 2002). 16:10 Peștele cel 
Mare (dramă, SUA, 2003). 
18:15 Prizonierii timpului 
(aventuri, SUA 2003). 20:10 
Jimărir ie autostradă (acțiu

ne, Canada, 2003). 2130 Fi
gurant (Ep. 3, comedie, SUA, 
2005). 22:00 Sub Pământ 
S.R.L.* Motive (Ep. 57, dramă, 
SUA 2005). 23XX) Nemurire 
(SF, Franța, 2004).

REALITATEA

22XJ0 Totul despre sex (s)2230 ! 
Focus Plus 2330 Trăsniți în . 
N.A.T.O. (r) 24*00 Miss World 
România 2006 (r) 0:15 Mutant 
X (s) 1:15 Focus Plus (r) ■ET  ̂

6:55 Viața dimineața 9XX) Fan 
X. Videoclipuri 10XX) Euro- 
maxx (r) (documentar) 1030 
Euroblitz (r) 11XX) Ne privește 
12:00 Emisiune religioasă (r) 
13X)5 Un nou început (r) (do- ■ 
cumentar) 1435 Lumea 
cărților 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (docu-

1130 Realitatea bursieră12XX) 
Realitatea de la 12:00 1320 
Deschide lumea! 14:50 Reali
tatea bursieră 15:15 Deschide 
lumea! 17:00 Realitatea de la 
17:00 1745 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitate, ilei iu Răz- 
van Dumitrescu 20:00 Realita
tea de la 20:00 21 XX) Realita
tea de la 21:00 21:55 Prima 
ediție 22:00 Oamenii Realității 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 
24*00 Realitatea de la 24:00

1TV V- DISCOVERY

show cu Radu Moraru (r). 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia , 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Nașul. Talk-show cu Radu ; 
Moraru 22:00 No Comment, } 
Reality-show cu Irinel Colum- 
beanu și Monica Gabor 24XX) : 
Știri. Emisiune informativă

8:00 Windsor, castelul reginei 
9XX) Confruntări și fiare vechi 
10:00 Natura dezlănțuită 
11:00 Mașini extreme 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Spionii 14*00 Windsor, caste
fell regiei 15:00 Megarăzboaie 
cu fiare vechi 16:00 Brainiac. 
Maniaci ai științei 17:00 Curse 
18:00 Automobile americane 
recondiționate 19:00 Mașini 
extreme 20:00 Vânătorii de 
mituri 21 XX) Motociclete ame
ricane 22:00 O pradă mortală 
23:00 La un pas de moarte 
24:00 Mașini pe alese 1:00 
Procurorii 2:00 Cele mai mari 
superlative
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Cu 50 de ani în urma Europei
■ Din punct de vedere 
al dezvoltării suntem 
cu o jumătate de secol 
în urma UE.

Clara Păs__________________
clin.puelnformmulla.ro

Deva - Pentru a elimina a- cest decalaj, de anul viitor, firmele, instituțiile publice și ONG-urile au la dispoziție fonduri nerambursabile în cadrul programelor structurale de dezvoltare. Pentru acestea vor trebui întocmite proiecte, deoarece banii nu vor fi dați decât pentru investiții viabile, a declarat Flavia Arșoi, coordonatorul Centrul de Afaceri Master Deva. „Din experiența altor state se știe că imediat după aderare vor urma ani de stagnare economică sau rece

siune. Pare un paradox, dar 
deși vor fî fonduri de zeci de 
milioane de euro, puse la dis
poziția României, ele nu vor 
putea fi accesate decât pe ba
ză de proiecte. Important este 
faptul că aceste proiecte tre
buie să dovedească modul în 
care contribuie la dezvoltarea 
regiunii unde se vor imple
menta și să fie rodul unui 
parteneriat între firme, ONG- 
uri, universități, primării”, a 
mai spus Flavia Arșoi.
Stabilirea bugetelor

Cei care vor dori să întoc
mească proiecte care să pri
mească finanțare europeană 
trebuie să studieze cu atenție 
Planul de Dezvoltare Regio
nală, aflat la Prefectura 
Hunedoara. Instituțiile pub
lice vor trebui să nu uite ca 
în bugetele pe anul următor

UE ne cere să lucrăm în echipă în cadrul unor parteneriate public-private. (Foto: CL)să includă sume pentru investiții pe proiectele de dezvoltare. Uniunea Europeană va finanța circa 75% din valoarea proiectelor eligibile, este posibil să acorde un avans 
de 7% din suma totală, dar restul banilor se va rambursa pe baza documentelor justificative, pe aceeași procedură care a fost funcțională pe programul SAP ARD.

în Județ_____________________________________________________

DN 7: Slmeria Veche ■ Orăștie - limită jud. Alba; 
DN 7: lila - Zam - limita jud. Arad;

wummbwiij!

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
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Societatea Preț Variație
închidere (lel/acț) (%)închidere (lel/acț) (%)

SNP________________________ 0.5150____________ -0.96
SIF1________________________ 2.2900____________ - 0.43
TIV_________________________1,0700____________ -0.93
BRD_______________________ 12.6000______________ 0.57
BCC____________ 2__________ 1.5200_______________ 0.00
IMPACT 0.4670_____________ - 2.71
BIOFARM____________________OPRIT_____________
ANTIBIOTICE______  1.3500_______________0.00
AZOMUREȘ 0.1820____________ -6,67

3MPET 60____________0.0766____________ -2.30

SIF3________________________ 2.0450______________ 0.49

SIF5 2.4700 0.00
Rubrică realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dal Decebal, bl. R, gart* Btagl QUASAR), tel.: 221272.

SODOKU

6 3 4 9 8
9 5 7 6 4
7 8 5 3 9

S'l 1 9 3 8
8 4 7 6 1

6 7 2 8 1
2 8

1 9 3 5 6
5 6 7 4 3

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9. sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

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

J J J 4 4 J 4’4 4 4 4 4.4 4'* 444)44444*4444

Nu Îndeplinește condițiile
Deva (C.P.) - Savina Ale- cușan, din Deva, a depus o cerere pentru trecerea de la pensia de invaliditate la cea de limită de vârstă, însă nu a primit nici un răspuns la solicitarea sa.
Răspunsul CJP Hunedoara: „D-na Alecușan nu are condiții de trecere de la pensia de invaliditate la pensia de limită de vârstă. Are 23 ani lucrați în grupa a Il-a, iar reducerea din vârstă standard de 59 ani și 4 luni este de 5 ani. Astfel că va avea condiții

la 54 de ani și 4 luni pe care îi face în 01 mai 2007”.
NOTĂ: Cuvântul Liber vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon al semnatarului. Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: “Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa: adrian.salagean@infor- mmedia.ro.

Locuri de muncă
Deva (C.P.) - Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă va organiza în perioada 21-31 august o acțiune de înscriere în banca de date, pentru bărbați cu vârsta între 20-40 ani, care doresc să lucreze în domeniul agricol, în străinătate. Oficiul avertizează că persoanele care vor prezenta documente falsificate, la înregistrarea dosarului personal în banca de date, în scopul obținerii dreptului

de a beneficia de un contract de muncă în străinătate, vor fi denunțate organelor abilitate pentru cercetarea penală și pedepsirea faptelor comise. înscrierea în banca de date OMFM constituie un prim pas în procesul de recrutare și plasare a forței de muncă în străinătate. Selecția persoanelor, care vor primi contracte de muncă, va fi efectuată de reprezentanții angajatorilor străini.

Șanse pentru job-uri în Anglia
■ Marea Britanie nu va 
putea îngrădi accesul 
românilor, la muncă, 
după aderare.

Clara Păs
clara.pas@in1ormmedia.ro

Deva - După aderare, românii pot cere și pot obține drepturi similare cu cei 600000 de imigranți est-europeni deja a- flați în Anglia.Speriate de valul de imigranți care ar putea sosi, autoritățile britanice au încercat să pună la punct legii, care să nu permită accesul emi-

granților români, însă legislația europeană a dat peste cap planurile acestora.Românii pot invoca legislația privind drepturile omului și pot cere să beneficieze de aceleași condiții ca și est- europenii a căror intrare în Marea Britanie a fost deja permisă, după valul de extindere a UE din 2004.
Permise de muncăInterzicerea totală a accesului nu s-a putut obține, motiv pentru care, în Anglia este posibil să se introducă numărul limitat de permise de muncă ce pot fi acordate

străinilor, după modelul Germaniei, menținând la câteva mii numărul muncitorilor i- migranți.Că aceasta va fi varianta adoptată în cazul românilor o dovedește declarația ministrului de interne, John Reid, care a afirmat că vor fi preferați esticii cu înaltă calificare profesională.Pe lângă calificare, mai nou firmele, din întreaga UE, pot include precizarea că posturile disponibile nu sunt destinate fumătorilor. Legislația europeană interzice doar discriminarea pe baza originii rasiale sau etnice, a
Uniunea Europeană spune NU! fumătorilorhandicapurilor, vârstei, orientării sexuale, religiei sau credinței.

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

lîbbi continuă să-ți facă viața mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fl 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 - 8 august 2006
Nume____________________ Prenume__________
Adresă_________________ ____________________
Telefon_________________ Sunteți abonat?_____

clin.puelnformmulla.ro
mailto:adrian.salagean@infor-mmedia.ro
mailto:clara.pas@in1ormmedia.ro
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• Amenzi. în urma acțiunilor și controalelor efectuate, polițiștii hunedoreni au aplicat 526 amenzi la legea circulației, din Care 87 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 22 permise de conducere, din care 10 pentru consum de alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 54.531 lei noi. (M.T.)
• Fără autorizație. Nicu O., de 38 ani, din Uricani, administrator la o societate comercială din Petroșani, este cercetat în libertate după ce în cursul lunii iulie 2006, a continuat lucrările de amenajare a punctului de lucru al societății, din localitate, fără a avea autorizațiile necesare. (M.T.)

Trafic de droguri în parcare
■ Hașișul era împache
tat în plastic și folie 
pentru a nu fi depistat 
de „câinii antidrog".

Mihaela Tămaș_________________
mlhaela.tamas@informniedia.ro

Deva - Doi dintre cei patru tineri reținuți, pentru trafic și consum de stupefiante, G.C.I. și C.A.C., au fost „consumatori înrăiți” de droguri, în Germania și Olanda, de unde, probabil, importau „marfa”.Odată ridicate, pastilele de ecstasy au fost trimise la un

laborator, iar analizele au confirmat că acestea conțin substanța activă MDMA (metilendioximetamfetamină), fiind clasificat ca drog de mare risc, conform legii 143/2000, privind prevenirea și combaterea tra-ficului și consumului ilicit de droguri.Pastilele sunt de culoare albă și prezintă pe una din fețe șanț pentru rupere, iar pe cealaltă logo-ul „CK”.
Hașiș în cafeaHașișul găsit la percheziția domiciliară, era ambalat în mai multe straturi de plastic

Suspecții traficau droguri de mare risc
Rute ocolitoare pentru 
Litoral

Deva (M.S.) - Poliția Rutieră propune trasee ocolitoare șoferilor care doresc să ajungă pe Litoral sau pe Valea Prahovei, pentru evitarea ambuteiajelor, care se produc din cauza lucrărilor de reabilitare a carosabilului sau a fluxului mare de autoturisme. Inspectoratul General al Poliției Române informează conducătorii auto că traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN 22 C Cernavodă - Constanța, pe sectoarele de drum dintre localitățile Poarta Albă, Castelu și pe raza localității Făclia.
Tinerii au primit mandate de arestare preventivă

și folie adezivă, între aceste straturi aflându-se cafea măcinată.Acest mod de disimulare a fost folosit, de cei patru tra- ficanți, la introducerea în țară, a stupefiantelor, pentru a reduce riscurile de a fi găsite de câinii antidrog.„Valoarea „de piață” a drogurilor confiscate depășește 25.000 euro, iar cercetările continuă pentru stabilirea

întregii activități infracționale a inculpaților și identificarea tuturor persoanelor implicate”, a declarat comisarul Traian Berbeceanu, șeful Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia.Dacă vor fi găsiți vinovați, cei patru tineri traficanți, riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 10 și 20 de ani.
Aleșii locali preferă stră
inătatea pe bani publici

Parc finalizat
Hunedoara (M.S.) - Lucrările de reabilitare ale Parcului „Gambrinus” din municipiul Hunedoara vor fi încheiate până la jumătatea lunii viitoare. Anunțul a fost făcut de primarul localității Nicolae Schiau. Reame- njarea Parcului „Gambrinus” face parte din- tr-un proiect al Consiliului Local Hunedoara prin care s-a aprobat crearea unui partene- riat public-privat între Primărie și o firmă din oraș. Parteneriatul s-a dovedit benefic pentru comunitate, după cum arată prima parte reabilitată a parcului hunedorean.

■ Primăriile din Vale 
au cheltuit miliarde 
pentru deplasări în de
legații peste hotare.

Deva (M.S.) - Cu toate că se confruntă cu o lipsă acută de bani la bugetele locale, unele primării din Valea Jiului par să fie „generoase” atunci când este vorba despre diferite delegații efectuate de consilierii locali sau personal executiv în străinătate. Conform unei situații prezentate de conducerea PRM Hunedoara, în cei doi ani de mandat ai actualelor administrații locale, Primăria Lu- peni a cheltuit 1,33 miliarde lei, Primăria Petroșani a alo

cat din buget 895 milioane lei pentru delegații peste hotare, iar Primăria Vulcan urmează îndeaproape vecinii, cu 893 milioane lei vechi. Pe listă se mai află și Primăria Petrila, cu 390 milioane lei vechi, cheltuiți pe deplasări în străinătate.Destinațiile delegațiilor aleșilor locali sunt diverse. „Opt consilieri locali și patru membri ai executivului Primăriei Petrila s-au deplasat în Egipt. Alți opt consilieri locali au plecat în Creta. Este inadmisibil să meargă, o sigură dată, atâtea persoane”, afirma președintele PRM Hunedoara, Ștefan Pășcuț.în ceea ce-i privește pe reprezentanții autorităților

Destinații exotice pentru aleșii locali (Foto: cl)din Petroșani, aceștia s-au deplasat în Canada, SUA, Anglia, Franța, Austria. O parte dintre aceste destinații au fost preferate și de autoritățile din Vulcan, care au adăugat pe listă și Emiratele Arabe Unite.

„Doresc ca autoritățile locale, consilierii, să se simtă vizați. Dacă tot au plecat în străinătate, atunci să facă ceva și pentru administrația locală, din ceea ce au văzut peste hotare”, a conchis Ștefan Pășcuț.
Cinci miliarde la „Căprioara"

Jandarmii hunedoreni au aplicat, în 
numai șapte zile, 103 amenzi contraven
ționale, în valoare de 41.530 lei noi, unor 
persoane care au săvârșit diverse fapte prin 
care au încălcat legile. De asemenea, au 
fost constatate 31 de infracțiuni în flagrant, 
pentru 17 persoane Bind întocmite actele 
premergătoare cercetării penale. (Foto: cl)

■ Tabăra din 
vecinătatea Devei va 
deveni funcțională pe 
tot parcursul anului.

Deva (M.S.) - Tabăra de la „Căprioara”, din imediata vecinătate a municipiului Deva, va fi gata până la sfârșitul lunii în curs, valoarea investițiilor efectuate de Autoritatea Națională pentru Tineret în lucrările de reabilitare fiind de cinci miliarde lei vechi. Modernizările au creat posibilitatea dublării spațiilor de cazare la 55 de

locuri și au creat posibilitatea ca tabăra să poată funcționa atât iarna, cât și vara, a explicat președintele ANT, Borbe- ly Karoly.Autoritatea Națională pentru Tineret (ANT) estimează că, până la sfârșitul acestui an, 40.000 de copii și tineri vor merge într-o tabără. în ceea ce privește locurile de cazare, numărul acestora a ajuns la 70.000, ceea ce înseamnă o dublare a lor comparativ cu anul trecut. Din cele 195 de centre de agrement ale ANT, 60 sunt funcționale.

Președintele ANT, secretarul de stat Borbely Karoly, a declarat, la Deva, că instituția pe care o conduce a primit 85 de solicitări pentru retrocedarea unor terenuri sau clădiri în care funcționează tabere.„Simt situații în care foștii proprietari au fost de acord ca să vândă terenurile ocupate de tabere. în alte cazuri se revendică numai anumite porțiuni de teren sau anumite clădiri. Cred că procesul de retrocedare nu va pune probleme ANT”, a conchis președintele ANT. In tabără (Foto: cl)

Viorel Arion
(Foto: CL)

Legea voluntariatului
Hunedoara (M.S.) - Modificarea și completarea Legii voluntariatului a făcut posibilă introducerea unor avantaje pentru persoanele care prestează o activitate în calitate de voluntar. Cel mai important este că voluntarii vor avea prioritate în cazul în care susțin un concurs de angajare în instituții ale statului și obțin un punctaj egal cu al altor candidați. „La unpunctaj egal, vor avea prioritate la angajare acele persoane care prezintă un certificat ce atestă că a desfășurat activități voluntare”, a declarat senatorul Viorel Arion, inițiatorul modificării legii menționate. Voluntariatul este foarte bine dezvoltat și apreciat în țările vestice sau în SUA, fiind cunoscute deja cazuri de tineri care efectuează diverse activități în scop social, în România, fără să fie remunerați pentru acest lucru.

Nu mă interesează acest aspect pentru că nu vreau pașaport. Oricum, cred că aceste documente se schimbă prea des și românii sunt prea săraci pentru mofturi!
Anonim, 
Deva

1ZĂ: Ce părere aveți despre preschimbarea pașapoartelor?

Nu este bine deloc mai ales că această hotărâre a fost luată în sezonul de vară când toată lumea are nevoie de pașaport și de bani pentru petrecerea concediilor.
Anonim, 
Deva

Mi-am făcut recent pașaportul și cred că este o mare prostie să plătesc iarăși unul nou pentru că, din fericire, chiar am nevoie de el! Cred că acest act se schimbă prea des!
Eduard Komaroni, 
Deva

Este o treabă de-a românilor! în altețări nu cred că se întâmplă așa ceva și oamenii nu sunt obligați să-și refacă atât de des actele și să plătească atâta pentru ele!...
Anonimă, 
Deva

Am observat ce cozi sunt la Poliție, la pașapoarte! E incredibil cum noi, românii, suntem puși pe drumuri pentru că așa i s-a năzărit cuiva!... Mai trebuie să și dăm bani din buzunar! 
Anonimă,
Deva

mailto:mlhaela.tamas@informniedia.ro


• invitați la AJF. Delegații, antrenorii și

Bătaie in teren, 
scandal la cabine

■^structorii sportivi de la echipele din Divizia Tf Hunedoara sunt invitați de Asociația Județeană de Fotbal să participe, în data de 10 august, la tragerea la sorți a noului campionat 2006-2007. întâlnirea va avea loc la Restaurantul „Dolce Vita" din Deva, începând cu ora 10.00. (C.M.)

■ Jucătorii Jiului susțin 
că după meciul de la 
Ploiești au fost înjurați 
de rapidiști.

ClPRIAN MARINUȚ____________________

ciprian.marinut@infornimedia.ra

Petroșani - Cei de la Jiul și Rapid și-au ținut în mare măsură nervii în frâu pe parcursul timpului regulamentar de joc al partidei de sâmbătă, dar la final s-a derulat un mi- ni-scandal. în transmisia TV am sesizat numai incidentul din minutul 29, când s-a produs o bătaie generală în timpul căreia rapidistul Săpuna- ru l-a lovit cu capul în figură pe Borza, dar jucătorii Jiului au declarat că la final au fost înjurați de cei de la Rapid.
Scandal aplanatMarian Constantinescu, care nu a făcut parte din lotul Jiului la partida cu cântec din

Cojocaru revine la CetateDeva (C.M.) - Marian Muntean, finanțatorul echipei Cetate, a decis să-l coopteze în staff-ul tehnic al echipei pe Dinu Cojocaru, tehnician care a avut un „divorț cu cântec” de clubul devean în primăvara acestui an. Atunci, Cojocaru a părăsit clubul după numai 3-4 etape petrecute pe banca teh-D. Cojocaru nică a preluat formația Oțelul Galați, principala rivală a devencelor în lupta pentru evitarea retrogradării, fiind acuzat de oficialii deveni de Jocuri de culise” în favoarea echipei de la Dunăre. „Dinu Cojocaru va lucra împreună cu actualul tehnician Marcel Șerban, urmând ca în scurt timp să decid cine va fi director tehnic și .țpine antrenor principal. Am vrut să-i arăt că J|unt o persoană verticală și să-i dau ocazia să demonstreze că e un bun antrenor”, afirma Marian Muntean, finanțatorul echipei Cetate. La finalul săptămânii, Cetate a participat la un turneu la Brașov, unde a fost învinsă de Rulmentul, HCM Roman și Naționala de tineret a României. Până la începerea campionatului echipa deveană va mai participa la trei turnee în țară, la Brașov, .JSalău și Deva, și la un turneu în Ungaria.

Mastersul Ardealului la tenis

Cătălin Mulțescu a slăbit 
și joacă bine

■ Turneul de tenis or
ganizat la Deva pune la 
bătaie premii de apro
ximativ 6.000 RON.

ClPRIAN MARINUȚ____________________

ciprian.marmut@in1armmedia.ro

Deva - Sportivi de la 29 de cluburi din țară participă, începând de ieri, la turneul național de tenis „Mastersul Ardealului”, organizat la Deva, pe terenurile de la Stadionul „Cetate”, de CS Gala Tbeva și Federația Română de Tenis. Competiția la startul căreia s-au aliniat peste 60 de
Petroșani (MF) - Portarul Cătălin Mulțescu a fost cel mai bun jucător al Jiului Petroșani în partidele cu FC Argeș și Rapid din primele două etape ale Ligii I, reușind să-și salveze echipa de la mai multe goluri ca și făcute. Dincolo de talent și experiență, o altă exlicație pentru paradele excelente aleC. Mulțescu portarului Jiului ar putea fi faptul că acesta a slăbit opt kilograme și intenționează să continue regimul. “Mi-am interzis să mai beau cola, să mai mănânc dulciuri și pâine și mai ales să mai mănânc seara după ora 18.00. Este greu, dar m-am obișnuit. Mă simt mai în formă ca niciodată și simt pregătit să-i batem pe Dinamo”, a spus Mulțescu, poreclit de coechipieri “Bucătaru”.

Deva (C.M.) - în ultimul meci al etapei a Il-a: Dinamo a 
învins Pandurii Tg. Jiu cu 1-0. în celelalte partide s-au înreg

istrat rezultatele: Gloria Bistrița - FC Național 2-0; Farul - 
Oțelul Galați 3-1; FC Argeș - Poli Timișoara 0-2; Rapid - 
Jiul 1-0; FC Vaslui - UTA 2-5; Steaua - 0 Craiova 3-0;

18. U. Urziceni 2 0 0 2 0-6 0
Programul etapei a lll-a: vineri, 11 august: Unirea brziceni 

- Oțelul (Telesport, ora 18.00); sâmbătă, 12 august: Ceah
lăul - CFR Cluj (Tvr 2, ora 17.00); Pandurii - Gloria Bistrița 
(Telsport, ora 18.00); U Craiova - FC Argeș (Național TV, 
ora 20.00); FC Național - Poli lași (Anteana 1, ora 21.00); 
duminică, 13 august: Jiul - Dinamo (Național Tv, ora 
18.00); FC Vaslui - Farul (Telesport, ora 18.00); UTA - 
Steaua (Antena 1, ora 17.00); Poli Timișoara - Rapid (TVR1, 
ora 20.30).

Roii lași - Ceahlăul 1-0; GFR Cluj - Unirea Urziceni 4-0.
Clasament
1. CFR Cluj 2 2 0 0 7-1 6
2. Poli lași 2 2 0 0 3-0 6
3. Dinamo 2 2 0 0 3-1 6
4. UTA ■ț:2 1 1 0 6-3 4
5. Steaua 2 1 1 0 3-0 4
6. Farul 2 1 1 0 4-2 4
7. W Tim. 2 1 1 0 2-0 4
8. Rapid 2 1 1 0 : 2-1 4

_ 9. Gloria 2 1 0 1 2-1 3
'^-Ceahlăul 2 1 0. 1 1-1 3

(1. FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3
12. Pandurii „■2 0 1 1 ? 1-2 1
13. FC Vaslui 2 0 1 L'- 2-5 . T
14. U. Craiova 2 0 1 1 0-3 1
15. Jiul 2 0 0 2 0-2 0
16. FC Național 2 0 0 2 1-4 0
17. Oțelul 2 0 0 2 2-6 0

Victorie la scorLupeni (C.M. / E.P) - Minerul Lupeni a obținut, sâmbătă, pe teren propriu, o victorie categorică, scor 4-0, în partida cu Minerul Motru, ultima înaintea începerii campionatului. Echipa hunedore- ană din liga a Il-a a deschis scorul prin Itu (min. 1> care a executat foarte bine o lovitură liberă de la marginea careului și și-a mărit avantajul prin Mițiți (min. 3) care a expediat o torpilă de la se- midistanță. Și în repriza secundă, când antrenorul Dan Mănăilă a efectuat mai multe schimbări, echipa din Lupeni a continuat să domine și a mai punctat de două ori. Ciprian Luca (min. 53) a dus scorul la 3-0 după o combinație inspirată cu Rus, iar Itu (min. 68) a stabilit scoiml final, după o pasă de la Vezan. Sâmbătă, în prima etapă, a Ligii a Il-a, Minerul Lupeni va juca acasă împotriva FC Corvinul 2005 Hunedoara.
Claudiu Ardelean, Cristian Băl- 
grădeanu

Fundași___________________
Marius Pop, Nicușor Corneanu, 
Ciprian Luca, Darius Badea, 
George Neagu, Valentin Stancu, 
Nicu Câmpeanu. Ionel Cireș, 
Tiberiu Csik, Valentin Pricop 

Mijlocași_________________
Robert Daj, Ovidiu Niculescu, 
Flavius Boroncoi, Ion Dumitra, 
Marcel Rus, Ovidiu Vezan, Mihai 
Niculescu, Marin Neamțu, Ni
cușor Boubătrân

Atacanți________
Lucian Itu, Dânuț Mițlți, Tihamer 
Torok, Criasti Diaconescu, R.Doroi 

Antrena principal___________
Dan Mănăilă

Antrenor secund
losif Rus. 

ultima etapă a campionatului trecut, a declarat că a fost înjurat de antrenorul secund al Rapidului, Marian Rada, și de atacantul Nicolae Constantin.“M-au înjurat de mamă, miau spus multe vorbe urâte și atunci mi-am ieșit din minți. Noroc că a intrevenit Dani Coman, care este un portar de mare caracter și a aplanat spiritele, altfel cine știe ce ar fi ieșit”, ă afirmat Constantinescu. Mijlocașul Jiului a criticat comportamentul lui Marian Rada.“Secundul Rapidului s-a comportat cu noi așa cum a făcut MM Stoica (n.r. - managerul stelist, Mihai Stoica) în finala Supercupei Steaua - Rapid când s-a luat de jucătorii giuleșteni. Așa cum ra- pidiștilor nu le-a convenit să fie înjurați așa nu ne-a convenit nici nouă”, a afirmat Constantinescu. Mult mai calm, portarul Jiului, Cătălin Mulțescu a afirmat că el nu a 
jucători din Deva, Hunedoara, Tg. Jiu, Oradea, Arad, Alba Iulia, Ștei, București, Cluj, Cugir, Brașov, Satu Mare și Zalău, este rezervată copiilor de la grupele de vârstă de 8- 10 ani, 11-12 ani și 13-14 ani. „Este un turneu foarte puternic, pentru că aliniază la start mulți jucători clasați între primii 30 la nivel național la aceste categorii de vârstă. La fete remarcăm prezența Irinei Bara de la Iris Ștei, numărul trei național, iar la băieți participă Marin Teodor de la Steaua, locul 12, și Victor Nechita de la BTC Cluj, locul 13”, afirma Nicolae Șerban

Portarul Coman a fost din nou în prim-planul incidentelor fost deloc deranjat de faptul că rapidiștii l-au înjurat.“Nu moare nimeni dintr-o înjurătură. M-au înjurat, dar i-am înjurat și eu”, a afirmat Mulțescu.
Se va sesiza FRF?Pentru că arbitrul Lucian Dan nu a acordat nici un avertisment după incidentele din minutul 29 și nu a trecut în raport scandalul de la final, nu se știe dacă cazul va ajunge în atenția Comisiei de Disciplină a FRF, pe baza pro
(Brașov), arbitrul principal al turneului. „Deva este reprezentată de cinci sportivi de la cluburile SCM Deva și Alpa Deva și sperăm ca ei să aibă rezultate cât mai bune”, preciza Iosif Galamboș, directorul turneului.
Premii consistenteOrganizatorii care beneficiază de sprijinul unor sponsori generoși ca SC Meco SRL, Tenis Club Szabo, Doru Sapta, Primăria Deva, Consiliul Județean Hunedoara și CNS Cetate Deva, pun la bătaie premii substanțiale. Primii clasați în cadrul fie- 

belor video. Comisia de Disciplină nu se poate autosesiza decât la solicitarea președintelui Viorel Roș, a declarat, ieri, secretarul comisiei, Mircea Cezar Ionescu.“Pe ordinea de zi a Comisiei avem patru-cinci dosare cu Iacov și eliminările lui Burcă și Pane de la partida Gloria - FC Național. în raportul observatorului de joc de la Ploiești nu scrie nimic. Totul depinde de președinte, pentru că doar el se poate autosesiza”, a spus Ionescu.

Una dintre favoritele turneuluicărei categorii de vârstă, la fete și băieți, vor primi după finalele care se vor disputa joi, premii constând în materiale și echipamente sportive în valoare de 6.000 RON.

mailto:ciprian.marinut@infornimedia.ra
mailto:ciprian.marmut@in1armmedia.ro
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• Arbitru ucrainean pentru Dinamo. Meciul Dinamo București - Beitar Ierusalim, care se va disputa, joi, de la ora 21.00, în prima manșă a turului doi preliminar al Cupei UEFA, va fi condus de o brigadă din Ucraina, avându-l la centru pe Vitali Qodulian. Arbitru rezervă va fi Andrei Șandor. UEFA nu a anunțat încă numele asistenților. (MF)
• Rapid, fără Moldovan. Atacantul rapidist Viorel Moldovan nu face parte din lotul pe care antrenorul FC Rapid, Răzvan Lucescu, îl va avea la dispoziție pentru meciul cu FK Sarajevo, programat joi, de la ora 21.00, în prima manșă a turului doi preliminar al Cupei UEFA. Moldovan se află încă în faza de readaptare la efort. (MF)

Steaua
■ „Trebuie să prindem 
o zi mare pentru a trece 
de Steaua", a spus 
antrenorul lui Standard.București (MF) - Johan Boskamp antrenorul echipei Standard Liege, a declarat că, pentru a învinge FC Steaua miercuri, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, formația sa trebuie să evolueze la un nivel foarte ridicat, informează cotidianul belgian La Demiere Heure.„Va fi nevoie de un Stan dard în zi mare, chiar foarte mare, pentru a trece de obsta colul românesc. Am obținut rezultate slabe în campionat, traversăm o pasă proastă și lucrul psihic cu jucătorii va fi esențial. Am văzut o echipă eficientă, bine organizată, care stăpânește perfect sistemul de joc. Posibilitățile lor ofensive m-au impresionat. Steaua este o echipă foarte frumoasă, care formează un bloc și dezvoltă un fotbal
Campionii pleacă, azi, la Liege PROGRAMUL TOR OL Iii III AL LIGII CAMP.

Români în semifinale la CE 
de atletism

București (MF) - Atletul loan Vieru și sportiva Angela Moroșanu s-au calificat, ieri, în semifinalele probelor de 400 metri, respectiv 400 metri garduri din cadrul Campionatelor Europene de la Goteborg, informează site-ul oficial al competiției. Vieru s-a clasat pe locul 4 în seria a patra, cu timpul de 46.10, și s-a calificat datorită rezultatului obținut, nu poziției în serie. Sportivul român a obținut al zecelea timp al calificărilor. în aceeași probă, Vasile Boboș (locul 25 în calificări, cu timpul 46.77) și Cătălin Câmpeanu (locul 28, cu 47.16) au ratat calificarea în semifinale. Angela Moroșanu a acces în semifinalele probei de 400 m garduri după ce s-a clasat pe locul 3 în seria a treia, cu timpul 55.74, al șaptelea al calificărilor. în proba de aruncarea ciocanului, Mihaela Melinte a ratat calificarea în finală. Melinte a ocupat locul 20 în calificări, cu o aruncare de 63 de metri și 96 de centimetri.

București (MF) - Components echipei Steaua vor pleca spre Liege, pentru meciul cu Standard, din prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, marți, la ora 9.45, cu o cursă charter de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, informează site-ul oficial al grupării din Bulevardul Ghencea. Antrenorul Cosrnin Olaroiu și doi jucători vor participa la conferința de presă oficială care va avea loc în aceeași zi, la ora 19.30, antrenamentul oficial urmând să înceapă la ora 20.00.Partida Standard Liege - Steaua, din prima manșă a
Mutu, lider la Fiorentina

Premii de gală la Open 
România la șah

București (MF) - Prima ediție a Open 
România la șah, organizată de Primăria 
orașului Predeal, în perioada 12-18 august, 
va avea un fond de premiere de peste 35.000 
RON, au anunțat organizatorii. “Este cel 
mai puternic turneu din istoria șahului 
românesc, fiind dotat cu premii de peste 
35.000 RON. Acest open este cel mai puter
nic turneu de șah din Sud-Estul Europei. 
Dacă la prima ediție au fost invitați 200, la 
a patra ediție dorim ca numărul partici- 
panților să depășească 1000”, a declarat 
directoarea Casei de Cultură Predeal, 
Artemis Moja. La competiție vor participa 
17 mari maeștri internaționali și peste 30 
de maeștri internaționali din Bulgaria, 
Franța, Italia, Letonia, Norvegia, Olanda, 
Rusia, Serbia, Ucraina și România. Orașul 
Predeal a fost desemnat să găzduiască și 
Campionatele Europene de șah rapid și blitz 
pentru femei, competiție care se va 
desfășura anul viitor.

■ Briliantul e conside
rat cel mai în formă ju
cător al echipei la care 
s-a transferat în vară.

București (MF) - Atacantul Adrian Mutu este considerat a fi cel mai în formă jucător de la Florentina de către cotidianul La Nazione, care apreciază că acesta are și avantajul de a cunoaște schemele antrenorului Cesare Prandelli, cu care a mai lucrat și la Parma. La Nazione scrie că Mutu a fost elogiat și de Prandelli, la finalul meciului cu Figline, câștigat, sâmbătâ, cu scorul de 8-1, două dintre goluri fiind înscrise chiar de internaționalul român.După evoluțiile și reușitele
brazilian 
Ronaldo care 
se află ta 
perioada de 
convalescența 
după operația 
pe care a 
suferit-o la ți
gla stângă nu 
a plecat, ieri, 
cu formația sa, 
Real Madrid, 
ta turneul de 
pregătire din 
Statele Unite.

(Foto: EPA)

i-a speriat pe belgieni de orgoliu trebuie să fie proporțională cu dezamăgirea trăită. Le datorăm victoria cu Steaua suporterilor noștri”, a spus jucătorul croat. Mijlocașul Karel Geraerts a precizat că pentru partida cu campioana României aspeț*' 1 psihic va fi primordial.„Este foarte greu să digeri faptul că am pierdut două meciuri în cinci zile. Trebuie să uităm însă de campionat și să ne concentrăm la partida cu Steaua. Ce se întâmplă cu noi nu este ușor de înțeles. Avem o nouă ocazie să ne lansăm. Dacă în campionat este jenant să primești goluri, în cupele europene este ucigător”, a comentat Geraerts.Site-ul oficial al grupării belgiene a anunțat că fundașul american Oguchi Onyewu este apt pentru meciul cu Steaua, iar jucătorii Steven Defour, Mohamed Sarr și Serhi Kovalenko nu au nimic grav, deși nu au participat la antrenamentul de duminică.

Nicoliță și Paraschiv l-au impresionat pe antrenorul Boskampmodern. Când pierde mingea, revine foarte repede și pătrunde în viteză în terenul advers”, a spus Boskamp.
Datori suporterilorAntrenorul olandezurmărit de la tribuna oficială a stadionului Național partida Steaua • Universitatea 

a

turului trei preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa miercuri, de la ora 21.30, pe stadionul Maurice Dufrasne și va fi condusă de o brigadă de arbitri din Rusia, formată din Valentin Ivanov (central), Nikolai Golubev, Alexei Monahov (asistenți), Nikolai Ivanov (rezervă). Observator pentru joc a fost delegat Heinz-Herbert Kreh din Germania, în timp ce observator pentru arbitri va fi Peter Mikkelsen din Danemarca. Returul va avea loc la 23 august, pe stadionul Național din Complexul Sportiv „Lia Manoliu”, de la ora 20.30.

Mutu este din nou în mare formă (Foto: epa)din meciurile amicale, Mutu este deocamdată un pariu câștigat, alături de el evi- dențiindu-se un alt fost 

disputată a doua a secundulCraiova, scor 3-0, sâmbătă, în etapa Ligii I, alături de Claude Dardenne.Mijlocașul Milan Rapaici a afirmat că Standard este datoare propriilor suporteri. „Trebuie să schimbăm foaia după rezultatele dezamăgitoare din campionat. Reacția 
Marți, 8 august: _ _________
Austria Viena (Austria) - Benfica Lisabona (Portugalia) 
Dinamo Zagreb (Croația) - Arsenal Londra (Anglia)

Miercuri, 9 august_________ î __ j__  ______
ȚSKA Moscova (Rusia) - Ruzomberok (Slovacia) 
Dinamo Kiev (Ucraina) - Fenerbahce Istanbul (Turcia) 
OSC Liile (Franța) - Rabotnicki (Macedonia) 
Șahtior Donețk (Ucraina) - Legia Varșovia (Polonia) 
Levski Sofia (Bulgaria) - Chievo Verona (Italia) 
Galatasaray (Turcia) - Mlada Boleslav (Cehia) 
Slovan Liberec (Cehia) - Spartak Moscova (Rusia) 
Standard Liege (Belgia) - Steaua București (România) 
FC Copenhaga (Danemarca) - Ajax Amsterdam (Olanda) 
SV Hamburq (Germania) - Osasuna Pamplona (Spania) 
FC Salzburg*TAustria) - Valenaa (Spania) 

AC Milan (Italia) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 
FC Liverpool (Anglia) - Maccabi Haifa (Israel) 
Heart of Midlothian (Scoția) - AEK Atena (Grecia)

Partidele retur se vor disputa in 22 ș* 23 august.

jucător de la Juventus, Manuele Blasi, care a fost dorit de Prandelli la Fiorentina încă din sezonul trecut.
Stoichiță rămâne la 
naționala KuwaituluiBucurești (MF) - Federația de Fotbal din Kuwait a decis ca tehnicianul Mihai Stoichiță să rămână în funcția de selecționer, pe care o ocupă din iulie 2005. „Românul Mihai Stoichiță va rămâne selecționerul Kuwaitului după ce federația i-a oferit un răgaz, în urma unei ședințe de urgență, în care s-a discutat despre înfrângerile recente înregistrate în meciurile amicale cu echipe de club europene”, notează site-ul oficial al Confederației Asiatice

ora 21.45
ora 22.05

ora 19.00 

ora 19.00
ora 19.00
ora 19.30
ora 20.30
ora 20.30
ora 21.15
oră 21.30
ora 21.30 '

ora 21.30
ora 21.45
ora 21.45
ora 22.05
ora 22.45

German, dorit 
în Puerto Rico

Munchen (MF) - Antrenorul echipei Bayern Munchen, Felix Magath, a dezvăluit că a fost solicitat pentru a pregăti și a consilia reprezentativa de fotbal a statului Puerto Rico, în perspectiva CM din Africa de Sud, din 2010. „Am fost solicitat de Puerto Rico, care este aproape a doua mea țară, deoarece tatăl meu s-a născut și a locuit mult timp acolo. Președintele federației m-a întrebat dacă nu pot să mă ocup de echipa națională, care va încerca să se califice la CM din 2010”, a declarat Magath.

de Fotbal. Federația din FC wait a hotărât să numească An consilier tehnic pentru Stoichiță, pe antre-norul. Saleh Zakaria, decizie considerată de site-ul www.the-afe.com drept un semn că situația românului nu este prea sigură. Reprezentativa Kuwaitului a înregistrat două înfrângeri în stagiul de pregă-tire de la Munchen, scor 6-1 cu echipa Greuther Furth, dta divizia a doua germană, și 6-0 cu Gimnastic Tarragona, nou promovată în prima ligă spaniolă.

http://www.the-afe.com


Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)

• Deva, vizavi de Liceul Auto, decoman
date, contorizări, centrală termică etaj 1, 
preț negociabil. Tel. 0747/496671. (10/7.08)

• Deva, zona Liceului Auto, mobilat, contorizări, 
preț 710 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/599166,0720/045687. (T)
• to Bârcea Mare, preț negociabil, fără interme
diari. Tel. 0254/231750. (T)
• 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)
• urgent, drcult, CT, parchet laminat, balcon 
închis, gresie, faianță, et 2, ușă metalică, zona 
Bălcescu, preț 93.000 RON, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• legeni, 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. 235.208,0724/620.358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg, ocupabil imediat tel. 235208; 
0721/985.256. (A6)
• urgent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61S00 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• hdta Manta, semidec, et. 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec, repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• zona Progresii, circuit et III, parchet gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Gojdu, dea, parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec, parchet gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• zona CrișuU, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță 
contorizări, preț 75500 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona leac, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat preț 82.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet preț 98.000 ron, neg, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificări, parchet, balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg, se acceptă și credit tel. 
0745/302200,0723/251498,232808 (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită 50 mp, 
parchet gresie, faianță, bine întreținut 
contorizări, ocupabil imediat preț 95.000 ron, 
neg, zonă liniștită, tel. 232808 0723/251498 (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet contorizări, bine 
întreținut preț 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 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• lufiu Manta, semidecomandate, etaj 1, 
parchet balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișutai, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• parter, modMcat modem, gresie, faianță 
parchet balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• circuit etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg, tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj t 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 Intermedar, dea, contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400, 
0721/4361’, L 0742/005228 (A5'

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă 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 etl, semidecomandate, balcon închis 
cu termopan, centrală termică parchet gresie, 
faianță zona Scărișoara, preț 980 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• dea, zona Carpați, 100 mp, balcon, boxă 
parchet, complet contorizări, preț 148000 RON, 
neg, 0726/710903. (Al)
• sdeo, renovat complet, CT. termopane, 
parchet laminat gresie, faianță et 2, preț 35.000 
euro, neg, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)

• zona Ultaculut et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Emtaescu, dec, gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec, parchet apometre, CT, balcon 
9 m, închis, et intermediar, preț neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• urgent zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zor Caroațt 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet 
bine întreținut, preț 148000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• etaj t cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat, preț 87.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498 (A4)
■ zena 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)
• dea, 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)
• dea, centrală termică proprie, parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688 (A5)

Cumpăr ap. 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. 
0723/251498232808 (A4)

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

01 ■ Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 

08 - Vând ap. 2 camere 

M - Cumpăr ap. 2 camere 

06 - Vând ap. 3 camere 

06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 ■ Vând ap. 4 camere 

08 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 ■ Vând ap. 5,6 camere

10 - Cumpăr ap. 8 8
mere

11 ■ Vând ap. la casă
12 ■ Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14-Cumpăr case
16 ■ Vând case de vacanță
16 - Cumpăr case de vacanță
17 ■ Vând case la țară 

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

26 - Cumpăr spații comerciale

27 ■ Vând alte imobile
28 ■ Cumpăr alte Imobile
29 ■ Imobile chirii
30 ■ Imobile schimb
31 ■ Vând finanțe
32 - Cumpăr finanța
33-Asocieri
34 - Oferte Împrumuturi
36 - Solicitări Împrumuturi
36 - Auto românești - 

Vânzări
37 ■ Auto străine ■ Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 ■ Camioane, remarci
40 - Utilaje, unelte, industriale 

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

instalații satelit
50 - Aparate foto oi telefonice
51 - Calculatoare oi accesorii

52 ■ îmbrăcăminte, Încălță

minte, articole sport
53 ■ Materiale de 

construcții
54-Bijuterii
56-Artă, antichități, cărfi, 

reviste
56 - Electrocaanice
57 - Plante oi animala, 

agroalimentere
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 ■ Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61- Altele
62- Pierderi
63- Citețil
64- Licitații
65- Apeluri
66- Umanitare
67- Micitărl
68- Mulțumiri
69 ■ Matrimoniale
70-Absolviri
71 - Solicitări servirii
72 - Prestări servicii
73-Solicitări locuri de s

muncă o
74 - Oferte locuri de muncă m

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)
• otajl, 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. 238208 
0721/985.258 (A6)
• decomandate, * 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; 0724/620358 
(A6)
• etaj 1, dea, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387898 0742/005228 (A5)
• urgent zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare

Angajează

Reporter
pentru punctul de lucru din Deva

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.

z CWÂNM i

Unde te poți abona?
la sediul reiîrU liei Cuvântul Liber din 

Deva, Strada 2 ' Decembrie, numărul 
37A,

la posta,

Profită de acest concurs!
Abonează-te acum!

Testează GRATUIT
AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la 
prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 
social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în flecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de 
firme din diferite domenii, care iși prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job-ul 
potrivit, oferindu-ți o listă completă a ofertei locurilor de muncă din 
județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale 
Cuvântul liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC 
Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru 
informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, persoană de 
contact Magdalena Șerban.

Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului!
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- sau daca vrei ca organizatorii noștri de 
presa sa vina chiar lâ tino acasă, sună ia 
numărul de leletmi 0254/211275.
Regulament:
La 1' est omenie nu pot partuipa 
anqa]atii S.C. Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestuia de gradele I si II.
I xlniiic’' a va avea loi la sediul redacției, 
in data tic 29 august.
Numele câștigătorului va ti publicat ir 
paginile ziarului din data de 30 august. 
Inlormatii suplimentare. îa tei&toiwf 
0z'>1.'4''211 / înleiior 8800 Persoana 
de i r-ntact’ Maqcialen.i Șenron
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CONCURS

NumelePrenumeleAdresa la care doresc să primesc abonamentul: StradaNr. Bl.Localitatea Sc. Ap.
Telefon (opțional ______________________________________________
DA vreau să primesc in 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

JURNAL
■■■■TV

CUVÂfB

c o

RECLAME

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro


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

- în Deva:
1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentară Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu
- B-dul Decebal;

6. Cepromin;
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă Stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison (Gen. nr.l) 

Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă magazinul 
„Palia"
Geoagiu ■ Casa de
Cultură
Dobra - la Cooperativa de 
Consum;
Ilia - Centrul de schim
bare a buteliilor

Anunțurile de mică pu
blicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice. S

• agent, zare loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, preț 145000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303, 0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896.0740/914688. (A5)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă 3 camere în Simeria. anexe, grădină, 
toate utilitățile, 1100 mp, preț 15 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 220393,261596. (T)
• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M. sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică, 400 mp teren. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zonă centrală, 2 intrări. 3 cam., 2 băi, 2 
bucătării, pivniță, 600 mp teren livadat, preț 
350.000 ron, tel. 215212. (Al)
• vilă P+E+M, suDeramenajată, 8 camere, 2 băi. 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică. Tel. 235.208.0724/620.358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică, baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• 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. 
(AS)
• 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 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (/®

• zona Dacă, 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, seară (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Daciă 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)
• semfdecomandate, 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)
• etajă parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișuiui, 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)

Cumpâr casă (14)

parte a anei corporații intemafiottode MaaHBedia 
care d pontia de Mw ta paHSeaam de atee 
și servicii Internet in vestul Auetiieă, in nod estul 
Ungariei, cât și In județele Bihor, Timiș, Caraș 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contaetati-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

Vând alte imobile (27)

• uscătorie, bl. 38. ap. 40, Devă Str. Minerului. 
Te1 0724/781283. (T)

imobile chirii (29)

S.C. PARTEMBR LEG1S SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

Vând case la țară (17)

• înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate servicii ie necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistenta juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.

• casă 2 camere cu grădină 800 mp și teren 2700 
mp în Sarmizegetusa. Informații la tel. 
0722/461536. (T)
• casă la 12 km de Deva, 3 nivele cu 800 mp 
teren, apă gaz, curent, canalizare, preț 65.000 
euro. Tel. 0722/564004. CD
• casă, erate, grădină în Lăpugiu de Jos, nr. 37. 
Tel. 0254/242232 Orăștie. (D

(59240) I Case de vacanță (15)

cnMTAW,. ANGAJEAZĂ
CONTABILITATE PRIMARĂ

-cu minime de
contabilitate;

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

-salariu motivant.

Revtaurarrt
Construcții civile $i industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț electrocasnice

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

CpNTABIL- SEF

în domeniu min.5 ani; 
•Ti

-vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

Vând garsoniere (19)

-salariu motivant; 
-condiții de lucru Intr-o 
echipă dinamică

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

TEL: 0254.206.210 
MOB: 0723.130.463
E-mail: office4Mm.ro

Site: SMSuUnjJB

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

- OPERARE K |după programa 
da vară pentru capii

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

(56963)

ffiSSSS®® FLORIDA IMPEX
> TĂMPLĂRIE PVC SI ALUMINIU PROFILE REHAU

N1
_______________ Șl ALUMINIU______________

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE > RULOURI
* 10% REDUCERE

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

HUNEDOARA,

B-dul Dacia, bl. E 3. parter

DEVA,

;tr. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

gCRIOTll DMRJÂMmiW
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA SI CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere»

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

TRANSPORT PERSOANE
România • Italia ■ Frânta • Spania ws a «s de McDonald's

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

fl|ewo dus 

m etmdus-întoK-15 zile J 
euro dus-mtocs ■ 90 ziJe 1

• Deva, ultracentral, el internei"»-, balcon, ST 
32 mp, contorizări, preț 78.000 rori. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent dec, ST 36 mp, cotorizări, balcon, 
parchet, zonă centrală et. intermediar, preț 
77.000 ron, tel. 0745/639.022; 0726/316.796. (Al)
• urgent garsoniera, et. 1, 32 mp, balcon, 
renovată mobilată totul nou, preț 52.000 ron, fix, 
tel 0740.210.780. (Al)
• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, urgent, preț 85.000 ron, neg., 
tel 0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în față bine 
întreținută liberă preț 52.000 ron, neg, tel 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Șc Gen. Nr. 4 - Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• 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 Progresidut ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
parchet balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.CD
• două terenuri extravilan de 6.000 și 24.700 mp 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• 40 ari teren intravilan, construcție cabană 
casă de vacanță și 40 ari teren extravilan, la 22 
km de Deva Tel. 234275,0721/444160. (T)
• zonaDeva,6parcele, 740mp/parce!a,FS22m, 
facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564.004. (Al)
• intravilan, 4vW0 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)
• intravilan, 1000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholț, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• MravBan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete. preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/16B303, 
0742/005228 (A5)
• parate cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 
(A5)
• Intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• caut spre Închiriere spațiu comercial 15- 
20 mp, In zona Mul Decebal - Mul Mu 
Manlu. TeL 0788/500912, 0721/22063L 
(7/2J»)

Imobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)

• urgent, 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, olata imediat. Tel. 215212XA1)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, P+l, 150 mp și 50 mp teren, garaj, 
cameră frigorifică, grup sanitar, centrală 
termică preț 82.000 euro. Tel. 0722/564004. (T)
• vând internet în activitate, spațiu 32 mp, 
calculatoare, mobilier, firmă sau numai spațiu, 
preț negociabil. Tel. 0723/505460, 0723/204069. 
(T)
• Deva, 80 mp, amenajat occidental, termopane, 
intrare stradă preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)

• Bucura Societate Cooperativă cu sediul în Hațeg, 
str. M. Eminescu, nr. 49. închiriază spații pentru 
depozitare și ateliere de producție la sediul so
cietății. Informații tel. 770413. (7/7.08)

Prin globul magic și printr-o cruce 
sfințită și cărți de tarot, tămăduitoarea 
Mihaela din Buzău, posesoarea unor 
puteri miraculoase, vizionează cu al 
șaselea simț destinul oamenilor prin 
telefon cu numele de botez și zodia. 
Ana: mulțumesc tămăduitoarei
Mihaela deoarece m-a împreunat cu 
soțul de care eram despărțită.
Ion: mulțumesc D-nei Mihaela care 
mi-a rezolvat problemele în afaceri, 
rezolvă orice problemă.
0744/511762-BUZĂU

(59352)

• ofer cu chirie casă, Deva, ultracentral, 2 
camere, bucătărie, centrală, contorizări, utilități, 
curte pentru parcare, preț 250 euro/lună Tel. 
215244,0740/315050. (T)

, «primesc In gazdă 2 eleve de la țară preferabil 
clasa a IX-a, condiții foarte bune, centrală 
termică, acces la bucătărie, baie, cablu tv, 
aproape de Liceul Traian, Energetic, G. Moisil. 
Tel. 229897.CD
• primesc in gazdă tânăr, tânără fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16.m
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună tel 215.22KAl)
• închiriez spațiu comercial Deva, b-dul I. 
Maniu,35mp, preț 350 euro/lună 215221 (Al)
• zona M. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, cent -rjă termică, gresie, grop sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă. Preț 15 
euro/mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• ofer spreînchiriere 2 ap. cu 2 cam, zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620.358. (A6)
• ofer spreînchiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288 
(A8)
• ofer spreînchiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• 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, preț250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)

• Dorobanți garaonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ALStrefuM, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iama, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et 2, gresie, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilat șl utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, CH 3, af 1999. CPL omologat 
RAR original Casco, taxe la zi, preț negociabil. 
Tel. 0724/750637.(0

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor Internațional D 214, cu plug 
revenlbQ, grapă săpătoare și remorcă 
toate In stare perfectă, preț 1M00 ron. Tel 
282183,0744/503430. (4/2JH)

• vând tractor Masey Ferguson 45 CP, 
import Germania, stare perfectă consum 
mic, baterie nouă, preț bun. Tel. 
0745/149797.(18/7.08)

• vând motor tractor U 445 foarte bun, preț 650 
euro, mașină îngrășăminte, mig 3,5 tone cu 4 
bucăți anvelope 825+15, preț 750 euro. Tel. 
0726/743274.(0VinziCumperi închirieziSchimbiCauți

Alege CL pentru anunțul tău

SC SALUBRITATE SA cu sediul în localitatea Deva, str.
Calea Zarandului, nr. 59A, jud. Hunedoara anunță depunerea 

solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
Punct de lucru oraș Călan situat în localitatea Călan, COMPL ON, 
Str. Unirii. Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, 

zilnic, între orele 9-17.
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse 

în termen de 10 zile de la data anunțului.
(59350)

SC UNICOM INTER KARH HEcuarihl* locall-
str. Slntuhalm, nr. 31A. Hi. Hunt aera anunța 

solicitam prtu eliberarea autoriațlel de mediu 
pentru obiectivul MINI HOTEL.

siluit îh localitatea Batiz, nr. 79.
Informași se pot obține la seUnl M.R.M. HnneBiata, abta MMi 

orele 8.00 - 16.00, Eventualele sesizări șl redamețll pot Adaptase 
în termen de 10 die de la date anut ,.

V

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
office4Mm.ro


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

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

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

de top.
Pentru mal multe informații :

0729 1O1 850 
0788 660 931 

l_PADUREAN@YAHOO.COM

Moto-velo (41)

• vând sorter APRIL! A, 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. CD
• vând cuier din nuc, vechime peste 100 ani, 
foarte frumos și cântar platformă, cântărește 
până la 110 kg, fabricat de Balanța Sibiu, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560. (T)
• vând mobilă bucătărie suspendată, lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă, negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074.0722/58680» (T),

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rodiii 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 construcțiejie 
casă, garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. (T)

Electrocasnice (56)

'* • vândmașhâauiumat’ made Franța, garanție 
2 ani, 500 ran; combină frigorifică 4 sertare Elec
trolux, made Suedia, 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084, 0724/643045,0722/586808,0743/211074. 
CD
• vând frigider Zii, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 300 ron.Tel. 0720/400422.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici; pensionarii beneficiază de reduceri 
substanțiale: asigur transportul la domiciliu. Tel. 
0726/434097. (T)

l» vând orzoaicâ, preț 4000 lei/kg. Relații la tel. 
1)722/52483,0254/212083 seara și dimineața. (T)

• vând purcei 7 săptămâni, preț negociabil. Tel. 
210900,0744/611145.(2/4.08)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

■
I

Informația te privește!

• vând purceluș de Guineea cu blană colorată, 
preț 300.000 lei bucata, cușca gratis. Tel. 226909. 
(T)

Altele (61)

vând goblene modelele: Ruga lui Isus (ȘOOron), 
Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre (230 
ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând prune grase si bistrițe și terenul aferent, 
sat Măceu, nr. 70. Relații la adresă (11/7.08)
• vând cănidor pentru copii și pătuț. Preț nego
ciabil. Tel. 0723/640499.
• vând un trunchi de cireș uscat 1,75 m lungime 
și 0,75 m grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 0,35 m grosime, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560. (T)

Pierderi (62)

• Ocolul Silvic Retezat anunță pierderea 
chitanțierului cu seria 7569551 ■ 7569600 și a 
permisului de pescuit cu seria 0229951 ■ 0223000. 
Se declară nule. (1984348/7.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Berehoiu Raluca Thaiida Se declară nul. (17/7.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciobanu Maria. Se declară nul. (15/7.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciurar Sanda Daniela. Se declară nul. (9/7.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Glodean Laurenția. Se declară nul. (3/7.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moldovan Agricina. Se declară nul. (13/7.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moldovan Marinela. Se declară nul. (14/7.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moț Alexandru Ciprian. Se declară nul. (5/7.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Seleșan Cornelia Se declară nul. (2/7.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Tomodan Elena Se declară nuM2O/7.O8)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Zbughin Ștefan. Se declară nul. (6/7.08)
• pierdut carnet sănătate la Policlinica Deva; 
găsitorul este rugat să sune la tel. 0723/851439 
sau adresa Deva str. Bejan, bl. 63 B, ap. 29. (T)
• pierdut carte verde nr. 0256896. Se declară 
nulă (1/7.08)

Matrimoniale (69)

• doresc să cunosc o domnișoară drăguță între 
20 - 35 ani, pentru prietenie, eu 27 ani, din Hune
doara SMS 0727/281920. (T)
• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată, cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină. Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)

Comemorări (76) H Decese (75)

Astăzi, 8 august 2006, se împlinesc 20 de ani de când a 

plecat dintre noi pentru totdeauna cel care a fost un 

deosebit om și drag frate

MIRCEA IORDAN
Nu te vom uita niciodată.

Răduta Iman.

Anunțăm cu adâncă durere în suflet decesul celui care a 

fost

ing. ȘTEFAN ROMULUS OANĂ
Slujba de înmormântare are loc azi, 8 august, ora 13, la 

Capela Cimitirului Catolic Deva. Familia Oană

Colegii de la Antena 1 Deva sunt alături de Laura Oană 

în greaua pierdere pricinuită de moartea tatălui

ȘTEFAN ROMULUS OANĂ

• 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)

• execut la comandă goblene pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• fac menaj 2 ■ 3 zile pe săptămână sau 
ocazional curățenie, călcat rufe, gătit. Tel. 
217561.(T)
• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare 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 mobilă, 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

Oferte locuri de muncă (74)

• Producător și distribuitor național de produse 
alimentare angajează șofer distribuitor. Cerințe: 
vârsta minimă 30 ani; permis profesionist cu o 
vechime minimă de 5 ani; seriozitate și disponi
bilitate la program prelungit. Tel/fax 
0254/230498,0741/249030. (16/7.08)
• nxmdtor necaificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul, Deva, 1 post, data 
limită 1.09. Tel. 213244.
• minator necaificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Lupeni, 2 posturi, data limită 25.08. Tel. 
213244.
• rmndtor necaificat 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 necaificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 11 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• muncitor necaificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
■ muncitor necaificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hațeg, 6 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara. 1 post, data 
limită 18.08, perioadă determinată Tel. 213244.
• muncitor necaificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 26.08. Tel. 213244.

Altele (61)

• Asociația Pescarilor Sportivi Deva organizează 
concurs de pescuit în data de 12.08.2006. Invităm toți 
pescarii din județul Hunedoara: oferim premii 
substanțiale. Relații la tel. 0728/819297 sau la sediu, 
magazin Romarta, parter. w»

• Metal Expres SRL Deva, Str. 16 Februarie, nr. 3 
(lângă Baia Sărată), tel. 0254/219522,0254/219761, 
angajează: mecanici utilaje, macaragii, buldozeriști, 
excavatoriști. (12/7.0®

IMPEX 5.R.L.,
angajează:
1. DIRECTOR ECONOMIC

2. ECONOMIST

3. OPERATOR CALCULATOR

4. MOTOSHVUITOR1ST

5. MANIPULANT DEPOZIT 

V» invităm si depunașl CV la 
adresa:
Duva, sir. Ghoorgh* ~ ..ițiii, 
nr. 13, In: 0254/219300
Doar candWHi Mfocftanall 
war E cnMciali «witru 
interviu.

isșnt)

(3/4.08)
• muncitor necaificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 9 posturi, data 
limită 1.09. Tel. 213244.
• muncitor necaificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 20.08.Tel. 213244.
• muncitor necaificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Petroșani, 24 posturi, 
data limită 15.08. Tel. 213244.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Vulcan, 10 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• muncitor necaificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje. Brad, 2 posturi, data limită 
7.08. Tel. 213244.
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Simeria, 49 posturi, data 
limită 30.08. Tei. 213244.
• muzician, Orăștie. 3 posturi, data limită 7.08. 
Tel. 213244.
• ofițer bancar, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post data limită 30.08. Tel. 213244.
• operator confecți industriale, îmbrăcăminte - 
țesături, tricotaje, Brad, 38 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• operator lăsudtor fire, Călan, 20 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• ospătar, Hunedoara 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 15.08. 
tel. 213244.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244
• ospătar, Orăștie 4 posturi, data limită 3.09. tel. 
213244.
• ospătar, Orăștie, 2 posturi, data limită 12.08. 
Tel. 213244
• ospătar, Petroșani 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244
• paznic, Orăștie 2 posturi, data limită 1.09. Tel. 
213244
•.pregătitor piese încălțăminte, Călan, 10 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 12 
posturi, data limită 1409. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare. Hațeg, 21 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244
• proiectant sisteme informatice, Simeria, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244.
• recepțlorer de hotel, Orăștie, 4 posturi, data 
limită 3.09. Tel. 213244
• reprezentant tehnic comercial, Călan, 1 post, 
data limită 10.08. Tel. 213244
• secretară, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244
• secretară, Orăștie 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244
• sortator produse, Hunedoara 1 post, data 
limită 10.08. Tel. 213244
• sortator produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 17.08. Tel. 213244.
• sortator produse, Lupeni, 2 posturi, data limită 
26.08. tel. 213244
• spălător vehicule, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.09. Tel. 213244
• strungar wdvenal, Petroșani 5 posturi, data 
limită 15.08 Tel. 213244

SC BRÂU UNION 
ROMÂNIA SA 
Punct de lucru 

Hațeg 

Vinde 
Cazane abur 4 
tone x 15 bari, 

scoase din 
funcțiune.

Preț negociabil. 

Informații la telefon 
0254/770011.

(59404)

• strungar universal, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 14.08. Tel. 213244.
• subinginer metalurgist, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244,
• sudor în mediu protector, Deva, 1 post, data 
limită 19.08. Tel. 213244.
• sudor în mediu protector, Deva, 14 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• sudor in mediu protector, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 18.08. Tel.213244.,
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• sudor, Brad, 1 post, data limită 2.09. Tel. 
213244.
• sudor, Brad, 6 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 1808. 
Tel. 213244.
• sudor, Hunedoara, 8 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• sudor, Orăștie 1 post, data limită 20.080. Tel. 
213244.
• sudor, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• sioraveghetor săi spectacole, Deva, 2 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• șofer autobuz, Brad, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 41 posturi, data limita 30.09. Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 17.08. Tel. 213244.
• Șofer de autoturisme și camionete, Deva, 2 
posturi, data limită 30.08. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 15.08. tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 4 posturi, data limita 31.08. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie 5 
posturi, data limită 30.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 3 
posturi, data limită 18.08. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani, 
5 posturi, data limită 30,08. Tel. 213244.
• tălpurtor industrial, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 2808. Tel. 213244.
• tâmplar universal, Brad, 6 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• tâmplar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08. tel. 213244.
• tâmplar universal, Orăștie 1 post, data limită 
17.09. Tel. 213244.
• tehnician electromecanic, Călan, 4 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244.
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• termist ■ tratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10, persoane cu 
handicap. Tel. 213244,
• trasator, Petroșani, 1 post, data limită 14.08. 
Tel. 213244.
• turnător formator, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 18.08. Tel. 213244.
• vânzător bilete, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• vânzător bilete, Hunedoara, 1 post, data limită 
22.08 lipsă antecedente penale. Tel. 213244.

• vânzător, Călan, 1 post, data limită 10.08. Tel. 
213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 10.08 
persoane până în 25 ani. Tel. 213244.

Oferte locuri de muncă (74)

• Societate comercială angajează agenți de 
vânzări pentru Deva și Hunedoara. CV-urile se trimit 
la tel/fax 0254/210945. (a™

ANUNȚ SELECȚIE PERSONAL

SC BERE MUREȘ SA
proprietar ți operator al Complexului 

Hotelier GERMISARA SpaÂResort, 
selectează perioriol pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

1. DEPARTAMENT CAZARE: recepționeri, 
cameristă jefă, cameriste, spălătorese, 
c roita re se;

2. ALIMENTARE PUBLICĂ: >ef restaurant, 
gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 
ospătari, barman fof, barmani, bucătar țef. 
bucătar, ajutor de bucătar, personal 
curățenie, pf evenimente;

3. DEPARTAMENT TEHNIC; electrician, 
instalator;

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

5. Asistent manager (secretară)

Dumnezeu să-l odihnească!

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. 
Tel.213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. 
Tel.213244.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.09. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 6 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• vânzător,Lupeni, lpost,data limită31.08.Tel. 
213244.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 26.10. 
Tel.213244
• vânzător, Orăștie. 2 posturi, data limită 1.09. 
Tel.213244.
• vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limită 3.09. 
Tel.213244.
• vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limită 7.08. 
Tel.213244.
• vânzător, Vulcan. 2 posturi, data limită 31.08. 
Tel.213244.
• verificator bani, Deva, 5 posturi, data limită 
30.08. tel. 213244. .
• vopsitor lemn, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• vopsitor lemn, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.080, Tel. 213244.
• vulcanizator piese din cauciuc la prese, Deva, 
1 post, data limită 1.09. Tel. 213244.
• zidar coșuri fabrică, Vulcan, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• zidar restaurator, Lupeni, 2 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 1.09. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Hațeg, 8 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara 2 posturi, 
data limită 21.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 20 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 26.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 10.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 18.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• zidar șamotor, Călan,. 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• zidar șamotor, Orăștie, 5 posturi, data limită 
27.08, Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Deva, 2 posturi, data limită 
1.09. Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Deva, 2 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244,
• zugrav, vopsitor, Orăștie, 1 post, data limită 
18.08. Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Orăștie, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.

6. Medic BFT fi recuperare, asistenți BFT fi 
recuperare, kinetcterapeut, mase uri, băieți.

Condiții genarale: calificare conform 
postului, experiența, cazier fără 
antecedente penale.

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

CV-urile fi scrisoarea de intenție se 
vor trimite prin fax 0265/328721 sau 
e-mo ikoff ice@beremures.ro.

Data limita de trimitere a CV-urilor - 
15.08.2006.

Persoană de contact - >ef serviciu 
resurse umane BANIAS MARINELA - tel. 
0365/808811. (58862)

RECLAME
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1 marți, 8 august 2006
Mare festival de hard rock

•Reuters recunoaște. Reuters a anunțat că va renunța le serviciile unui fotograf libanez liber profesionist, deoarece acesta a modificat o fotografie realizată după un atac aerian al Israelului asupra Beirutului, pentru a sugera că orașul era mai afectat decât a fost în realitate.
•Morți și dispăruți. Inundațiile care au afectat estul Etiopiei la sfârșitul săptămânii trecute s-au soldat cu aproximativ 200 de morți, a anunțat, ieri, poliția, precizând că alte 300 de persoane sunt date dispărute.

Alerta în FilipineLegaspi (MF) - Autoritățile filipineze au lansat, ieri, avertismente cu privire la o „iminentă” e- rupție a vulcanului May- on, continuând în același timp evacuarea a mii de locuitori de pe versanții acestuia. Vulcanologii a- preciază că o erupție ar putea pune în pericol viața a circa 60.000 de persoane. Câteva cutremure slabe s-au produs, ieri, într-un interval de mai puțin de o oră, și au fost urmate de erupția lavei. Institutul filipinez de vulcanologie și seismologie a ridicat nivelul de alertă la patru, pe o scară cu cinci nivele.

in scop pur artistic (Foto: EPA)

Fotografiați 
Berlin (MF) - Fotogra
ful american Spencer 
Tunick a imortalizat 
din nou sute de oa
meni complet dezbrâ- 
cați, adunați dumini
că la Dusseldorf, Ger
mania, în scopuri ar
tistice. Timp de cinci 
ore, 840 de bărbați 
și femei, unii veniți 
tocmai din Brazilia, 
s-au lăsat fotografiați 
în scopuri pur artis
tice: așezați în formă 
de piramidă, în linie 
curbă sau adunați în 
jurul unui copac. 
Modelele sunt volun
tari care afirmă că 
pozează de amorul 
artei.

■ Peste 62.000 de spec
tatori au participat la 
Wacken, la cel mai mare 
festival hard rock.

Wacken (MF) - Cel mai mare festival hard rock din lume. „Wacken Open Air”, organizat în nordul Germaniei, a atras în ultimele trei zile ale săptămânii trecute peste 62.000 de oameni, jumătate din aceștia fiind veniți din străinătate.Trupe precum Scorpions, Motorhead sau Whitesnake au încântat la maximum publicul adunat la Wacken. Aceste trei trupe au cântat în aceeași zi și au existat momente când au cântat împreună pe aceeași scenă. în total, la acest festival au participat 77 de formații de hard rock.Jumătate dintre spectatori au venit din străinătate, din
A atras 70.000 de fani la Roma

Roma (MF) - Madonna (47 ani) a atras 70.000 de fani la concertul pe care l-a susținut la Roma, în ciuda polemicilor stârnite de unele momente din spectacolul său, liderii religioși din Italia considerând că artista își bate joc de momentul crucificării lui Iisus.

în concert la Roma (Foto: epa)Incendii devastatoare
Lisabona (MF) - Sute de pompieri din Portugalia au continuat, ieri, eforturile de combatere a celor 26 de incendii de pădure care au afectat țara, 19 dintre acestea, provocate de temperaturile foarte mari, fiind scăpate de sub control. Dintre cele 18 districte portugheze, 13 erau în alertă maximă duminică, temperaturile ajungând până la 42 grade Celsius. în noaptea de sâmbătă spre duminică, incendiile au distrus o uzină de produse chimice la Samora Correia, la nord de Lisabona.

SIDA, după un sfert de secol

Ratonul s-a obișnuit să danseze ca să atragă atenția turiștilor de la grădina zoologică din Moscova, cu scopul de a primi ceva de mâncare. (Foto: epa)
Sfinți* Tjarțjțti^iwrjia

Chelnerii, saci de box
Beijng (MF) - Un bar din estul Chinei oferă clienților săi o metodă insolită pentru a se elibera de sentimentele de furie, permi- țându-le acestora să-i utilizeze pe chelneri pe post de saci de box. în acest bar din Nankin, care se numește „Soarele răsare după o criză de furie calmată”, clienții au voie, contra cost, să pălmuiască angajații, să le spargă ochelarii, să țipe sau să urle. în cazul in care clienții nu reușesc să scape de accesele de furie, li se pun la dispoziție psihologi.

■ în perioada 13-18 au
gust va avea loc, la To
ronto, conferința inter
națională dedicată SIDA.

Paris (MF) - Peste 20.000 de specialiști în SIDA, medici, cercetători, politicieni și purtători ai virusului HIV, se vor întâlni la Toronto, în perioada 13-18 august, pentru a analiza evoluția maladiei care în decursul unui sfert de secol a dus la moartea a peste 25 de milioane de persoane.Cea de-a 16-a conferință internațională dedicată maladiei SIDA se va deschide cu un bilanț mai degrabă pozitiv: mobilizarea în lupta contra SIDA a permis stabilizarea maladiei, la 25 de ani de la apariția primelor cazuri în cadrul comunității homosexuale din Statele Unite.
în progresie constantăLa sfârșitul anului 2005, aproximativ 38,6 milioane de persoane erau înregistrate ca purtătoare ale virusului HIV, dintre care 4,1 milioane au contractat acest virus în 2005, conform cifrelor ONUSIDA, agenția din cadrul ONU care coordonează lupta împotriva acestei maladii. Numărul acestor persoane este în pro-

Fundația Clinton s-a implicat în lupta anti-SIDA (Foto: EPA)

IV/AIDS
i

ininglnj

Mii de spectatori la Wacken
(Foto: EPA)36 de țări, printre care Australia, Japonia sau America de Sud.în cadrul evenimentului au fost organizate concursuri de „chitară imaginară”, unde concurenții se manifestau pe scenă mimând cân- tatul la acest instrument pe ritmuri hard rock și concursuri de „headbanging”, la care participanții și-au agitat violent capetele pe ritmuri de heavy metal.

La 16 ani de la ultimul său concert susținut la Roma, Madonna a înregistrat un succes fulminant pe Stadionul Olimpic, alternând mesajele de pace cu momente îndrăznețe, fără a uita scena controversată a crucificării. Riccardo Pacifici, purtător de cuvânt și vice-președinte al comunității evreiești, a remarcat că artista urma să se „exhibeze pe un stadion la o distanță de nici un kilometru de Vatican”. Madonna a replicat că momentul artistic al „crucificării” a făcut parte dintr-un spectacol ale cărui încasări erau destinate unor asociații care luptă împotriva maladiei SIDA.

Protest în Cape Town împotriva ministrului sănătății (Foto: epa)
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gresie constantă din cauza creșterii demografice dar și a tratamentelor eficace care contribuie la prelungirea vieții bolnavilor.India, care concentrează două treimi dintre persoanele
infectate cu SIDA din Asia, a depășit Africa de Sud în valoare absolută, iar epidemia se extinde și în China, în zone unde accesul medicilor este foarte dificil.în țările dezvoltate, eficacitatea incontestabilă a celor mai recente tratamente și cocteiluri anti-SIDA este îngreunată de faptul că această boală este depistată târziu, iar persoanele sărace nu au acces la tratament.
Tratament pe viațăSIDA sau sindromul imu- nodeficienței dobândite, este o maladie provocată de o in-
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fecție virală care atacă sistemul imunitar. Globulele albe sunt distruse, iar bolnavul poate cădea victima unor infecții „oportuniste”, tuberculoza, pneumocitoza, țoxoplas- moza, sau tumori canceroase de tipul sarcomului Kaposi.Virusul HIV este transmis pe cale sexuală, sangvină sau de la mamă la copil (prin sarcină sau alăptare). Tratamentul se administrează pe tot parcursul vieții: chiar dacă în urma unui tratament virusul'** nu mai este detectat în organism, el există. Virusul suferă mutații constante, fiind practic o țintă în mișcare.


