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Rriniul topless “oficial”. Cântăreața 
Janet Jackson a pozat cu sânii goi pentru 
o revistă americană. Janet declară că episo
dul “Nipplegate” e de domeniul trecutului. 
/p.12 (Foto: EPA)

• Atenționare. Astăzi, între orele 9-14, vor 
avea loc lucrări de distrugeri în poligonul
Dealul Paiului din municipiul Deva. Populația 
trebuie să evite a se deplasa în această zonă 
deoarece se expune pericolului dacă intră în 
poligon pe timpul executării lucrărilor. (C.P.)

O fetiță de cinci ani din Brad a fost bătută de medicul său în cabinetul acestuia din ambulatoriu 
+++ Directorul spitalului și șeful Poliției locale sunt șocați de acest eveniment fără precedent în isto
ria spitalului +++ Părinții fetiței cer pedepsirea medicului pentru tratamentul aplicat copilului lor

Bătută și sechestrată, în 
Italia

Hunedoara (M.T.) - O tânără de 19 ani, 
din Hunedoara a fost bătută, sechestrată și 
aruncată de la etajul trei, de doi albanezi, 

în timp ce aceasta mergea pe 
o stradă, din Cesena, Italia. 
Tânăra a plecat să-și gă
sească de lucru și a stat la 
o prietenă. în timp ce se afla 
pe o stradă din Cesena, doi 
albanezi au prins-o, au for
țat-o să urce într-o mașină și 
au dus-o la etajul patru al 
unui imobil. S-a aruncat pe

geam, a căzut la etajul trei, de unde a fost 
aruncată în gol de cei doi. /p.6

■ Doctorița declară că 
mica pacientă a fost 
neastâmpărată și de 
aceea a "atins-o" puțin.

Brad (M.T.) - Fetița a fost 
la control, la neuropsihiatrie 
infantilă, ieri dimineață, îm
preună cu părinții, după ce în

urmă cu o lună fusese inter
nată cu pareză facială, în Spi
talul din Brad. Ramona Faur, 
mama fetei, a intrat în cabi
netul medicului neuropsihia- 
tru Mihaela Șelariu împreună 
cu fetița. „A început consul
tația, iar în timp ce medicul 
apăsa, în talpa Alexandrei cu 
un ciocănel, aceasta a strigat

că o doare și a început să 
plângă. Medicul m-a scos afară 
din cabinet, iar fiica mea stri
ga și plângea că vrea să stau 
și eu cu ea. De la ușă am au
zit-o cum țipa. Apoi s-a auzit 
o plesnitură. Se deschide ușa 
cabinetului și apare Axy, cu 
partea dreaptă a feței tumefi
ată, cu buza spartă, plină de

sânge, cu o zgârietură pe piept 
și în stare de șoc”, declară 
mama Alexandrei. Disperată 
aceasta a întrebat medicul ce 
i-a făcut fetiței. „S-a dat cu 
capul de pereți!”, a sosit repli
ca. Femeia a scos certificat 
medico-legal care confirmă 
faptul că fetița a fost lovită cu 
„un corp dur”, /p.3
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Incident la mina Lupeni
■ Trei mineri s-au 
intoxicat cu monoxid 
de carbon, la 300 de 
metri sub pământ.

Lupeni (M.S.) - Trei mineri 
de la EM Lupeni au fost inter
nați, ieri, în spitalul din loca
litate, după ce s-au intoxicat 
cu monoxid de carbon în una

dintre galeriile minei. Starea 
de sănătate a celor trei mineri 
este stabilă, ei aflându-se sub 
supravegherea medicilor. Inci
dentul s-a produs într-un aba
taj situat la 300 m sub pământ, 
în zona unei galerii în care 
fusese semnalat un fenomen 
de autoîncălzire a cărbunelui. 
Pentru lichidarea fenomenu
lui, în zonă lucra o echipă de

salvatori mineri. Cei trei se 
aflau în apropiere de galeria 
în care lucrau salvatorii 
mineri și au inhalat aer vici
at cu monoxid de carbon. Vic
timele au acuzat dureri de 
cap, stări de vomă și leșin, 
moment la care au fost scoși 
la suprafață. Autoritățile au 
demarat o anchetă în acest 
caz.

Taxă pe fum
Deva (C.P.) - Posesorii 

de centrale termice vor fi 
obligați de anul viitor, 
după integrarea în UE, 
să plătească o taxă de 
mediu pentru că dețin 
astfel de instalații. Taxa 
este în vigoare în toate 
țările din Uniunea Euro
peană. /p.3

Dispăruți la cules de afine
■ Patru persoane sur
prinse de furtună pe 
Muntele Vâlcan, găsite 
de salvamontiști.

Deva (M.S.) - Patru per
soane care plecaseră la cules 
de afine pe Muntele Vâlcan, 
au fost căutate și găsite ieri 
de poliție, salvamontiștii și 
jandarmii montani după ce 
fuseseră surprinse, în urmă 
cu o zi, de o furtună puter
nică în zona Arcani-Valea de 
Pești. Cei patru, între care se 
află trei femei, au plecat luni 
pe munte și nu s-au întors

seara acasă. Soțul uneia din
tre femei a anunțat Poliția 
Uricani, care a organizat 
două echipe mixte formate 
din 26 de polițiști, jandarmi 
montani și salvamontiști, a 
declarat comandantul Poliției 
Uricani, inspector principal 
Dan Mocanu. Echipele mixte 
i-au găsit pe culegătorii de 
afine după patru ore. Grupul 
celor patru persoane se afla 
în zona Cheile Buții, la peste 
10 kilometri de mers prin 
pădure. Oamenii au relatat că 
și-au petrecut noaptea în 
pădure, într-o colibă părăsită 
situată în zona Gârbovu.

Illll cauza unui Trabant, ieri, la ieșirea din Deva spre 
Sîntuhalm, șoferul unei Dacii a pierdut controlul vola
nului, a intrat în autoturismul din fața sa și s-a răstur
nat în afara părții carosabile. Șoferii au scăpat cu răni 
Ușoare. (Foto: Mihaela Tămaș)
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• Citație. Medicul Constantin Tănăsescu a 
fost citat din nou, pentru 14 august, de 
Comisia de Disciplină de la Parchetul Raho
va, pentru a da detalii în cazul Omar 
Hayssam, eliberat din arest în baza unei 
adeverințe medicale pe care a eliberat-o și 
care a stat la baza deciziei instanței, dar nu 
s-a prezentat în fața comisiei. (MF)

• Acuzații. Marea Britanie este acuzată că 
refuză în mod ilegal să acorde vize unora 
dintre persoanele care doresc să ajungă în 
acest stat, printre care se află și cetățeni 
români, respingerea fiind motivată de faptul 
că solicitanții provin din țări sărace, potrivit 
unei organizații citate de The Times. (MF)

Nimeni 
nu e perfect

București (MF) - De
putatul PIN Lavinia Șan- i 
dru a declarat, marți, că ! 

. dosarul „de colaborator j 
al fostei Securități" al ! 
liberalei Mona Muscă a i 
ajuns la CNSAS. Lavi- j 
nia Șandru participă la ! 
o acțiune de curățire al ! 
Deltei Dunării de unde ș 
Mona Muscă lipsește, i 
Șandru a declarat: „Tre- i 
buia să fie și Mona i 
Muscă, o susținătoare a i 
ecologizării Deltei. Nu a i 
venit, eu m-am întrebat i 
de ce, pentru că o știam i 
o susținătoare a demer- i 
sului. întâmplător, am i 
aflat că dosarul de cola- j 
borator al fostei Securi- i 
tăți i-a ajuns la CNSAS“, î 
a spus Șandru. Ea sus
ține că informația pe ca- j 
re o deține este foarte ; 
sigură, însă nu poate a- i 
precia dacă dosarul se ! 
află printre cele 29 pri- | 
mite de CNSAS. Șandru j 
a menționat că regretă ! 
că a aflat această veste, j 
„care demonstrează că \

Lavinia Șandru (Foto: epa)

Restructurarea 
numai jos?
■ Numărul de secretari 
de stat se vor reduce 
de la 82, cât sunt în 
prezent, la 52.

Ovidiu Tender
(Foto: EPA)

Ovidiu Ten
der în arest 
București (MF) - In
stanța Tribunalului 
București a amânat, 
marți 8 august, pen
tru săptămâna viitoa
re, discuțiile cu privire 
la o nouă cerere de 
revocare a mandatului 
de arestare preventivă 

pe motive medicale a 
lyj Ovidiu Tender. Do
sarul a fost amânat 
deoarece volumele de 
urmărire penală nu 
erau la Tribunal și 
Ovidiu Tender nu a 
fost tităt la locul de 
dentenție. Magistrasții 
Curții de Apel Bucu
rești au motivat că 
expertiza efectuată în 
dosar arată decapita- 
lizâfPfl.SCrCarpml'ȘĂ 

Onești cu-st)ma de ' 
aproximativ 1.400 de- 
mUiarde de lei. în 
aceeași încheiere se 
mai arată că Parche
tul a susținut că Ten
der deține în conti
nuare toate funcțiile 
și lăsarea lui în liber
tate ar putea duce la 
noi infracțiuni.

București (MF) - Consiliul 
Național de Coordonare al 
Coaliției s-a întrunit ieri, la 
Palatul Victoria, pentru a dis
cuta problema restructurării 
posturilor de secretari de stat 
din ministere. Ministrul Cul
turii Adrian Iorgulescu, mem
bru în Biroul Executiv al PNL, 
a declarat că, urmare a dis
cuțiilor din Coaliție și din Ali
anță, dar și ținându-se cont de 
propunerile premierului, re
prezentanții partidelor parla
mentare au decis să reducă 
numărul de secretari de stat 
de la 82, cât sunt în prezent, 
la 52.
Agențiile guvernamentale

Totodată, Iorgulescu a anun
țat că în perioada următoare 
vor dispărea și toate cele patru 
posturi de subsecretari de stat 
și numărul agențiilor guverna
mentale va fi redus la jumă
tate. Aceste măsuri vizează „o 
mai mare eficiență la nivelul 
structurilor guvernamentale",

Vizita președintelui I
Vladimir Voronin, la Mos
cova și întâlnirea cu Pu
tin este prima din ultimy. 
trei ani. (MF) (Foto: epa) 

„diminuarea costurilor" și „re
ducerea birocrației", a adău
gat ministrul. „în momentul 
de față propunerile privind 
restructurarea numărului se
cretarilor de stat au fost 
transmise miniștrilor, care în 
cursul după- amiezii vor face 
nominalizările, în raport cu 
atribuțiile fiecăruia dintre 
secretarii de stat", a precizat 
ministrul Iorgulescu.
Regula-algoritmul

El a mai arătat că în restruc
turarea acestor posturi se va 
respecta algoritmul obținut în 
urma alegerilor generale de 
fiecare dintre partidele aflate 
la guvernare. Astfel, potrivit lui 
Iorgulescu, conform deciziei 
de marți, PNL îi revine 19 
posturi de secretari de stat, 
PD - 14, UDMR - 7 și PC - 6. 
Până în septembrie, se va re
duce cu 50% și numărul agen
țiilor aflate în subordinea Gu
vernului, a anunțat Iorgulescu.

Pe lângă numărul de 46 de 
secretari de stat, repartizați 
partidelor politice conform al
goritmului, mai sunt încă șa
se secretari de stat, care func
ționează, în acest moment, în 
MAI, în MAE și în MJ.

Basescu face lobby pentru Delta *
■ Traian Băsescu a dis
tribuit pliante și saci de 
gunoi celor 200 de călă
tori de pe „Mehedinți".

București (MF) - După o 
scurtă vizită la sediul Admin
istrației Rezervației Biosfe
rei Delta Dunării și o discuție 
cu guvernatorul Deltei, Paul 
Cononov, președintele Traian 
Băsescu s-a îmbarcat pe un 
vasul de călători Mehedinți. 
Șeful statului avut o discuție 
cu Liviu Mihaiu, apoi a dis
tribuit pasagerilor saci în ca
re se aflau pungi, mănuși, o

-tentat. Alte victime nevinovate cad pradă atentatelor | 
teroriste din Bagdad. Marți 8 august, au avut Ioc două 
atacuri cu mașini capcană în care și-au găsit sfârșitul 
31 de persoane și alte 139 au fest rănite. Atacurile au avut « 
loc în zone intens populate, o stație de autobuz și în zona I 

i spitalului (lin astrul Bagdadului. (MF)
l________________________________________________________________ J

hartă cu punctele de colectare 
a gunoiului din Deltă și gre
ble cu care să adune gunoa
iele găsite în plimbarea lor 
prin rezervație.
„Verde cine n-are, pierde!"
: „Campania noastră se adre
sează celor care nu se sfiesc 
să strângă gunoiul lăsat de cei 
fără șapte ani de-acasă. Este o 
campanie pentru oameni cu 
14 ani de-acasă!“, a spus Dra- 
goș Bucurenci, directorul orga
nizației „Salvați Delta - Aca
demia Cațavencu". Asociația 
„Salvați Dunărea și Delta - 
Academia Cațavencu" a lan

sat marți, campania de edu
cație ecologică „Verde cine 
n-are, pierde!". în cadrul cam
paniei „Verde cine n-are, pier
de!", voluntarii „Salvați Del
ta" vor distribui timp d£_g_șăp-'. 
tămână-două mii fhr'^îFuri de 
curățenie conținând o șapcă 
pentru protecție solară, mă
nuși pentru protecție igienică, 
o greblă pentru strângerea gu
noaielor, săci pentru colectare 
selectivă și un pliant explica
tiv, cu harta Deltei, pe care 
sunt marcate punctele de co
lectare tuturor turiștilor de 
pe navele de pasageri care trec 
prin Delta Dunării.

Rezoluție ONU privind Libanul
Londra (MF) - într-un interviu acordat pos

tului de televiziune Sky News, Tony Blair 
a declarat că are speranțe în ceea ce pri
vește ajungerea la un acord în cadrul ONU 
pe tema rezoluției privind conflictul din 
Liban, deoarece aceasta „este importantă și 
va solicita o încetare a ostilităților".

Franța și Statele Unite au elaborat un 
proiect de rezoluție care cere încetarea fo
cului. Diplomații doresc adoptarea unei a do
ua rezoluții care va solicita statului evreu 
să-și retragă trupele din sudul Libanului 
și desfășurarea unei forțe internaționale în 
zona de graniță. Membrii Ligii Arabe, care 
au avut o întâlnire la Beirut, au afirmat 
însă că orice rezoluție ar trebui să solicite 
Israelului retragerea trupelor, în condițiile 
în care statul evreu a declarat că nu se va 
retrage din Liban până la sosirea forței 
internaționale. Marea Britanie a anunțat că 
nu va trimite trupe în Orientul Mijlociu și 
nu s-a implicat în negocierile diplomatice 
americano-franceze de la ONU.

îndepărta
Ierusalim (MF) - Premierul 

israelian Ehud Olmert a apre
ciat, marți, că propunerea li
baneză de desfășurare a ar
matei in sudul Libanului re
prezintă „un pas interesant", 
relatează AFP. „Este un pas 
interesant pe care trebuie să-l 
analizăm. Trebuie să-i verifi
căm toate aspectele și să ve
dem în ce măsură poate fi rea
lizat într-un timp rezonabil", 
a declarat Olmert într-o con
ferință de presă la Ierusalim.

„Studiem aceste propuneri. 
Nu vrem să ocupăm Libanul. 
Nu vrem să rămânem în Li-

Patriciu cere să fie citat

Tony Blair (Foto: epa)

București (MF) - Dinu 
Patriciu a declarat că a so
licitat procurorilor să nu-1 
mai citeze decât în momen
tul în care urmărirea este 
finalizată. Patriciu a susți
nut, la ieșirea din sediul Par
chetului, că există o rezolu
ție semnată de anchetatori 
în dosarul Rompetrol potri
vit căreia urmărirea penală 
nu ar fi finalizată. întrebat 
dacă procurorii au fost de 
acord să-l citeze după fina

rea Hezbollah de la frontiere

Alte 26 de persoane dispărute în teatrul de război. (Foto: epa)

ban. Vrem doar să atingem 
obiectivele operațiunii: să îm

lizarea anchetei, Dinu Pa
triciu a răspuns că acest lu
cru s-a realizat „implicit".

La sosirea la parchet, o- 
mul de afaceri declara că 
va continua șirul contesta
țiilor, arătând că, în opinia 
lui, ancheta nu este finali
zată decât 5,95 la sută. Tot
odată, Patricu a spus că nu 
a văzut nici o expertiză fi
nalizată, singurele acte de 
acest existente fiind cele 
extrajudiciare. 

piedicăm tirurile de rachete 
și să îndepărtăm mișcarea Hez

Prelungirea misiunii ONU ,
Bagdad (MF) - Irakul a ce

rut Națiunilor Unite să-și pre
lungească cu un an misiunea 
în această țară, a anunțat, marți, 
Ministerul de Externe de Ia 
Bagdad, într-un comunicat ci
tat de Reuters.

Ministrul de Externe „Hos- 
hiyar Zebari a trimis un me
saj secretarului general al 
ONU, Kofi Annan, în care ce
re - în numele Guvernului 
irakian ■ prelungirea man
datul delegației Națiunilor 
Unite cu încă 12 luni, pentru 
a sprijini Irakul", se arată în 

bollah din regiunea de frontie
ră", a adăugat el. „Cu cât eva
cuăm mai repede sudul Liba
nului, cu atât vom fi mai mul
țumiți. Dar acest lucru nu va 
fi posibil decât când obiec
tivele noastre vor fi atinse", a 
mai spus premierul israelian.
Desfășurare de forțe

Luni seară, guvernul liba
nez a anunțat că este gata să 
desfășoare 15.000 de militari 
în sudul Libanului, unde se 
află acum militanții Hezbol
lah, imediat după retragerea 
efectivă a trupelor israeliene.

comunicat. Annan a recoman
dat, săptămâna trecută, ca man
datul ONU, care va expira vi
neri, să fie reînnoit pentru în
că un an.

ONU a ajutat Irakul în crea
rea unei Constituții și în ale
gerea unui Guvern, acordând 
asistență socială și umanita
ră. Organizația a mai ajutat 
la refacerea infrastructurii ță
rii, la reformarea sistemelor 
legislativ și judiciar, la pro
movarea drepturilor omului 
și la organizarea unui recen
sământ.
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• Dosarul „Hidra*. Ce 27 de nnJpati. în 
dosarul mafiei fierului vechi, cfri Hunedoara, 
au fost prezentați, ieri, Triixraiuiuî Hune
doara care a prelungit penoada de arest cu 
30 de zile. Aceștia sunt cercetați pentru 
„constituire în grup infracponai organizat, 
aderarea sau sprijinirea acestuia șî furt califi
cat cu consecințe deosetxt de grave*. (M.T.)

• Furt. Nicolae P., de 54 ani, din Petroșani, 
conducător auto, a fost pnns în flagrant de 
polițiștii orașului jr r h twnp ce încerca 
să vândă 120 litri de motorină, scoasă din 
automacaraua pe care o conducea. Bărbatul 
este cercetat în Ifoertate pentru săvârșirea 
infracțiunii de delapidare (M.T.)

„Tanti doctor m-a lovit!"

Reduceri
Deva (C.P.) - Subven

țiile pentru carnea de 
pasăre vor fi diminuate 
la 1 septembrie până la 
nivelul anterior apariți
ei gripei aviare, întrucât 
consumul de carne de 
pasăre s-a normalizat. 
Valoarea subvenției 
pentru puii broiler li
vrați abatoarelor autori
zate a fost dublată de 
Guvern în luna iunie, de 
la 1,40 lei la 2,80 lei pe 
cap de pui. „Măsura pri
vind dublarea subven
ției a fost luată pentru a 
ajuta producătorii de 
carne de pasăre, deoa
rece după apariția vi
rusului gripei aviare s- 
a constatat o diminuare 
a consumului, înregis- 
trându-se creșterea sto
curilor cu până la 40%”, 
au declarat reprezen
tanții DADR Hunedoara.

Comemo- | 
rare la 
castel
Hunedoara (S.B.) - în i
acest an se împlinesc i
550 de ani de la i
moartea lui lancu de i
Hunedoara. Manifes- i
țările dedicate aces- !
tei comemorări vor i
avea loc, în municipi- !
ui Hunedoara, la i
sfârșitul acestei săp- i
tămâni, în zilele de i
vineri și sâmbătă. i
Programul manifes- i
țărilor cuprinde vi- i
neri, 11 august, cu !
începere de la ora i
10.00, la Castelul :
Corvineștilor, cu o i
evocare istorică ur- !
mată de o slujbă re- i
iigioasă (ora 12,00) i
și vernisajul unei ex- j

IfiT de tflăfelîiă:* !’
Seara, de la ora 
19.30, va avea loc 
un concert de muzi
că medievală. Sâm
bătă se vor derula 
proiecția unui film 
documentar despre 
lancu de Hunedoara 
(ora 12.00) și un 
spectacol cu public ;
(ora 14.00). i

■ Directorul spitalului 
din Brad a declarat că 
va sesiza Colegiul Me
dicilor privitor la caz.
Mihaela Tămaș_______________
mihaela.1amas@informmedia.ro

Brad ■ Când și-au văzut co
pilul bătut și în stare de șoc, 
soții Faur au anunțat Poliția. 
„I-am spus medicului că voi a- 
nunța Poliția, iar replica sa a 
fost: „nu are ce să-mi facă!”, 
declară Ramona Faur, mama 
Alexandrei. Supărați și spe- 
riați părinții Alexandrei au 
plecat spre Serviciul Județean 
de Medicină Legală unde le-a 
fost eliberat un certificat care 
atestă faptul că minora „pre
zintă leziuni posttraumatice, 
care s-au putut produce prin 
lovire cu un corp dur, iar tim

AM I DIP Călan s-a vândut
■ Firma a fost cumpă
rată prin negociere di
rectă, după șase licitații 
publice eșuate.

Călan (M.S.) - Societatea 
AMIDIP Călan, a fost cumpă
rată de Birta Group SA Reșița 
pentru suma de 1,91 milioane 
dolari. „Vânzarea a avut loc 
prin negociere directă. Vom 
solicita o discuție cu noul pro
prietar al firmei pentru a ve
dea ce au de gând. Cel mai bi

Subvenții mai mici pentru 
pui

Lucrări pe un teren revendicat

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unda puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinei medical doctor Chîriac fflașlte, Și# Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara
- Cabinei medical titKtor 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 Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva

■ Biserica Reformată 
Deva așteaptă retroce
darea unui teren de 
1150 mp din 1990.

Sanda Bocaniciu
sanda Jx»uiiiăM@«ifonMe<fiajo

Deva - Retrocedarea terenu
rilor bisericilor se face, după 
cum știe toată lumea deja, cu 
viteza melcului. Terenul re
vendicat de Biserica Reforma
tă Deva este o grădină din a- 
propierea casei parohiale re
formate de pe strada Lucian 
Blaga. Mai precis, este grădi

Reduceri de prețuri

- Cabinet medical doctor Toder Adriana, din Simeria

Deva (C.P.) - Magazinele de 
îmbrăcăminte și încălțăminte 
din județ afișează din această 
lună reduceri ale prețurilor 
produselor de până la 70%. 
Reducerile sunt anunțate în 
vitrinele magazinelor, pe 
pancarte puse la intrare ori 
pe fluturași distribuiți pe 
stradă, trecătorilor. Soldurile 
de vară se pot face, conform 
legii, până în 31 octombrie. 
Cele mai mari reduceri se fac 
la haine, astfel că o cămașă, 
care la începutul sezonului 
costa 30-40 de lei noi, poate fi 
cumpărată aCum cu 10 lei. 
Persoanele interesate să cum
pere produse cu preț redus 
trebuie să știe că pe etichete 
se menționează noul preț lân
gă cel anterior, care trebuie

Crește valoarea bonurilor 
de masă

Deva (S.B.) - Potrivit unui 
ordin publicat în „Monitorul 
Oficial” valoarea unui tichet 
de masă a fost majorată cu 
0,26 lei noi (2.600 lei vechi), de 
la 7,15 lei noi (71.500 lei vechi) 
la 7,41 lei noi.

Prin urmare, la sfârșit de 
lună, angajații care primesc 
bonuri de masă se vor alege

pul necesar vindecării leziuni
lor este de cinci șase zile, de 
la data producerii lor”.

în urma incidentului, pă
rinții au anunțat conducerea 
Spitalului Municipal Brad. 
Când a fost anunțat, directorul 
acestei instituții a fost șocat. 
„Nu mi-a venit să cred, până 
n-am văzut fetița. Este un caz, 
fără precedent la noi. Legat de 
acest medic, pot spune că nu 
am avut niciodată reclamații 
la adresa sa. Am sesizat Cole

ne ar fi să se pornească insta
lația de producere a tuburilor 
din fontă ductilă”, a declarat 
ieri vicepreședintele Sindica
tului „Victoria” Călan, Cris
tian Anghel. Birta Group va 
trebui să achite 30 % din 
prețul de vânzare al AMIDIP 
Călan până la data de 18 au
gust, iar diferența de sumă pâ
nă în 4 septembrie.

Pentru vânzarea AMIDIP 
Călan au fost organizate șase 
ședințe de licitație publică, 
prețul de pornire fiind de 3,8 

na fostei Case de oaspeți a lui 
Ceaușescu. Terenul, conform 
celor declarate de preotul 
loan Lovasz, „a aparținut re- 
formaților deveni până în 
momentul în care a fost donat 
forțat Consiliului Popular 
Deva. Cererea de retrocedare 
nu a primit până în prezent 
nici un răspuns, dar astăzi 
(ieri n.r.) cineva a început să 
scoată copacii de pe teren! La 
solicitarea mea disperată s-a 
prezentat la fața locului un 
reprezentant al Primăriei și 
lucrările au fost oprite!” 
Reprezentantul Primăriei De
va, loan Tătaru - Comparti

să fie barat, sau se folosesc 
mențiunile „preț nou”, „preț 
vechi”. Este interzis ca o re
ducere de preț să fie prezen
tată ca o ofertă gratuită. Co
merciantului îi este interzis 
să condiționeze vânzarea u- 
nui produs de cumpărarea al
tuia.

Au început soldările! (Foto: cl)

cu câștiguri suplimentare de 
6,5 lei noi.

Conform legislației în vi
goare companiile care acordă 
acest drept angajaților lor 
sunt obligate să distribuie 
câte un bon de masă pentru 
fiecare zi de muncă, pe lângă 
salariu, fără a se plăti vreun 
impozit. 

giul Medicilor, care vor dema
ra o anchetă”, declară doctor 
Viorel Bold, directorul Spi
talului Municipal Brad.
„Doar am atins-o!”

Medicul acuzat de părinții 
Alexandrei că le-a agresat 
copilul, a declarat că: „în 
momentul în care mama ei a 
ieșit din cabinet, a devenit 
foarte agitată, a făcut o criză 
de agitație psihomotorie, tre
buia să-i fac examinarea, pe

milioane dolari. Pentru că fir
ma nu a avut nici un cumpă
rător, prețul a scăzut constant 
până când s-a recurs la vân
zarea prin licitație directă.

AMIDIP, vândută ieftin

mentul „Coordonare servicii 
publice - protecția mediului” 
susține că a fost sesizat nemo
tivat de către preotul refot: 
mat I. Lovasz, spunându-i-se 
că „s-au tăiat pomi cu rădă
cini cu tot și gropile au fost 
acoperite ceea ce am con
statat și eu la fața locului. 
Dacă s-a întâmplat așa ceva 
trebuie să amendăm făptașul 
dar, momentan, nu știm cui 
să-i dăm amenda pentru că 
nu se știe al cui este terenul! 
S-ar părea că se ocupă de el 
o societate comercială, dar nu 
știm dacă este sau nu un te
ren privat! Dacă este un teren 

acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul ?htr-un 
mod inedit sau în cel mai simplu mod posibil și faceți fotografii, 

i vă rugăm să participați cu cea mai reușită dintre ele la concursul

- redactor, informații la tel. 0254/211275, int.8834, 
0720/400437

nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru, 
iar autorul ei va fi premiat pe măsurăl Trimiteți fotografiile pe 
adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact* Sanda Bocaniciu

liwm CUVÂJB!

care nu am reușit să o duc la 
bun sfârșit data trecută, și m- 
a lovit cu piciorul în burtă, 
într-adevăr am atins-o pe fe
tiță cu dosul palmei. Nu mi s- 
a mai întâmplat niciodată așa 
ceva. Este greșeala mea și voi 
suporta consecințele pe linia 
Colegiului Medicilor”, declară 
Mihaela Șelariu, doctor neu- 
ropsihiatrie infantilă, Brad.

Plângere la Politie
După ce a primit certificat

ul medico-legal, familia Faur 
s-a îndreptat spre sediul 
Poliției, unde au depus o plân
gere. „Simt șocat de cele 
întâmplate și vom înainta 
dosarul Parchetului, pentru a 
lua măsurile legale în această 
cauză”, spune comisarul șef 
Adrian Petruș, șeful Poliției 
Municipiului Brad.

Credit la Mintia
București (M.F.) - Elec- 

trocentrale Deva va con
tracta un credit de 67,9 
milioane euro, din surse 
externe sau interne, pen
tru asigurarea parțială a 
resurselor financiare ne
cesare reabilitării grupu
lui 1 al Termocentralei 
Mintia-Deva, potrivit u- 
nui proiect de ordonanță 
de urgență elaborat de 
Ministerul Economiei.

La poarta grădinii revendicate 
privat nu putem face nimic!” 
Deocamdată, pe terenul res
pectiv, au fost sistate lu
crările. Preotul I. Lovasz sus
ține însă că „se intenționează 
să se facă acolo o parcare, dai 
cu aprobările cui!?...”

CONCUR

mailto:mihaela.1amas@informmedia.ro
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Ziua Grădinilor Zoologice
1173 - Incege construirea Turnului din Pisa.____________
1601 - Mihai Viteazul este asasinat pe Câmpia Turzii.

1786 - A avut loc prima ascensiune pe 
vârful Mont Blanc.__________________ _
1945 - Statele Unite ale Americii 
lansează a doua bombă atomică asupra 
orașului japonez Nagasaki.___________
1957 - S-a născut actrița americană 
Melanie Griffith (foto).

1963 - S-a născut cântăreața americană Whitney Hous-
ton.___________________________
1969 - A murit actrița Sharon Tate, ucisă de banda lui 
Charles Manson.__________________________
1969 - A murit medicul Constantin I. Parhon, președinte 
al Academiei Române (n. 1874).

Cerul temporar noros. Maxima va fi de 
26°C, iar minima de 12°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer temporar noros. Maxima termică 

va fi de 28°C, iar minima de 12°C.
Vineri. Cer temporar noros. Maxima va 

fi 28°C, iar minima va fi de circa 15°C.

Calendar Creștin-Ortodox_________________
Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărturisitori de icoane.
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Berbec

Nu vă ajung banii pentru o excursie sau o călătorie, spre 
(T S' nemulțumirea partenerului de viață. Se pare că nu reușiți 

să-i explicați situația suficient de convingător.

Taur

Ea serviciu, s-ar putea să fiți agitat din cauza unei decizii 
pripite a șefului. Vă recomandăm să vă temperați nervo
zitatea, altfel riscați să vă complicați situația.

jX Gemeni

/v Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii. Dacă nu vă 
controlați pornirile impulsive, puteți avea probleme. 0 rudă 
mai în vârstă vă împrumută o sumă mare de bani.

w

Calendar Romano-Catolic
Sf. Terezia Benendicta a Crucii (Edith Stein), fc. m., 
patroană a Europei.

Calendar Greco-Catolic ___ ______________
S. Matia, ap.

Energie electrică :
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreria|Jtă între 

orele!
8.30-16.00 în localitățile Almașu Mic, Almașu de Mijloc, 
Techereu, Poiana, Poienița, Oprișești, Curechi;
10.00 - 13.00 în localitățile Toplița, Măgura, Pompe apă 
Făerag, Certej (parțial), RTV Certej;
9.00-14.00 în Buceș, Cotongu, Stănija, Grohoțele, 
Dupăpiatră, Tarnița;
în Băiești, Sălașu de Sus, Sălașu de Jos, Peștera, Zăvoi; ■ 

Nucșoara, Râu Alb, Coroiești, Râu Mic, Rușor, Fizești, Gura 
buneii. Galați, Pui (parțial).

Gaz metan_____ _______________ __________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 Cartierul Dorobanți, bl. 24.

Apă______________ __ ... i_____ ______________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 pe str. M Eminescu și Calea Zarandului (de 
la „Arcul de triumf") și în Viile Noi; Cartierul Gojdu, str. 
Grivița, Cartierul Progresului și str. N. Grlgorescu; la bl. 
79, sc. 2 din Micro 15.

REȚETA ZILEI

lahnie de fasole
Ingrediente: 400 g fasole, 2 cepe medii 

tocate mărunt, 1 morcov tăiat cubulețe, 2 
foi dafin, 200 g costiță sau carne sau ciolan 
afumat, 200 g bulion, 1/4 legătură de pătrun
jel, 1/4 legătură de mărar, sare, piper.

Mod de preparare: Se poate pune fasolea 
în apă, să se înmoaie, cu o zi înainte ca să 
fiarbă mai repede. Apoi se pune la fiert. 
Se lasă să clocotească 10 minute după care 
se schimbă apa. Se repetă de 2-3 ori această 
operație. între timp se călește ceapa și 
costița, apoi se adaugă morcovul și bulionul 
și se mai lasă să fiarbă 5 minute. Acest 
amestec se adaugă peste fasolea care e în 
ultima apă, se pun verdețurile și condi
mentele. Apa trebuie să fie cât să acopere 
fasolea. Se dă la cuptor cam 2 ore și se lasă 
să scadă. Se verifică după o oră dacă are 
suficientă apă să fiarbă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

•?

Soluția Integrantei din numărul precedent: - C - C - SOL - COCOȘI - EM - CETE
- LUA - CEREALE - M - NET IAPA - FIR - ANTAL - U - IBIS - PI - SM - OA - RUG
- APA - ROȘU - GLOBAL - OT - APEL - MIA - TIC - B - A - Ol - CERNE - UNSE

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 august, Cuvântul liber vrea sâ-i T 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. ' 
Dezleagă corect integrama apărută în fiecare ediție j 
a ziarului și trimite-o alături de talonul completat, pe « 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, ’ 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe- I 
claie Cuvântul liber, până în 31 august. Extragerea va j 
avea foc în 31 august, în prezența unei comisii. J 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT ÎN BONURI VALORICE. ■ 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. ! 
Persoană de contact Magdalena Șerban. j
La acest concurs nu pot participa angajații Inform { 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

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

Rac _____ /■_ ■ • ' :____ ___

Dimineața s-ar putea să fiți cu capul în nori și să neglijați 
problemele importante. Vă recomandăm să nu începeți 
activități noi, pentru că s-ar putea să luați decizii greșite.

Leu

Dimineață s-ar putea să vă pună pe gânduri o ceartă cu o 
persoană în vârstă. întrebați-vă dacă aveți o atitudine 
corectă față de cei din jur! Ar fi bine să fiți mai prudent.

Plecați îrrtr-o călătorie în care eheltuiți cam mult, dar puteți 
avea mari satisfacții pe plan sentimental. S-ar putea să vă 
simțiți foarte bine într-un grup.

Balanță

J

A

1

Sunteți dezamăgit de o persoană în care ați avut mare 
încredere. Nu este sfârșitul lumii! Aveți și prieteni adevărați. 
Pe plan sentimental, traversați o perioadă favorabilă.

Scorpion

Dimineață, sunteți confuz și riscați să aveți probleme atât 
pe plan social, cât și financiar. Vă recomandăm să nu vă 
ocupați astăzi de afaceri. Relațiile amoroase merg bine.

Săgetător

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

Sunteți dominat de sentimente contradictorii, iar situația 
financiară nu vă oferă prea multe motive de bucurie. O 
persoană mai în vârstă vă propune o afacere.

Capricorn

S-ar putea să fiți încordat din cauza colaborării dificile cu 
un partener de afaceri. Este indicat să amânați orice decizie 
în privința investițiilor, pentru că nu vă puteți concentra.

Vărsător

Se pare că nu sunteți în cea mai bună formă fizică și inte
lectuală. Vă sfătuim să nu vă asumați nici un risc, pențLU_ 
că nu aveți prea multe șanse de reușită. Răbdare șî Cfflm!

Pești

Neînțelegerile cu persoana iubită vă fac să acceptați fără 
ezitări o ieșire cu prietenii. Vă sfătuim să nu exagerați 
pozând în victimă. S-ar putea să greșiți ireparabil.

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8:10 Regăsirea (dramă, 
’13 SUA 2003). Cu: Tim

Matheson, Sean Young 
9:45 Integrante despre 

integrare (3 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor 

10:35 50 de ani de divertis
ment th 50 de emisiuni
(r) 

11:30 Bucuriile muzidi.
Soprana Nkoleta Arde
lean 

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

13:00 Vreu să fiu... ai Msy și 
Bitsy(r)

13:30 Desene animate: Club
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
14:30 Cony și restul lumii (s) 
15:30 Oameni ca noi (r) 
16:00 Conviețuiri 
17:00 Corry și restul lumii (s) 
1730 Doctor Becker (s) 
18:00 Misterele din Sankt 

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

Meteo

2020 Neveste disperate
□(serial, comedie amară, 

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

21:10 Concert Tarican.
Primul concert al 
cântărețului susținut In 
luna iulie, în România 

22:10 CSI-Crime și investi- 
□gații (serial, thriller,

SUA, 2004). Cu: 
William LPeterson 

2335 50 de ani de divertis
ment în 50 de emisiu
ni. Prezintă: Mircea 
Albulescu

2430 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

020 Să atingi stelele!
Q (dramă, Franța/SUA, 

1996). Cu: Gena Row
lands, Marisa Tomei. 
R.: Nick Cassavetes 

2:10 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:10 Avocatul (r) (dramă, 
OFranța/Anglia, 1993)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce I 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r); 

10:00 în slujba dreptății I 
H (film, reluare)

12:00 Walker, polițist texan 
g (s, r). Cu: Chuck No

rris, Clarence Gilyard j 
Jr., Sheree J. Wilson, J 
Judson Mills

13:00 Știrile ProTv 
14:00 împotriva tuturor

(film artistic, dramă,
WSUA, 1995) 

Cu: Tiffani-Amber 
Thiessen, Brian Austin 
Green, Isabella Hof
mann, David Lipper, 
Maureen Flannigan. 
Regia: Christopher 
Leitch

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv.

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

Vremea

2030 Epidemia (acțiune, 
*»SUA, 2001). CuiBruce 

Boxleitner, Megan Ga
llagher, Lin Shaye, 
Tom Wright, Dan Lau- 
ria, Matteo Crismani, 
David Wells, Tim Van 
Pelt. R.: John 
Murlowski

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

Vreau să fiu mare 
24:00 Doi bărbați și

El jumătate (serial, come
die, SUA, 2003). Cu: 
Charlie Sheen, Jon Cry
er, Angus T. Jones 

130 Familia Bundy (r) 
1:30 Meseriașii (r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (reluare) 
2:00 Știrile Pro Tv 
330 La Blx (reluare) 
330 Epidemia (film, r) 
530 Te vezi la Știrile ProTV 

(reluare)
530 kstrim tivi (reluare)

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

7:00 Știri 
9:00 în gura presei

(reluare) 
Revista presei 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia

S(film serial, dramă, 
Rusia, 2003).
Cu: Elena 
Korikova, 
Petr Krasilov 

1230 Secretul Măriei 
B(film serial)

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

1345 Tablou de nuntă 
(reluare) 
(divertisment) 

16:00 Observator 
17:00 Zodia fluturelui

(talk-show) 
19:00 Observator

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță.
Sport Meteo

I' .
20:45 Divertisment 

Umor la Antena 1 
(retrospectivă) 

23:00 Observator
cu Letifia Zaharia. 

2430 în căutarea lui For
rester (dramă, SUA, 

* 02000). Cu: Sean Co
nnery, Rob Brown, F. 
Murray Abraham, 
Anna Paquin, Busta 
Rhymes, April Grace. 
R.: Gus Van Sant.
Dacă așteptăm prea 
mult riscăm să aflăm 
că viața nu e un joc pe 
care-l câștigăm sau îl 
pierdem, ci că e un joc 
la care de cele mai 
multe ori, pur și sim
plu, nu participăm. - 
William Fonester 

230 Concurs interactiv 
330 întâmplări hazlii (s) 
430 Fete și băieți (serial, 

! Q dramă. Italia, 2004) 
■ 530 Dădaca (s)

730 Fergus McPhail (s, r) 730 530 Acasă în bucătărie (r) 
Lecția de engleză 835 Cronici 
mediteraneene (dxumentar) 
9:00 Sărutări furate (r) 10:00 
Plaja lui Măruță (transmisiune 
directă) 11:30 Campionatul 
European de Atletism (r) 1230 
Mărturii (r) 13:00 Școala 
părinților (r) 14:00 Fergus 
McPhail (s) 1430 Aventuri 
secrete (s) 15:00 împreună în 
Europa 1630 Jurnalul TVR (r) 
1630 Lecția de engleză (r) 
17:00 Omul între soft și moft 
1735 Sărutări furate (s) 1830 
CE de Atletism 21:10 Fes
tivalul Callatis 2006 2230 A- 
genda festivalului 2245 Fes
tivalul Callatis 2006. Partea a 
ll-a - Miss Diaspora. Transmi
siune directă de la Mangalia 
2345 Jurnalul TVR. Știri, sport, 
meteo 0:15 Club Callatis 2006

630 La Tormenta (r) 730 Vi
suri fără preț (r) 830 Cixolată 
cu piper (s) 1030 Iubirea mea, 
păcatul (s) 1130 Celebritate
(r) 1230 Minciuna (s) 1330 
înger sălbatic (s) 1530 Marilyn
(s) 1630 Visuri fără preț (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s. Mexic, 2004) 2030 
La Tormenta (s) 2130 Tărâmul 
pasiunii (s) 2:30 Bărbatul vi
surilor mele (serial, Venezuela, 
2005) 2330 Celebritate (s) 
0030 Poveștiri adevărate (r) 
130 De 3x femeie (r) (divertis
ment) 3:00 Acasă în bucătărie

06.304)7.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

830 Revista presei 9:00 Dimi
neața 1030 Căsătoriți pe via
ță (s) 1135 Desene animate: 
Mr. Bean 1230 Quizzit 13:00 
țara Iu’ Papură Vouă 13:15 
Look who is winning 1430 
Nu suntem blonde (r) 1530 A 
treia planetă de la Soare (s) 
1630 Naționala de bere 1630 
Cuscrele (s) 1730 Docul 13 (s) 
1830 Știri 1830 Știri Național 
TV 20:00 Taxi Driver 2130 Pi
tici de vară 22:00 Știri Națio
nal TV 2230 Cine ești tu, dom
nule Michel Sanders? (come
die) 030 Tentațiile Doriei

PMHVxW:

730 Sport, dietă și o vedetă (r) 
830 Sport cu Florentina 840 
Mariana - Prețui inxenței (r) 
940 Sunset Beach (s) 1040 
Dragoste Și putere (r) 1130 Tele 
RON 133) Garito - partea l+ll 
16:05 Dragoste și putere (s) 
1730 Miss World România 2006 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
1830 Fxus 19:00 Mariana - 
Prețul inocenței (s) 2030 7 bAni 
de-acasă 2030 Cash Taxi 2130 
Kiss Adventure. Cu Giulia 2230 
Totul despre sex (s) 2230 Focus 
Plus 2330 Trăsniți inNAT.O.fr) 
2430 Miss World România 2006 
(r) 0:15 Mutant X (s) 1:15 Focus 
Plus (r) 2:15 Sunset Beach (s)

10:40 Zâna Măseluță (aven
turi, Marea Britanie, 2004). 
12:15 Fetele din calendar 
(comedie, Marea Britanie, 
2003) 14:05 A zecea vară 
(aventuri, Germania, 2003). 
15:40 Concert Queen 2005 
(Marea Britanie, 2005) 16:45 
Prințesa gheții (comedie, SUA 
2005). 18:25 îngerul păzitor 
(comedie, SUA, 2002). 20:00 
Renăscut din cenușă (dramă, 
SUA, 2005). 22:20 Viața la 
Londra (dramă, Marea Bri
tanie, 2002)23:55 Băiatul de 
la fermă (dramă, SUA 2003).

11:30 Realitatea bursieră 
1320 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumea! 17:00 Realitatea 
de la 17:00 1 745 Editorii 
Realității 1830 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:55 
Prima ediție 22:00 Zece fix 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 
2345 Ziarul Realității

■■KMM
6:55 Viata dimineața 9:00 
Verissimo 10:00 Euromaxx (r) 
10:30 Euroblitz (r) 1130 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
1230 Euromaxx (documentar) 
1230 Teleshopping 13:05 
Briefing (r) 1430 Teleshopping 
1435 Lumea cărților 1530 Te 
leshopping 1535 Euroblitz: Ci
nema (r) (dx. 16:00 Nașul.

9:15 Marcelino, pan y vino (s, 
r) 10:20 Echipa de elită (r) 
11:45 Terapie intensivă (r) 
12:45 Echipa de elită (r) 1345 
Marcelino, pan y vino (s) 14:15 
Krypto, câinele erou (s) 1445 
Echipa de elită (s) 1630 Echipa 
de elită (r) 17:00 Bette! (s, r); Talk-show cu Radu Moraru (r) 
18:00 Echipa de elită (s) 1930 
Terapie intensivă (s) 20:00 
Echipa de elită (s) 2230 Mor
tal Kombat II: Anihilarea 
(acțiune/SF, SUA, 1996) 2430 
Cheers (s) 130 Inspectorul Ha
rry (aventuri, SUA 1971)

1830 6! Vine presai Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2030 Film 
artistic românesc 22:00 Nașul. 
The Best of Talk-show. Cu 
Radu Moraru 2430 Știri. Emi
siune informativă 0:15 Film 
artistic românesc (reluare)

f ?

______ _____________W4» 
9:00 Motociclete americane 
10:00 Natura dezlănțuită 
11:00 Mașini extreme 1230 
Motociclete americane 13:00 
Spionii 1430 Windsor, caste
lul reginei 1530 Megarăzboa- 
ie cu fiare vechi 1630 Braini- 
ac. Maniaci ai științei 17:00 
Curse 1830 Automobile ame
ricane recondiționate 19:00 
Mașini extreme: dezastru în 
larg 2030 Vânătorii de mituri 
2130 Motoddete americane 
2230 0 pradă mortală 2330 
La un pas de moarte 24:00 
Mașini pe alese 130 Procu
rorii 230 Cele mai mari su
perlative

inNAT.O.fr
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Fonduri pe proiecte de mediu
www.fundatiaconexiuni.ro
Deva (C.P.) - Fundația Conexiuni promovează proiecte și 
programe care contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea 
nrartirilor din domeniul social medical si educational

Aurel Dan Pricăjan, subprefect Începând cu ora 10.DO

Consiliul Județean Hunedoara:___________________
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:____________________
Mirda Muntean, primar 09.00 12.00

Primăria Municipiului Orăștie:____________________
Teodor iordan, secretar 09.00-11.00

■ Autoritățile locale 
pot depune proiecte 
pentru a obține finan
țări nerambursabile.

Clara Păs__________________ _
clara.pis@informmedia.ro

Deva - Administrația Fon
dului pentru Mediu primește 
cereri de finanțare pentru pro
iecte de mediu până în data de 
31 august. Eligibile vor fi pro
iectele care vizează înființarea 
de puncte de colectare pentru 
strângerea deșeurilor, inclusiv 
a celor periculoase (echipa
mente electrice și electronice). 
„Cheltuielile eligibile sunt cele 
legate de construirea, extinde
rea sau modificarea construc
țiilor aferente implementării 
proiectului, împrejmuirea spa

țiului, inclusiv manopera. Pen
tru locurile de depozitare se 
alocă bani pentru construcția 
de suprafețe impermeabile, de- 
gresatoare, prelate rezistente 
la intemperii, platforme spe
ciale de beton cu decantoare 
și epuratoare”, a declarat 
Georgeta Barabaș, consilier în 
cadrul APM Deva.

Informații se pot obține de 
pe site-ul www.afm.ro sau de 
Ia sediul APM Hunedoara.
Nu există depozite

O problemă cu care se con
fruntă județul Hunedoara este 
legată de depozitarea deșeuri
lor electronice și electrice, 
cum ne cere Uniunea Euro
peană, a declarat recent pre
fectul Cristian Vladu. Situația 
este delicată în privința deșe
urilor periculoase provenite

Primăriile primesc bani dacă înființează centre de colectare pen
tru deșeuri electronice sau electrice. (Foto: cl)

din spitale. Soluția unui inci
nerator regional la Timișoara, 
unde să fie colectate deșeurile 
spitalicești, ar putea fi scum
pă.

O abordare mai construc
tivă pare a fi, în viziunea au
torităților, construirea unui

incinerator mai mic, ce ar 
putea fi folosit împreună cu 
județul Alba. Dacă studiile vor 
demonstra că varianta este 
mai economică, atunci se va 
solicita Ministerului Mediului 
o aprobare în acest sens, a 
afirmat prefectul județului.Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00 

..         ................ —i .. ..........-.... ..  , ■»1UJ

Primăria Municipiului Hunedoara;

Job-uri pentru francofoni
în Județ
DN 687: Bârcea MicA - Cristur - Hunedoara - Hășdat 
DN 7: Ilia - Zam - limita jud. ARAD

VALUTAR BKB - 09.68.1008

1 euro 3.5271 lei
1 dolar american 2.7462 lei
1 gram aur 56,9864 lei

■ „ ......... ■: ' ' 23

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
iandarmerle 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Deva (C.P.) - Hunedorenii 
vorbitori de limba franceză 
au șansa de a câștiga bani lu
crând câteva zile cu înalți 
demnitari francofoni din în
treaga lume. Ministerul Afa
cerilor Externe oferă 350 de 
posturi: agenți de legătură 
(însoțesc delegațiile oficiale); 
agenți de locație (gestionează 
o locație determinată: aero
port, hotel); agenți de primire 
(întâmpină invitații); agenți 
cu atribuții de secretariat, 
tehnice și administrative. Se 
vor organiza două sesiuni de 
training, unde se vor asimila 
cunoștințe de comportament 
în mediul diplomatic și reguli

de desfășurare a evenimentu
lui. Pregătirea se va încheia 
cu obținerea unui certificat 
de merit.
Condiții pentru candidați

Candidații admiși trebuie 
să fie disponibili între 4 și 30 
septembrie. Candidații trebu
ie să aibă cetățenia română, 
vârsta - minimum 20 de ani, 
cu studii medii sau supe
rioare și buni vorbitori de 
franceză. înscrierile se fac on
line până la data de 10 august 
(pe site-ul www.recrutare.ral- 
com.ro). Detalii se pot obține 
la telefon 021-210.65.40 sau 021- 
212.27.02.

Dispute pentru pământ

Societatea l’reț Variație
închidere (lei/acț' (90 

SNP 0.5350 3,88

SF5 2.5100 «fâ
Rubrica realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

SHF1 2.3000 O.«
TLV 1.0600 -0.93
BRD 17.4000 - 1.14
BCC 0.5200 0.00
IMPACT 0.4700 0.64
BIOFARM OPRIT
ANTIBIOTICE 1.3300 -1.48
AZOMUREȘ 0.1780 210
ROM PETROL 0.0799 4.31
SIF3 2.0500 0.49

■ Comisiile locale ale 
primăriilor aplică ero
nat prevederile legii 
fondului funciar.

Clara PAs
dar a.pas@ inform medla.ro

Deva - Abaterile de la le
gislație apar acolo unde există 
forme asociative ale satelor, 
susține Marin Feneș, preșe
dintele Asociației Proprieta
rilor de Păduri din județul 
Hunedoara.

„Aceste forme asociative in
diferent cum se numesc ele - 
composesorate, obști de cum
părare în devălmășie sau în 
porții, comune politice, comu

ne cronicărești - au fost înfi
ințate în perioada lui Iosif al 
Il-lea și Măriei Tereza, au pri
mit personalitate juridică prin 
Legea 33/1913 și nici o lege de 
atunci până în prezent jiu le-

„Formelor asocia
tive ale satului 
trebuie să li se 
retrocedeze 
terenurile”

a desființat. Acum comisiile 
de fond funciar locale, în mod 
greșit, încearcă trecerea averii

Cupoane de tren nefolosite
Deva (C.P.) - Pensionarii 

care nu folosesc cupoanele 
de transport, acordate de 
Casa Națională de Pensii, ar 
urma să primească sume de 
bani. Proiectul noii legi 
privind acordarea unor fa
cilități pensionarilor, pre
vede ca începând cu 2006, 
pensionarii să primească 
bani în locul cupoanelor ne
folosite până la sfârșitul a- 
nului. Fiecare pensionar be
neficiază de șase taloane de 
călătorie cu o reducere de 
50%. Pensionarii vor primi 
banii pentru tichetele nefo

losite în cursul anului aces
ta, cel târziu în aprilie 2007, 
odată cu plata pensiilor. „A- 
ceste prevederi devin apli
cabile doar dacă proiectul 
va fi aprobat și vor fi elabo
rate normele metodologice 
pentru noua prevedere lega
lă”, au precizat reprezentan
ții CJP Hunedoara. Guver
nul a mai aprobat în 2004 o 
lege prin care urma să se a- 
corde tichete de masă pen
tru cupoanele CFR,însă pen
tru că nu s-au elaborat nor
mele metodologice, legea a 
fost imposibil de aplicat.

Retrocedarea terenurilor constituie subiectul multor procese.

comunelor politice din pro
prietatea privată a satului, în 
proprietatea publică de interes 
local. Nu se face altceva decât 
se naționalizează terenuri”, 
susține Marin Feneș.

Conform deciziilor Curții 
Constituționale, regimul juri
dic al formelor asociative ale 
satelor nu s-a modificat, drept 
urmare averile lor trebuie să

facă obiectul unor retrocedări, 
pe baza documentelor. Pentru 
lămurirea acestei situații și a 
altor probleme legate de legile 
fondului funciar, duminică, 13 
august, la Casa de Cultură din 
Deva, cu începere de la ora 11, 
va avea loc o întâlnire a 
reprezentanților composeso- 
ratelor și persoanelor fizice 
interesate.

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

8
—
7 1 5

‘ . ■

2 7 3
8 9

2 8 3
- 9 7 2

5 2 4
9 4 5 2

■ 4 7 6
8 x ___ 7 4

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

Regulament:
Trimiterea talanului 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.

CWAffi. continuă să-ți facă viața mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fi să iți 
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 - 9 august 2006
Nume____________________ Prenume____________________
Adresă
Telefon_________________ Sunteți abonat?_______________

CONCURS

http://www.fundatiaconexiuni.ro
mailto:clara.pis@informmedia.ro
http://www.afm.ro
http://www.recrutare.ral-com.ro
medla.ro
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• Imn. Gonsilierii județeni PSD intenționează 
să depună un proiect de hotărâre prin care 
să fie instituită obligativitatea ca Imnul Na
țional să fie intonat în deschiderea ședințelor 
Consiliului Județean Hunedoara. (M.S.)

Bătută de albanezii în Italia

Comisie de anchetă în minerit
București (M.S.) - Premierul Tăriceanu 

i-a cerut ministrului Economiei și Co
merțului, Codruț Șereș, să dispună consti
tuirea unei comisii de anchetă care să 
investigheze cauzele producerii celor două 
accidente în subteran, la mina Baia Nouă 
(Mehedinți) și la mina Lupeni (Hunedoara). 
Premierul i-a solicitat și consilierului pe 
probleme de minerit, Ludovic Fodor, să se 
deplaseze de urgență la cele două exploatări 
miniere, pentru a se informa la fața locu
lui asupra circumstanțelor în care s-au pro
dus accidentele și asupra derulării 
operațiunilor de intervenție.

rf J * J j J j' t hjJj a j J J J j J Jjvi //J J'i -t > i ■> J J 'J ' J J J * j

- 8 mai, în mina Lupeni, o viitură puternică, pro
duce un grav accident soldat cu moartea unui mî- 
ner și eu rănirea altor patru.______________________
-14 ianuarie, la mina Anina s-a produs o explozie 
subterană, din cauza acumulării de gaz metan: 
șapte persoane au decedat și cinci au fost rănite.
- 22 mai 2004 ■dSF mineri și-âu pierdut viața, iar I 

alți doi au fost răniți într-un accident colectiv de 
muncă produs în subteranul minei de la Uricani.
- 20 martie 2003, trei salvatori mineri de la
exploatarea Lonea au suferit arsuri, după ce din 
tavanul galeriei au căzut bucăți de cărbune aprins, 
-15 mai 2002 la mina Vulcan a avut loc un tragic 
accident determinat de o explozie de gaz metan, 
soldat cu zece morți și patru răniți._______________
- 7 august 2001, într-un abataj al minei Vulcan, 14
mineri au murit și alți patru au fost răniți din cauza 
intoxicării cu monoxid de carbon, a arsurilor de 
gradul l-IV și a traumatismelor provocate de o 
explozie de metan._______________________________
- Unul din cele mai tragice accidente miniere din 
țara noastră s-a produs la 29 noiembrie 1980, în 
mina Livezenl, când o explozie în subteran a ucis 
53 de persoane.

■ O hunedoreancă de 
19 ani a fost bătută, 
sechestrată și aruncată 
de la etajul trei.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@infcrmniedia.ro

Hunedoara - A plecat în 
Italia cu gândul la un trai 
mai bun. în 31 mai, Andreea 
Rovena Pașca, de 19 ani, a 
părăsit țara și a rămas la o 
prietenă, care locuia în loca
litatea Cesena, din Italia. în 
timp ce mergea pe o stradă 
din localitate, fata a fost 
prinsă de doi indivizi, 
albanezi, care au băgat-o cu 
forța într-o mașină și au dus- 
o într-un imobil.

Au ajuns în fața unui 
apartament, la etajul patru al 
clădirii respective, iar fata a 
fost forțată să intre. „îmi 
povestea că cei doi, care aveau

aproximativ 25 - 30 de ani, au 
început să șușotească între ei. 
Ziceau că vor să o vândă în 
Germania, pentru că nu aveau 
ce să fure de la ea. A prins 
un moment în care cei doi nu 
erau atenți și a sărit pe geam. 
A căzut într-un balcon la eta
jul trei. Nu a avut timp să se 
dezmeticească și cei doi erau 
deja lângă ea. Au luat-o din 
balcon și au aruncat-o de la 
etajul trei, în gol. A fost dusă 
în subsolul acelui imobil, 
unde fata a stat aproximativ o 
jumătate de oră. După care, a 
fost urcată în mașină și arun
cată într-un șanț, pe margi
nea șoselei. Aici a fost găsită 
de un trecător, care a anunțat 
ambulanța”, povestește terifi- 
ată Elena Pașca, mama An- 
dreei.
A urmat alt calvar

Inconștientă, Andreea a 
fost dusă la urgență, operată,

la picioare și gât. Elena a 
primit un telefon la care i s- 
a răspuns în italiană, după 
care a auzit vocea fetei, care 
i-a spus că a avut un acci
dent. Speriată, femeia a ple
cat în 5 iulie în Italia, unde 
a rămas până în data de 27 a 
aceleiași luni. „Le-am expli
cat carabinierilor că vreau să 
îmi iau copilul acasă, dar mi
au spus că nu este posibil 
acest lucru până se încheie 
ancheta. Am fost tratate ca 
ultimele gunoaie. în spital am 
dormit pe jos lângă patul fetei 
și nu am mâncat patru zile. 
Nu mai aveam nici un ban și 
nu mai puteam să mă întorc 
în țară pentru că îmi expirase 
biletul la autocar. în final, 
după intervenția unui verișor 
care stă în această țară, am 
reușit să plec. Acum fata e 
mai bine și poate să meargă 
pe picioarele ei. Vreau să se 
facă dreptate și să-mi văd fata

Mama fetei (Foto: Mihaela Tămaș)

în țară”, spune Elena Pașca. 
Femeia cere disperată aju
torul autorităților din țară, 
dar și Ambasadei României 
în Italia, unde a trimis deja 
o petiție.

....... -

Nu am o părere 
despre acest lucru 

pentru că nu cunosc 
detalii din acest dome
niu. Americanii să 
facă glume pe seama 
altcuiva!

Ion Fotea,
Deva

Dacă facem com
parație cu ameri

canii sau celelalte 
state care au intrat în 
NATO înaintea noas
tră se poate spune că 
armata noastră este 
slab dotată.
Victor Cazacu, 
Cluj

Românii sunt dotați 
la nivelul tehnolo

giei pe care am avut-o 
înainte de intrarea în 
NATO. Ar trebui un 
echipament mai 
performant.

Ladislau Szilagy, 
Deva

Nu pot să spun că 
armata română 

este slab dotată, dar 
cred că vor veni și 
pentru noi niște 
echipamente mai 
performante*...

Adi, 
Deva

Da. Armata română 
este prost dotată. 

Cum a avut 
Ceaușescu armată nu 
vom mai avea!... Nu 
au avut echipaj®enJ 
mai bun, ifâr erhu 
mai deștepți!
Victor Voina, 
Deva

ARTICOL PUBLICITAR

Geoagiu-Băi, tradiție și II odernis: II

Hotel "Ceres"

Recepția hotelului "Ceres"

Confort, Evadare, Rafinament, 
Eficiență, Satisfacție, numai în 
stațiunea balneo-climaterică 
Geoagiu Băi! Stațiunea datează 
din perioada colonizării romane 
și poate fi recunoscută, pe bună 
dreptate, ca una dintre cele mai 
vechi exploatări balneare de pe 
teritoriul țării. Din punct de 
vedere al îmbinării condițiilor 
optime de cazare, tratament și 
agrement, Hotelul Ceres se evi
dențiază ca una dintre opțiunile 
de petrecere a timpului liber, sau 
a concediilor, fericit alese.

„Hotelul Ceres vine în întâm
pinarea cerințelor dienților săi 
cu toate facilitățile dorite, într- 
un decor ideal și la un standard 
ridicat", spune managerul Com
plexului de Odihnă și Tratament 
Balnear, d-nul Frențoni Janel.

Cele 245 locuri de cazare 
oferă dienților hotelului camere 
spațioase cu dotări, în funcție de 
preferințe. Pe lângă bunele con
diții de odihnă, tot aici puteți 
descoperi și o varietate de pre
parate culinare, iar pentru cei 
care doresc să-și gătească, 
există și o bucătărie proprie, 
complet utilată.

De asemenea, nu lipsesc tele
viziunea prin cablu, ascen- 
soarele, sala de fitness, cabi
netele de masaj și tratament. în 
cazul în care deplasările se rea
lizează în scopuri profesionale 
există și o modernă sală de 
ședințe cu o capacitate de peste 
50 de locuri.

Hidroterapia este un alt atu 
pe care Complexul Ceres îl 
deține. Datorită acesteia, nu 
numai persoanele cu afecțiuni, 
ci și cele perfect sănătoase își 
pot dezvolta și întreține tonusul 
muscular și forma psihică.

Factorii naturali de cură sunt 
apele minerale și nămolul, iar 
din cura de electroterapie fac 
parte: curenții diadinamici, ultra
sunetele, undele scurte, curenții 
interferențiali și magneotodi- 
afluxul.

Totul se realizează sub 
supravegherea și cu ajutorul 
celor 20 de cadre medicale. 
Pasionații de drumeții își pot 
îndeplini toate capriciile, iar 
iubitorii de artă, tradiție și cul
tură străveche găsesc în această 
zonă răspunsuri la toate 
întrebările. Televiziune prin cablu și telefon Bun gust și culoare

Odihna face totul! <58898) ®

mailto:mihaela.tamas@infcrmniedia.ro


Schimbări la lotul olimpic

re scmr
• Vor promovarea. Divizionara B de futsal, 

I Quasar Deva, i-a transferat în această vară 
^pe jucătorii de la FC CIP, Stancu și Gavrilă 

care activau la Dava Deva. „Vrem să creștem 
calitatea jocului nostru și să atacăm pro
movarea", afirma Marius Sîrbu, antrenorul
de la Quasar. Vom reveni cu amănunte de la 
pregătirile echipei Quasar. (C.M.)

Amicalul cu campioana 
Ungariei, confirmat

Deva (C.M.) - FC CIP Deva, campioana Ro
mâniei la futsal în sezonul 2005-2006, a accep
tat invitația de a disputa două meciuri ami
cale de verificare în compania campioanei 
Ungariei, Goddolloi FC Budapesta. „Tratati
vele au mers bine. Vom juca la Budapesta 
în data de 16 august, pentru că au acceptat 
și ei să joace la Deva un meci revanșă în 22 
sau 23 august. în plus, în cursul deplasării 
în Ungaria vom încerca să jucăm un amical 
și la Szeghed cu echipa locală, ocupantă a lo
cului șapte în campionatul maghiar”, afirma 
Cristi Radu, directorul sportiv al FC CIP De
va. Goddolloi FC Budapesta a încheiat sezo
nul regulat din Ungaria pe locul I la o dife
rență de șapte puncte față de locul secund, 
iar în play-off, a câștigat două dintre cele trei 
meciuri cu adversara din semifinale și trei 

; dintre cele cinci partide cu contracandidata 
din finală. FC CIP a revenit, duminică, din 
cantonamentul de la Muntele Mic și de luni 
și-a reluat pregătirile la sală, urmând să dis
pute primul amical sâmbătă la Deva cu divi
zionara B, Quasar Deva.

■ Floarea Leonida și 
Loredana Șucar au 
înlocuit două gimnaste 
care au fost operate.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Dacă până acum, 
Nicolae Forminte, antrenorul 
coordonator al lotului feminin 
al României, era neliniștit că 
avea numai cinci gimnaste 
pentru un lot de cinci în vede
rea participării la Campiona
tele Mondiale din Danemarca, 
la finalul săptămânii tehnici
anul a mai primit o lovitură.
S-au operat

Două dintre cele cinci 
gimnaste au devenit indispo
nibile, din cauza unor pro
bleme medicale, iar lotul pen
tru CM a ajuns să fie format 
din doar trei sportive, respec
tiv Steliana Nistor, Sandra 
Izbașa și Dana Druncea. Ro-

Doar locul 10 la CM de
Aeromodele

Jiul avertizată de FRF
■ Dacă nu își plătește 
datoriile până la 31 au
gust, clubul petroșănean 
poate pierde licența.

Petroșani (C.M.) - Oficialii 
Jiului nu pot dormi liniștiți în 
privința licenței pentru sezo
nul 2006-2007, deși la finalul 
săptămânii vor juca deja în 
runda a IlI-a a campionatului 
Ligii I. Motivul? FRF a lansat, 
ieri, un nou avertisment la a- 
dresa echipei din Petroșani, 
Florin Prunea, directorul coor
donator al sistemului național 
de licențiere, afirmând că Ji
ul ar putea pierde licența în 
cazul în care până pe 4 sep
tembrie nu face dovada că și- 
a achitat datoriile. “Am trimis

Deva (C.M.) - Echipa națională de juniori 
a României, formată în totalitate din sportivi 
de la AS Balladis Deva, a ocupat locul 10 la 
Campionatul Mondial de Aeromodele Radio- 
comandate F3J, desfășurat în perioada 26 
iulie - 6 august în Slovenia. Cei trei deveni, 
Scarlat Norbert și frații Andrei și Cristian 
Nemeș, au îndeplinit astfel obiectivul impus 
de Federația Română de Aeromodele, dar au 
fost la patru locuri distanță de cea ce și-au 
propus ei împreună cu antrenorul lor, de- 
veanul Ladislau Ballo. „Nu sunt mulțumit 
de rezultat, pentru că aveam potențial să fim 
mai sus în clasament. O clasare pe locul VI, 
ar fi fost perfect posibilă, dacă nu am fi co 
mis unele erori și am fi avut exepriența să 
depășim unele probleme de organizare”, afir
ma Ladislau Ballo. Antrenorul Ladislau Ba
llo a spus că își propusese să se retragă din 
activitate după participarea la această com
petiție, dar că semi-eșecul l-a determinat să 
continue pentru a obține un rezultat mai bun 
la mondialele de peste doi ani din ^urcia

Echipa de Juniori a României

Sportul riscă dezafilierea
București (CM) - Dacă oficialii clubului 

Sportul Studențesc vor acționa în justiție Fe
derația Română de Fotbal, pe baza deciziei 
^Tribunalului de Arbitraj Sportiv, riscă să fie 
dezafiliați de la FRF. „în cazul în care, prin 
absurd, Sportul Studențesc va câștiga la Tri
bunalul de Arbitraj Sportiv de la Laussane, 
atunci poate acționa în justiție FRF. Locul 
în Liga I nu mai poate fi dat înapoi, pentru 
că efectele s-au produs deja și nu pot fi rein
troduși în campionat. Pot solicita doar dau
ne, dar în acest caz vor fi dezafiliați”, a spus 
Viorel Duru. Oficialul FRF a menționat că 
FIFA acceptă acțiuni în instanțele civile doar 
în cazul litigiilor de muncă. „FIFA interzice 
judecare în instanțele civile. Singura excepție 
o constituie litigiile legate de dreptul la 
muncă”, a precizat Duru.

Aur la Europenele 
de tenis

București (MF) - Echipa de 
junioare 16 ani a României a 
câștigat Campionatul Euro
pean pe echipe din Elveția, 
obținând astfel calificarea la 
Campionatul Mondial ce se 
va desfășura, în luna septem
brie, la Barcelona. Componen
tele echipei de tenis a Româ
niei au fost Irina Begu (16 
ani), care a câștigat și titlul 
european individual, Simona 
Halep (15 ani) și Andreea 
Mitu (15 ani), care a fost re
zervă. Sportivele au fost înso
țite în Elveția de Florența Mi
hai, antrenor federal în ca
drul FRT, și vor reveni în ța
ră, miercuri, la ora 23.50, pe 
Aeroportul Internațional Hen
ri Coandă.

Fără cenzură la 
Jocurile Olimpice

Beijing (MF) - Jocurile O- 
limpice de la Beijing vor fi 
transmise în direct, fără cele 
câteva secunde de decalaj a- 
plicate de regulă în aceste ca
zuri în China, a promis, 
marți, un responsabil al Co
mitetului de organizare a JO- 
2008. „Vor fi în direct, nu vor 
exista nici un fel de diferen
țe”, a declarat Wang Wei, se
cretarul general al comitetu
lui de organizare a JO-2008. 
Numeroase evenimente din 
China sunt transmise „în fals 
direct” de televiziunea națio
nală, decalajul fiind, deseori, 
de chiar 30 de secunde. Măsu
ra are scopul de a evita difu
zarea unor acte sau discur
suri ostile conducerii statului. 
De asemenea, autoritățile chi
neze au asigurat că în timpul 
JO-2008 libertatea presei va fi 
respectată, atâta timp cât jur
naliștii nu vor încălca legea.

Sandra Izbașa, lidera lotului 

xana Stan și Alina Stăncules- 
cu au fost operate, săptămâna 
trecută, prima de fractură de 
menise, iar a doua de fractură 
de stres, iar luni au suferit o 
a doua intervenție chirugicală, 
astfel că nu se poate conta pe 
prezența lor la Mondiale. “în
că o dată, medicina nu este u- 
nul dintre aliații noștrii de ba
ză. Nu mă așteptam ca Stan și 
Stănculescu să nu poată con
cura la Mondiale”, a spus 
Forminte care s-a văzut astfel 
obligat să găsească înlocuitoa
re pentru cele două în con- 

o hârtie clubului Jiul, în care 
le-am spus ca până pe 4 sep
tembrie să prezinte documente 
prin care să facă dovada plă
ților”, a spus Prunea. Viorel 
Duru, directorul direcției de 
licențe și afilieri din FRF, a 
explicat că Jiul a obținut li
cența pentru sezonul 2006-2007 
condiționat de plata datoriilor. 
“Jiul a obținut licența cu con
diția achitării tuturor datori
ilor până la 31 august, în baza 
unui acord cu finanțele pu
blice”, a precizat Duru.
Regulament vag

Marian Spiru, secretarul 
clubului Jiul, a oferit o replică 
avertismentului lansat de 
FRF, precizând că regulamen
tul este vag pentru cazul în ca-

ALPHA BANK ROMANIA
Premiată ia Gala Premiilor E-Commerce

ALPHA BANK ROMANIA a început anul 2006 cu premiul 
“CEL MAI BUN SERVICIU DE INTERNET BANKING DIN 
ROMANIA” pentru Alpha Click, iar după doar câteva luni
banca și-a câștigat și poziția de “THE BEST 3D
SECURE ISSUER WITHOUT AQUIRING” ca o dovadă a numărului mare de cârduri
înrolate în acest program. Titlul a fost acordat în cadrul Galei Premiilor ROMANIAN 
E-COMMERCE 2006 organizată de Link Magazine la Camera de Comerț și Industrie a 
României.

ALPHA BANK ROMANIA și-a propus ca direcție dinamismul și inovația, iar cele două 
premii reprezintă o confirmare a reușitei în acest sens. Produsele și serviciile băncii 
sunt ingenioase, venind în întâmpinarea nevoilor clienților de;:a-și desfășura într-un 
mod rapid și confortabil toate operațiunile bancare. ALPHA BANK ROMANIA a intrat 
în domeniu acum șase ani prin lansarea Alpha Line, apoi a dezvoltat serviciul de 
Internet Banking - Alpha Click și a continuat prin serviciul de decontare online a 
plăților cu vama - Alpha Custom.

Serviciul 3D Secure oferit tuturor deținătorilor de cârduri AlphaCard VISA reprezintă 
un standard de securitate a tranzacțiilor e-commerce care permite reducerea 
substanțială a fraudelor pe Internet. Acest serviciu nu prezintă nici un cost pentru 
client, subscrierea făcându-se rapid și simplu prin intermediul www.alphabank.ro.

Alpha Click, serviciul de Internet Banking oferit de ALPHA BANK ROMANIA permite 
clienților să își acceseze contul și să efectueze operațiuni QEin intermediul Intemetului 
din orice colț al lumii, economisind astfel timp și bani. Alpha Click este caracterizat 
prin utilizare foarte ușoară și prietenoasă și un grad ridicat de securitate. Subscrierea 
și abonamentul la Alpha Click sunt gratuite, iar tarifele operațiunilor efectuate prin 
intermediul acestui serviciu sunt cu 35% mai mici decât la ghișeele băncii.

ALPHA BANK ROMANIA oferă o gamă largă de servicii bancare, având ca principală 
țintă credibilitatea, stabilitatea șl eficiența în sectorul financiar-bancar.

Rețeaua ALPHA BANK ROMANIA cuprinde în prezent 49 de unități în întreaga țară, 
până la sfârșitul anului 2008 numărul acestora ajungând la 150 de unități.

Vă așteptăm la sediul noii sucursale ALPHA BANK ROMANIA din Deva, la adresa: 
Str. luliu Maniu, Bloc A; telefon: (0254) 226 502, 226 504.

www.alphabank.ro alpha bank
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Nicolae Forminte

textul în care în lotul de la 
Deva mai era o singură gim
nastă care are vârsta pre
văzută de regulament pentru 
a concura la senioare.
S-a întors Leonida

Pus în situația de a inven
ta alte două gimnaste pentru 
echipa României, Forminte a 
acționat rapid. Tehnicianul a 
apelat la FRG pentru a o 
aduce pe Floarea Leonida care 
anunțase că se retrage din 
activitate și a decis să o pro
moveze pe Loredana Șucar, 

Meciul cu Dinamo poate fi printre ultimele pentru Jiul în Liga I
re unui club i se retrage licen
ța în cursul campionatului. 
“Este lăudabilă grija FRF de a 
controla cluburile Sportul, FC 
Național și Jiul în contextul 
în care alte grupări au datorii 
imense la bugetul de stat com
parativ cu cele trei”, aprecia 
cu ironie Spiru. “Pe de altă 
parte nu știm ce se va întâm
pla dacă ne vor retrage licen
ța, pentru că regulamentul nu 
se referă exact la o asemenea 
situație. Dacă nu vom avea 

ultima senioară din lotul de la 
Deva, care însă se confruntă 
și ea cu unele probleme medi
cale. “Floarea Leonida a dat 
dovadă de un caracter extraor
dinar și de devotament față de 
culorile României și față de 
interesul FRG. Leonida a re
venit, sâmbătă, la Deva pen
tru a ajuta echipa României, 
deși avea alte planuri și par
ticipa cu un club sportiv la 
spectacole din care câștiga 
bani buni. în privința Lore- 
danei Șucar sperăm să-i acce
lerăm recuperarea, pentru că 
ea a suferit de o afecțiune 
imunologică, ca să se poată 
pregăti la parametri optimi 
pentru Mondiale”, a spus For
minte. în ciuda problemelor 
de lot obictivul României la 
CM nu s-a schimbat. “Ne pro
pusesem să obținem o medalie 
și chiar realiști fiind sper că 
vom reuși. Nu e un obiectiv 
care ne definește, însă de la 
anul pretențiile vor crește”, 
preciza Forminte.

dreptul să jucăm în Liga I, iar 
în Ligile II și III nu vom putea 
intra pentru că în septembrie 
campionatul va fi deja înce
put, ar urma să fim puși la zid 
sau trimiși să jucăm în altă ța
ră? Serios vorbind, noi ne-am 
achitat deja o mare parte din 
restanțe. în plus, vom face 
eforturi să plătim tot până la 
data de 31 august, conform 
angajamentului pe care ni 1- 
am luat față de FRF”, a com
pletat oficialul Jiului.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Transfer. Fundașul reprezentativei de fot
bal a Germaniei, Per Mertesacker, a fost 
transferat de la Hanovra 96 la formația 
Werder Bremen, cu care internaționalul ger
man a semnat un contract pe patru ani. 
Pentru Mertesacker (21 ani), Werd&r Bremen 
a plătit 4,7 milioane de euro plus cedarea 
fundașului Frank Fahrenhorst. (MF)

• Ofertă. Gigi Becali a dezvăluit că s-a 
întâlnit cu patronul grupării Sportul Stu
dențesc, Vasile Șiman, pentru transferul ata
cantului lonuț Mazilu. „Dacă mi-l dă cu 1,5 
milioane de euro pe Mazilu o să-l iau, dacă 
nu, să fie sănătos. Eu am făcut oferta. Nu 
mă mai interesează alți jucători, doar un 
atacant", a declarat finanțatorul stelist. (MF)

Răzvan Florea, premiat
Constanța (MF) - Singurul înotător ro

mân medaliat la Campionatele Europene de 
natație de la Budapesta, Răzvan Florea, a 
fost premiat cu suma de 5.000 RON de către 
DJS Constanța. „Mi-am dorit medalia din 
suflet, pentru că am avut momente plăcute 
și neplăcute în decursul acestui an. Eu, 
cel care în urmă cu numai două luni am 
fost suspendat pentru slabe rezultate, par
ticipând la concursuri cu ajutorul clubu
lui și al sponsorului personal, am adus sin
gura medalie. Nu este o răzbunare asupra 
federației”, a declarat Florea, medaliat cu 
bronz în proba de 200 metri spate la CE 
de la Budapesta. în luna aprilie, Biroul Fe
deral al FR de Natâție și Pentatlon Modem 
a hotărât suspendarea înotătorilor Răzvan 
Florea și loan Gherghel, în perioada 11 
aprilie - 25 iunie, pentru indisciplină și 
rezultate slabe. La alegerile de la începutul 
acestui an, Gherghel și Florea l-au susținut 
pe Matei Giurcăneanu pentru funcția de 
președinte al federației, dar acesta a fost 
învins de Viorel Păunescu.

Pragul
■ Steaua vizează un re
zultat bun pentru califica
rea, după zece ani, în gru
pele Ligii Campionilor.

Liege (MF) ■ Delegația FG 
Steaua a plecat ieri spre Liege, 
pentru meciul cu Standard, 
din turul 3 preliminar al Ligii 
Campionilor. Partida va avea 
loc astăzi, de la ora 21:30, și va 
fi transmisă în direct de TVR 
1. Din lot fac parte portarul 
Carlos Alberto Fernandes și 
jucătorii Vasilică Cristocea și 
Gigei Coman, care se con
fruntă cu diverse probleme de 
sănătate. O decizie în privința 
utilizării portarului portughez 
va fi luată cu puțin timp îna
inte de meci. Mijlocașul Gigei 
Coman a revenit după entor
sa suferită în partida cu Rapid 
din Supercupa României, el 
făcând un tratament de recu
perare la Bologna.

Din păcate, atacantul Victo- 
raș Iacob nu a făcut deplasarea, 
urmând să fie supus unei inter
venții chirurgicale la genun
chiul drept, în urma acci
dentării suferite în partida cu 
U Craiova. Un alt mare absent 
este căpitanul Mirel Rădoi, aflat 
la Bologna în perioadă de recu
perare, după ce a fost operat tot 
la genunchiul drept.
„Nici un cent”
Antrenorul olandez al for

mației Standard, Johan Bos- 
kamp, a afirmat că fundașul 
american Oguchi Onyewu nu

Răzvan Florea (Foto: fan)

23 pentru Sarajevo
București (MF) - Echipa de fotbal Rapid 

București pleacă astăzi de pe Aeroportul 
Henri Coandă cu destinația Sarajevo, pen
tru a susține prima manșă din turul 2 pre
liminar al Cupei UEFA, cu formația locală 
FK Sarajevo. Meciul va avea loc mâine, de 
la ora 21:00. Delegația care face deplasarea 
cuprinde numele a 23 de fotbaliști, printre 
care nu se regăsește cel al lui Viorel 
Moldovan, aflat încă în faza de readaptare 
la efort: Coman, Mincă, Marinescu - M. 
Constantin, N. Constantin, Maftei, Perjă, 
Rada, Săpunaru - Bădoi, I. Stancu, R. Stan- 
cu, Grigore, Karamyan, E. Dică, Negru, 
Măldărășanu - Buga, Burdujan, Griffiths, 
Zicu, Vasilache și Petrescu.

Dintre aceștia, chiar dacă fac deplasarea, 
Măldărășanu, Dică și Negru sunt acciden
tați și nu vor putea fi utilizați de Răzvan 
Lucescu.

Stângă revine
Craiova (MF) - Ovidiu 

Stângă a revenit la U Cra
iova ca antrenor princi
pal, după ce renunțase 
la această funcție săp
tămâna trecută. Patro
nul Adrian Mititelu l-a 
convins pe Stângă luni 
seara, după patru ore de 
discuții, să revină pe ban
ca tehnică a formației, 
el urmând să fie în con
tinuare antrenor-jucător. 
„La meciul cu FG Argeș 
de sâmbătă voi fi în te
ren, nu știu dacă și pe 
banca tehnică”, a glumit 
fostul și viitorul an
trenor al U Craiova. Ovi
diu Stângă va fi ajutat 
de un director tehnic, ca
re va fi ales dintre Grigo
re Sichitiu, Nicolae Un- 
gureanu și Costică Ște- 
fănescu. Stângă renun
țase înaintea partidei cu 
Steaua la funcția de an
trenor principal.

Rapidistul Emil Dică (în dreapta)

Gigi Becali 
■ Finanțatorul Stelei a 
dezvăluit că visează la o 
semifinală de Liga Cam
pionilor.

București (MF) - Președin
tele CA al FC Steaua, Gigi 
Becali, a declarat ieri că visul 
său este să ajungă să joace o 
semifinală de Liga Campioni
lor, pentru că în grupe va ajun
ge sigur, fiind deja cu un picior 
în această fază a competiției. 
„Vreau să ies din grupe, 
atunci mi se împlinește visul. 
Acum sunt ca și intrat, sunteți 
nebuni?! Batem Standard la ei, 
îi mai batem și acasă, să facem 
puncte pentru țară. Vreau o 
semifinală de Liga Campi
onilor, ăsta este visul meu 
acum. Acum am un picior în 
Liga Campionilor”, a spus 
Becali. Oficialul Stelei a afir
mat că își dorește o victorie

pentru grupele Ligii

Nicoliță vrea să facă saltul spre Ligă (Foto: epa)

va juca, el având încă mari 
dureri după o accidentare. 
Onyewu a menționat că luni 
a făcut primul antrenament 
normal după mult timp, dar 
că a resimțit dureri la gleznă. 
Alți absenți pentru meciul cu 
Steaua simt Sergio Conceicao, 
suspendat, și Igor de Camar
go, accidentat. Site-ul oficial 
al grupării belgiene se întrea
bă în ce stare de spirit se află

„Steaua are 60% șanse de calificare"
■ Rednic a declarat în 
presa belgiană că princi
palul pericol pentru Stan
dard este Nicolae Dică.

București (MF) - Antreno
rul FC Dipamo, Mircea Rednic, 
fost component al formației 
Standard Liege, a declarat 
presei belgiene că echipa din 
Bulevardul Ghencea are 60 la 
sută șanse de calificare. Red
nic, care a evoluat la Stan
dard între 1991 și 1996, jucând 
în acest timp 159 de meciuri, 
a afirmat că antrenorul stelist 
Cosmin Olăroiu este adeptul 
unui stil italian. „Echipa este 
omogenă, deoarece nu s-a 
schimbat mult față de momen
tul în care a ajuns în semifi
nalele Cupei UEFA în sezonul 
trecut. în schimb, Standard 
schimbă prea des rândurile. 
Individual, jucătorii au cali
tăți, dar nu există echipă, tre
buie un anumit timp de adap
tare până ca grupul să devină 

o victorie cu 2-0

Becali și președintele Băsescu (Foto: FAN)

confortabilă la Liege. „Vreau 
să câștigăm la un scor care să 
ne permită să stăm relaxați în 
București. Sigur că absențele 
vor conta foarte mult, dar asta 
nu înseamnă că Steaua stă în 
jucătorii ăștia și că nu vom 
câștiga. Mi-ar plăcea un 2-0, ca 
să stăm liniștiți în retur”, a 
spus Becali. Latifundiarul din 

echipa înainte de meciul de 
miercuri. „Standard poate ju
ca și altfel. Este altă compe
tiție, se află în aceeași situ
ație ca înaintea deplasării la 
Lokeren, pentru prima etapă 
de campionat. în dubiu. într-un 
mare dubiu. Pentru că între 
Lokeren și Steaua nu se poate 
face comparație. Dar în fotbal 
mereu apar surprize”, a scris 
sursa citată.

Mircea Rednic (Foto: fan)

compact”, a spus tehnicianul 
dinamovist pentru cotidianul 
La Derniere Heure.
„Rădoi, inima echipei”

Mircea Rednic a precizat că 
Steaua are o bază pentru a 
ținti sus. „Având în vedere 
forța patronului, care vorbeș
te un pic cam mult, dar care 
ajută echipa enorm, este nor

Pipera a anunțat și ce va urma 
după meciul retur, din data de 
23 august: „O să ne urmăriți la 
Golden Blitz. Normal că pe voi 
(ziariștii - n.r.) nu vă mai 
primesc, l-ați filmat pe pre
ședinte în toate pozițiile, ați 
mai și inventat că a plecat beat 
la volan. O să stați acum 
numai prin boscheți”.

Ziarul Sportwereld a notat 
că după înfrângerile suferite 
în campionat, „nimeni nu dă 
un cent” pe victoria echipei 
Standard în confruntarea cu 
Steaua. Sursa citată îi aten
ționează pe jucătorii belgieni 
să fie atenți în teren, deoarv. 
ce arbitru va fi rusul Valentin 
Ivanov, „campionul cartona
șelor la Cupa Mondială 2006”.
Românii, favoriți

Steaua București este con
siderată favorită la câștigarea 
dublei manșe cu Standard 
Liege din turul trei prelimi
nar al Ligii Campionilor, 
relevă un sondaj realizat pe 
site-ul forului continental. 
Steaua este văzută favorită 
pentru accederea în grupele 
Ligii Campionilor de către 
81,55% dintre participanții la 
sondaj, în timp ce 18,45% 
consideră că Standard are pri
ma șansă. Pe site-ul oficial al 
FC Steaua, diferența este și 
mai clară: 97% dintre votanți 
mizează pe formația pregătită 
de Cosmin Olăroiu și doar 
trei la sută cred că Standard 
se va califica.

Partida 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 pen
tru arbitri va fi Peter Mik- 
kelsen, din Danemarca.

mal să-și dorească să acceadă 
în grupele Ligii Campionilor. 
Sunt îndeplinite toate con
dițiile de lucru la club pentru 
a face performanță”, a comen
tat Rednic. Antrenorul dina
movist a subliniat că absența 
căpitanului Mirel Rădoi, acci
dentat, este o șansă în plus 
pentru Standard. „Rezervele 
Stelei pot aduce la fel de mul
te în joc precum titularii. Stan- - 
dard are o șansă mare prin 
absența lui Rădoi. Căpitanul 
Stelei este într-adevăr inima 
echipei, antrenorul din teren, 
un adevărat lider pentru 
restul grupului. Pericolul? 
L-aș numi pe Dică. La fel ca 
și celălalt atacant, se mișcă 
mult și este întotdeauna la 
locul potrivit, la momentul 
potrivit. Chiar dacă uneori 
poate nici să nu se vadă pe 
parcursul unui meci. Nicoliță 
pe dreapta și Boștină pe stân
ga sunt tehnici și periculoși 
în dueluri unu contra unu”, 
a adăugat Rednic.

în echipa 
Campionatului 
European

Sibiu (MF) - Baschet- 
baliștii Vlad Moldovea- 
nu și Titus Nicoară au 
fost aleși în echipa Cam
pionatului European de 
tineret de la Sibiu. Vo
turile pentru formația 
turneului au fost acor
date de cei 19 antrenori 
ai echipelor participante 
și de ziariști. Compo- 
nenții echipei compe
tiției continentale sunt 
următorii: estonianul 
Sten Sokk - fundaș, por
tughezul Tiago Pinto - 
fundaș ofensiv, Vlad 
Moldoveanu și Titus 
Nicoară pe posturile de 
extreme și englezul 
Daniel Clark - pivot.



miercuri, 9 august 2006

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)
• 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, circuit, CT, parchet laminat, balcon 
închis, gresie, faianță, et. 2, ușă metalică zona 
Bălcescu, preț 93.000 RON, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Ăl)

• urgent, 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. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• urgent, zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• ugent, 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)
• luliu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dui Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresul, circuit, et. III, parchet, gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, dec, parchet, apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Lido, 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 Crișului, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona licee, 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)
• luliu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu,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, etai 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță, parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță, 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)

• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577368 (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436O"4.0742/005228 (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, 
072J/251498 232809. (A4

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, . Kracentral, de lux, toate 
utilitățile, modificat parțial, mobilat la comandă 
preț 58000 euro, negociabil. Tel. 0723/041241. (T)
• urgent, etl, semidecomandate, balcon închis 
cu termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță zona Scărișoara, preț 980 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, zona Carpați, 100 mp, balcon, boxă 
parchet, complet contorizări, preț 148.000 RON, 
neg.,0726/710903. (Al)
• sdec, renovat complet, CT, termopane, 
parchet laminat, gresie, faianță et. 2, preț 35.000 
euro, neg, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• zona Liliacului, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec, gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Lido, 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)
• urgerrt, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Carpați, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet, 
bine întreținut, preț 148.000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet, gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat, preț 87.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498 (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță, 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg, tel. 0723/251498,0254/232809. 
(A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg, tel .223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142000 ron, tel. 223400,0720/387898 
0740/914688 (A5)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent decomandate, 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 centrala termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498,232809. (A4)
• etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață, decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă plus 
diferență minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
072V985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 bă', 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, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)

• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303,0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (A5)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vana case, vile (13)

• casă 3 camere, baie, bucătărie, centrală 
termică beci, curte mare, garaj, grădină 1500 
mp, Deva, Călugăreni. Tel. 0724/688360. (T)
• casă in Deva, curte, grădină Relații la tel. 
0254/212355. (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, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208 0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garai, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208.0724/620.358. (A6)
• Deva, vilă P+E, ac 1990. bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro. tel. 0745/786578 (A8)
• Deva, vilă D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi. terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• 2 carnete, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 W)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

• casă, anexe gospodărești și grădină în 
Ilia, Str. Bradului, preț 25 mid. lei, nego
ciabil. Relații Ilia, str. T. Vladimirescu, nr. 21 
C. Tel. 282724. (3/808) 

• casă, curte, grădină în Lăpugiu de Jos, nr. 31. 
Tel. 0254/242232, Orăștie. (D

Case de vacanță (15)

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

Vând garsoniere (19)

• Deva, ultracentral, et. intermediar, balcon, ST 
32 mp, contorizări, preț 78.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, dec, ST 36 mp, cotorizări, balcon, 
parchet, zonă centrală et. intermediar, preț 
77.000 ron, tel. 0745/639.022; 0726/316.796. (Al)
• urgent, garsonieră et. 1, 32 mp, balcon, 
renovată mobilată totul nou, preț 52.000 ran, 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 Progresdui, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• zona Dadă dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)

• zona Dadă 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dadă bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401. 
227542, seara. (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona 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)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seară (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec, contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ran, neg, tel. 223400. 
0724/169303,0742/005228 (A5)

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeHH!
Vara asta. Cuvântul Liber iti mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei și vacantă, vrei să te și răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, 
sa găsești o alta sufragerie, nu pe cea 
veche.
Noi ne-arn gândit la tine, iti rămân bani si 
de mare, cu siguranță!

Cum poți participa?
Fa-ți un abonament la Cuvântul Liber 
pentru minim O LUNA, cu numai 8,9 lei 
(da, ai citit bine), sau prelungește-ti actu

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum! JURNAL

CONCURS

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.salageanGinformmedia.ro
Informații: 0720-400.453.

alul abonament ni irit a < el puțin o luna, 
pana in 28 august 200b1 Trimite-ne o 
copie după chitanța, la O.P 1, C.P. 3, 
Deva, depune o in f ut iile speciale 
Cuvântul Liber, sau vino rij ea chiar la 
redacție. Toate < hilantele vor participa ia 
cor ic urs.
Abonamentul pe niai rnulip luni iti aduce 
mai multe sanse dr> câștig!

Unde te poți abona?
- la sediul redactE Cuvântul Liber clin 
Deva, Strada 22 Decembrie, numărul 
3 7 A,
- la poșta;

- sau daca vrei ca organizatorii noștri de 
presă sa vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa 
angajații S.C. Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.
I xtragerea va avea loc, la sediul redacției, 
in data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/21 1275, interior 8806. Persoană 
do contact: Magdalena Șerban.
Succes!

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. In 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 fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de 
firme din diferite domenii, care iși prezintă ofertele;
7. In 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.

Taiorul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului!
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cuvanhB-
Numele
Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada_______________
Nr. Bl.
Localitatea
Telefon (opțional)

DA vreau să primesc in 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

Ap. _

adrian.salageanGinformmedia.ro
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• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane. ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/4363S4.0742/005228. (A5)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, Deva, zonă buna, Diata imediat, tel 
215.212. (Al)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)
• intravilan în Tâmpa - Simeria veche, 1800 mp, 
apă, canalizare, curent trifazic, gaz metan, cablu 
tv, preț 6 euro mp. Tel. 0254/218165, după ora 20. 
(T)
• loc de casă, 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană, liniștită, Hăsdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657', 
0747/191372. (T)
• teren arabil 3000 mp în satul Sântuhalm; 
pădure salcâm 1000 mp în satul Lunca, drum 
acces cu tractorul; parcelă de teren 5800 mp, 
dealul Bejan, preț negociabil. Tel. 213053. (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)
• teren intravilan 2500 mp (fundație, grajd, 
fântână, gaz, curent). Tel. 0721/035361. 
(0446053/8.08)
• teren intravilan situat în Șoimuș, pe șoseaua 
spre Boholt, 1200 mp, fs 12 m, preț 11 euro mp. 
Tel. 220269,0746/029058. (T)
• teren 300 mp, zona Râu Mare Retezat, acces 
utilități, ideal pentru cabană. Tel. 0720/400422. 
(T)
• zona Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, FS 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564.004. (Al)
• intravilan, 4J00 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358. (A6)
• intravilan, 2.000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)

• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front Stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• panele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zână 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)
• intravian, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• 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)
• zona Liceului Auto, Deva, 32 mp, bun și pentru 
birou firmă, preț negociabil. Tel. 0723/505460, 
0745/599166. (T)

Vând alte imobile (27)

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

Imobile chirii (29)

• primesc In gazdă tânăr, tânără, fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T) >

• primesc In gazdă 2 eleve de lațară, 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. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată, preț 80 euro/lună tel 215.221 (Al)
• închiriez spațiu comercial Deva, b-dul I. 
Maniu, 35 mp, preț 350 euro/lună 215.221 (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Straiului, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer Mire închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• vând Dada 1410 break, af 1995, abastni 
metalizat, VT 012008, stare foarte bună, 
preț 0000 ron negodabi TeL 0721/965189.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină Class, masa 23 m, 2 trac
toare U 650, presă baloți pe ață freză 
mașină azotat, pompă erbicidat de 600 litri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc-, șl ladă frigorifică Arctic, preț 
negociabil. Tel. 0254/246342, 0745/468766, 
0721/934631.(6/2437)

• 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. (T)

Moto-velo (41)

• vând 4 jenți Al 15”, 5 prezoane, preț 400 ron/set 
și cauciucuri 205/60/15, preț 30 ron bucata. Tel. 
0723/227569. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând motor Harley Davidson nou, pornire la 
buton, disc de ambreaj, motor în 4 timpi, 49 cmc, 
consum 1,51, preț negociabil. Tel. 0723/503230. 
(T)

Mobilier și interioare (47)

llmobile schimb (30)

• schimb apartament 2 camere, Deva, AL
Viitorului, bl. 03, ap. 29 cu apartament suprafață 
mai mare. Tel. 217703. (T)

S.C. FAKTCHBB LBG1S SRL DEVA
Auto românești (36)

• urgent, dulap 2 părți, măsuță și 2 fotolii, masă 
cu 4 scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
birou mare cu scaun. Tel. 0723/851439, după ora 
16. (T)
• vând mobilă bucătărie suspendată lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. (T)
• vând uți și geamuri cu 2 și 3 canate provenite 
din înlocuiri și calorifere fontă tip București. Tel. 
210900,0744/611145. a)
• vând vitrină cu oglindă covor persan 3/23 m, 
mobilă bucătărie, masă bucătărie, preț nego
ciabil. Tel. 224891. (T)

Tel. 0765*243768 0788.189.103
• vând Dada 1310, af 1986, stare bună acte la zi. 
Tel. 0723/335189. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Ofertă de vară

Cel mai tare din sistem

www.eurogsm.ro

EURO- GSM
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Sepe Instal Com S.R.L. Orăștie

• înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila),

. modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în Instanță interesele persoanelor juridice.
(59240)

CCRAUJ Restaurant
Construcții civile șl Industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț electrocaanfce

ANGAJEAZĂ
CONTABIL- 
CONTABILITATE PRIMARĂ CONTABIL- ȘEF 

CERINȚE:CERINȚE: -experiență in domeniu min.5 ani;
-cunoștințe minime de -cunoștințe IT;
contabilitate; -vârsta maximă 45 ani.

- cunoștințe IT; AVANTAJE:
-vârsta maximă 40 ani. -salariu motivant;
AVANTAJE: -condiții de lucru într-o

-salariu motlvant. echlpâ dinamici
Ral. ia Tel.: 07237400 636 sau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

- OPERARE PC (după program; 
■ Cursuri de vară pentru copii 
(EquaISkilIs si Junior Web|
* LIMBI STRĂINE

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mail: offlee@llrn.ro
Site: wwwJim.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56963)

COMPANIE DE 
DISTRIBUTE LA 

NIVEL NATIONAL 
ANGAJEAZĂ:

ȘOFER DISTRIBUȚIE 

Persoanele interesate, 
cu domiciliul în Deva 

sunt rugate să trimită 
un CV, până la data de 

15 august, la fax: 
0254/231.068, 

email: 
monicamth @ zappmo- 

bile.ro
(59034)

• vând rochii de seară fiecare cu accesorii, 
diferite modele și culori, mărimi 40,42,44. Tel. 
218084,0722/586808,0743/211074.  (T)

Materiale de construcții (53)

• vând pereți b'p Bârcea pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. (T)

I

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE

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

HUNEDOARA, ■ DEVA,

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

SCRIOTIB DEVA, STR. MOW 8W

SERVICII DE CURĂȚENIE

....■■ .. *
SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de intretinen

Tcl/Pax :0254/231552 IM obi1:0721/032271 §

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)

Calculatoare si accesorii 
(51)

TRANSPORT PERSOANE
România - Italia - Franța ^pania ws a w <fe McDonoHs

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

M euro dus
H euro dus-mtors • 15 zile ~

euro dus-îhtws • 90 zilei

p Vktorki f?r. 5BH0. tei 0354 405002

KBENE internațional 

calculatoare 
monitoare 

imprimante 
necesarii pc 

L ....Promoție:
PIVCW® ron™.—

V

construcții metalice, industriale și pentru terți, 
instalații de ridicat, 
prelucrări prin așchiere, instalații electrice, 
“ ' are și de gaz, aer condiționat.

■h autorizați ISC1R, PTA 1 și PTC 9. 
^suplimentare la 
anul 0254-243335 Fax 0254- 243334

• găsiți ceea ce căutați! 
ROI Vă așteptăm!

Depozit produse metalurgice

MELINDA IM£E>X
’--------------------------------

Comercializam următoarele produse:

• tabla zîncatâ import
• tablă laminată la rece
■ tabla laminată la cald
■ tablă aluminiu
• profile laminata
• țevi pătrate și dreptunghiulare
• țevi negre sudate longitudinal '
• țevi zincate sudate longitudinal
• țevi Ue construcții
• țevi trase
• Bară pătrată
• «tel rotund

.* maMale term»*, fana
și hidroizolalMMRi

* • oțel beton

* las beton
-■ ilnul zincată •

■ sini neagră moale

Lfi

O

CQ 
"D 
c

0)
E

■

Melinda-lmpex Steel S.A. vâ așteaptă zilnic 
între 08.00-17.00 și sâmbătă între 08:00-14:00

TIMIȘOARA • Str Ion loneseu de ia Brad nr 29 • teBfax: 0256-40 )773 • e-mail: steelta@meiinda.ro

universul dinamic al otelului
_

RECLAME

http://www.eurogsm.ro
wwwJim.ro
bile.ro
mailto:steelta@meiinda.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI 
DEVA Vinzi

Cumperi

închiriezi
Schimbi

Cauți
\ 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.

Condiții:

Alege CL pentru anunțul tău

Electrocasnice (56)
• 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)

Pentru mai multe informații :
0729 101 850
0788 660 931

LPADUREAN@YAHQO.COM

• vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, 190 
ron: mașină de cusut Ileana tip mobilă, 290 
ron, stare foarte bună; mașină de cusut 
electrică tip geamantan 2500 ron, absolut 
nouă. Tel. 0720/747381. (4/7.08)

Matrimoniale (69)

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

organizator abonamente
pentru Deva

draș. Licitația se va
desfășura la sediul

" i C»tn CâzărreȘu, 
. comuna Vața de Jos, îh 
data de 18 august 2006, 
oca 11.00. informații la 

telefon 0788/848192 sau 
la sediul asociației, zilnic 
fotre orele 8.00 - 22.00.

s (59497)

în vederea soluționării 

dosarului de succesiune 
vacantă a imobilului situat 
în Petroșani, Str. Voievo

dului, nr. 5, D.G.F.P. 
Hunedoara Deva cu sediul 
în Deva, Str. 1 Decembrie, 
nr. 30, o solicită pe numita 

Rolaru Mariana născută 
Mihoc cu ultimul domiciliu' 
cunoscut: Petroșani, Str. 
Viitorului, case mici, nr. 

18/1, jud. Hunedoara, să 
se prezinte la sediul 

D.G.F.P. Hunedoara - 

Deva - Compartiment 
valorificări, în termen de 

30 zile.
(59493)

• vând frigider Arctic mare, în stare foarte bună 
de funcționare, preț 230 ron negociabil. Tel. 
213355. (T)
• vând frigider Zii, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 300 ron. Tel. 0720/400422.
• vând mașină automată, made Franța, garanție 
2 ani, 500 ron; combină frigorifică 4 sertare Elec
trolux, made Suedia, 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084,0724/643045,0722/586808,0743/211074.  
CD

• 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)
• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie; petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743776042a CT)

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

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

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Solicitări servicii (71)

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

lonescu CorneUu, cu domiciliul în Deva, str. Cuza 
Vodă, bl. D4A, ap. 2 - anunță elaborarea primei 
versiuni a Planului urbanistic zonal „Ansamblu de 

<.-* locuințe" și declanșarea etapei de încadrare pentru 
obținerea avizului de mediu. . .

Consultarea primei versiuni a planului se poate 
realiza la A.P.M. Deva, str. A. Vlaicu, zilnic, între orele 
8-16.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul A.P.M. Deva, în termen de 18 zile calendaristice 
de la data prezentului anunț. (59479)

• producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici; pensionarii beneficiază de reduceri 
substanțiale: asigurtransportul la domiciliu. Tel. 
0726/434097. (T)
• vând diferiți pești exotici mici sau mari, la 
bucată sau en gros, la prețuri foarte avanta
joase. Tel. 0727/592599,0729/955975. (T)
• vând femelă Ciobănesc mioritic 2 luni, 
superbă, din frumosul și uriașul Green, renumit, 
cu multe diplome în expoziții câștigate; ofer 
pentru montă acest mascul; prețuri rezonabile. 
Tel. 0720/575832,265072. (T)
• vând oooaică, preț 4000 lei/kg. Relații la tel. 
0722/52483,0254/212083 seara și dimineața. (T)
• vând purcel 7 săptămâni rasa Bazna plus 
Duroc. Tel. 210900,0744/611145. (T)
• vând puceluș de Guineea cu blană în mai 
multe culori, cușca gratis, preț 300.000 lei. Tel. 
226909. (T)
• vând rochie de mireasă, model coperta 
revistei mireasa 2006 Rosemarie, alb, mărimea 
38, preț 550 ron, negociabil. Tel. 0723/285213. (T)

• cumpăr lăzi de plastic. Tel. 0723/227569. (T)
• vând goblene modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând lacăte speciale antiefracție Diskus. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând cănidor pentru copii și pătuț. Preț nego
ciabil. Tel. 0723/640499.

Pierderi (62)

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

Oferte locuri de muncă (74)

(42648

Prestări servicii (72)

• efectuez masai reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni, pareze, cocsatroză, circulație 
sanguină, stres, insomnii, digestie, spondeloză, 
tiroidă, rinichi, reglarea metabolismului, 
nevralgii, etc. Tel. 0722/262712. (T)
• învățătoare, meditez sau asigur pregătirea 
lecțiilor pentru elevii cis. I ■ IV. Tel. 230360. CD
• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor, de 
centrale și sanitare. Tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586808.00
• 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 16.00
• ofer servldl de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.00
• transport moHă, mutări cu auto acoperit de 
L2 to și 14 mc volum, asigur demontare rapidă și 
manevrare mobilier. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701.00

Oferte locuri de muncă (74)

• Producător șl 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)

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

• Ocolul SNc 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 
Turc Nicolae. Se declară nul. (5/8.08)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

• SC DANIELLE COMPANY SRL angajează 
confecționeri textili, marochinieri; tel. 0746/031026 
și tricoteri, tel. 0745/231867.

(4/8.08)

• Caut urgent pentru Italia 15 - 20 persoane pentru 
agricultură și construcții, transport gratuit, cazare 
și masă asigurate. Tel. 0749/361001,0724/751513.

(0446054/8.08)

• SC LUXTEN Lighting Company SA angajează 
muncitori necalificați în vederea executării lucrărilor 
de construcții montaj, în Deva. Relații la Dispece
ratul societății din Bdul Decebal, Bl. P, parter (intrare 
din spate). Tel. 0254/234446, între orele 8 -16.

SC BERE MUREȘ SA
proprietar șt operator al Complexului 

Hotelier GERM IS ARA Spa&Resori, 
selectează personal pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

1. DEPARTAMENT CAZARE: recepționa, 
cameristă șelă, cameriste, spălătorese, 
eroftorese;

2. ALIMENTARE UC șef restaurant, 
gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 
ospătari, Darman șef barmani, bucătar șef. 
bucătar, ajutor de bucătar, personal 
cură|Bn*e, șef evenimente;

3. DEPARTAMENT TEHNIC: electrician, 
instalator;

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

5. Asistent manager (secretară]

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

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

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

Data limită de trimitere a CV-uri lor - 
15.08.2006.

Persoană de contact - șef serviciu 
resurse umane BAN IA S MARI NE LA - tel. 
0365/808811. (58882)

(ITLflSSIBl GRECIA
THESSALONIKI KATE RI N I LARISSA ATENA

D-nul Moldovan Florin, 
titular al Planului Urbanistic 
Zonal - Stație tractare auto în 
extravilanul satului Pricaz, 
com. Turdaș, jud. Hunedoara, 
aduce la cunoștința publicului 
că decizia etapei de 
încadrare, din procedura de 
reglementare conform H.G. 
nr. 1076/2004, este cea de 
adoptare a planului fără aviz 
de mediu/

Propunerile de reconsi
derare ale deciziei se vor 
transmite în scris, în termen 
de 10 zile calendaristice, la 
sediul A.P.M. Hunedoara, 
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 
25, jud. Hunedoara.

(59472)

informația te privește! £

• Societate comercială angajează agenți de 
vânzări pentru Deva și Hunedoara. CV-urile se trimit 
la tel/fax 0254/210945. (8/7.08)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATA prin H.G. nr. 916/11 august 2006 

Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 
tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 

www.uamsibiu.ro, 
e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTUNTE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

angajează:
1. DIRECTOR ECONOMIC

2. ECONOMIST

3. OPERATOR CALCULATOR

4. MOTOSTIVUfTORIST

5. MANIPULANTDEPOZIT

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

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

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC Intre orele 8,00 - 20,00, tn perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Sir. Alexandru hu nr. Ibis, pentru următoarele specializări de învățământ superior

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

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

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

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84

Va invitam ta depuneți CV ta 
adresa:
Deva, str. Gheorghe Barițiu, 
nr. 13, fox: 0254/219300
Doar candidații selecționați 
ver fi contactați pentru 
interviu.

(59241)

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

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

I

(56712)

mailto:LPADUREAN@YAHQO.COM
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
beremures.ro
http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
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•în greva foamei. O mexicană în vârstă de 
37 de ani a intrat în greva foamei pentru a 
protesta față de restricțiile privind relațiile se
xuale în interiorul centrului de detenție Cere- 
so Rosa, unde este închisă pentru trafic de droguri.

A pozat topless pentru Vibe

• De data asta oficial. Pamela Anderson și 
Kid Rock s-au căsătorit pentru a doua oară, 
de data aceasta oficial, ceremonia de 
săptămâna trecută de la Saint-Tropez fiind 
considerată nulă potrivit legilor franceze în 
vigoare, scrie revista People.

Vin vikingii Un bărbat îmbrăcat în regele
viking Ulfo răpește o femeie ce o întru
chipează pe galic iana Maruxa, la a 45-a ediție 
a festivalului din Catoira, Spania. (Foto: epa)

■ Cântăreața Janet 
Jackson a pozat topless 
pentru coperta revistei 
americane Vibe.

Los Angeles (MF) - Cântă
reața americană Janet Jack- 
son (40 ani) a pozat topless 
pentru coperta revistei amer
icane Vibe, după ce, în urmă 
cu doi ani, a provocat un 
scandal dezvelindu-și un sân 
în timpul pauzei de la Super 
Bowl. întrebată de reporterul 
revistei când va înceta să 
pozeze pentru fotografii sexy, 
Jackson a declarat: „Când voi 
avea 80 de ani, atunci voi 
anunța că renunț la asta”.

în urmă cu doi ani, Janet 
Jackson și-a expus un sân în 
timpul unui dans cu Justin 
Timberlake, la pauza finalei 
Super Bowl. Incidentul, pus 
de Timberlake pe seama unei 
„greșeli de fabricație” a cos
tumului lui Janet, a stârnit 
peste 540.000 de plângeri de la 
telespectatori.

în timpul interviului pen
tru revista Vibe, cântăreața

Coperta Vibe (Foto: fan)

a declarat că incidentul, nu
mit de presă „Nipplegate”, 
este pentru ea de domeniul 
trecutului. Jackson a declarat 
că după acest scandal a fost 
sprijinită de iubitul ei, pro
ducătorul Jermaine Dupri (30 
ani), un nume important în 
lumea muzicii rap.

Cântăreața a mai anunțat 
că noul ei album, „20 Y.O.”, 
va fi lansat în Statele Unite 
luna viitoare. Dupri este pro
ducătorul câtorva melodii de 
pe acest album, pentru 
realizarea căruia Jackson a 
mai colaborat cu Jimmy 
„Jam” Harris și Terry Lewis.

Premiu 
pentru carieră

Los Angeles (MF) - Cân
tărețul de jazz Tony Ben
nett va primi premiul pen
tru întreaga carieră în ca
drul festivității de decer
nare a premiilor Bill
board pentru anul 2006, 
care va avea loc în sep
tembrie. Autor al hitului 
„I Left My Heart In San 
Francisco”, Bennett, care 
a împlinit luna aceasta 
80 de ani, a declarat că 
premiul Century Award 
înseamnă „totul” pentru 
el. „Billboard reprezintă 
Biblia industriei muzi
cale, (...) simt că este o ma
re recompensă pentru 
mine”, a declarat el, adă
ugând că 2006 a fost cel 
mai bun an pentru el de 
când activează în show
biz. Cântărețul a indicat 
că toată viața a fost pen
tru el o perpetuă „vacan
ță” și că aceasta va conti
nua pentru el cu realiza
rea unui album de duete.

Caniculă
New Yak (MF) - 
Valul de căldură care 
a afectat săptămâna 
trecută, orașul New 
York, a făcut în total 
24 de morți, potrivit 
unui nou bilanț a- 
nunțat luni seară, de 
medicii legiști. Potrivit 
purtătoarei de cuvânt 
a serviciilor de medi
cină legală, Ellen 
Borakove, ultimele 
două victime, dece
date din cauza hiper- 
termiei, au fost iden
tificate luni- Toate 
cele 24 de decese 
s-au produs la 
sfârșitul perioadei de 
caniculă care a afec
tat metropola ameri
cană. Orașul New 
York s-a confruntat, 
de marți până joi, cu 
un val de caniculă, 
temperatura 
resimțită din cauza 
umidității fiind de 44 
de grade Celsius. Pri
marul metropolei a 
declarat starea de 
urgență.

Un cuplu de macaci japonezi asistă 
nepăsători la plimbarea vizitatorilor grădi
nii zoologice din Moscova. (Foto: epa;

Pantofi pentru nevăzători
Londra (MF) - O pereche de pantofi cu 

vibrații ar putea în curând înlocui bastonul 
sau câinele cu ajutorul căruia se ghidează 
persoanele nevăzătoare. în vârful acestor 
pantofi speciali este încorporat un echipa
ment miniatural cu ultrasunete care 
acționează ca un rezonator. Echipamentul 
emite o rază laser care reflectă orice obsta
col din fața persoanei, chiar și cele mai 
mici neregularități ale trotuarului. Senzorii 
simt conectați la un dispozitiv cu vibrații 
încorporat pe părțile laterale ale pantofu
lui. Cu cât un obstacol este mai aproape cu 
atât pantofii vibrează mai tare.

Pantofii pentru persoane nevăzătoare, 
care vor fi lansați pe piață anul viitor, au 
fost creați de cercetătorii de la Universi
tatea Politehnică din Hong Kong.

Sud-coreenii, amanți buni
Londra (MF) - Sud-coreenii 

au cele mai frecvente relații 
sexuale, cel puțin de patru ori 
pe săptămână, în timp ce 
brazilienii au cele mai multe 
partenere de sex, în medie 11 
pe parcursul vieții.

Conform acestui sondajului 
revistei Men's Health, la care 
au participat 40.000 de bărbați 
de diferite naționalități, cam
pionii preludiului sunt 
englezii, cu o medie de 17 
minute și 44 de secunde, iar 
în ceea ce privește durata 
actului sexual mexicanii se

plasează pe primul loc cu o 
durată medie de 23 de minute 
și 17 secunde. 60% dintre ita
lieni își satisfac sistematic 
partenera, în timp ce 42% 
dintre englezi recunosc faptul 
că partenera a simulat, pro
babil, orgasmul o dată sau de 
două ori.

Amanții cei mai fideli sunt 
considerați polonezii și ger
manii, 62% dintre ei afirmând 
că nu și-au înșelat niciodată 
partenera, fiind urmați de 
australieni (60%) și olandezi 
(59%),

Loredana este 
născută în zodia 
rac, îi plac călăto
riile, muzica, atle
tismul și mode 
ling.

(Foto: T. Mânu)

Măsuri împotriva epizootiei
■ O parte a Thailandei 
decretată „zonă sinis
trată" pentru comba
terea virusului H5N1.

Bangkok (MF) - Autoritățile 
thailandeze au decretat, pre
ventiv, „zonă sinistrată” în 
aproximativ o treime din te
ritoriul țării, inclusiv capita
la Bangkok, pentru a combate 
eficient gripa aviară, a 
anunțat, ieri, purtătorul de 
cuvânt al Guvernului.

„Guvernul a aprobat, marți, 
statutul de zonă sinistrată 
pentru 29 de provincii astfel 
încât Executivul să poată 
adopta măsuri energice pen
tru eradicarea epizootiei de 
gripă aviară”, a declarat Sura- 
pong Suebwonglee. (Epizootie:

Plaja libaneză Ramlet el-Baida
(Foto: EPA)

Piață în Bangkok (Foto: epa)
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extinderea unei boli conta
gioase într-un timp scurt, 
prin contaminare, la un 
număr mare de animale din- 
tr-o localitate, regiune...) Va 
fi formată o echipă mobilă

specializată în eliminarea pă
sărilor bolnave și se vor acor
da compensații bănești pentru 
crescătorii ale căror păsări au 
fost sacrificate. Bangkokul a 
anunțat, sâmbătă, cel de al 16-

lea deces provocat de virusul 
aviar.

La sfârșitul anului 2005, 
tulpina H5N1 s-a răspândit 
din Asia de Est în Europa și 
Orientul Mijlociu, fiind iden
tificată în 48 de state după 
reapariția sa, în 2003.
Și pisicile

Pisicile care au murit în 
timpul unei epidemii de gripă 
aviară care a avut loc în fe
bruarie, în Irak, au fost infec
tate cu virusul H5N1. Echipa 
de cercetătorii de la Unitatea 
Navală Medicală Numărul 3 
- NAMRU-3 - cu sediul la 
Cairo, a studiat mostre prele
vate de la animalele și popu
lația din regiune. în urma 
analizelor a fost depistată 
prezența virusului.

Dezastru ecologic în Mediterana
Londra (MF) - Atacul israe- 

lian asupra unei centrale elec
trice libaneze a provocat cea 
mai gravă catastrofă ecolo
gică din Mediterana, cu dev
ersarea a 30.000 de tone de 
combustibili în mare. Purtă
torul de cuvânt al unei agen
ții ONU care speră să poată 
începe activitatea de elimi
nare a urmărilor poluării du
pă încetarea bombardamen

telor din Liban a apreciat că 
operațiunile de curățare a mă
rii pot dura „până la un secol”.

Pata de petrol s-a extins pe 
o distanță de 80 de kilometri 
de-a lungul coastei Libanului 
și aproape zece kilometri în 
zona litoralului sirian. Auto
ritățile elene au anunțat, la 
sfârșitul săptămânii trecute, că 
două plaje din apropierea Ate
nei au fost poluate cu petrol.

specia ae urangutan, 
Pongo Pygmaeus/Abelii, 
este amenințată cu dis
pariția dacă guvernul in
donezian nu dă atenția cu
venită conservării habi
tatului. (Foto: EPA)


