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Cere premierului Mintia
■ Primarul Devei are 
de gând să prezinte 
premierului situația de 
la Termocentrală.

Deva (M.S.) - Primarul 
Mircia Muntean, este decis să 
meargă până la capăt în ceea 
ce privește punerea în prac

tică a Hotărârii CL referi
toare la preluarea în admi
nistrare a a Termocentralei 
Mintia. în opinia sa, prețul 
Gcal nu ar trebui să depă
șească un milion de lei vechi. 
Muntean acuză conducerea 
Termocentralei că practică un 
tarif mai mare cu un milion 
de lei vechi decât costurile

reale de producție. Edilul șef 
va solicita premierului Tări
ceanu, o întrevedere în care 
va explica situația termocen
tralei și va argumenta utili
tatea acesteia pentru cetățeni, 
prin prisma faptului că prețul 
Gcal ar putea fi renegociat și 
chiar scăzut. Dacă premierul 
va spune că Termocentrala

este de interes național și nu 
poate trece în subordinea 
primăriei, atunci primarul va 
solicita ca Guvernul să aco
pere valoarea subvenției pen
tru energia termică, pe 
ultimii 6 ani. Muntean va ce
re fuzionarea termocentralei 
cu societatea Calor și recal
cularea prețului Gcal. /p.6

Avarii la cablurile electrice
Deva (S.B.) - Jumătate din municipiul 

Deva a rămas ieri fără curent din cauza mai 
multor avarii produse în trei zone diferite. 
Echipele ENEL - Sucursala Deva au lucrat 
mai bine de trei ore pentru a izola 
porțiunile în care s-au înregistrat defecte în 
linii și pentru a asigura realimentarea con
sumatorilor, din surse de rezervă, deplasân- 
du-se in teren și pentru identificarea cau
zelor care au produs avariile. ENEL cere 
scuze consumatorilor pentru neplăcerile cre
ate insă, cele trei avarii, apărute aproape 
simultan, au fost produse independent de 
activitatea societății.

Avertizare hidrologică
București (M.S.) - Hidrologii au actualizat 

avertizarea privind producerea de fenomene 
periculoase pe râurile din zona de munte 
până în dimineața zilei de 12 august. Ast
fel, a fost activat codul portocaliu și pen
tru județul Hunedoara, unde ar putea avea 
loc depășiri ale cotelor de inundație.

efectuează zboruri de 
pentru tinerii 
cursuri 
brevetului de

Lotul județean de planorism se 
află într-un stagiu de pregătire la 
Oradea, astfel că în această 
perioadă la Aeroclubul Teritorial 
Deva se 
pregătire 
urmează 
obținerii 
planoare, /p.7
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Lovite de mașină, pe trotuar

CUVÂNTUL LIBER
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■ Două hunedorence 
au fost accidentate de 
o mașină, în timp ce se 
aflau pe trotuar.

Hunedoara (M.T.) - Una din
tre femeile accidentate, ieri 
dimineață, pe strada Hășdat, 
din Hunedoara, a fost grav ră
nită și transportată de urgență

la Spitalul Municipal Hune
doara. Cele două femei, Ste
luța G., de 67 de ani, și Mari
ana F., de 39 de ani, circulau 
regulamentar pe trotuar, când 
un autoturism marca Dacia 
Nova a derapat într-o curbă, a 
intrat pe contrasens și le-a 
lovit în plin.

în momentul producerii 
accidentului, Mariana F. se

îndrepta spre casă, cu două 
găleți cu apă de la un izvor 
din apropiere. Autoturismul 
era condus de Adrian H., de 
24 de ani, din Hunedoara.

Cele două femei au rămas 
internate în spital, iar con
ducătorului auto i-a fost 
întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Curse de ma
șini legalizate

Deva (G.P.) - în pre
mieră în județul Hune
doara, duminică, 13 au
gust, în Brad, se va des
fășura un concurs auto
mobilistic de viteză pe 
linii paralele, destinat 
șoferilor amatori, /p.3

Parlamentul

SRI

SPP

SIE

Președinția

Cancelaria 
primului- 
miniștru
Curtea 
Constituțională

Bani pentru instituții
Dintre diversele instituții care primesc fonduri de la ' 
bugetul de stat, unele dintre cele mai mari sume de 
bani revin SRI-ului și Cancelariei primului-miniștru.

Internetul ajunge și la sat
■ Comunele și orașele 
mici primesc bani pen
tru calculatoare și 
acces la Internet.

Deva (C.P.) - Primăriile tre
buie să întocmească proiecte 
în cadrul programului „Econo
mia Bazată pe Cunoaștere”. 
Din 2005, programul se de
rulează în stadiu pilot în nouă 
comunități dezavantajate din 
punct de vedere al accesului 
la cunoaștere, între care și 
orașul Aninoasa. „La procesul 
de selecție pot participa comu
nitățile, care se încadrează

într-una din următoarele ca
tegorii: comune situate la cel 
puțin 11 km de cel mai apropi
at oraș cu peste 30.000 de 
locuitori; orașe mici (cu cel 
mult 30.000 de locuitori). Pen
tru a putea beneficia de fi
nanțare, Primăriile trebuie să 
transmită la O.P. 83, C.P. 9, 
București, până în 23 august, 
solicitarea de participare la 
procesul de selecție”, a de
clarat Florin Cadia, reprezen
tantul ANIMMC - Centrul Te
ritorial Hunedoara. Proiectele 
care vor fi finanțate vor per
mite accesul la internet, ser
vicii de telefonie/ fax/ copiere.

Autorități le britanice au dejucat ieri planurile tero
riste îndreptate asupra mai multor avioane comerciale. 
/p.2 (Foto: EPA)
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• Negație. Senatorul UDMR Gyorgy Frunda 
neagă orice colaborare cu fosta Securitate, 
a declarat, joi, 10 august a.c. , că nu a avut 
nici un fel de colaborare cu fosta Securitate 
și că nu a fost nici ofițer și nici informator al 
Securității. (MF)

Basescu 
în Afganistan 
■ Șeful Statului a Vizitat strucție cu participarea ur

• Diplomație. România și Muntenegru au 
semnat, la Podgorița, prin Consulul General 
al României la Podgorița, Mihail Florovici, și 
adjunctul ministrului de Externe al Republicii 
Muntenegru, Ljubomir Misurovic, Comuni
catul comun referitor la stabilirea relațiilor 
diplomatice, a anunțat, joi, 10 august a.c., 
Ministerul de Externe. (MF)

Vlădescu, somat
Alba IuUa (MF) - Vice- i 

președintele Partidului i 
Conservator Nicolae Po- i 
pa i-a cerut, joi, 10 au- ș 
gust a.c., într-o conferin- i 
ță de presă, ministrului î 
Finanțelor Publice, libe- ș 
ralul Sebastian Vlădes- i 
cu, să-și dea demisia de ; 
onoare, pentru că a de
clanșat o adevărată cri
ză in sistemul fiscal. Po- j 
pa a spus că Sebastian i 
Vlădescu a greșit din î 
nou în mod flagrant și i 
grav, prin erorile din Co- i 
dul Fiscal, unde unele ș 
prevederi referitoare la ; 
impozitarea microîntre- i 
prinderilor se bat cap în : 
cap. „A veni din nou a- I 
cum cu Codul Fiscal și i 
a-1 supune dezbaterii și •: 
adoptării de către Par
lamentul României pen
tru necorelări și greșeli î 
evidente de clasa I nu ; 
mi se pare corect, pen
tru că ajungem de râsul i 
curcilor, cum se spune. 
Grupul PC din Parla
ment a avut dreptate i 
când s-a retras de la dez- i 
bateri pentru că am se
sizat aceste erori", a ( 
mai spus Popa. ț

Dinu Patriciu
(Foto: EPA)

Sebastian Vlădescu
(Foto: EPA)

Alianță 
PNL-PSD? 
Buzău (MF) - Vice
președintele Partidului 
Democrat, Cezar Pre
da, a declarat, joi, 10 
august a.c., într-o 
conferință de presă 
susținută la Buzău, că 
Dinu Patriciu „a avut 
în minte tot timpul 
alianța între PNL șl 
PSD". Preda a adău
gat că Patriciu a dorit 
colaborarea între cele 
două partide „mânat, 
bineînțeles, și de inte
resele economice ale 
domniei sale". Liderul 
democrat a adăugat, 
cu aceeași ocazie, că 
este „ferm convins că 
liberalii nu se gândesc 
la așa ceva".„Cred că 
cei cu care PD a în
cheiat o Alianță, sunt 
la fel de responsabili 
de obligațiile care ne 
revin în fața electora
tului pe construcția 
PD-PNL", a încheiat 
Cezar Preda. Decla
rațiile lui Preda vin 
după ce Dinu Patriciu 
a declarat: „Doresc să 
aduc PNL cu adevărat 
la guvernare. Astăzi 
PNL face parte din 
guvernare, dar, din 
păcate, nu este o 
guvernare liberală. Cu 
PSD-ul s-ar putea...", 
a spus Patriciu.

și contingentul româ
nesc militar desfășurat 
pe teritoriul afgan.

București (MF) - Președin
tele României, Traian Băses
cu a efectuat, joi, o vizită în 
Republica Islamică Afganis
tan, unde s-a întâlnit cu preșe
dintele Hamid Karzai și cu 
membrii guvernului de la Ka
bul, informează un comunicat 
al Administrației Preziden
țiale. „în cadrul întrevederi
lor cu oficialii afgani, șeful 
statului și-a exprimat voința 
politică a României de a con
tinua și diversifica dialogul 
politic cu Afganistanul, pe 
măsura dezvoltării instituții
lor democratice", se spune în 
comunicat.
Proiecte de reconstrucție

Un obiectiv important al vi
zitei îl constituie dezvoltarea 
relațiilor economice bilatera
le, prin identificarea și deru
larea unor proiecte de recon-

strucție cu participarea unor 
companii românești. De ase
menea, președintele s-a întâl
nit cu comandanții ISAF și 
OEF, la întrevederi fiind a- 
bordate aspecte ce țin de an
gajamentul comunității inter
naționale privind restabilirea 
securității și stabilizarea Afga
nistanului. Șeful statului a vi
zitat contingentul românesc 
militar prezent în Agfanistan. 
Mașini noi pentru militari

Președintele Traian Băses- 
cu a declarat că ARO-urile mi
litarilor români vor fi înlocui
te cu mașini americane de lup
tă Humvee, fapt despre care 
ministrul Apărării, Teodor Ata- 
nasiu „nu știe încă". Băses- 
cu a fost întâmpinat pe aero
portul din Afganistan de o de
legație sosită la bordul unei 
mașini americane de luptă 
Humvee. „Uite băieți, cu ma
șinile astea o să înlocuim ARO- 
urile, însă Atanasiu (minis
trul apărării) nu știe încă", 
le-a spus Băsescu ziariștilor 
români.

»J

Marea Britanie,
■ Planurile de atentate
asupra unor avioane de 
pasageri puteau produ
ce „asasinate în masă".

Londra (MF) - Poliția bri
tanică a anunțat joi, 10 august 
a.c., că a dejucat un complot 
terorist care consta în detona
rea unor explozibili cel mai 
probabil în stare lichidă, disi
mulați în bagajele de mână, 
la bordul unor avioane comer
ciale care efectuau curse în
tre Marea Britanie și SUA. 
în timpul zborului

„Un plan terorist de an
vergură, vizând aruncarea în 
aer a unor avioane în timpul 
zborului a fost dejucat", a de
clarat un purtător de cuvânt 
al Scotland Yard, care a preci
zat că poliția bănuiește că in-

Atentat în orașul Najaf
Najaf (MF) - Cel puțin 35 de persoane 

au fost ucise și alte peste 90 au fost rănite, 
joi, 10 august a.c., în orașul sfânt Najaf, în 
urma unei explozii dintr-o piață situată în 
apropierea unui lăcaș șiit, a anunțat poliția 
irakiană, citată de Reuters. Conform unui 
medic, Riyadh al-Shibli, 35 de persoane au 
fost ucise și 94 rănite, iar postul șiit de tele
viziune al-Forat a anunțat că au avut loc 
două atacuri, incluzând atentatul sinucigaș 
care a distrus complet punctul de control.

FiOlcStC» în cadrul unor proteste vio
lente, care au avut loc în capitala Indiei, 
între trupele paramilitare și studenți, au fost 
înregistrate victime, un student. Ghulam 
Mohammad Sheikh, fiind împușcat mortal.

(Foto: EPA)
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Victime. O rachetă lansată joi, 10 august a.c., de gru- j ' 
parea șiită libaneză Hezbollah, a lovit o casă din nordul 
Israelului, provocând moartea a două persoane, printre care ( 
și un copil De la începerea războiului au căzut victime gloan
țelor și bombardamentelor aproximativ 1.000 de persoane.

__________________________________ . - -3 (Foto: EPA)

Panică în aeroportul din Londra.

alertă
te britanice au ridicat nivelul,; 
de alertă în țară de la „sever" 
la „critic", gradul maxim de , 
alertă, pe o scară de la unu la 
cinci, ceea ce înseamnă că „un 
atac este considerat iminent".
Suspecți reținuți

I

Poliția a adăugat că a reți
nut 21 de suspeeți 1ÎS cadrul 
„operațiunii majore" care a 
pețmis dejucareșș, planurilor y 
de atentate teroriste. „Nu cW&h 
dem că atentatul urma să fie '5, 
comis chiar astăzi", â afirmat " 
o sursă din Scotland Yard. 
„Dispuneam de informații și 
a trebuit să acționăm împătri- 1 
va unui atac plănuit", a adău-.

tenția teroriștilor era aceea 
de a distruge curse aeriene 
dinspre Marea Britanie spre 
Statele Unite, în scopul produ-

(Foto: EPA)

cerii „unor asasinate în ma
să, la o scară inimaginabilă".

Imediat după anunțarea ope
rațiunii, serviciile de securita-

gat aceasta, joi 10 august. 
„Planul consta în îmbarcarea 
unui dispozitiv explozibil deja 
fabricat, nu în asamblarea a- 
cestuia la bord", a precizat 
sursa citată.

„Dana", codul Monei Musca
București (MF) - Deputatul 

PNL Mona Musca a susținut 
o conferință de presă joi, 10 
august a.c., în care a resunos- 
cut că a semnat un angaja
ment cu Securitatea: „în 1977, 
după ce mi-am dat definitiva
tul, am luat un post la studen
ții străini, din Timișoara. Ime
diat după angajare, după o dis
cuție cu prodecanul, la părin
ții mei, la Timișoara, a venit 
un domn care spunea că se ocu
pă de problemele studenților 
străini", a spus Musca. Ea a 
precizat că acel „domn" se

numește Eugen Lăcătiș și i-a 
cerut să semneze un angaja
ment privind furnizarea de

Mi s-a cerut să 
senmz eventualele 
note informative 
cu numele de cod 
„Dana".

Mona Musca

note scrise referitoare la stu
denții străini. Musca a spus 
că nu a ezitat să semneze acest

angajament, pentru că a cre
zut că servește, pe de o parte, 
intereselor de securitate ale 
României, iar, pe de altă par
te, siguranței studenților stră
ini din Universtitate. „Mi s-a 
spus: «Dumneavoastră aveți o 
responsabilitate față de stu
denții străini, pentru că ei își 
transferă uneori confliectele 
din țările lor de origine, și 
există și aici oameni care îi 
stimulează, astfel că viațâLjțV 
este câteodată în pericol»^. a 
spus Musca, explicând -de ce 
a semnat acel angajament.

Neînțelegeri
București (MF) - Veres- 

toy Attila, a declarat că 
reprezentanții Coaliției și 

'miniștrii nu au reușit să 
stabilească nominalizările 
pentru înlocuirea secre
tarilor de stat remaniați, 
arătând că Finanțele, Inte
grarea și Mediul sunt do
menii disputate de mai 
multe partide.

Verestoy Attila a mai 
arătat că „miniștrii au în- 
țe&essă comunice domeni
ile care vor fi coordonate 
de secretari de stat".

American, acuzat de spionaj
Washington (MF) - Un ma

rinar american, în vârstă de 
21 de ani, a fost acuzat de spi
onaj pentru că ar fi încercat 
să divulge informații clasifi
cate unor agenți străini, a anun
țat Marina Statelor Unite, ci
tată de Reuters. Conformunor 
oficiali din Apărare, subofi
țerul Ariel Weinmann ar fi 
spionat în favoarea Rusiei. 
Marina a trimis rechizitoriul 
preliminar, cu acuzațiile de 
spionaj și dezertare, șefului

Comandamentului Forțelor 
Navale ale Statelor Unite, ca
re trebuie să decidă pentru ce 
va fi judecat Weinmann, de 
Curtea Marțială. Marina a 
afirmat că Weinmann, tehni
cian de rangul trei, însărcinat 
cu stingerea incendiilor, a în
cercat să transmită informații 
unor agenți străini: la Mana
ma, Bahrain, în martie 2005; 
la Viena, Austria, la 19 octom
brie 2005; la Mexico City, la 
19 martie 2006.

Imigranți.
t - în cursul ziler> 

de ieri, 10 au
gust a’.c., un nu-

■ măr de 77 de
■ imigranți ile-
■ gali a ajuns în
’ portul Lps Cris- < 

tianos din Spa- 
L nia. Imigranții 

veneau din in- 
sulele Canare i

. și din Insulte i
■ Tenerife. (Foto’țPA) j
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• Sancțiuni. în urma acțiunilor și controale
lor efectuate în trasee, polițiștii hunedoreni 
au aplicat 149 amenzi la legea circulației, 
din care 15 la regimul de viteză și au ridicat 
în vederea suspendării patru permise de con
ducere. Au fost aplicate amenzi în valoare 
totală de 19.265 lei noi. (M.T.)

• Deveni peste hotare. Ansamblul folcloric 
^Pădureanca" al Palatului Copiilor din Deva a 
plecat ieri către Cipru pentru ă participa la

un Festival Internațional de Folclor, fiind me
sagerii României în cadrul manifestării. (S.B.)

Șomaj în 
scădere

Deva (C.P.) - Rata șo
majului înregistrată în 

'■ luna iulie în județul Hu
nedoara este în scădere. 
Nivelul acestei rate a 

'fost luna trecută de 
7,36%, în condițiile în 
care în luna iunie 2006 
rata șomajului era de 
7,88%, iar în iulie 2005 
rata înregistrată era de 
10,47%. în evidențele și 
plata Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Hunedoara 
sunt 15829 șomeri, a de
clarat Vasile Iorgovan, 
directorul instituției. Pe 
localități numărul șo
merilor este următorul: 
Deva - 1574 persoane, 
Brad - 1643, Hunedoara 
- 1863, Călan - 1560, Pe
troșani - 1488, Hațeg - 
1726, Lupeni - 1384, Hia 

. - 610, Vulcan - 820, Petri- 
la - 688, Simeria - 454, 
Aninoasa - 241, Orăștie - 
1838.

Lucian Heiuș

Dosare
penale
Deva (C.P.) - DGFP 
Hunedoara a trans
mis, în primele șapte 
luni âle anului, or
ganelor în drept, 
pentru continuarea 
cercetărilor, 44 de 
procese verbale de 
verificare prin care s- 
au stabilit prejudidi 
în sumă totală de 
16801 mii lei noi. în 
aceeași perioadă, la 
nivelul județului 
Hunedoara, au fost 
efectuate un număr 
de 1342 de acțiuni 
de inspecție fiscală, 
finalizate cu 
încheierea unui 
număr de 1540 de 
acte de control. 
Inspectorii fiscali 
hunedoreni au apli
cat pentru diverse 
abateri 264 de 
amenzi contraven
ționale a căror va
loare a fost de 227 
mii lei noi și au con
fiscat venituri în su
mă de 6936 mii lei 
noi, a declarat Lu
cian Heiuș, directorul 
DGFP Hunedoara.

Raliuri
■ Tinerii amatori de 
viteză au șansa să par* 
ticipe la o cursă legală 
de mașini.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnfonnmedia.ro

Deva - Ideea organizării 
manifestării sportive aparține 
Primăriei Brad, ACR Hune
doara, Poliției Rutiere, repre
zentanții acestor instituții 
considerând că o astfel de în
trecere, de această dată lega
lă, va veni în sprijinul tineri
lor pasionați de viteza cailor 
putere. „Le vom oferi posibi
litatea să concureze într-un 
loc unde există siguranță, nu 
cum se mai întâmplă acum 
noaptea, prin zona Bălata”, a 
declarat Ștefan Varga, direc-

Căminele culturale, în atentia MCC
■ Guvernul va aloca, în 
septembrie, o sută de 
milioane de euro pen
tru căminele culturale.

Sanda Bocaniciu
sanda.tMcankiu@informmedia.ro

Deva - Fondurile sunt alo
cate în special pentru cămi
nele culturale din zonele 
rurale. Banii vor ajunge la 
destinație printr-un program 
multianual al Guvernului, ca
re va fi lansat în acest an.

z- Vasile Iorgovan

Anumita ealmeta șl birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zltnie. hnestea sânt locațiile unita puteți 
S3 citiți jfWTUfî Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara 
• ffiatHnet medical docrtor Chiriac Vasils, din Hunedoara
- Stasul notarial Farca; Ladldai din Hunedoara

Cabina! medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune
doara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara 

■ Farmacia veterinara SC. Mira Vet Impex SRL., Hune
doara

E S.C. Stat Ice S.H.E, din Deva
-Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinei medical doctor Todor Adriana, din Slmerja

■

PSD face bilanțul migrațiilor
■ Aleșii locali care au 
părăsit PSD nu vor mai 
fi primiți înapoi în par
tid, susține Vaida.

Deva (M.S.) - Cei 78 de aleși 
locali care au plecat din Par
tidul Social Democrat (PSD) 
Hunedoara nu vor mai fi pri
miți înapoi, a anunțat preșe
dintele organizației, Victor 
Vaida. „Nu vom mai accepta 
ca acești oameni să se mai în
toarcă în PSD. Trebuie să 
terminăm cu cei care s-au 
obișnuit doar alături de parti

Se dau bani pentru școli
■ Dotările școlilor hu- 
nedorene se vor îmbu
nătăți. Ministerul a alo
cat miliarde de lei.

Deva (S.B.) - Unitățile de 
învățământ din județul Hune
doara vor primi de la Minis
terul Educației și Cercetării 
sume cum nu a văzut demult 
timp învățământul hunedore- 
an.
Cărfi pentru biblioteci

Pentru dotarea cu material 
didactic școlile și liceele vor 
primi, fiecare, câte 28,7 mild, 
de lei vechi destinați labora
toarelor de fizică, chimie sau 
biologie, dar și cabinetelor de 
psihopedagogie și logopedice.

ilegale... „legalizate"
tor de concurs. La concurs se 
pot înscrie tineri (fete și 
băieți) care au carnet de con
ducere de cel puțin un an de 
zile, iar mașinile, fără modi
ficări, trebuie să fie înma
triculate în România.
Condiții de participare

„înscrierea în concurs se 
vă face, duminică, între orele 
10-12, pilotul de raliuri Mihai 
Câmpean va efectua verifi
carea tehnică a mașinilor și 
se va organiza o ședință 
tehnică. Vor fi acceptate în 
concurs mașini din 7 clase de 
putere, de 60, 80, 100, 130, 160, 
200 și peste 200 de cai putere. 
Probele vor începe la ora 13. 
Startul va fi dat, în premieră, 
cu ajutorul unui semafor, iar 
la linia de plecare vor fi câte 
doi concurenți. După par-

Decizia investiției a fost luată 
de Ministerul Culturii și Cul
telor (MCC), în urma datelor 
oferite de un Barometru de 
consum cultural realizat anul 
trecut. Atunci s-a constatat că 
circa 70% dintre tinerii de la 
sate spun că și-ar dori să 
vadă un spectacol, să asculte 
muzică, să vadă un film, să 
intre pe un program pe Inter
net însă nu au un loc unde să 
desfășoare astfel de activități. 
„Este una dintre cele mai 
salutare idei pentru salvarea 
culturii la nivel rural. în 

dele aflate la putere. Nu am 
pierdut foarte mult pentru că 
unii au venit din alte părți. 
Unii dintre cei care au ple
cat au fost șantajați, alții au 
fost șantajabili, iar unii au 
avut probleme care, ulterior, 
s-au rezolvat brusc”, a spus 
președintele PSD Hunedoara.

Potrivit acestuia, PSD Hu
nedoara a pierdut nouă pri
mari, între care și cei din 
orașele Aninoasa și Petrila, 
opt viceprimari și patru con
silieri județeni. Partidul a 
mai fost părăsit de 28 de con
silieri locali din municipii și

Toate școlile generale vor pri
mi câte 20 mii, lei pentru lab
oratoarele de fizică, iar cele 
35 de licee și grupuri școlare 
hunedorene vor primi câte
250 de mii. de lei pentru 
fiecare laborator ce urmează 
a fi dotat, adică 750 de mii. lei 
pe unitate.

Pentru cabinetele logope
dice și psihopedagogice se va 
aloca 5,2 mid. lei, respectiv 1.2 
mld.lei. în primul plan al a- 
cestei decizii a ministerului a 
fost însă achiziția de cărți 
pentru bibliotecile școlare. 
Potrivit procedurii aprobate 
de minister fiecărei unități de 
învățământ îi revine câte 
11.755.100 lei, la care se ada
ugă încă 70.000 lei pentru fie
care elev.

La Brad va avea loc un concurs automobilistic de viteză

curgerea distanței de 300 de 
metri, cel care trece ultimul 
linia de sosire va fi descalifi- 
cat.Taxa de înscriere va fi de 
15 lei noi. Concurenții care 
încearcă să trișeze sau să par
ticipe la pariuri vor fi desca
lificați”, a precizat loan Șta- 
ier, directorul ACR Hune- 

județul Hunedoara s-au făcut 
reparații mai ales la căminele 
din centrele de comune, dar 
mai este nevoie de dotare cu 
aparatură și mobilier pentru 
desfășurarea unei activități 
normale”, susține loan Sicoe 
- consilier cultural la Direcția 
Județeană Hunedoara pentru 
Cultură, Culte și Patrimoniu 
Cultural Național. Programul 
de finanțare are ca scop pro
tejarea și păstrarea patrimo
niului cultural imaterial din 
România. Cei o sută de mi
liarde de euro vor fi reparti- 

orașe și de 29 de consilieri de 
la comune. PSD Hunedoara 
numără acum 279 de aleși 
locali, dintre care 23 simt pri
mari, 15 viceprimari, șapte 
consilieri județeni și 234 de 
consilieri locali.

Victor Vaida (Foto: cl)

“Surprinde momentul”

care va premia cea mai surprinzătoare fotografie a vacanței
acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul într-un
mod inedit sau în cel mai simplu mod posibil, și faceți fotografii, 
vă rugăm să participați cu cea mai reușită dintre ele la concursul 
nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru,

0720/400437.

iar autorul ei va fi premiat pe măsură! Trimiteți fotografiile pe 
adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu 
- redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834.

AL

doara. întrecerea este inclusă 
în programul Zilelor municip
iului Brad. Primarul loca
lității, Florin Cazacu, a de
clarat că speră ca întrecerea 
să aibă succes. Anul trecut la 
concursul automobilistic de 
îndemânare au asistat peste 
2000 de persoane.

Cămin cultural (Foto: cl)

zați în teritoriu în perioada 
iulie 2006 - iulie 2012 pentru 
reabilitarea căminelor cul
turale, caselor memoriale și a 
caselor boierești, care ar 
putea adăposti manifestări 
culturale.

Furt din dis
cotecă

Vulcan (M.T.) - Un 
bărbat de 36 ani, Edmund 
V., din Vulcan, fără ocu
pație, cu antecedente pe
nale, este cercetat pentru 
că a furat țigări și bău
turi alcoolice dintr-o dis
cotecă din localitate. Va
loarea totală a prejudiciu
lui a fost de 429,9 lei noi, 
nefiind recuperat. Cauza 
figura în evidența celor 
cu „autor necunoscut”, 
bărbatul fiind acum cer
cetat pentru furt calificat.

(Foto: CL)Laboratoarele din școli vor fi modernizate

mailto:clara.pas@lnfonnmedia.ro
mailto:sanda.tMcankiu@informmedia.ro
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Sărbătoarea națională a Republicii Cfad (proclamarea inde- 
pendențel -1960)________________________
1456- lancu de Hunedoara a murit răpus de ciumă, lângă

Belgrad.________________________
1839 - S-a înființat, la Paris, «Soci
etatea pentru învățătura poporului 

român», care a contribuit la dezvoltarea 
conștiinței naționale românești.____
IKI - S-a născut scriitorul și’ ziaristul 
•meHcan Alex Haley, devenit faimos

englez Thomas

tat din viață poetul ți matematicianul Ion

iffll» A Mt loc eclipsa totală de Soare, ultima din 

secolul XX.

Cerul va fi parțial senin. Maxima va fi 
de 28°C, iar minima de 15°C.

Prognoza pentru douâ zile
Sâmbătă. Cer parțial senin. Maxima ter

mică va fi de 28°C, iar minima de 15°C.
Duminică. Cer temporar noros. Maxima 

va fi 28°C, iar minima va fi de circa 12°C.
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Soluția Integrantei din numărul precedent T - HUO - I - NOTA - STEA - CAIETE - 
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VACANTE - SLAB - CERT - ETIC - SIE - ACASA - TT - R - CIONT - EROI

Calendar Creștin-Ortodox________________________________
Sf. Nifon, patriarhul Constantinopolelui și Mitropolitul Țării 
Românești; Sf. Mare Mc. Evplu.
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Aveți poslbllllitaa sl jtlgațl bina cu prilejul unii călătorii 
în Interes personal. ! înteți tentat să vl asumați riscuri prea 
mari. Vă recomandăm să fiți prudent, nu lobați norocul.

Taur . __ __________
Parcurgeți r perioadă Importantă, ta care aveți șansa el 
faceți schimbari radicale ta lamentai ataairilR. in tain
moment pentru a încheia contracta,

Gemaal

Calendar Romano-Catolic
Sf. Clara, fc.

Calendar Greco-Catolic__________
S.Euplu, m. ; S. Clara de Assisi, c.

Energie electrică _________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.

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

Nume....
Prenume 
Adresa ...
....................... Tel...................... •

i

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

DA □ NU □

CtJV® I

Gaz metan ______ _______ ______ __
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
9.00 - 15.00 pe str. M. Eminescu bl. C1, sc.B și pe Aleea 
Crinilor bl. El 3, sc.B.

Afiă________________ __ __________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă

KRflUKEI
.................................................. .......... .........................................................

Ciulama de ciuperci
Ingrediente: 2 linguri cu vârf de făină, 6 

linguri de ulei, 2 conserve de ciuperci 
tăiate, 200 ml zeamă de la ciuperci, 100 ml 
lapte, sare, piper.

Mod de preparare: Se amestecă făina cu 
uleiul până obțineți o pastă. Se amestecă 
conținuu la foc mediu până începe să se co
loreze ușor. Se stinge cu zeama de la ciu
perci și cu laptele. Se adaugă sare și piper 
după gust. Se amestecă să nu se prindă de 
fund. Se mai adaugă zeamă, dacă este 
nevoie, până ajungeți la consistența dorită. 
De regulă trebuie să fie ca o smântână 
foarte groasă. Se adaugă ciupercile și se mai 
amestecă 2 minute. Se servește fierbinte 
cu mămăliguță. Poftă bună!

8:10 Greva foamei (come- 
▼Odie, SUA 2002). Cu: 

James Keach, Tim 
Matheson. R.: James 
Keach

9:50 Integrame despre 
integrare (2 episoade) 

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

1130 Teoria conspirației (r) 
12:10 Misterele din Sankt

El Petersburg (r) (s) 
13:00 Planeta în jeanși (r) 
1330 Desene animate: Club

Disney (SUA)
14130 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Cony și restul lumii (r)

El (ep. 26, comedie, SUA) 
1530 A fost odată... (come- 
▼lidie fantastică muzi- > 

cală, SUA 2005)
17:00 Cony și restul lumii (s) 
1730 Doctor Bedter (s) 
18:00 Misterele din Sankt

Petersburg (s) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit
Bțfilm serial, 

reluare) 
10:00 Fantomas contra 

Scotland Yard 
(film, reluare) 

12:00 Apropo Tv (r) 
13:00 Știrile ProIV 
14:00 Râdeți ca-n viață 
▼QKRomânia, 1984). Cu: 

Gheorghe Dinică, llari- 
on Ciobanu, Oana Pel- 
lea, Stelian Nistor, 
Bogdan Gheorghiu. R.; 
Andrei Blaier 

16130 Tânăr și neliniștit (s).
EICu: Eric Braeden, 

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

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

Vremea

6:00 în gura presei cu
Mircea Badea

7:00 Știri 
9:00 In gura presei 

(reluare). 
Revista presei 
cu Mircea Badea. 

10:00 Concurs interactiv
; 11:00 Anastasia 

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

12:00 Secretul Măriei 
□(film serial) 

13:00 Observator
cu Simona
Gherghe 

-13:45 Prințul piraților
S(film artistic, aventuri, 

SUA 1953). Cu: John 
Derek, Barbara Rush, 
Caria Balenda, Whit
field Connor

16:00 Observator 
17:00 Zodia fluturelui (talk

show)
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:20 Evadare din Akatraz
(thriller, SUA, 1979).

** Cu: Clint Eastwood, 

Patrick McGoohan. R.: 
Don Siegel

22:15 O tură de aventură.
Prezintă Gianina Coro- 
ndan și Tom Wilson

22:55 Parfum de glorie... cu 
Cristian Gațu

23:50 Celebritățile timpului 
S tău (s)

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

0:20 Amant» de pe Pont 
&Neuf (dramă, Franța, 

1991). Cu: Juliette 
Binoche. R.: Leos 
Carax

235 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:40 Trădarea (r) (thriller, 
«2 Franța, 1982). Cu:

Nathalie Baye, Philippe 
Leotard. R.: B. Swaim 

5:20 Integrame despre into
nare (2 episoade)

2030 A fost odată în China 
-3 (film artistic, acțiune, 
SUA 1993).
Cu: Jet Li, 
David Chiang, 
Rosamund Kwan, 
Shun Lau, 
Siu Chung Mok, 
Xin Xin Xiong. 
Regia: 
Hark Tsui 

22^45 La Serviri (r) 
2330 American Ninja 

H(film artistic, acțiune, 
SUA 1986).
Cu: Michael Dudlkoff, 
Steve James, Judie 
Aronson. R.: Sam 
Firstenberg

145 A fost odată In China 
S3 film, r)

3:40 Omul care aduce 
Scartea (r)

3:45 Stilul Oana Cuzino (r) 
4:30 Apropo Tv (r) 
530 La Bloc (r) 
6:00 Teo (r)

20:45 Săratul dragonului
* *?(acțiune, SUA/Franța, 

2003). Cu: Jet Li, Brid
get Fonda, Tcheky 
Karyo, Max Ryan. R.: 
Chris Nahon

22:45 Noroc neprevăzut 
H(thriller, SUA, 2000). 

Cu: James Marshall, 
Dennis Hopper. 
Tânărul Jack Sweeny 
încearcă din răsputeri 
să-și găsească o sluj
bă. Refuzat din nou, 
din cauza cazierului, la 
o bancă, Jack o 
cunoaște pe Rebecca și 
este martor la un 
schimb de împușcături 
între două bande cri
minale și polițiști.

1:00 Incredibil, sau 
□adevărat (s) 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Legături de familie 

□(dragoste, India, 1998)
600 Dădaca (s, r)

—...
Azi aveți noroc șl putațl H daplșlți orie» dlllsulate. Ek 
o zi buni pentru exaimi |l proiecta, il heombMri ii 
acordați mal multă atenție partanarulul,

Rac
S-ar putea el tatlmpIrm- jv<zăț}ta ătacir.. dli .a^i 
Borării dificile cu 9 femele, fiu aste cazul să Ml tagrlj 
aveți capacitatea să depășiți iorMI greBioml,

Leu .................. .................... .......... ...... ~..............'/

La serviciu suM| perseverent șl țineți nupărăt il ducațl 
ia bun sfârșit D tawre delicata. Baplimla fl, at I Ita li 
acordați mal multi atenție color tineri din familie.

Fecioară ... .... . . ....L-j..,..___
Dimineață s-ar putea si nu mal plecați tatr-o călătorie ta 
interes personal, din motive Independente do dumneav- 
oastră. Oricum ma|l un program foarte încărcat.

Balanță

coli-
l|lr

.........yffi-.—ffeTIH ■■

Rartsiwll d» afacer. vil nnmMI ideile «Iglreli ți vl iuc^d 
Inițiativele legate de o Invaitițlc Profeți Bn acest cofiflF <. 
favorabili Sunteți plin di energic.

Scorpion

Puteți avea succes ta afaceri. Aveți Idei bene ți iim# iM9M 
inspirate. Re 9 Bine să evitați discuțiile ta mMMMte cs 
colaboratorii. Dacă reușiți, rămâneți calm.

Săgetător _____ ■1 . ; • ■ .....

va sfătuim sa iNila|l rai antilER i!nn|Ic gnHtanalcB cin- 
timentale, chiar riatl sunteți foarte preocupat dta «vM 
Intuiția va ajută să rezolvați probleme delicate.

Capricorn______ , •____ ;___ .____________ : ... ■
Aveți □ zi grea la serviciu, cu multa problama de rezolvat. 
Vă descurcați, Iar colegii vă apreciază pwstverența ți ideile 
originale. Relațiile partenerlale sunt excelente.

Vărsător ___________ _______ _____________ _ _ ________________

Cu multă perseverență, reușiți să rezolvați problemele de 
serviciu. Azi sunteți nervos șl rlscați să vă tPBZtțl tn situații 
neplăcute. Ml recomandăm să fiți atent ram mo^|I.

Pești __ ____________________
Sunt favorizate întâlnirile cu prietenii și călătoriile. Aveți ‘ 
mari șanse de reușită în jfecerb Faceți cunoștință cu o per» 
soană mal în vârstă care vă propune o colaborare.
------------------ i J

t

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
630 La Tormenta (r) 730 
Visuri fără preț (r) 830 Cio
colată cu piper (s, Brazilia,

8:00 Cronici-mediteraneene 
9:00 Sărutări furate (s) 10:00 
Plaja lui Măruță 1130 CE de 
Atletism (r) 1230 Dragul de > 
Raymond (s) 13:00 Enigme în 2003) 1030 Iubirea mea, 
Carpați (s) 14:00 Fergus Mc- păcatul (s) 11:30 Celebritate 
Phail (s) 14:30 Aventuri (r) 1230 Minciuna (s) 1330
secrete (s) 15:00 Împreună : înger sălbatic (s) 1530 Mari- 
în Europa! 16130 Jurnalul TVR lyn (s) 1630 Visuri fără preț (s) 
(r) 16:30 Tenis 17:35 Sărutări 1730 Poveștiri adevărate 
furate (s) 18:30 Ulița spre 1825 Vremea de acasă 1830 
Europa 19:00 CE de Atletism Rebelde (s, Mexic, 2004) 2030 ‘ 
21:10 Festivalul Callatis 2006 La Tormenta (s) 2130 Tărâ- 
22:30 Agenda festivalului: mul pasiunii (s) 2230 Bărba- 
2245 Festivalul Callatis 2006 .............................
23:45 Jurnalul TVR 0:15 Club i 
Callatis 2006 1 45 Ulița spre 
Europa (r) 2:15 Crimă în 
New Hampshire (dramă, 
SUA, 1991) 4:00 Lecția de 
engleză (r) 430 Cronici me
diteraneene (r) 5:00 Aventuri 
secrete (r)

tul visurilor mele (s) 2330 Ce
lebritate (s) 030 Poveștiri ade- ♦ 
vărate (r) 130 De 3x femeie ■ 
(r) 3:00 Acasă în bucătărie (r)

3

J

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

730 Flavours, 3 bucătari (r)
8:00 Sport cu Florentina 840 
Mariana - Prețul inocenței (r) " 
9:40 Sunset Beach (s) 1040 
Dragoste și putere (r) 1130 
Tele RON 13:00 Garito-p. I+II 

' 16:05 Dragoste și putere (s)
17:00 Miss World România

1135 Nebunie în Alabama 
(dramă, SUA, 1999). 13:30 
Totul pentru bani (comedie, 
Franța, 2004). 15130 Răzbu
nare în pijamale (comedie, 
SUA 2004). 1630 A mia do
rință (comedie, SUA 2005). 
18:05 Femeile adevărate sunt 
pUnufo (comedie, SUA 2002). 
19:30 Cinema, cinema, cine
ma (SUA 2006) 20fl0 Apă Alu
necată (horror, SUA 2005). 
21:50 Ceva, cwa tot o Ieși (co
medie, SUA, 2003). 24:00 
Deadwood (Ep. 1, dramă, 
SUA, 2004).

EALITATEA

10:30 Căsătoriți pe viață (s, 
SUA, 2001) 1135 Desene ani
ma te: Mr. Bean 12:00 Quizzit
13:00 Țara Iu' Papură Vouă s 2006 1730 Trăsniți în NA.T.0. 
13:15 Look who is winning i " " '
1430 Nu suntem blonde (r)!
15:30 A treia planetă de la 
Soare (s, aventuri/SF, SUA, j 
1996)16:00 Naționala de bere i 
1630 Cuscrele (s) 1730 Do-. (r) 24:00 Miss World Româ- 
cul 13 (s) 1830 Știri Național 
TV 1945 Țara Iu’ Papură Vouă 
20:00 0 dragoste trăsnită (co
medie romantică, SUA, 1993) 
22:00 Adio, Texas! (western, 
Italia/Spania, 1966)

I«

(r) 18KX) Focus 19:00 Maria- 
na - Prețul inocenței (s) 2000 
Fără speranță (thriller) 2200 
Farsele lui Juganj 2230 Focus 
Plus 2330 Trăsniți în N.A.T.0.

nia 2006 (r) 0:15 Pedeapsă ca
pitală (acțiune) 2:15 Focus Plus
(r) 3:00 Sunset Beach (s)

1000 Realitatea de la 10:00 
1320 Deschide lumeal 1400 
Realitatea de la 1400 15:15 
Deschide lumeal 1700 Reali
tatea de la 17:00 1745 Edi
torii Realității 1800 Realitatea 
de la 18:00 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:15 Reporterii 
Realității 2100 Realitatea de 
la 21:00 21:55 Prima ediție 
22:00 Zece fix. Cu Stelian 
Tănase și Mircea Dinescu 
2300 Realitatea de la 23:00 
2320 Documentarele Realității 
2400 Realitatea de la 24:00

«««

935 Krypto, câinele erou (s, r) 
10:30 Icstrim Tivi (s) 11:00 Ilu
zia iubirii (film, r) 1330 Krypto, 
câinele erou (s) 14:00 Desco
peră România (r) 14:15 Lumea 
PRO CINEMA (r) 1445 Terapie 
intensivă (r) 16:00 Cheers (r) 
1630 Locotenentul Roberts (co
medie, SUA 1955) 19:00 Tera
pie intensivă 20130 Calea miste
relor (s, SF, Canada/SUA 2000) 
22:00 Aventură de o noapte 
(dramă, SUA 1997) 0:15 Alias 
(s, SUA, 2001) 1:15 Aventură 
de o noapte (r)

6:55 Viața dimineața 900 Ve- 
rissimo 10:00 Euromaxx (r) 
1030 Euroblitz (r) 11:00 Ne 
privește 12:00 Destinații la 
cheie (r) 1305 Esentze (r) Cu ' 
llinca Vandici 14:35 Lumea i 
cărților 1500 Teleshopping ; 
1535 Euromaxx (doc.) 16:00 
Documentar 1700 Vis de va- J 
canță. Emisiune de turism ; 
1730 Pasul Fortunei. Cu Ura- • 
nia 19:00 Știri 19:20 Hobby; 
Mix. Emisiune de divertisment '<■ 
20:00 Trenul vieții. Talk-show. 
Cu Liana Stanciu 22:00 High 
Life. Cu Monica Stan 23:00 ' 
Documentar 2400 Știri 0:15 
Vedetele se întreabă (r)

900 Confruntări și fiare ve'f f

10:00 Natura dezlănțul'fa- 
11:00 Mașini extreme 12:00 
Motociclete americane 13D0 
Jafuri imposibile 141XJ Muzeul 
de ceară Madame Tussaud 
15:00 Confruntări și fiare vechi 
16:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 17:00 Curse 18:00 
Automobile americane recon
diționate 1900 Regii construc
țiilor - Snohvit - Arctic Gas 
20:00 Vânătorii de mituri 
2100 Motociclete americane 
2200 0 pradă mortală 2300 
La un pas de moarte 2400 
Mașini pe alese 1O0 Vânătorii 
de mituri
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SĂNĂTATE Pleacă asistentele medicale
• Remediu natural. Morcovii sunt bogați în 
betacaroten, un antioxidant puternic, care 
protejează pielea de acțiunea agresivă a 
razelor solare și ajută la refacerea pielii după 

Expunerea îndelungată la soare. Consumul 
de suc de morcovi pregătește pielea pentru 
bronzare. (C.P.)

Medicul de familie
Deva (C.P.) ■ Migrația pacienților de la un 

medic de familie la altul a fost curmată de 
noile legi ale Sănătății. Printre măsurile a- 
doptate odată cu demararea reformei în siste
mul medical, se numără și cea legată de tran
sferul asiguraților de la un medic de familie 
la altul. Oamenii nu vor mai putea trece de 
pe lista unui specialist pe lista altuia, o dată 
la trei luni, așa cum se întâmpla până acum, 
ci la minimum șase luni. Asigurații care își 
schimbau des medicul de familie susțineau 
că doctorii nu le acordau suficientă atenție.

■ Spitalele se confrun
tă cu probleme din 
cauza plecării în stră
inătate a asistentelor.

Clara PAs___________________
clara.pasfinformmedla.ro

Deva - Mii de asistenți me
dicali au părăsit spitalele 
românești în ultimii ani și au 
ales să muncească pentru 
clinici sau persoane particu
lare din Italia, Elveția, Ger
mania și SUA. Piața forței de 
muncă va fi mult mai liberă 
după 1 ianuarie 2007 dacă 
România va adera la UE. 
Românii nu vor mai avea 
nevoie de permise de muncă 
sau vize și se vor putea anga
ja fără restricții în Suedia, 
Irlanda, Spania, Portugalia, 
Finlanda. „La nivel de județ 
avem un deficit de personal, 
pentru că multe asistente au

plecat să lucreze în 
străinătate în Italia și Ger
mania. Dată fiind buna pregă
tire profesională sunt foarte 
apreciate. Sperăm să reușim 
să acoperim acest deficit cu 
tineri absolvenți”, a declarat 
Dan Magheru, directorul Di
recției de Sănătate Publică 
Hunedoara.
Condiții de angajare

Angajatorii străini care vor 
asistente medicale din Româ
nia caută în special femei, cu 
vârsta intre 20 și 40 de ani și 
experiență de minimum doi 
ani, dovedită prin carte de 
muncă.

Este foarte importantă 
cunoașterea limbii 9trăine în 
care angajatul profesează. 
Detalii despre actele necesare 
pentru plecare se pot găsi și 
la adresa www.omftn.ro, în 
România, venitul unui asis
tent medical variază între 200

Asistentele hunedorene aleg să muncească în străinătate (Foto: cl)

și 300 de euro, în funcție de 
vechime și de sporurile pri
mite. în Italia venitul lunar 
net este de 1300-2000 de euro,

în Germania de 1200-1500 de 
euro, în Elveția de 2500-3000 
de euro, iar in Statele Unite 
ale Americii de 5000 de dolari.

Diabetul zaharat
Deva (C.P.) - Diabetul zaharat este cea mai 

frecventă boală endocrină și este caracteri
zat prin complicații ce se dezvoltă în timp 
și afectează ochii, rinichii, nervii și vasele 
de sânge. Pentru a ieși învingător din lupta 
împotriva diabetului poți urma anumite 
tratamente sau poți adopta un regim diferit 
de viață. Responsabil cu producerea insulinei 
în organism este pancreasul. Dacă începi 
imediat tratamentul cu insulină, după ce ai 
fost diagnosticat cu diabet, pancreasul tău 
suprasolicitat va putea să se odihnească și 
să își revină.

Sindromul oboselii cronice Corecția vederii cu laser

4
■ț

144 de iile au mai rămas 
până la integrarea In UE

Deva (C.P.) - Valeria Popa, 
din municipiul Deva, susține 
că de mai multă vreme se 
simte foarte obosită și chiar 
dacă se odihnește nu reușește 
să-și recapete vitalitatea. Se 
întreabă ce este de făcut în 
cazul său.

Sfatul medicului: „în cazul 
d-nei Popa ar putea fi vorba 
de sindromul oboselii cronice. 
Pacienta trebuie să se pre
zinte de urgență la medicul de 
familie pentru examinare și 
pentru efectuarea unor ana
lize de laborator. în aceste

cazuri $e recomandă urmarea 
unei diete echilibrate, redu
cerea stresului, dar și asis
tență psihologică. Alcoolul și 
cafeaua, dacă le folosește, îi 
pot tulbura și mai mult som
nul; repausul total, la fel și 
sportul prea obositor, nu-i vor 
folosi. Nu trebuie să încerce 
metode de tratament nedove
dite ca eficiente, dar care pot 
fi nocive și costisitoare.

Există și riscul unor com
plicații dacă boala nu va fi 
tratată: depresie, dificultăți de 
ordin socio-economic”.

Deva (C.P.) - Tratamen
tul cu laser se realizează 
numai după un consult of
talmologie riguros. Exami
nările sunt nedureroase și 
se realizează ambulatoriu. 
Aplicația laser propriu-zisă 
durează cel mult un minut 
și jumătate. Durata totală 
este de 10-15 minute pentru 
un ochi. Intervenția nu este 
dureroasă. Anestezia se face 
prin instilarea de picături. 
După operație pacientul 
poate pleca acasă, iar de a 
doua zi vede foarte bine.

Poate conduce mașina, poa
te privi la televizor sau lu
cra la computer. Rezultatele 
definitive pot fi măsurate a- 
bia după patru-cinci luni de 
la intervenție, timp în care 
are loc vindecarea și stabi
lizarea acuității vederii. Cu 
cât defectul de vedere e mai 
mic, cu atât rezultatele sunt 
spectaculoase. în majorita
tea cazurilor, pacientul nu 
va mai avea nevoie de oche
lari. Dar viciul de refracție 
nu poate fi corectat întot
deauna în întregime.

un IHS H II:

www.prefecturahunedoara.ro
Deva (C.P.) - Acesta este site-ul Prefecturii Hunedoara. Aici 
se pot găsi informații publice, programul de audiențe și 
modul de transmitere a petițiilor electronice, informații 
despre înmatriculările auto, pașapoarte, apostilă.

în județ_________________________________________

- DN 7: Vețel - Ilia - limită jud. ARAD;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. ALBA;
- DN 68 A: Dobra - limită jud TIMIȘ;

CURS VALUTAR BNR - ll.08.2U06

1 dolar american_________________________ 2,7315 lei
1 gram aur 57,1252 lei

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

Soluția jocului din 
numărul precedent
9 4 2 7 1 6 3 8 5
1 7 6 3 5 6 2 9 4
5 3 8 94257 1
485697123
7 9 1 2 3 5 8 4 6
623184957
259463718
3.1 4 879 5. 62
867521439

Alegeri cu „cântec" la Camere
■ Noua echipă de con
ducere a CCI a Româ
niei este contestată în 
instanță.

Clara Păs______________________
clara.pas@in1armmedia.ro

Deva - Un număr de 26 de 
Camere de Comerț și Indus
trie teritoriale, între care și 
Hunedoara, contestă în ins
tanță modul în care s-a ales 
conducerea CCI a României, 
prima înfățișare în proces 
urmând să aibă loc în data de 
16 august. Anul acesta a fost 
un an de alegeri pentru siste

mul cameral, în care sunt in
cluse Camerele teritoriale, oa
meni de afaceri și membrii co
lectivi (patronate, asociații de 
afaceri). Fiecare dintre aceștia 
își aleg membrii în colegiul de 
conducere și desemnează un 
reprezentant pentru funcția de 
vicepreședinte a CCI a 
României. „Discuțiile au apă
rut în momentul în care re
prezentanții CCI teritoriale au 
solicitat schimbarea modului 
de acțiune a CCI a României, 
adică s-a cerut un sprijin real 
pentru activitatea din terito
riu și implicarea în proiectele 
naționale. Finalmente, reale
gerea lui Victor Babiuc, în

funcția de președinte a CCI a 
României, a fost nestatutarâ și 
s-a făcut fără a se avea cvoru
mul necesar. Instanța urmea
ză să se pronunțe în acest caz 
și în funcție de decizia aceste
ia se vor lua măsurile necesa
re”, a declarat Călin Pogăciaș, 
directorul CCI Hunedoara.

Subvenții 
miniere

Deva (C.P.) - Cele două 
companii miniere din ju
dețul Hunedoara vor be
neficia de subvenții. Uni
tățile miniere care vor 
primi subvenții pe produ
se sunt Minvest Deva cu 
96,6 milioane lei, CNH 
Petroșani cu 235,9 mii lei. 
Companiile vor beneficia 
și de o majorare a fon
durilor pentru masa cal
dă oferită personalului, 
CNH Petroșani urmând 
să primească 9,9 mii. lei, 
față de 7,8 mii. lei.

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

«wi» continuă să-ți
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!

facă viața mai ușoară!
• 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 - 11 august 2006
Nume______________________Prenume___________
Adresă__________________________________________
Telefon___________________Sunteți abonat?______

clara.pasfinformmedla.ro
http://www.omftn.ro
http://www.prefecturahunedoara.ro
mailto:clara.pas@in1armmedia.ro
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• Suplimentare. Guvernul a aprobat supli
mentarea bugetelor locale a 186 de loca
lități, între care și unele din județul Hune
doara, cu suma totală de 8,492 milioane de 
lei. Fondurile sunt destinate reconstruirii u- 
nor case de locuit din zonele în care s-au 
produs calamități naturale, inundații sau-alu- 
necări de teren.' (M.S.)

• Carosabil. Consiliul Local Deva a aprobat 
executarea unor lucrări de execuție a caro
sabilului poe strada I. M. Klain. Investiția a 
fost calculată la 99.368 lei și va fi suportată 
din bugetul local. (M.S.)

Războiul „Mintia" continuă

Declarații la control
Deva (M.S.) - Deputatul hunedorean Cos- 

min Nicula va cere Camerei Deputaților să 
publice pe pagina de internet conținutul 
declarațiilor date de parlamentari referi
toare la o eventuală colaborare cu fosta 
Securitate. „Voi cere să se facă public 
conținutul declarațiilor date la început de 
mandat ca să se știe dacă parlamentarii au 
făcut sau nu poliție politică. Aceste 
declarații au fost sigilate și nu mai știe 
nimeni, nimic, de ele”, a afirmat deputatul 
PSD. Parlamentarul a arătat că nu are 
încredere în membrii Consiliului Național 
pentru Studierea Arhivelor Securității 
(CNSAS), apreciind că acesta „este- contro
lat de mafia fostei Securități”. „CNSAS 
toacă banii de pomană. îmi este greu să 
cred că vor publica dosarele oamenilor 
politici sau ale jurnaliștilor cu greutate. Nu 
am încredere în CNSAS”, a spus deputatul 
Nicula. El a opinat că dosarele referitoare 
la colaboratorii fostei Securități trebuiau 
publicate imediat după anul 1990.

■ Directorul tehnic al 
termocentralei susține 
că prețul Gcal este sta
bilit la nivel național.

Deva (M.S.) - Termocen
trala Mintia nu poate trece în 
subordinea Primăriei Deva 
pentru că este un obiectiv de 
interes național, a declarat 
directorul tehnic al societății, 
Victor Vaida.

El a menționat că trans
ferul termocentralei ar fi fost 
posibil doar dacă termocen
trala ar fi produs, prioritar, 
energie termică, ori aceasta 
reprezintă numai 2 la sută 
din cifra de afaceri a SC Elec- 
trocentrale SA Deva.

„Termocentrala are un rol 
important în siguranța Sis
temului Energetic Național. 
Nu ne putem juca cu acest 
aspect. Este imposibil de pre
dat termocentrala către Pri
măria Deva”, a afirmat Vic
tor Vaida.

El a menționat, în replică 
la cele spuse de primarul Mir- 
cia Muntean, că prețul 
gigacaloriei este stabilit de 
autoritățile naționale de 
reglementare. „Costul giga
caloriei (Gcal) este format din

Termocentrala Mintia - Panoul de control

prețul de producție al termo
centralei, care este de 1,01 
milioane lei vechi. La acesta 
se adaugă prețul distribu
itorului Calor Deva, care este

de 580.000 lei/Gcal. Prețul 
național de referință este de 
900.000 lei/Gcal. De aici 
rezultă o diferență de aproape 
700.000 lei care va trebui

(Foto: CL)

plătită de cineva, de la 1 ia
nuarie, când dispar sub
vențiile de la stat pentru po
pulație”, a spus directorul 
tehnic Victor Vaida.

Cosmin Nicula (Foto: cl)

Sigur că este o dis
criminare, dar 

angajatorul este cel 
care poate pune con
dițiile. Cât este de 
legal nici nu mai con
tează!...
Liliana Sav, 
Mintia

Cred că acest lucru 
nu este normal și, 

din câte știu eu, legea 
pedepsește aceste 
nereguli cerute de 
angajatori celor ce 
caută serviciu!
Natalia Ban, 
CArpiniș

Cel ce dorește să se 
angajeze pentru că 

nu are serviciu și se 
lovește de o astfel de 
cerere a angajatorului 
să nu se simtă dis
criminat!?
Corina Butuc,
Deva

Angajatorii taie și 
spânzură! Pun atât 

de multe condiții 
încât cel ce caută de 
lucru se poate simți 
discriminat pentru 
foarte multe lucruri! 
Cristina,
Deva

Nu e corect ca an
gajatorii să ceară 

așa ceva! Ce să facă 
atunci fumătorii? Să 
caute de lucru la nes 
fârșit dacă dau peste 
astfel de condiții?... 
Sabina Popovici,
Deva

Salarii da artă
Deva. Galeriile de Artă 
„Forma", din Deva, găz
duiesc expoziția artistei 
Rodica Ailincăi.

Spactacote

Cinciș. Mâine , duminică 
și marți, la Complexul tu
ristic Casa Albă, siderur- 
giștii hunedoreni au pre
gătit un program atractiv 
dedicat „Zilei Siderurgis- 
tului". Programul va debu
ta mâine cu muzică de 
divertisment (ora 9.00) 
urmat de meciuri de fo
tbal, recitalul Grupului 
„CANON„ (ora 11.30), 
între orele 13.00 -18.00 
fiind pregătit un program 
de muzică de divertis
ment. Duminică vor avea 
loc întreceri de popice, 
iar pentru ziua de marți 
este pregătit un program 
de muzică de divertis
ment.
Brad. Casa de Cultură. 
Astăzi, ora 17.00: dublu 
eveniment editorial: pre
zentarea „Antologiei cen
tenare de poezie 1906 - 
2006,, de Emil Giurgiuca 
și a volumului „Perso
nalități brădene în lumina 
istoriei,, de Romulus 
Neag. în Piața Centrală 

Brad, de la ora 20.00, se 
va derula o seară de 
dans și recitalul Nicu 
Paleru. Mâine la Casa de 
Cultură, ora 11.00, va 

avea loc vernisajul expo
ziției de grafică a artistu
lui plastic Gheoghe Pâr- 
călăboiu și a celei de fo
tografii semnată de Miha- 
ela Bercea, intitulată 
„Chipuri și locuri - Gura- 
barza 2006„. în aceeași 

zi vor fi prezentate volu
mele „0 privire în trecu
tul mineritului aurifer din 
zona Brad,, și „Societatea 
MICA -1920-1948,, sem
nate de dr. Mircea Baron, 
în final se vor derula com
petiții sportive. în aceeași 

zi, de la ora 17.00 se vor 
decerna titluri de „Cetă
țean de onoare,, al muni
cipiului Brad, va avea loc 
premierea elevilor bră- 
deni laureați ai olimpiade
lor și concursurilor șco
lare la nivel național și se 
va derula un amplu spec
tacol de muzică populară. 
Spectacolul, intitulat „Te
zaur folcloric românesc, 
va fi prezentat de Marioa- 
ra Murărescu și susținut 
de numeroși interpreți și 
ansambluri folclorice hu- 
nedorene. Vor susține re
citaluri și invitați din alte 
județe, iar cei speciali 
sunt Maria Ciobanu și lo- 
nuț Dolănescu. Ziua se 
va încheia cu o seară de 
dans. Duminică, aceste 
manifestări, cuprinse în 
„Zilele municipiului Brad,, 
vor continua cu un raliu 
automobilistic (orele 
15.00 - 17.00) și cu un

UNDE
spectacol muzical pentru 
tineret (ora 18.30) ce va 
cu-prinde concerte ale so
liștilor și trupelor: Datina, 
Galaxy Dance, Body & 
Soul, Mircea Rusu Band, 
Anda Adam, Andreea Ele
na Crepcia și Adrian Po
povici (clape).
Hunedoara. Castelul Cor- 
vinilor. Astăzi și mâine 
vor avea loc manifestări 
prilejuite de sărbătorirea 
a 550 de ani de la moar
tea lui lancu de Hune
doara. Castelul Corvinilor 
din Hunedoara va fi îm
podobit cu steaguri me
dievale, iar personalitatea 
eroului bătăliei de la Bel
grad (1456) va fi evocată 
astăzi (ora 10.00), după 
care, în capela castelu
lui va avea loc un Te 
Deum la care vor partici
pa preoți catolici și 
ortodocși. Tot în prima zi 
a manifestărilor va mai 
fi lansată o marcă poș

tală personalizată și un 
plic „prima zi”, iar seara, 
de la ora 19.30, este pro
gramat un concert de 
muzică medievală sacră, 
în Sala Dietei. Mâine 
dimineață manifestările 
vor continua cu prezen
tarea unui film documen
tar realizat de TVR, după 
care, în curtea castelului, 
va avea loc un spectacol 
interactiv cu public, sus
ținut de „Ordinul Cavale
rilor Mediaș”. Evenimen
tul se va încheia cu un 
concert de muzică me
dievală.

Sport

Lupeni. Sâmbătă, ora
11.00. Fotbal. Stadionul 

Minerul. Meci din prima 
etapă a Ligii a ll-a: 
Minerul Lupeni - Corvinul 
Hunedoara.
Petroșani. Duminică, ora 
18.00. Fotbal. Stadionul 
Jiul. Meci din etapa a III- 
a, Liga I: Jiul Petroșani - 
Dinamo București.
Deva. Baza Sportivă 
„ReaISport”, situată lân
gă Stadionul „Cetate”, 
are, pentru cei care do
resc să practice minifot- 
balul, două terenuri cu 
gazon artificial (unul aco
perit). Prețul de închiriere 
a unui teren este cuprins 
între 500.000 și 1 milion 
de lei. Tel. 0742/ 051 
547, 0722/210 134.

Geoagiu. Ștrandul de la 
Geoagiu-Băi are program 
zilnic, între orele 9 și 19. 
Sâmbăta și duminica, cu 
începere de la ora 21.30, 
este deschisă discoteca. 
„Night Club Latino”, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club”, din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică. Rezervări: 
0254/221220.
„Aristocrat” - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42, 
și Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004- 
1723121382.
„John’s Caf6” - cocktail- 
bar din Deva, deschis, zil
nic. între orele 08.00 - 

02.00, pe str. Mihai Emi- 
nescu, nr. 2. Tel. 
0254/233511.

Pucuri

Deva. Parcul Cetate și 
Dealul Cetății sunt două 
obiective căutate de toți 
cei care doresc să se 
relaxeze în aer liber. De 
la poalele Cetății, de 
lângă Stadionul Cetate, 
se poate urca, pentru a 
vizita monumentul Devei, 
cu telecabina.
Simeria. Parcul Dendro- 
logic de pe malul Mu, 
reșului oferă celor dornici 
o ieșire în natură. Parcul 
este o atracție dendro- 
logică de renume mondial 
și oferă numeroase 
atracții din acest dome
niu.
Hunedoara. Grădina Zoo
logică. Situată în zona 
Ciuperca, poate fi vizitată 
de luni până vineri, între 
orele 8.00 - 18.00. 
Prețuri bilete: 5.000 lei 
pentru copii și 12.000 lei 
pentru adulți.

Straja. Stațiune de turism 
montan situată în județul 
Hunedoara, ia o altitudine 
de 1445 m, stațiunea 
Straja îndeplinește toate 
condițiile pentru o vacan
ță perfectă. Acces auto 
pe DN 66 până în 
Petroșani și de aici la 
Lupeni. Din Lupeni se 
urcă la Straja cu tele- 
șcaunul. Cu trenul, pe 
ruta Timișoara - Petroșani 
- Craiova, cu schimb în 
Petroșani către Lupeni.

Cabane la Straja:
Cabana „Casa Albastră”, 
încadrată la categoria trei 

stele, cabana oferă 10 
camere cu câte 2 paturi, 
dotate cu televizor și ser
vicii de restaurant (40 de 

locuri). Informații la tel. 
0721/121175.
Cabana Montana. Oferă 
servicii de două și trei 
stele pentru 24 de 
camere și 120 de locuri 
în restaurant. Speciali
tatea casei: Rulada Mon
tana. Camerele de trei 
stele sunt dotate cu tele
vizor și minibar. Infor
mații: Tel. 0254/560662 
sau 0723/324776.
Villa Mara. Oferă 70 de 
camere cu 2, 3 și 4 
paturi, dotate cu baie pro
prie și televizor. Restau
rantul, barul și sauna vilei 
vin în completarea aces
tor servicii, pentru a oferi 
turiștilor condiții ideale de 
recreere și odihnă.
Uricani - Câmpu lui Neag
- Cheile Buții
- Complexul Cheile Buții. 
Tel. 0254/210 279.^7’
- Pensiunea Retezat de ,a 
Câmpu lui Neag.
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• Ales în conducerea AJF. Reprezentantul 
clubului Gloria Geoagiu, Gavni Abrudan, a 

ifost desemnat, ieri, de delegat» duhurilor 
din Divizia D, pentru a ie reprezenta intere
sele în cadrul Biroului Executiv al Asociației 
Județene de Fotbal Hunedoara. (C.M.)

Probleme de tot la Jiul
Petroșani fCAf.) - Antrenorul Jiului, 

Florin Marin, nu va putea conta pe toți 
jucători din lot, nici pentru partida cu 

Dinamo, programată dumi
nică la Petroșani în cadrul 
etapei a ni-a a Ligii I. Ata
cantul Ionică Marinică este 
în continuare suspendat pen
tru cartonașul roșu primit 
în prima etapă. Lițu, Drida, 
Lungan și Adrian Ilie sunt

incerți. din cauza unor accidentări. în aces
te condiții, criza din lotul Jiului pare să 
nu se sfârșească, după ce în prima etapă 
cu FC Argeș a lipsit Paleacu care era sus
pendat, iar în runda a doua cu Rapid n-au 
putut juca Paleacu, Ionică Marinică și Adri
an Die (toți suspendați) și Lungan - acci
dentat.

■ Doar nouă formații s- 
au înscris la startul 
primului eșalon al fot
balului hunedorean.

ClPRIAN MARIMUȚ_______________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Fotbalul hunedore
an este pe cale să-și piardă 
rădăcinile. Campionatul Di
viziei D, cel care se află la 
baza piramidei activității fot
balistice din județul Hune
doara se confruntă cu o criză 
fără precedent. Doar nouă 
echipe s-au înscris la startul 
noului sezon și au trimis de
legați, ieri, la întâlnirea orga
nizată de Asociația Județeană 
de Fotbal pentru programarea 
turului.
Probleme financiare

Dintre cele 12 echipe care 
au activat sezonul trecut în 
Divizia D, patru au spus adio 
competiției, iar în schimb a 
promovat numai una din 
Campionatul Județean. Dacia 
Orăștie a urcat în eșalonul III, 
Retezatul Hațeg încearcă și ea 
să joace în Liga a IlI-a printr- 
o fuziune cu Inter Petrila, CS 
Deva II s-a desființat, iar 
Ponorul Vața nu îndeplinește 
criteriile regulamentare pen
tru omologarea terenului și a

Forță la mijloc
Vestea bună e că va reveni în echipă 

Paleacu. Acesta și-a ispășit suspendarea de 
două etape încasată după ce în turneul din 
Ungaria a scuipat un tușier și își va relua 
locul de titular în linia mediană a echipei, 
unde cu Găldean și Constantinescu ar putea 
da o nouă față jocului Jiului. Florin Marin 
a declarat că pentru Jiul este foarte impor
tant să obțină un rezultat bun în meciul 
cu Dinamo. “Avem nevoie de un rezultat 
pozitiv pentru moralul echipei. Sper ca 
suporterii să umple stadionul și să fie 
alături de echipă”, a afirmat tehnicianul.

Cursuri de planorism
Deva (C.M.) - Lotul județean 

de planorism se află într-un 
stagiu de pregătire la Oradea, 
motiv pentru care în această 
perioadă Aeroclubul Teritori
al Deva le oferă șansa de a 
zbura unor tineri care urmea
ză cursuri pentru obținerea 
brevetului de pilot sportiv. 
"La cursul pentru obținerea 
brevetului de pilot planoare se

Start în Liga a lll-a
Deva (C.M.) - Două echipe de pe Valea 

Mureșului, respectiv Mureșul Deva și Dacia 
Orăștie și două din Valea Jiului, CS Vul
can și Minerul Uricani, vor lua startul, azi, 
în cadrul campionatului celui de al IlI-lea 
eșalon al fotbalului românesc. Mureșul Deva 
echipă formată prin fuziunea echipei 
Mureșul Toplița cu CS Deva are ca obiec
tiv formarea unei echipe competitive și rea
ducerea publicului la stadion. “Vrem să 
oferim un fotbal spectacol, pentru a avea 
tribunele pline. în acest prim an, sperăm 
să ne clasăm în prima jumătate a clasa
mentului”, afirma Aurel Mureșan, președin
tele clubului. Dacia Orăștie, promovată în 
C după câștigarea Diviziei D și a barajului 
cu FC Cugir, își dorește să fie surpriza 
plăcută a campionatului, chiar dacă revine 
după o absență destul de îndelungată în 
eșalonul III. “Dacă majoritatea echipelor și- 
au fixat ca obiectiv evitarea retrogradării, 
noi suntem mai optimiști și vrem un loc cât 
mai sus. Vrem întâi de toate un start bun 
pentru a păstra alături de noi publicul și 
Primăria, singura care ne susține finan
ciar”, afirma Constantin Nenu, antrenorul 
Daciei. Cele două echipe din Valea Jiului, 
care sunt formații satelit ale Jiului și 
Minerului Lupeni, vor doar să aibă o viață 
cât mai liniștită, pentru a rula jucătorii 
echipelor pe care le suțin.

Mită arbitrilor
Deva (C.M.) - Titi Alexoi, 

antrenorul divizionarei D Vic
toria Călan, a pus pe tapet una 
dintre nuanțele cenușii ale fot
balului hunedorean, afirmând, 
ieri, în cadrul întâlnirii orga
nizate de AJF Hunedoara pen
tru programarea turului, că a 
mituit arbitrii. „După câteva 
etape în care nu am avut re
zultate bune, deși echipa juca 
bine, am decis împreună cu ju
cătorii să fim mai atenți cu ar
bitrii. Adunam câte 100.000 de 
lei de la fiecare și îi dădeam 
arbitrilor, iar timp de 10-11 e- 
tape am avut numai rezultate 
bune, iar băieții încasau pri
mele de joc”, a afirmat Alexoi. 
Solicitat să-i nominalizeze pe 
arbitrii corupți, tehnicianul a 
spus că nu dă nume, că nu are 
dovezi și că oricum respectivii 
arbitrii s-au retras.

Echipă nouă
Deva (C.M.) - între cele 16 

echipe care vor participa la 
noua ediție a Diviziei A a 
Campionatului Municipal de 
Fotbal se află o formație nou 
înființată care deși e la debut 
și-a anunțat pretențiile la câș
tigarea competiției. „Castelo 
Deva este o echipă formată 
din foști jucători care au acti
vat de-a lungul timpului la 
Corvinul și CS Deva. în lot 
sunt nume cunoscute în fot
balul hunedorean, precum 
Costăchescu (fost Corvinul), 
Tănase, E. Popa și Gigi Ștefan 
(foști la CS Deva), dar și actu
ali sau foști arbitri”, afirma 
Edy Kovacs reprezentantul 
echipei Castelo. „Am jucat de
ja două amicale cu câștigătoa
rea de anul trecut și cu divi
zionara B Dava Deva și am 
câștigat, iar dacă jucăm așa 
nu ne poate sta nimeni în 
cale”, preciza Kovacs. 

fost exclusă. în schimb, din 
Campionatul Județean a venit 
doar câștigătoarea Seriei Va
lea Mureșului, Agrocompany 
Băcia, întrucât lidera Seriei 
Valea Streiului, Știința Iancu 
de Hunedoara nu are resurse 
financiare și nu s-a înscris în 
campionat. “După 1990 în 
județ s-au desființat 37 de 
echipe și au dispărut tot 
atâtea baze sportive. Princi
pala cauză a încetării acti
vității o constituie problemele 
financiare cu care se confrun
tă economia județului”, afirma 
Mircea Sîrbu, președintele 
AJF Hunedoara. “Anul trecut, 
printr-un program inițiat de

M.................................

Prefectură am reușit o 
redresare a acestei situații 
prin înființarea mai multor 
echipe susținute de primăriile 
de comună. Din păcate, aces
tea nu au resurse decât pen
tru o participare în Campi
onatul Județean, iar la nivelul 

poate înscrie oricine dorește. 
Anual, pentru șapte tineri cu 
vârste între 16 și 23 asigurăm 
instruirea în regim gratuit 
printr-un program ce se desfă
șoară la nivel național”, afir
ma Adel Ștef, comandantul 
Aeroclubului Deva. Orice altă 
persoană dorește să urmeze 
cursul o poate face la prețul 
de 1.800 de euro. La zborurile

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeULU
Vara asia, Cuvântul Liber iți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei si vacanță, vrei să te si râsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, să 
gasesti o alta sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit !a tine, îți rămân bani si 
de mare, cu siguranța!

Cum do ti participa ?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNA, cu numai 8,9 lei (da. 
ai citit bine), sau prelungește-ti actualul

Profită de ace** c ncurs! 
Abonează-te acum!

Fotbalul hunedorean se confruntă cu probleme financiare
Diviziei D ne confruntăm cu 
această penurie de echipe fără 
precedent”, aprecia Mircea 
Sîrbu.
Campionat cu play-off

Numărul mic de echipe i-a 
obligat pe reprezentanții AJF 
să facă un artificiu pentru ca 
formația care va câștiga cam
pionatul Diviziei D Hunedoara 
să aibă drept de promovare în 
Liga a IlI-a. “FRF cere ca 
numărul minim de meciuri 
suținut de campioana județea
nă să fie de 22. Cum un cam
pionat cu 9 echipe are doar 16 
etape, trebuie ca primele cla
sate să joace un turneu play- 
off pentru a aduna încă șase 
meciuri prevăzute de regula
ment”, afirma Doru Toma, 
secretarul AJF. Asupra mo
dului în care se va disputa

la Deva
de pregătire pentru obținerea 
brevetului, de ieri, au partici
pat două eleve. “Planorismul 
m-a atras pentru că este un 
sport care oferă senzații deo
sebite.”, afirma Alexandra 
Gruian, elevă la CN Decebal. 
“Am venit, la planorism din 
curiozitate, iar senzația din 
timpul zborului m-a cticerit”, 
mărturisea Sonia Ciulean.

abonament cu inca cel puțin o iună, până 
in 28 august 2006! Trimite-ne o copie după 
chitanta, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, depune- 
o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iți aduce 
mai multe șanse de câștig’

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;

la poștă;
sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 

acest play-off între primele pa
tru clasate s-au purtat nume
roase discuții contradictorii, 
iar la final s-au supus la vot 
două variante. Victoria Călan, 
U. Petroșani, Agrocompany, 
Minerul Aninoasa și Gloria 
Geoagiu au votat și au avut 
câștig de cauză cu un vot în 
plus ca la startul în play-off să 
se țină cont de rezultatele di
recte dintre primele clasate. 
Iar voturile exprimate CFR 
Marmosim, Aurul Brad, Meta
lul Crișcior și Constructori 
Hunedoara pentru varianta de 
a se ține cont de punctele din 
clasament au fost necâștigă
toare. Totul se poate schimba 
însă, dacă vor reveni în cam
pionat Retezatul Hațeg, Inter 
Petrila sau posibil și alte echi
pe care mai au timp să se în
scrie până în 10 septembrie.

Pregătiri înainte de zbor

presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea 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 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena Șerban.
Succes!

CONCURS

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


vineri, 11 august 2006 LIBER

i n scurt
i J' J'j j'j'j'.r.rw  ■ J' •>■ J' j' j' j j j'jr J'J J- j t-r-j-■> > ■»' J' j ' j ■ ■» -■ J'■tj j ■ •/ • j '■>"J"'~r ■»' ■»' J" j- j- ■»1 ■> ■>1 •>' > • j

• Debut contra Braziliei. Naționala de 
handbal feminin tineret a României va debu
ta, sâmbătă, la CM din Canada, în compania 
reprezentativei Braziliei. Tricolorele au fost 
repartizate în grupa A, urmând să joace, în 
ordine, cu echipele Braziliei (sâmbătă), Tuni
siei (duminică), Sloveniei (14 august), Franței 
(16 august) și Japoniei (17 august). (MF)

In
■ Steaua rămâne favo
rită după turul cu Stan
dard, dar soarta califi
cării încă nu e decisă.

Becali nemulțumit, dar 
încrezător în calificare

București (MF) - Președintele CA al FC 
Steaua, Gigi Becali, a declarat la întoarcerea 
din Belgia că a fost dezamăgit de prestația 
jucătorilor Bănel Nicoliță și Nicolae Dică 
în meciul cu Standard Liege, scor 2-2, dar 
este convins că echipa sa se va califica. 
Becali a afirmat că a fost dezamăgit de trei 
jucători de bază, nominalizându-i doar pe 
Nicoliță și Dică, despre care a spus că puteau 
face mai mult. Conducătorul stelist a pre
cizat că Steaua putea obține un rezultat și 
mai bun, dar 2-2 este totuși un scor care îi 
poate asigura calificarea. Becali a adăugat 
că nu își face griji pentru meciul retur. „Vor 
fi 60.000 de oameni în tribune, n-avem cum 
să ratăm calificarea”, a spus el. Gigi Becali 
a vorbit la telefon după meci cu directorul 
executiv al FC Dinamo, Cristian Borcea, 
căruia îi transmisese marți că la 2-0 pentru 
Steaua va face 44 grade temperatură. Becali 
a declarat că la 1-0 pentru Steaua lui Borcea 
îi crescuse temperatura, la 2-1 pentru Stan
dard îi mai scăzuse, pentru a-i crește la loc 
la scorul de 2-2.

București (MF) - Steaua a 
încheiat la egalitate, scor 2-2 
(1-1), meciul disputat, mier- 
curi, în deplasare, cu Stan
dard Liege, contând pentru 
prima manșă a turului III 
preliminar al Ligii Campi
onilor.

Roș-albaștri au deschis 
scorul prin Paraschiv (min.
Standard-Steaua 2-2

Standard: Renard - Deflandre, 
Coelho, Sarr, Matias - Defour 
(Pelâici 79), Geraerts, Fellaini, 
Rapaici - Jovanovici, Sa Pinto 
(Bouchouari '89). Antrenor: Joahn 
Boskamp.
Steaua: Carlos - P. Marin, Goian, 
Ghionea, Neșu - Oprița (E. Baciu 
'90), Lovin, Paraschiv, Nicoliță 
(Boștină 79) - N. Dică, V. Badea 
(Cristocea '62). Antrenor: Cosmin 
Olăroiu.
Cartonașe galbene: Fellaini '69, 
Geraerts '89 / Ghionea '15, Neșu 
'16.

Belgienii încă mai speră

LISA CAMPIONILOR i REZULTATE

București (MR - Rezultate înregistrate, miercuri, în prima
manșă a ttMlui trei preliminar ai Ligii Campionilor:

ȘKft Mbkmm SSa) - Ruzonberok «MM M (Gliei 
H, >5, VacmstLo . *83) -............. .................

■ Jucătorii de la Stan
dard cred că vor învinge 
la București și vor în
toarce soarta calificării.

București (MF) - Jucătorii 
Karel Geraerts, Steven Defour 
și Milan Jovanovici au 
declarat că Standard Liege 
are în continuare șanse de 
calificare în grupele Ligii 
Campionilor, deși în prima 
manșă a turului 3 preliminar 
a terminat la egalitate, scor 2- 
2, pe teren propriu, în com
pania FC Steaua.
Totul e posibil

Mijlocașul Karel Geraerts a 
afirmat că Standard a primit 
„două goluri stupide”. „2-2 
acasă nu este bun în cupele 
europene, dar totul este posi
bil în fotbal, inclusiv în 
România. Am făcut un joc 
bun, toată lumea a dat totul

dar nu sută

Golul reușit de Paraschiv a fost sărbătorit într-un mod inedit

f

8), care a marcat cu un șut 
din interiorul careului la 
colțul lung. Formația belgiană 
a restabilit egalitatea prin 
Rapaici (min. 17) care a 
înscris la colțul scurt, dintr- 
o lovitură liberă de la 17 
metri lateral dreapta.

Gazdele au trecut în avan
taj în minutul 52, când același 
Rapaici a marcat cu un șut la 
colțul lung, din interiorul 
carelui, lateral stânga, după o 

pe teren”, a spus Geraerts. 
Mijlocașul Steven Defour a 
precizat că este mai degrabă 
satisfăcut decât nemulțumit, 
„în repriza a doua, am avut 
meciul sub control. Am făcut 
2-1, am avut ocazii să ne dis
tanțăm la 3-1, dar s-a termi
nat 2-2, Șansele noastre de 
calificare nu s-au spulberat. 
După acest egal, moralul și 
forța noastră au crescut”, a 
comentat Defour. Atacantul 
Milan Jovanovici a declarat 
că este dezamăgit de scorul 
final.

„Când îmi aduc aminte de 
ocazia mea din prima repriză, 
înnebunesc. Eram sigur că se 
va duce în plasă, dar s-a dus 
în plasa laterală. Sunt con
vins că dacă aș fi făcut 
atunci 2-1, totul s-ar fi întors 
în favoarea noastră. Sunt si
gur că vom câștiga la Bucu
rești”, a spus el.

Antrenorul Johan Boskamp 

centrare ce a depășit toți 
jucătorii aflați în careul 
stelist. Steaua a restabilit 
egalitatea prin Petre Marin 
(min. 79) care a înscris cu un 
șut de la 18 metri lateral 
dreapta, la colțul lung.
Gust amar

Antrenorul FC Steaua, Cos
min Olăroiu, a declarat că 
rezultatul i-a lăsat un gust 
amar, jucătorii săi având 

a menționat că nu are nimic 
să le reproșeze jucătorilor săi. 
„Au luptat din greu. Golurile 
primite ușor ne-au demora
lizat. Normal, Steaua este 
acum favorită la calificare, 
dar îmi voi lua șase zile de 
vacanță la Rotterdam, pentru 
a găsi soluția salvatoare. Pen
tru noi va fi dificil, dar nu 
imposibil. 0-1 în retur este 
suficient, nu?”, a spus tehni
cianul olandez.

Mijlocașul Milan Rapaici, 
autorul celor două goluri bel
giene, a subliniat că va fi 
foarte greu pentru Standard 
să se califice în grupele Ligii 
Campionilor. „Am arătat 
multe lucruri bune, dar rezul
tatul este negativ. Am simțit 
ajutorul suporterilor și, dacă 
am revenit în meci, asta s-a 
întâmplat datorită lor. Tre
buie să fac o observație 
crudă: nu este de ajuns să 
joci bine”, a spus Rapaici. 

șansa să închidă calificare^ 
informează site-ul grupării din*
Bulevardul Ghencea. “Ambele 
echipe au încercat să câștige, * 
jocul în manieră proprie. Nu
sunt nici mulțumit, nici 
nemulțumit, dar acest rezultat 
îmi lasă un gust puțin amar, 
pentru că la 1-0 am avut toatA _ 
atuurile pentru a închide cal?' 
ificarea definitiv. Calificarea
se joacă până la ultimul fluier. 
Mă aștept la un retur mult 
mai dificil, dar sper să nu mai 
repetăm greșelile pe care le- ” 
am făcut la Liege. în mod cert, 
nu vom aborda meciul cu gân
dul la 0-0. Contez pe sprijinul • 
suporterilor noștri în retur”,..a 
a Spus Olăroiu. «

’M »•
Se repetă istoria?

Steaua s-a calificat ultima 
oară în grupele Ligii Campi
onilor în 1996, după ce în tu- 
rul II preliminar a întâlnit tot » 
o echipă belgiană, FC Bruges. 
Atunci, manșa tur s-a dispu--.... 
tat tot în Belgia și s-a încheiat’"- 
tot cu scorul de 2-2, iar în- “ 
retur “roș-albaștri” s-au . 
impus, la București, cu 3-0. *

Milan Rapaici, autorul golurilor 
echipei belgiene (Foto: epa)

Presa belgiană nu dă cu parul

Fotbal în pielea goală
București (MF) - Conducătorii grupării 

germane de fotbal amatori SV Niederkas
sel amenință că jucătorii echipei lor vor 
evolua în pielea goală, în semn de protest 
față de posibila interdicție de a purta pe tri
couri sigla sponsorului principal, o agenție 
privată de pariuri, informează Bild. 
„Bwin.de este sponsorul nostru pricipal și 
depindem de el. La nevoie, vom juca în 
pielea goală”, a declarat președintele 
grupării germane, Marc Pfister. Politicienii 
vor să interzică reclama la agenții private 
de pariuri, ceea ce va afecta financiar 
sportul german. Echipele de fotbal din Bun
desliga Werder Bremen și Munchen 1860 
primesc în fiecare an câte 6 milioane de 
euro, respectiv 2,5 milioane de euro de la 
sponsorul principal, „bwin.de”, agenție de 
pariuri a cărei siglă este purtată pe tricouri 
de jucătorii celor două formații. De aseme
nea, grupările Hanovra 96, VfL Wolfsburg, 
Braunschweig, VfB Stuttgart și Freiburg 
sunt sponsorizate de agenții de pariuri pri
vate.

București (MF) - Cotidianul 
La Gazzette des Sports a scris 
că rezultatul de egalitate înre
gistrat de Standard în meciul 
cu Steaua, scor 2-2, este frus- 
trant. „Cu adevărat păcat! 
Frustrant. Da, cei de la Stan
dard au făcut onoare blazonu
lui lor, nimeni nu poate con
testa acest lucru. Totuși, în 
ciuda splendidelor goluri ale 
lui Rapaici, ei au primit tot 
atâtea goluri stupide, care le 
compromit șansele de califi
care”, scrie sursa citată. Jur
nalul menționează că un meci 
din cupele europene îl moti

Ribery este

vează foarte bine pe Milan 
Rapaici, autorul celor două 
goluri ale echipei Standard 
Liege. „Croatul a demonstrat 
acest lucru încă de la înce
putul reprizei secunde. La o 
centrare a lui Deflandre, fot
balistul a șutat și a lăsat 
Steaua fără voce. însă obosea
la a început să se facă simțită. 
Oamenii lui Olăroiu au deve
nit din ce în ce mai amenin
țători și echipa lui Boskamp 
avea prea mult tendința de a 
se retrage. Un joc periculos 
sancționat stupid de golul lui 
Marin”, menționează jurnalul.

Ibrahimovici la Inter Milano
■ Juventus a acceptat 
să îl transfere pe 
Ibrahimovici la Inter 
pentru 24,8 mii. euro.

Rama (MF) - Internaționalul 
suedez Zlatan Ibrahimovici, în 
vârstă de 24 de ani, dorea să 
plece de la Juventus, echipă la 
care evolua din 2004. „Juven
tus Torino a ajuns la un acord 
cu Intemazionale Milano pen
tru cesiunea definitivă a drep
turilor privind prestațiile 
sportive ale fotbalistului Zla
tan Ibrahimovici pentru suma 
de 24.R milioane de euro.

Standard, o echipă modestă
București (MF) - Preșe

dintele Ligii Profesioniste 
de Fotbal (LPF), Dumitru 
Dragomir, a declarat, ieri, 
că Steaua nu va avea pro
bleme în a obține califi
carea în grupele Ligii Cam
pionilor, după rezultatul 
obținut la Liege, scor 2-2, în 
prima manșă a turului trei 
preliminar. „A fost un meci 
bun pentru Steaua, Stan
dard este o echipă pu-țin 
mai modestă, de locu-rile 6- 
7-10 în campionatul româ

liga a doua italiană și să fie 
penalizată cu 17 puncte în 
sezonul viitor, în urma apelu
lui privind scandalul mecj^ 
urilor trucate din Serie A. —

După ce de la Juventus au 
plecat Cannavaro, Emerson 
(Real Madrid), Thuram, Zam- 
brotta (FC Barcelona) și 
Vieira (Inter), conducerea 
grUtp&rii italiene a afirmat că 
nici o vedetă nu va mai părăsi I 
echipa torineză, în ciuda re-

plătibilă în trei ani”, a 
anunțat clubul Juventus într- 
un comunicat. Atacantul sue
dez a jucat în 70 de partide din 
prima ligă italiană în ultimele 
două sezoane și în 19 meciuri 
din Liga Campionilor, înscri
ind 26 de goluri. Președintele 
grupării din Torino, Giovanni 
Cobolli Gigli, afirmase, marți, 
că dacă Ibrahimovici va ple
ca, va ajunge la „cei care vor 
plăti cel mai bine”.
Plerări în hlnr trogrâdării în B. în ciuda aces-

in uiuc ^^3^ ibrahimovici a
Justiția sportivă italiană a ales, clubul Inter, iar mijloca- 

decis, în 25 iulie, ca Juventus șui Camoranesi a spus Că nu 
Torino să fi a retrogradată în vrea să ioace în a doua lÎEă.

nesc. Steaua putea să 
câștige, s-a văzut diferența 
de valoare de multe ori. Nu 
cred că va avea probleme 
în retur”, a spus Dragomir. 
Conducăto-rul LPF a afir
mat că în meciul de mier
curi seară i-a plăcut evo
luția mijlocașului Florin 
Lovin. „Toți jucătorii de la 
Steaua au valoare de gru
pele Ligii Campionilor, mai 
departe - numai patru- 
cinci”, a comentat Dumitru 
Dragomir.

%25e2%2580%259eBwin.de
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Vând ap. 2 camere (03)

• apartament >1 anex* In Petroșani, zonA 
ctntraiĂ, prtț conwvfcbi, 
accept adanb cu ahnOar li Hunedoara. 
Datați ta tal. 025*713067, 070/17001 
âÂS»

• Brad, Mfflkhconiiidatc, cu îmbunătățiri, etaj
3, bloc de cărămidă zonă centrală gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• îemldecomindate, complet contorizări, 
parchet, preț 67.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, et 3, CT, balcon, gresie, faianță 
Whet termopane, zona Bălcescu, preț 780 mii. 

, ) 0742/019.418. (Al)
it, căci* CT, parchet laminat balcon 

închis, gresie, faianță et 2, ușă metalică zona 
Bălcescu, preț 93.000 RON, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• ugMt dK, CT, parchet gresie, faianță et 2, 
vedere la bulevard, Zona, Udo, preț 1,2 mid., 
neg, tel. 0742/019418 (Al)
• Gojdu, ST-48 mp +centrală termică* tavane 
false, spoturi, parchet * gresie * faianță Preț 
118000 RON. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• sanMecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat preț 
95D00 ran, negociabil. Tel. 235208,0721/985256. 
(A6)
• zona Ucador, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg, ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985256. (A6)

y o irgant, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
o irgant, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
o îngâni, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
o Mu Manht semidec., et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
o zona Dada, etaj t parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț 67.000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808 (A4)
• zona Decebal ■ Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede - urgent ■ preț 117.000 ron, tel.

- 0745/302200,0788/165703. (A4)
• • zona Șc. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă balcon, 

ce ala termică parchet preț 90.000 ron nego
ciabil, tel 0723/251498,078a/16570Z (A4)
• zona Moțai centrale, bloc de cărămidă 
parchet gresie, faianță bucătărie modifcată 
irrterfon, zonă liniștită ocupabil imediat preț 
96.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet contorizări, bine 
întreținut preț 28300 euro negociabil, ■ urgent ■ 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808. (A4)
• zor la centrală loc de parcare, bloc de 

yiiWmidă, modificări la bucătărie, balcon închis, 
■gaz 2 focuri, parchet preț 98000 ron negociabil,
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0788/166703. (A4)

• etaj t intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet gresie, faianță aerisire la 
baie, contorizări, preț 88.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0788/165702, 
0723/251498. (A4)
• zona Zamfliescu, parchet balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Dada, sdec, repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• B-dul Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 
balcon, et. intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zona 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, țel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec., parchet gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145300 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)
• Mu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet balcon mare închis, contorizări, preț 
■107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, ataj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, alai 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișukii, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• parter, modMcat modem, gresie, faianță 
parchet balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dradt 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 tatennedhr, dec, contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/ 384,0742'3K22ft(A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• penoană IMcă cumpăr apartament 2 camere 
în Deva, exclus agențiile. Tel. 0720/400455. (T)
• regent, Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• zona Decebal, Ion Creangă luliu Maniu, etaj 1, 
2,3, cu balcon, și bloc turn, maxim etaj 5, se 
oferă plata pe loc tel. 0745/302200,0723/251498 
232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

utffitSfemodScat parțial, mobilat la comandă

preț 58000 euro. negociabil. Tei. 0723/041241. (T)

• Deva,ăi spatele Cinematografului Patria, preț 
1,18 mid. lei. Tel. 0745/253413. CD
• regent, et 1, semidecomandate, balcon închis 
cu termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță zona Scărișoara, preț 980 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, zona Carpați, 100 mp, balcon, boxă 
parchet complet contorizări, preț 148000 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 EHiinescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec., parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. Intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• urgent zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228 <A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• etaj t decomandate, balcon, 2 băi, apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, ocupabil 
imediat preț 50.000 euro negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4) •
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat, preț 87.000 ron negociabil, tel. 
6745/302200,0788/165703. (A4)
• zona piață' decomandate, 2 balcoane,
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON n- .... un. tel. 23280a (A4).

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• decomandate, cu sau fără amenajări, 
indiferent de zonă etaj 1,2,3, se oferă 150.000 
ron, la vedere, ■ urgent ■ tel. 0745/302200,232808 
(A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent decomandate, zona Gojdu, 2 băi, 
renovat centrală termică termopane, fotul nou, 
st 100. mp, et. 1, preț 49.000 euro. Tel. 
0740/210.780. (Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superarne- 
najat preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață, etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235208 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, 
0720/387896,0742/605228 (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 bă', 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. 22340T 
0720/387896,0746/914688. (A5)

• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 bă, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau la 
schimb cu ap, 2 camere, în zonă centrală plus' 
diferență tel. 0745/302200,232808 (A4)
• etajă zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 bă, fără modificări, 
sau la schimb cu apartament 2 camere, în zonă 
plus diferență minim 43.000 ron, tel. 0723/251498 
232809. (A4)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă în Deva, curte, grădină. Relații la tel. 
0254/212355. (T)

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

• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zonă centrală 2 intrări, 3 cam., 2 băi, 2 
bucătării, pivniță 600 mp teren livadat, preț 
350.000 ron, tel. 215212. (Al)
• vBă 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. 235208,0721/985.256. (A6)

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-Severîn, 
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- 

rpane,-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 Șălăgean
Deva, Str.-22 Decembrie, nr. 37A, parter, (clădirea CEPROMIN) 
E-mail: adrian.salagean@informmedia.ro
Informații: 0720-400.453.

Cititorii CuvântulțvCwîllL 9 liber:
Oameni bine

j.. informați!
Ziarul familiei tale!

Informația te privește! (31977)

Fwd Fiesta Ambiente. drlu '. ■ preț (,’P
Foni Fusion •n?M4+T«’ 'u".

Ford Foa». minim 'fti fwn»

Ford Monde* diesel Ambiente, de ia ,'.i .Wrsn

Ford Mondeo taurii» Ambiente de In ' »

f CARBErVTA S.R.L

AURORA S. A

RECU

Deva, Calea Xarandului, nr, 28, DIU 7
TEL- G254J22O1B1 / 184

p- mail' ford, deva^smartro

.Voer it DtXAU!!»

GRĂDINIȚA DE LIMBI STRĂINE: 
ENGLEZĂ. GERMANĂ. FRANCEZĂ

oaM*

Carte

SOCIETATEA DE IWCROFINANl ARt

ADRESA:
Drv*. str. Alera Dorobanților 

or Jă Cartier Dorobanți 
lei. 0722.4*2.422

1 i<u i u.ilur

».iun < t ii y;

\r Jijnrib nh in. Arid Aarn? 1
- 1 i’. 1.111 |j il ®

Xi l ull'll iiiiiUh otl;i Ll:4f254 *■IHfCȚip',

Cabinet medical “ECHINACEA” 
- dr. GHIȚĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatic, acupunctură, 

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, 
ap. 25, tel. 0254-219999 sau 
0254-234815, 0722/567208.

Orgonizeozo cursuri de rormore profesionale pentru 

inspector proiecția muncii 
înscrierile se foc la punctai de luau din Deva 

str. George Cosbuc, w. 3

Tei 0744/650019 le-mmt

AR IND S.R.L. D&vâ 
e da unic distribuita, comercial 
EMil psntru tămplăria de aluminiu; 

Mi KMG și mptat pentru tâmplăriaPVC; 
pe^lâmplăriactoakoiiușiPVC; 

hwiun penbu uși și placări dwerse; 
pbM» dh flamură compozită, aluminiu și PVC:

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
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amuuiț selecție REAsooi

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

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

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

de top.
Pentru mai multe informații : 

0729 1O1 850 
0788 660 931 

l_PADUREAN@YAHOO.COM

S.C Sop** tastai Com S.R.L. Orăștie
e construcții metalice, industriale și pentru terți,
x instalații de ridicat,
e “ “

c
u
t _____r.............................
i JWfoțul 0254-243335 Fax 0254- 243334

■ • 8ăsH’ ceea ce căutați!
.101 Vă așteptăm!

jftelucrări prin așchiere, instalații electrice, 

-unitare și de gaz, aer condiționat, 
autorizați ISCIR, PTA l și PTC 9. 

iglrayi'supliinentare la

S,C PAlTfflER LEG 15 SRL M i
Tel. 0765-243768 0788.189.103

înființează societăți comerciale in 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)

rrs&Aiij
CONTABIL- ANGAJEAZĂ 
CONTABILITATE PRIMAR*
CERINȚE.
■cunoștințe minime de 
contabilitate;

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

■salariu motivant.

Restaurant
Construcții civile și industrial. 

Distribuția materiale construcții 
Comerț electrocoanic*

CONTABIL- SEE
CERINȚE:
-axparianțâ In domeniu min.S ani; 
■cunoștințe IT;
•vârsta maxim* 45 ani.
AVANTAJE;

-salariu motivant; 
-condiții de lucru într-o 

echlpâ dinamică
Rel. la Tei.: 0723/400 63S sau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

AUTOCAD 20 fl SD 
ADMINISTRATOR REȚELE 
CONTABILITATE INFORMATIZATĂ

TEL; 0254.206.210 
MOB: 0723.130.463
E-mail: offlceffillm.ro

Devâz Aleea Viitorului, Nr,2 
(iânsă Crucea Roșie)

(56965)

Site; wwyf.iim.rd

■ TĂMFLĂRII
FLORIDA IMPEX
PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU

■ QEAMTERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
■* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

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

SCRIOTIBl DEMiwamisiB

SERVICII DE CURĂȚENIE 
e// ‘̂ /aww (yc&wțeMta, / 

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

Tel/FUx:0254/231552 Mobil:0721/032271 I

TRANSPORT PERSOANE
• S'ARomânia - Italia - Franța ama Vi$ a vis de McDonald's

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

euro dus 
euro dus-întors-15 zile_ 
eurodu$-wfor$-90zfes

SC BERE MUREȘ SA
proprietar și operator al Complexului 

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

1. DEPARTANEW CAZARE: receafioneri, 
cameristă șefa, cameriste, spălătorese, 
croita re se;

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

3. DEPARTAMENT TEHNIC: electrician, 
instalator;

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

5. Asistent manager (secretara)

• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• Deva, vilă P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, vilă D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578 
(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 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă anexe gospodărești și grădină în 
Ilia, Str. Bradului, preț 2,5 mid. lei, nego
ciabil. Relații: Ilia, str. T. Vladimirescu, nr. 21 
C. Tel. 282724. (3/8.08)

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. 074K/779288 (A8)

Vând garsoniere (19)

• Deva, ultracentral et. intermediar, balcon, ST 
32 mp, contorizâri, 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 Progresul vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 66.000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• str. Zamflrescu, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță 
baleen închis, vedere în față, bine întreținută 
preț 80.000 ron negociabil, tel. 0745 302200, 
232809. (A4)
• etaj intermediar, zona Mărăști, contorizâri, 
parchet, gresie, faianță balcon închis. 65.000 ron 
negociabil, tel. 0788/165703,232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620.358 (A6)

ANUNȚ
Consiliul Județean 

Hunedoara 
anunță începerea 
elaborării docu
mentației „PLAN 

DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI 

ZONAL 
INTERORĂȘENESC 

DEVA - SIMERIA - 
HUNEDOARA".

(59801)

Calculatoare si accesorii 
(51)

. P fu Vfctoemt tir 58/10. tei OJS4 4O5OC»

© BENE international 

calculatoare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

Promoție:
PIV ' ron

6. Medic BFT și recuperare, asistenfi BFT și 
recuperare, Icinetoterapeuf, mase uri, bă ieși.

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

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

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

Data limită de trimitere a CV-urilor - 
15.08.2006.

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

• zona Progresului ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620.358. (A6)
• zona Dada, dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizâri, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apemetre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec., 
contorizâri, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizâri, 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 Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• cameră baie, contorizâri, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semldecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
e etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400. 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228 (A5)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Mnarure electroni!

j^|RBvbigi IVJe Focus TV' 
instalații recepție fără abonament 
toată gama de produse PANASONIC: 

avdio, video, foto . ( 
duceri de prețuri la produsele 

jae'ectFocasnice

Deva sat Shop oferă]*
..-H

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)
• 23 ha pădure fag, preț 150 milieane lei, nego
ciabil. Tel. 0741/313553. (0446052/7.08)

• 5 parcele teren intravilan Deva, str. Roci, 
zonă pitorească pentru casă de vacanță 
sau casă fs 11,25 m; o parcelă = 250 mp, 
preț 3000 euro parcela, negociabil. Tel. 
0722/282374.(1/9.08)

• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită, Hășdat - Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• zona Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, FS 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564.004. (Al)
• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208 
0724/620358 (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)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

TIMIȘOARA Sir. Ion lonescu de la Brad nr. 29 
Tel. 0256-400774. Fax. 0256-40077/
E-mail. instaltm^melinda.ro

Cumpăr teren (22)

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

Vâna 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)

Vând alte imobile (27)

• uscătorie, bl. 38, ap. 40, Deva, Str. Mineralul. 
Te 724 41283. (T)

imobile chirii (29)

• primesc In gazdă tânăr, tânără fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și efer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună tel 215.22KA1)
• închiriez spațiu comercial Deva, b-dul I. 
Maniu, 35 mp, preț 350 euro/lună 215.221 (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane falsă 
spoturi, centrală termică gresie, grap sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• oferspraînchiriere2ap.cu2cam, zonă ultra
centrală mobilat, utilat superamenajat preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+1, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună 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) >

4, 
V

(48918)

RECLAME

mailto:l_PADUREAN@YAHOO.COM
offlceffillm.ro
beremures.ro
melinda.ro
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Euro - GSM îți oferă vara asta 
Sony Ericsson J220i, 
un telefon compact, practic ți 
ușor de utiluat, cu display color 
jtțsunete polifonice.

£ oferta de vară !

Ofertă de vară

www.euroqsm.ro

EURO GSM
* * J • EURO-GSM Deva

-» Ulpt.i Shopping Center
• EURO GSM Hunedoara

B-dul Da< ia, nr. GA 
w B-dul Cor vin. nr. 8 
«/ B-dul Dacia, nr. 10

(38201)

Decese (75) Comemorări (76)

Colectivul Muzeului CDR Deva este alături de colegul 
Ferencz Iosif Vasile în clipele grele pricinuite de pierderea 
mamei sale.

Sincere condoleanțe. 
Dumnezeu să o odihnească în pace.

• vând avantajos dulap 5 uși, demontabil, 
bibliotecă Luxor cu dulap, mobilă bucătărie 5 
piese, aragaz, frigider, prețuri negociabile. Tel. 
0721/055313.(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 vitrină cu oglindă covor persan 3/2,5 m, 
mobilă bucătărie, masă bucătărie, preț nego
ciabil. Tel. 224891. (D

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

• vând convenabil amplificator Grundig, 15 
milioane lei și tv Grundig, 2,5 milioane lei. Tel. 
0745/253413. (D

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

(3/10.08)

• 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)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând aer ■ Magazin istoric, tablouri, 
bibelouri. Tel. 232905.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici; pensionarii beneficiază de reduceri 
substanțiale: asigur transportul la domiciliu. Tel. 
0726/434097. CT)
• vând diferiți pești exotici mici sau mari, la 
bucată sau en gros, la prețuri foarte avanta
joase. Tel.0727/592599,0729/955975. (T)
• vând onoakă, preț 4000 lei/kg. Relații la tel. 
0722/52483,0254/212083 seara și dimineața. (T)
• vând porc mare peste 100 kg, Deva, str. Gri vița 
nr. 21. Tel. 0746/053780. (7/10.08)

Soția Sofia anunță cu durere în suflet împlinirea a 6 
săptămâni de la încetarea din viață a scumpului ei 
soț

TOMA FĂINIȚĂ
Parastasul de pomenire va avea loc la Biserica din 
Micro 15, în data de 12 august, ora 10. M-aș bucura 
dacă ar participa prietenii și cunoștințele.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rad Alina Maria. Se declară nul. (5/10.08)
• pierdut carnet sănătate la Policlinica Deva; 
găsitorul este rugat să sune la tel. 0723/851439 
sau adresa Deva, str. Bejan, bl. 63 B, ap. 29. (T)

Matrimoniale (69)

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

(2/10.08)
• 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. CD
• execut la comandă goblene pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• transport mobilă, mutări cu auto acoperit de 
1,2 to și 14 mc volum, asigur demontare rapidă și 
manevrare mobilier. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

Solicitări servicii (71)

Prestări servicii (72)

• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare. Tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586808. CD

Oferte locuri de muncă (74)

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

• 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)
• Sin Iu. 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)
■ oier spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință parchet, balcon, 
i Jtorizări, mobilată și utilată preț 110 
rf£>/lună, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• oier spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• vând tractor U 445, remorcă mono ax, 
plug cu 2 brăzdare, discuitor, stare foarte 
bună de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0722/391714.(4/9.08)

• vând lemn pentru construcții: grinzi, 
scândură lațuri, diferite mărimi și grosimi, 
preț avantajos, transport gratuit. Tel. 
0721/051164.(2/9.08)

Altele (61)

Auto românești (36)

• vând Dada 1410 break, al 1995, albastra 
metalizat, VT 032008, stare toarte bună, 
preț 6000 ron negociabil. TeL 0721/965189:

• vând Dada break, af 1994, taxe la zi, preț 3500 
ron negociabil și transmisie Ifron completa, preț 
negociabil. Tel. 0727/429004. (0446056/9.08)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină Class, masa 2£ m, 2 trac
toare U 650, presă batoțl pe ață, freză, 

semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc, șl ladă frigorifică Arctic, preț 
negodabIL TeL 0254/246342,0745/468766, 
0721/934631.(6/244)7)

• 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. CD

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

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

Piese, accesorii (42)

• vând <tei dezmembrări Dacia și Lada complete 
și piese mecanice și- elemente’ caroserie; 
caroserii complete, prețuri mici, negociabile; 
baterii și redresoare. Tel. 0724/847000. (T)

Mobilier și interioare (47)

• iigent,duiap2părți, măsuță și 2 fotolii, masă 
cu 4 scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
birou mare cu scaun. Tel. 0723/851439. după ora 
16. (T)

Suntem numărul 
1 în județul 
Hunedoara!

CWÂMIIL

• vând parchet 20 mp 40/3,5. Informații la tel. 
213908,0741/138994. (T)

Electrocasnice (56)

• vând mașâiă automată made Franța, garanție 
2 ani, 500 ron; combină frigorifică 4 sertare Elec
trolux, made Suedia, 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084,0724/643045, 0722/586808, 0743/211074. 
CD
• vând frigider Zii, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 300 ron, negociabil. Tel. 
0720/400422.0)

Primăria orașului Geoagiu organizează, 
în data de 30.08.2006, la sediul său din județul Hune
doara, orașul Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141 
concurs în vederea ocupării funcției publice de conducere 
de Șef serviciu buget, financiar, contabilitate, impozite și 
taxe locale.
Condiții de participare:
- studii superioare economice;
- vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani;
- cunoștințe de operare P.C.;
Relații suplimentare la telefon 0254/248880.k.__________ (59733)

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

Pierderi (62)

■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Crăciunescu Floarea Se declară nul. (1/10.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Jurca loan Dorin. Se declară nul. (0446055/9.08)

• SC Neluțu Inter Trans SRL Deva angajează șoferi 
profesioniști cat B, C și E, vechime minim 5 ani pe 
autocamion cu remorcă 20 tone, vârsta maximă 40 
ani, pentru autobasculante marca Volvo, transport 
intern. Tel. 0745/157842,0745/157844. (6/10.08)

• SC Totalitaris Corn Divers SRL Deva distribuitor 
autorizat bere, băuturi și produse alimentare, anga
jează agenți de vânzări. Experiența în vânzări consti
tuie un avantaj. Doritorii pot depune CV-urile la 
sediul firmei. Relații suplimentare la tel./fax 
0254/222344,0254/230450.

Parte a cunoscutului grup franco-belgian Louis Delhaize, PROFI ROM FOOD, 
companie multinațională ce deține o importantă rețea de magazine de tip discount, 
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Persoanele Interesate sunt rugate să trimită CV si scrisoare de intenție (in care să fie menționat postul 
vizat) până la data de 18.08.2006 la adresa: PROFI ROM FOOD SRL, str. Miresei, nr. 1, cod 300642, 
TIMIȘOARA, la nr. de fax: 0256-244.108 sau la următoarea adresa e-mall: adogaru@profl.ro. Vor fi 
contactate doar persoanele care corespund cerințelor firmei. Documentele depuse nu se restituie.
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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 șl 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. in flecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de 
firme din diferite domenii, care iși prezintă ofertele;
7. In flecare 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, lnt 8806, persoană de 
contact Magdalena Șerban.

Talonul de testare gratuita nu implica nici un fel de obligații ftnaiu i.ire din partea (ititonihn'

Numele____________________________________________
Prenumele_________________________________________
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada_____________________________________________
Nr.________Bl._____________Sc.______Ap.____
Localitatea_______________________________________
Telefon (opțional)__________________________________ c o

DA vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.
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• Donație. Fundația Gates va dona 500 de 
milioane de dolari Fondului mondial contra 
SIDA, tuberculozei și paludismului, a anunțat 
organizația într-un comunicat emis cu câteva 
zile înainte de începerea Conferinței 
internaționale despre SIDA, care va avea loc 
în perioada 13 - 18 august la Toronto.

Mormânt localizat prin radar
Cairo (MF) - Un nou mormânt a fost 

localizat de un arheolog britanic în Valea 
Regilor, la Luxor, Egipt, al doilea de la sen
zaționala descoperire a mormântului lui 
Țutankamon (KV 62), în 1922. Nicholas 
Reeves, considerat unul dintre cei mai ren- 
umiți specialiști ai necropolei faraonice, a 
anunțat că a reperat acest nou mormânt 
prin radar, fiind o cavitate aflată lă doar 
câțiva metri de cea a lui Țutankamon.

într-un interviu acordat revistei ameri
cane Archeology, Reeves a declarat că sco
pul lui „nu este să revendice o recompensă 
financiară”, ci să „alerteze lume asupra 
potențialelor comori rămase în Valea 
Regilor”, în ciuda a două secole de grave 
abuzuri arheologice.

Bibliotecă 
online

San Francisco (MF) - 
Google a anunțat că a 
încheiat un acord cu Uni
versitatea din California 
pentru a face disponibil 
online conținutul bibli
otecilor acestei instituții, 
care constituie unul din
tre fondurile de carte 
cele mai importante din 
lume. Universitatea de 
Stat din California are 
peste o sută de biblioteci 
în cele zece campusuri 
studențești și se laudă că 
posedă cea mai mare co
lecție de opere academice 
și de cercetare din lume, 
în cazul cărților protejate 
de drepturi de autor, uti
lizatorul, va putea găsi 
informații care se li
mitează doar la autor, ti
tlul cărții căutate și câte
va idei ale acesteia, pre
cum și informații despre 
locurile de unde le poale 
poate procura sau împru
muta volumul.

Stallone (Foto: EPA)

A câștigat
Los Angeles (MF) - 
Actorul Sylvester Stal
lone a câștigat proce
sul pe care i Fa inten
tat boxeurul Chuck 
Wepner, care a afir
mat că celebrul per
sonaj Rocky Balboa 
este inspirat de el și a 
cerut vedetei compen
sații financiare în va
loare de 15 milioane 
de dolari. Disputa din
tre Stallone și Chuck 
Wepner a început în 
2003. Wepner a indi
cat în dosarul său că 
Stallone nu și-a onorat 
promisiunea de ă-l 
plăti pentru utilizarea 
poveștii sale și că 
actorul i-a utilizat 
numele fără permisi
unea lui pentru a-și 
promova filmele.

Micii iepurași pot fi cumpărați de la 
grădina zoologică din Varșovia, la preturi 
mai mici decât cele din magazinele de spe
cialitate. (Foto: EPA)

Crește riscul depresiilor
Paris (MF) - Violențele sau amenințările 

la slujbă, venite din partea clienților, 
pacienților, elevilor sau colegilor de muncă, 
cresc semnificativ riscul de a fi diagnosti
cat cu depresie sau tulburări legate de 
stres, conform unui studiu danez publicat 
ieri în Marea Britanie.

Expunerea profesională lâ forme de 
violență fizică sau verbală crește riscul de 
apariție a depresiei cu 45% în cazul femeilor 
și cu 48% în cazul bărbaților. Formele de 
violență la slujbă pot crește frecvența tul
burărilor legate de stres cu 32% în cazul 
femeilor și cu 55% în cazul bărbaților,com
parativ cu persoanele care nu sunt expuse 
violențelor la locul de muncă.

Amenințările venite din partea colegilor 
cresc riscul de apariție a depresiei cu 48% în 
cazul femeilor și cu 59% în cazul bărbaților.

Robin Williams, alcoolic
■ Actorul Robin Wil
liams s-a internat într-o 
clinică pentru a-și trata 
dependența de alcool.

Los Angeles (MF) - Actorul 
american Robin Williams a 
anunțat că a hotărât să se 
interneze într-o clinică de dez
intoxicare, pentru a-și trata 
dependența de alcool. „După 
20 de ani de abstinență, Robin

Robin Williams (Foto: EPA)

Williams a reînceput să bea 
alcool și a decis să ia măsuri 
stricte pentru a rezolva 
această problemă, pentru 
binele lui și al familiei sale”, 
a indicat într-un comunicat 
de presă purtătorul de cuvânt 
al actorului, Mara Buxbaum.

Robin Williams cere ca 
intimitatea lui și a familiei să 
fie respectată în perioada în 
care se va afla internat. „Ac
torul intenționează să reîn- 
ceapă lucrul în toamnă, pen
tru a susține lansarea urmă
toarelor sale filme”, a adăugat 
Buxbaum.

Unul dintre cei mai mari 
actori de comedie de la Hol
lywood, Williams, în vârstă 
de 55 de ani, a fost recom
pensat în 1998 cu premiul 
Oscar pentru rolul din filmul 
„Good Will Hunting”. Artistul 
a mai fost nominalizat de trei 
ori la acest premiu pentru 
rolurile din filmele „Bună 
dimineața, Vietnam”, „Cercul 
poeților dispăruți” și „Regele 
pescar”. Williams este căsă
torit din 1989 cu produ
cătoarea Marsha Garces, cei 
doi având împreună doi copii.

Cazul „Da Vinci" a fost reluat
Londra (MF) - Cazul „Da 

Vinci” a fost reluat, iar Curtea 
de Justiție din Londra a a- 
nuntat că scriitorii Michael 
Baigent și Richard Leigh, 
care au pierdut procesul in
tentat lui Dan Brown pentru 
plagiat, au la dispoziție trei 
zile pentru a face apel.

Michael Baigent și Richard 
Leigh l-au dat în judecată pe 
Dan Brown, pe motiv că aces
ta s-ar fi inspirat dintr-o carte 
de-ă lor pentru romanul 
„Codul lui Da Vinci”. Dan

Brown a câștigat procesul in
tentat de cei doi scriitori în 
luna aprilie.

Nu a fost stabilită o dată 
exactă pentru judecarea re
cursului prevăzut pentru în
ceputul anului 2007.

Judecătorii care au făcut 
o analiză preliminară a aces
tui caz sunt de părere că 
dacă cei doi scriitori nu vin 
cu argumente solide pentru 
a-și susține recursul este 
puțin probabil că vor 
câștiga.

Alexandra 
născută în zodia 
Săgetător, îi plac 
dansul, muzica și 
sporturile extreme.

(Foto: Traian Mânu) Ș

Sat roman cu băi termale
■ Arheologii au 
descoperit băi romane 
sub fosta cancelarie 
germană de la Bonn.

Berlin (MF) - Resturile unui 
fost sat roman cu băi termale 
au fost descoperite de arhe
ologi în vecinătatea fostei can
celarii germane și a fostului 
Parlament federal de la Bonn, 
Germania, transmite AFP.
Două mii de ani

Arheologul Nora Andrikopo- 
ulo-Strack a indicat că este 
vorba de un sat roman care a 
avut în jur de 2.000 de locuitori 
și care datează de aproximativ 
două mii de ani. în afara unui

Cel mai mare sit arheologic din

șantier arheologic de la Koln, 
acesta este cel mai mare siț 
arheologic din Germania în 
momentul de fată.

Germania (Foto: epa)

Pe o suprafață foarte mare 
mare, echivalentă cu cea a 
două terenuri de fotbal, arhe
ologii germani au descoperit

și resturile unui „vicus” 
(„drum”) care lega orașele 
germane care se găseau pe 
locul unde astăzi se află Koln 
și Koblenz.
Finanțați de coreeni

Din luna mai, când au 
început săpăturile la șantierul 
arheologic, arheologii ger
mani au descoperit patru 
schelete complete de cai, mai 
multe resturi de vase, un 
pieptene din os și o cupă cu 
motive erotice, Lucrările 
arheologice sunt finanțate de 
investitorul coreean SMI 
Hyundai, care dorește să con
struiască pe acest loc un cen
tru pentru congrese și un 
hotel.

Jagger își antrenează vocea
Londra (MF) - Mick Jagger, 

solistul trupei Rolling Stones, 
a declarat că în ultimul timp 
a început să-și lucreze vocea, 
pentru prima dată în cei 35 de 
ani de carieră muzicală. „Mai 
bine mai târziu decât nicioda
tă”, a declarat Jagger, în vârstă 
de 63 de ani, într-un interviu 
pentru un post de radio.

„Am făcut niște ședințe de 
antrenare a vocii în urmă cu 
doi ani, după 35 de ani de 
carieră pe parcursul căreia

nu am făcut niciodată acest 
lucru (...) Un pic de antrenare 
a vocii și un pic de încălzire, 
aceste lucruri ajută cu 
adevărat”, a adăugat „bunicul 
rock-ului” care se află în 
prezent în turneu mondial.

Jagger a remarcat că vocea 
„obosește, ca și restul corpu
lui” și că este important să știi 
cum să-ti încălzești corect cor
zile vocale. „Tocmai am învă
țat acest lucru și probabil că 
m-a ajutat”, a conchis Jagger. Mick Jagger (Foto: EPA)

lunara țjvijtj - După ares
tarea a trei bărbați bănuiți 
de interceptarea convorbir
ilor telefonice de la 
reședința oficială a moșten
itorului tronului Marii Bri
tanii, prințul Charles, Scot
land Yard a anunțat că lista 
victimelor s-ar putea extinde 
și depăși cadrul familiei 
regale. £»

Conform Scotland YardS^e 
lista popularei publicații 
News of the World s-au aflat 
vedete, oameni politici și alți 
membri ai monarhiei bri
tanice.

Clive Goodman, corespon
dent pe probleme regale al 
acestei publicații, arestat 
marți, a fost acuzat și elib
erat miercuri pe cauțiune. 
Doi complici, arestați tot 
marți, au fost puși sub 
acuzație și eliberați pe cau
țiune.


