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Cerul va fi parțial senin. Vântul va

dimineața

A ciripit deputatul Firczak?

Nu ne place! Din cauză că e plină de gropi,

■ în lista dosarelor de 
colaborator al Securității 
apare și deputatul hune- 
dorean Gh. Firczak.

București (L.L.) - în preambulul dezbaterii și votării legilor siguranței naționale, SRI a trimis la CNSAS „lista celor

29”, care se pare că sunt 30, de parlamentari care au dosar de rețea sau de urmărit de fosta Securitate. Doar membrii CNSAS, prin votul lor, pot decide câți dintre ei au făcut poliție politică. Au dosar de rețea: Mona Muscă (deputat PNL); Gyorgy Frunda (senator UDMR); Cristian Rădulescu

(deputat PD); Sogor Csaba (senator UDMR); Liviu Câm- panu (deputat PNL); Radu Te- rinte (senator PC); Gheorghe Dragomir (deputat PNL); Ion Mocioalcă (deputat PSD de Caraș-Severin); Dan Constantin Mocănescu (deputat aide pendent, fost PRM); Gheorgne Firczak (deputat minoritatea

ruteană). Următorii au dosar de urmărit: Verestoy Attila (senator UDMR); Adrian Năstase (deputat PSD); Marko Bela (senator UDMR); Puiu Hașotti (senator PNL); Gyorgy Frunda (senator UDMR); Radu Berceanu (senator PD); Mihail Popescu (senator PSD); Dragoș Ujeniuc (deputat PNL). /p.2,3

șanțuri, pietriș strada Cimitirului din orașul Hațeg riscă să devină un cimitir de 
... mașini. ț- (Foto: Traian Mânu)

Premieră la ArdeuDeva (M.S.) - Cetatea dacică de la Ardeu va fi semnalizată astăzi oficial, ca monument istoric, în conformitate cu prevederile legale, evenimentul fiind o premieră pentru siturile istorice din România, /p.6

Autorizațiile pentru SPAR 
vor fi eliberate retroactiv

Deva (Ș.C.) - Consiliul Local Deva s-a întrunit miercuri în ședință „de îndată” la convocarea primarului Mircia Muntean ca să acopere o ilegalitate comisă de firma care construiește un hypermarket SPAR. Practica ședințelor „de îndată” este foarte des folosită la Deva pentru votarea ulterioară a unor hotărâri care să acopere diverse ilegalități. Consilierii locali care nu sunt de partea edililor sunt nemulțumiți de felul „pompieristic” în care sunt puși să voteze. 
/p.5

Ieri, la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara, au avut loc manifestări de comemorare la împlinirea a 550 de ani de la moartea lui lancu de Hunedoara. Manifestările continuă și astăzi. 
/p.3 (Foto: Traian Mânu)

Răpită pe stradă și sechestrată
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■ O femeie de 59 de 
ani, din Hunedoara, a 
fost răpită șl seches
trată de patru bărbați.Hunedoara (M.T.) - în timp ce se afla pe o stradă din Hunedoara, o femeie de 59 de ani, din localitate, a fost răpită de patru bărbați. în timp ce

mergea spre casă, pe strada Pescărușului, lângă Voichița B. a oprit un autoturism Dacia 1300, din care au coborât patru indivizi. Aceștia au obligat-o să urce în mașină, după care au plecat spre domiciliul conducătorului auto care a fost identificat de oamenii legii. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Hunedoara au

stabilit că este vorba de Alexandru R., de 57 ani, din Hunedoara, fără ocupație. Se continuă cercetările pentru a stabili împrejurările și cauzele care l-au determinat pe bărbat să recurgă la acest gest. Urmează ca ceilalți trei autori să fie identificați, toți fiind cercetați pentru comiterea infracțiunii de lipsire de libertate.

Proiecte
Deva (C.P.) - CCI Hunedoara lucrează la finalizarea a două proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile Phare, destinate sprijinirii firmelor din județ. Finanțarea europeană solicitată pentru fiecare proiect este de 50.000 de euro.

Populația României
Populația României era, la 1 ianuarie 2006, de 21.610.200 

locuitori Regiunea de dezvoltare Vest (județele Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) deține 8,9% în populația 

țării

Femei

Bărbați

535.100

59.800

Grafica CI. sursa IN Statistici

Cinci pe loc, la jandarmi
■ Pe cele 60 de pos
turi, oferite de IJJ 
Hunedoara, s-au înscris 
263 de persoane.

Deva (M.T.) ■ Loc de muncă sigur, salariul atractiv și impunătoarea uniformă a determinat un număr mare de hunedoreni, respectiv, hune- dorence, să se înscrie la concurs. Bătălia cea mare este pe cele trei posturi scoase la concurs pentru femei. Până ieri, ultima zi de înscriere în concurs, pe cele trei locuri scoase la concurs, s-au înscris 45 de

femei. Bărbații pot fi mai relaxați din acest punct de vedere, la ei concurența este de șapte pe loc, adică 175 de cereri depuse, pentru cele 25 de locuri vacante.„Concursul va începe în 22 august, cu proba fizică, iar în ziua următoare, concurenții admiși, vor susține proba scrisă, la Liceul Teoretic „Traian”, iar testele se vor corecta pe loc, în fața concurentului, pentru a elimina orice dubiu în privința corectitudinii”, declară colonel Viorel Sălan, comandantul IJJ Hunedoara.
luat eu asalt de sute de cetățeni, mai ales tineri, care solicită eliberarea sau preschimbarea pașaportului.

(Foto: Traian Mânu)



sâmbătă, 12 august 2006 Ober PANORAMIC /2

• Explozii. Mormântul lui Alia Izetbegovici, fostul președinte al Bosniei din timpul războiului și important lider musulman, a fost avariat de o explozie, vineri, în Orașul Vechi din Sarajevo. „Mormântul primului președinte al Bosniei, Alija Izetbegovici, a fost avariat de un dispozitiv exploziv", a declarat un ofițer de serviciu. (MF)
• Campanie. Autoritățile de la Moscova vor lansa o campanie de relații publice în valoare de 27 de milioane de dolari pentru a șterge imaginea de simbol al Războiului Rece asociată capitalei Rusiei. Campania de promovare include și organizarea de concerte, seminarii și alte tipuri de reuniuni în Moscova, dar și în orașe din alte țări. (MF)

Emil Boc (Foto: EPA)

Excluși din partid
Cluj-Napoca (MF) - Președintele PD, Emil Boc, a avertizat că demnitarii PD care vor fi dovediți că au făcut poliție politică își vor pierde funcțiile și vor fi excluși din partid. „Dacă vor exista cazuri de oameni care au făcut poliție politică în PD nu numai că-și vor pierde demnitatea publică, oricare ar fi ea, deputați, senatori, consilieri, primari, dar vor fi excluși din partid. Asta înseamnă că au înșelat opinia publică atunci când au declarat că nu au făcut poliție politică. Dar asta trebuie demonstrat de CNSAS și, eventual, de organele de judecată. Cei care au făcut poliție politică își pierd mandatul, că este și o pre vedere legală, iar din perspectiva PD, va trebui să-l părăsească1', a declarat Emil Boc. i

Jocuri 
de interese 
Târgu Mure; (MF) - 
Senatorul UDMR 

Frunda Gyorgy a 

apreciat că președin

tele PIN, Cozmin Gu
șă, face jocul unor 

grupuri de interese, 
care îl împing în față, 

menționând în acest 

sens o declarație a 

fostului șef ai SRI Vir
gil Măgureanu privind 

relația de prietenie 

apropiată cu Gușă. 
Despre Lavinia Șan- 
dru, Frunda a spus că 

„probabil are teme și 
informații" pe subiec

tul unor presupuse 

colaborări ale unor 

oameni politici cu fos

ta Securitate. „Dom
nul Virgil Măgureanu, 

fostul șef al SRI, a 

declarat într-un inter

viu televizat că are o 

relație de prietenie 

apropiată cu Cozmin 

Gușă. Cred că acesta 

face jocul unor gru

puri de interese, că e 

împins în față", a 

spus Frunda, care a 

adăugat că îl îndrep

tățește să creadă asta 

faptul că Gușă a fost 

în PSD și apoi a ata

cat PSD, apoi în PD și 

a atacat PD, iar acum 

atacă UDMR.

Cosmirt Gușă
(Foto: EPA)

Campanie anticorupție în SUA
Washington (MF) - Președintele american, George W. Bush, a lansat o campanie împotriva „cleptocrației" - corupție la nivelul guvernelor - despre care a afirmat că subminează democrația și dezvoltarea în țările sărace. „Cieptocrația este un obstacol în calea progreselor democratice, subminează încrederea in instituțiile guvernamentale și fură prosperitatea oamenilor11, a afirmat Bush.Strategia națională de internaționalizare a eforturilor împotriva cleptocrației a fost lansată după un acord încheiat la sum- mitul G8 de la Sankt Petersburg privind coordonarea politicilor legislative și financiare de luptă împotriva corupției.

George W. Bush (Foto: EPA)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Victime.Forțele israe- lieae au reluat bombardamentele, vineri, 11 august, în nordul Libanului, în suburbiile din sudul Beirutu- J lui, precum și în estul și sudul țării, 11 civili fiind uciși și nouă răniți. Avioanele de luptă au bombardat podul Hissa din podișul Akkar, situat in apropierea Siriei. (MF)
(Foto: EPA)

irarea națională
București (Micelor nominalizați de către ziarul „Gândul" pentru că ar avea dosar de rețea sau de urmăriți ai fostei Securități nu au întârziat. Aproape toți intuiau că au fost urmăriți. Cum s ar zice toți erau victime.

Presiunile, o gogoașăDeputatul PNL Eugen Uje- niuc a declarat că nu a colaborat cu Securitatea, că își va publica dosarul și că cei care susțin că au semnat, din cauza presiunilor, angajamente cu Securitatea, spun „o gogoașă". „Știam că am dosar de urmărit, știu cine mă turna. în 1981 eram judecător, eram urmărit. Familia mea avea un prieten, din Germania, și, pe treaba asta, eram turnat", a spus Ujeniuc. El a precizat că nu a colaborat ci.* Securitatea, că i s-a propus să semneze un angajament dar că a refuzat „fără echivoc".
Neagă colaborareaDeputatul PNL Gheorghe Dragomir a declarat că nu a colaborat cu fosta Securitate,

Reacțiile răspunzând informațiilorain presă potrivit cărora numele său ar figura în lista parlamentarilor ale căror dosare ue rețea au ajuns la CNSAS.Deputatul liberal a apreciat că aceste informații probabil se referă la perioada în care a efectuat stagiul militar ia un batalion al trupelor de Securitate, la Târgu-Mureș, în perioada 1984-1985, unde a fost trimis obligatoriu, împreună cu colegii săi de facultate, de la Iași. Ei a mai spus că în timpul armatei lucra cu secrete militare, pe care trebuia să le păstreze, dar ceea ce făcea acolo ținea de activitatea militară și că nu a turnat niciodată pe nimeni.
Picta, nu turnaEuroobservatorul Coșea, deputat PNL, rat că știa încă dinare dosar de urmărire, că nu a colaborat cu Securitatea și își va publica dosarul de la CNSAS, în măsura în care informațiile cuprinse nu i-ar a- fecta viața personală. „Nu am ce să comentez. Dosarele apă-

rute în presă nu sunt singurele, vor mai apărea", a spus Coșea. El a relatat cum, la începutul anilor '80, după o deplasare în străinătate, a fost reținut, i s-a ridicat pașaportul, i s-a interzis să predea, acuzat fiind că a întreținut relații „dușmănoase la adresa conducerii" cu cetățeni străini. „Am făcut școala de pictură și am vândut tablouri, ca să trăiesc", a spus Coșea.
Cine e în eroare?Deputatul independent Dan Mocănescu a declarat vineri,

că ^rsoanele care au furnizat informația potrivit căreia are dosar de rețea sunt „într-o e- roare gravă" și a precizat că a făcut cerere la CNSAS pentru a i se pune la dispoziție dosarul.Deputatul este de părere că prin lansarea acestei liste „s- a declanșat o nouă revoluție culturală, de tip chinezesc". „Eu am lucrat în condiții coercitive, în industria de apărare. Nu aveam voie să plec în străinătate nici măcar în excursie. Așa era legea atunci", a spus Mocănescu.
r *

Mircea a decla- 1990 că

Londra, în alertă critică
■ Situația a început să 
revină la normal pe 
aeroporturile europene, 
în pofida perturbărilor.

Londra (MF) - Alerta teroristă din Marea Britanie se menține ia nivelul „critic", cel mai ridicat, a declarat, ieri, 11 august, ministrul de Interne, John Reid. Reid a spus că anchetatorii consideră că au arestat „principalii suspecți" care au pus la cale planul, de

doborâre a unor avioane, dejucat joi. Autoritățile aeroportuare aplică scrupulos măsurile care interzic îmbarcarea la bordul avioanelor care pleacă spre SUA cu bagaje de mână. Interdicțiile se păstrează. Experții în securitate din Germania presupun că suspec- ții care au organizat complotul, dejucat de autoritățile britanice, fac parte dintr-un grup afiliat mișcării internaționale a jihadului, fiind inspirați de al-Qaida. fără legătură cu ei.
Banii de la UE, greu de gestionat

Sofia (MF) - Ministrul bulgar de Finanțe și-a exprimat Îngrijorarea față de capac) tatea țării sale de a folosi fondurile în valoare de șase miliarde de euro, pe care aceasta le va primi după aderarea la Uniunea Europeană. Asistența financiară va fi acordată prin intermediul Fondului de Coeziune și al Fondurilor structurale ale Uniunii Europene, care se ocupă de integrarea noilor state membre. „Succesul Bulgariei în absorbția fondurilor europene

nu poate fi considerat satisfăcător", a declarat ministrul Plamen Oreșarski. Declarațiile ministrului au fost confirmate de reuniunea parlamentară din Sofia, în timp ce premierul Serghei Stanișev și-a exprimat neliniștea față de capacitatea Bulgariei de a utiliza eficient fondurile UE. „Această capacitate depinde nu doar de administrația centrală, ci și de autoritățile locale și de capacitatea oamenilor de afaceri de a elabora proiecte", a precizat premierul.
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„Victimele" deconspirării
București (L.L.) - Sotiris Fotopolos (deputat minoritatea elenă); Mircea Coșea (deputat PNL); Marin-Jean Marinescu (deputat PD); Aurel Vainer (deputat minoritatea evreiască); Oana Ma- nolescu (deputat minoritatea albaneză); Kelemen Hu- nor (deputat UDMR); Vladimir Mircea Fârșirotu (dep-

utat PRM); Mihăiță Cali- mente (deputat PD); Kele- men Attila (deputat UDMR); Toro Tibor (deputat UDMR); Becsek-Garda Dezso-Kalman (deputat UDMR).Sub semnul lui se pare, este înscrisă pe lista parlamentarilor cu dosar de rețea și Rodica Stănoiu (senator PSD).

Aeroporturile bine păzite. (Foto: epa)

încetarea focului în Liban
Dubai (MF) - Proiectele de rezoluție elaborate de Franța și Statele Unite nu răspund exigențelor Libanului, a declarat șeful diplomației libaneze, Fawzi Sal- loukh, pentru postul de televiziune Al-Jazeera, afirmând că acestea nu fac apel la o „încetare a focului imediată". „Am primit textul proiectului de rezoluție, cele două versiuni redactate de Franța și Statele Unite", a

precizat ministrul. „Au loc întâlniri menite să rezolve disensiunile dintre cele două părți (...) dar nici unul dintre cele două texte nu răspunde aspirațiilor libaneze, mai ales că ele nu stipulează o încetare a focului imediată", a adăugat Salloukh. încetarea focului între părțile combatante este prevăzută să aibă loc „în etape" iar proiectele sunt în egală măsură „vagi".
Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marin uț, Clara Pâs, 
Daniel I, laricu, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârni{aru 
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinul

Abonamentul la Cuvântul liber coștâ 8,9 iei pentru o lună, 25,9Qlei 
penfiu trei luni, 48.90 le; pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei pius 
ta-xe^e poștale la factorii poștal: Și ia oficiile poștă>e din teritoriu.

Dacă vrei să te: iezi gratuit Cuvântul liber, timp de o luna, sună la 
0301 030303 (netaxacd! devenind astfel cititor de probă

Reclamații
. privind 
difuzarea 
ziarului 

la telefonul 
0801 030303
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• Distincții. Trei persoane vor primi astăzi titlul de „Cetățeni de Onoare" ai municipiului Brad. Este vorba de Marioara Murărescu, artistul plastic Gheorghe Pârcălăboiu și Alin Popa (aflat în topul celor mai bogați 300 de români, deține o companie de transport de mărfuri la Brad). (C.P.)
• Program. La sediul Prefecturii Hunedoara 
'xj avut loc ieri discuții referitoare la stadiul pregătirilor în perspectiva Sărbătorii Naționale de la Țebea. Manifestarea va fi organizată la începutul lunii septembrie. (M.S.)

Rămân în 
arest

Alba-Iulia (M.T.) - Curtea de Apel Alba Iu- lia a respins, ieri, după ’ patru ore de audieri și două ore de deliberări, recursul celor 27 de in- - culpați din dosarul „Hydra”, al mafiei fierului vechi, împotriva prelungirii mandatului de a- restare preventivă. în timpul recursului, avo- cații au invocat că faptele pentru care aceștia sunt acuzați nu sunt dovedite prin mijloace de probațiune, interceptarea convorbirilor telefo- Kiice nu ar fi fost legală, ar perchezițiile domiciliare efectuate nu ar fi evidențiat existența u- nor bunuri și valori deosebite. Au fost invocate și motive personale, cum că nu au antecedente penale, iar unul dintre inculpați a susținut că se află în greva imei de joi și a depus, acest sens, un memoriu la dosar. Recursurile au fost respinse de magistralii Curții de Apel Alba Iulia, ca fiind nefondate, iar cele 27 de persoane inculpate în dosarul mafiei fierului vechi vor rămâne în a- restul Inspectoratului de I Poliție Hunedoara.

Attila Deszi

Strategie 
antidrog 
Deva (M.S.) - Cole
giul Prefectural Hu
nedoara a avizat 
Strategia Antidrog în 
județ. Documentul 
prevede desfășura
rea de programe în 
vederea prevenirii 
consumului de dro
guri, în special în 
rândurile tinerilor. 
„Strategia județeană 
Antidrog stabilește 
obiective generale și 
specifice pentru re
ducerea cererii și 
ofertei de droguri, 
pentru întărirea coo
perării instituționale 
și dezvoltarea unui 
sistem integrat de 
informare, evaluare 
și coordonare privind 
fenomenul droguri
lor", a informat Pre
fectura Hunedoara. 
Implementarea Stra
tegiei se va face în 
mod transparent, cu 
participarea societății 
civile alături de insti
tuțiile publice cu atri
buții în domeniu, în 
vederea realizării o- 
biectivelor propuse.

Anumite cabinete și birouri Individuale vă pun la dispoziție 

BniSntul Biber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde gute$ 

să citiți SRRKBIS SwCntal filter:

- Cabinet medical tetei tea Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Silrrlac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Eamag filrifi, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara

- Cabinet medical doctor fiăeeanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.-C. Mira Vet Impex SRL, Hune

doara

- S.C. Star Ice S R L, din Deva
- Gritet medical doctor Klegrajlu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din tea
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

„Am fost filat de securitate"
■ Deputatul hunedore- 
an e nehotărât în pri
vința publicării dosaru
lui său de la Securitate.

Adrian SAlăgean
adriansălâgeanginformmedia.ro

Deva (A.S.) - Deputatul Gheorghe Firczak figurează pe lista celor 29 de dosare „de siguranță națională” ale parlamentarilor, trimise de SRI la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, publicată de cotidianul „Gândul” în ediția de vineri, ca a- vând dosar de rețea. Precizăm

că dosarele de rețea simt ale colaboratorilor Securității, respectiv ale celor care semnau angajamente și dădeau note informative. întrebat de Cuvântul Liber cum comentează prezența sa pe lista posibililor colaboratori ai securității, deputatul hunedorean a declarat că nu a făcut poliție politică ci din contră a fost urmărit de fosta securitate pentru „atitudini potrivnice sistemului”. Ar fi vorba de a- numite texte pe care Gheorghe Firczak le-ar fi scris înainte de 1989 despre istoria Transilvaniei. „Faptul că am un dosar de rețea nu înseam

nă că am fost turnător. Există dosare de urmărit care pot conține probe de poliție politică mai grave decât cele din- tr-un dosar de rețea”, a precizat Firczak. Parlamentarii au dat declarații pe propria răspundere că nu au colaborat cu Securitatea înainte de alegeri. în eventualitatea că se va dovedi că au făcut poliție politică întrebarea este ce se va întâmpla cu acești parlamentari. Dl Firczak a răspuns tranșant: „Nu știu ce voi face. Mă voi arunca de pe podul Londrei. Serios vorbind, eu nu cred că se va putea dovedi acest lucru în cazul meu.” Gheorghe Firczak (Foto: t Mânu)

Comemorare la 550 de ani
■ Ieri, la Castelul Cor- 
vinilor au început ma
nifestările dedicate lui 
lancu de Hunedoara.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmcdia.ro

Hunedoara - Castelul a fost împodobit cu steaguri medievale, iar personalitatea eroului bătăliei de la Belgrad (1456) a fost evocată ieri dimineață, după care, în capela Castelului Corvinilor a avut loc o slujbă de comemorare. Ziua a

continuat cu lansarea unei mărci poștale personalizate și un plic „prima zi”, iar seara, de la ora 19.30, s-a derulat un concert de muzică medievală sacră.Manifestările dedicate lui lancu de Hunedoara continuă astăzi cu prezentarea unui film documentar despre voievodul comemorat și cu un spectacol interactiv susținut de „Ordinul Cavalerilor Mediaș”. Evenimentul se va încheia seara cu un concert de muzică medievală ludică. lancu de Hunedoara a devenit voie

vod al Transilvaniei în anul 1441, iar între anii 1446-1453 a îndeplinit funcția de Guvernator al Ungariei.Directorul Muzeului „Castelul Corvinilor”, Nicolae Ce- rișer, a ținut să precizeze: „Autoritățile centrale nu au sprijinit această manifestare cu nimic! S-a motivat că cererea noastră a fost tardivă. De fapt, nici reprezentanții culturii hunedorene nu au fost prezenți astăzi (ieri n.r.) sub nici o formă. Sperăm ca de acum înainte să organizăm această comemorare anual”.

„Perseidele"
Deva (S.B.) - Astronomii pregătesc zece puncte de observare în mai multe județe de unde vor urmări ploaia de meteori numită „Perseidele”. Ea va avea loc în noaptea de 12-13 august, când vor cădea peste 100 de meteori. în județul nostru un punct de observare va funcționa la Hațeg. Fenomenul s-a constituit încă de la fondare ca cel mai amplu și important proiect astronomic din țară.

Desigur. Cred că influențează acolo unde părinții dau prea mulți bani copiilor. Ei fac o mare greșeală! Educația copiilor este influențată negativ!
Iulian Boca, 
Deva

Da, banii influențează foarte mult educația copiilor și, din păcate, mai mult negativ! O pot influența și pozitiv dacă părinții investesc în educație.
Sofia Hațegan, 
Deva

Banii influențează educația copiilor pentru că dacă părinții au bani își pot trimite copiii la școli mai bune și se pot pregăti cu profesori în afara școlii! 
Virgil Dușan, 
Hunedoara

„Soarele în oglinda apei"
■ A V-a ediție a Tabe
rei de sculptură „Soare
le în oglinda apei" - 
Zeicani a ajuns la final.

Zeicani (S.B.) - Anul 2006 a adus la Zeicani sculptori din trei județe: Timiș, Arad și Hunedoara. Tabăra s-a derulat în perioada 1 - 12 august, timp în care cei șase sculptori: Dumitru Șerban - Arad, Eugen Barzu - Timiș, Florin Vâlceanu - Timiș, Cristian Iamza - Petroșani, Robert Hummel - Petrila și Torino Bocaniciu - Deva, au realizat opere de artă monumentale, sculpturi în piatră și lemn. în cei cinci ani de la înființare,

în tabăra de la Zeicani, localitatea situată la limita județelor Hunedoara și Caraș- Severin, au fost executate 36 de lucrări de artă monumentală în piatră, lemn și metal. Vernisajul taberei are loc astăzi. „Tabăra este găzduită de un investitor privat care iubește arta, dar care preferă să rămână anonim. Efortul făcut de acest iubitor de artă este demn de apreciat, în condițiile în care numărul taberelor de sculptură este din ce în ce mai mic, iar autoritățile nu găsesc resursele financiare necesare nici măcar pentru atelierele de creație”, a declarat ieri Torino Bocaniciu, artist plastic din Deva.

Eugen Barzu, realizând lucrarea sa în lemn

Sunt sigură că banii influențează educația copiilor pentru că dacă au bani fac tot ce le trece prin cap, nu mai învață și nu ascultă de părinți!
Cred că banii influențează educația copiilor pentru că azi totul merge pe plie! Din păcate sunt mulți copii buni care nu se pot afirma pentru că nu au bani!
Claudia Homorodean, 
Deva

Lavinia Someșan, 
Deva

cafe 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, 
iar autorul ei va fl premiat pe măsurăl Trimiteți fotografiile pe 
adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu 
- redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834,
0720/400437.

(Foto: CL)

adrians%25c4%2583l%25c3%25a2geanginformmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmcdia.ro
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1848-A murit George Stevenson, Inginer britanic, Inven
tatorul locomotivei cu aburi (n. 1781).______________________

1865 - S-a născut Ferdinand de Hohenzollern-Sigmarin-
gen, viitorul rege al României (1914 - 
1927). In timpul domniei sale s-a 

înfăptuit unirea Transilvaniei, Basara- 

biei șl Bucovinei cu România (1918).

1933 - A murit lingvistul și filologul 
Alexandru Philippide, membru ai Aca

demiei Române (n. 1859).

1955 - A murit scriitorul german Thomas Mann, laureat 
al premiului Nobel pentru literatură pe anul 1929 (n. 

1875)______________
19^2 - A murit actorul american Henry Fonda (foto) (n. 

1905).__________________ ; , . .

1989 - A murit fizicianul american William B. Shockley, 
laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe anul 1956, 

împreună cu Walter H. Brittain și John Bardeen, pentru 

descoperirea tranzistorului (n. 1910).

Cer partial senin. Maxima va fi de 28°C, iar minima de 14°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer partial senin. Posibil furtună. Maxima va fi de 31°C, iar minima de 12°C.
Luni. Cer temporar noros. Temperatura maximă 29°C. Minima va fi de circa 14°C.

Calendar Creștin-Ortodox__________________
Sf. Mc. Fotie și Anchit; Sf. Mc. Pamfil și Capiton.

Soiutla Integrantei din numfirul precedent: C - SEA - A - PURE - GARD - RUȘINE - A - ZAT - RE 
- ML - TAB - EDAM - Bl - US - UZA - I - ALBA - GT - SILI - ALAI - NUNA - OLE - AGNATA - 
IN - Al - ENOTI - ALTOI - AER - AT - GP - ACAT
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Berbec

Săptămâna asta îți va prinde bine o scurtă auto-analizâ. Ej 
momentul să reia! contactul cu realitatea fi, mal ales, cu 
tine însuți. încearcă să nu mal îll visători

1

Calendar Romano-Catolic______________________
Ss. Ioana Francisca de Chantaî, călug.; Anicet, pp. m.

Calendar Greco-Catolic __
Ss.Foțiu și Anicet, m.

Taur

Soluțiile terpierare au tendința să se permanentizeze. 
Folosește-te de capacitățile Intelectuale de care nu duel 
lipsă pentru a separa strategiile mediocre de soluțiile 
raționale.

Gemeni

Contează mai puțin CE spui șl mal mult CUM spui. O mică 
ezitare înainte de a scoate din tine tot poate salva prietenii. 
Nu uita: mal întâi gândim, după ala vorbim.

Rac

Să nu râzi - dar se pare ca râsul arde calorii. Din câte spun 
oamenii de știință, poți scăpa de vreo două klle pe an, 
numai hohotind. Dar grimasele nu se pun.

Leu

Ar fi bine dacă săptămâna asta te-ai înconjura cu oameni 
care te pot pune în valoare. Recomandăm Fecioare sau 
Capricorni. Cele mal bune combinații.

Fecioară

Voyage, voyage. Se pare că țl-e scris să călătorești, sau 
măcar să plănuiești o călătorie. Bineînțeles, cel mal mult 
va conta cu cine vei porni la drum.

Balanță

E vremea să red ef In ești normalul. Poate că rutina și cunos
cutul sunt comode, dar viața implică șl un pic de aven
tură. Aventurează-te deci, dar nu-țl pierde capul.

Scorpion

Recreere. Odihnă. Distracție. Astea ar trebui să fie cuvin
tele ae ordine de azi. Uită de probleme șl relaxează-te! 
Toate se vor rezolva mai ușor decât îți poți închipui.

Săgetător
Nu uita, atunci când evaluezi o persoană pe care abia ai 
cunoscut-o, să ții cont de limbajul corpului, ©ricine poate 
arunca în stânga și-n dreapta cu vorbe.

Capricorn

Viața e ciclică. Și se pare că săptămâna asta roata se va 
învârti în favoarea ta. Profită de toate ocaziile, pentru că 
nu se știe când vel mai avea așa noroc.

taracrorati apă, gaz, curent

Energie electrică_________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă. 
Luni, 14 august, furnizarea energiei electrice va fi între

ruptă între orele:
9.00 - 16.00 în localitățile Almașu Mic, Almașu de Mijloc, 

Techereu, Poiana, Poienița, Oprișești.

Gaz metan ___ ____________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întrerupta.

Luni, 14 august, furnizarea gazului metan va fi întreruptă 

în Deva, între orele:
9.00 - 15.00 pe str. Scărișoara, bl.32.

Apă____________________ ___________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în 'perioada 1-26 august, Cuvântul liber vrea s3-i f 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. { 
Dezleagă corect integrama apărută în flecare ediție • 
a ziarului și trimite-o alături de talonul completat, pe i 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. !
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe- ; 
dale Cuvântul liber, până în 31 august. Extragerea va [ 
avea loc în 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 angajații Inform j 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

Nume.......

Prenume 

Adresa ...

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

DA □ NU □

Vărsător

Ce sentiment eliberator e să nu-țl mai pese de ce gânde
sc ceilalți! Ca un taur scăpat intr-un butic de porțelanuri, 
poți foarte ușor să uiți de consecințele baletului tău.

Pești

Excesele săptămânii trecute se răzbună acum. Se pare ca 
ai parte de o karmă cam nefastă. Rezistă, totul e trecător! 
Lucrurile vor reveni la normal.

RIȚETAZILEI

Tartă rapidă cu cremă de 
lămâi verzi

Ingrediente: 125 g biscuiți graham, 75 grame unt, 400 ml lapte condensat dulce, 125 ml zeamă de lămâi verzi (cam 5-6 lămâi medii), 1 lingură rasă de coajă de lămâie verde, 250 ml frișca din smântână.Mod de preparare: încălziți cuptorul la 350°F. Dati biscutii prin mașina de nuci sau în robotul de bucătărie. Se topește untul și fierbinte se amestecă cu biscuiții. Pe fundul unei forme de tartă cu diametrul de 23 cm se formează o crustă care se dă la cuptor 10 minute. Se lasă să se răcească. Se amestecă cu mixerul laptele condensat cu zeamă de lămâie și se toarnă peste crusta din biscuiți. Se dă la frigider până se întărește, apoi se pune frișca deasupra.

6:05 50 de ani de drv fo
ment în 50 de emisiuni 
(r)

7:00 Comoara lui Tarzan 
rfg (aventuri, SUA, 1941).
8:30 Desene animate 
9:20 Celebritățile timpului 
ntău (s)

930 împreună pentru 

natură. Concurs inter
național de educație 

eco-civică pentru copii 
10:00 Mic, da' voinici

Baschet și streetball 
10:30 Parfum de glorie... cu

Cristian Gațu (r) 
11:25 Despre Mari Români

(r)
12:20 0 tură de aventură (r) 
13:00 Justiție militară (serial) 
14:00 Jurnalul TVR 
14:20 Deocamdată, proiecte 
14:55 Celebritățile timpului 

tău (s)
15:10 O vedetă... populară

(r) 
16:30 Fugarii (comedie,

- ’Franța, 1986). Cu:
Pierre Richard, Gerard 
Depardieu, Jean 

Carmet
18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

20:10TVR50.
De la un show la altull
Prezintă Monica 
Davidescu. Selecțiuni 
din emisiunile realizate 
de Alexandru Bocăneț, 
Dan Mihăescu 

22:10 Top Super Hit Maga
zin muzical (transmisi
une directă) 

23:40 A noua poartă
(thriller/ horror, SUA, 
1999). Cu: Johnny 
Depp, Frank Langella, 
Lena Olin. R.: R. Polan
ski

2:05 Jurnalul TVR (r) 
S Meteo. Sport 

3:00 Amanții de pe Pont
Neuf (r) (dramă, 
Franța, 1991). Cu: Juli
ette Binoche, Denis 
Lavant, Klaus-Michael 

H Gruber. R.: Leos Carax
505 Celebritățile timpuki

aJt.. f-\

7:00 Meme Melodies 
0Show (s, animație, 

SUA, 1990). Voci: Mel 
Blanc, Arthur Q. Bryan, 
June Foray, Daws But
ler. R.: Ken Harris, 
Rudy Larriva

7j?f Taz-Mania (s, 
animație, SUA, 2003). 
Voci: Jim Cummings, 
John Astin, Dan 
Castellaneta

8:00 Știrile ProTv 
10:00 Râdeți ca n viață 

(film, reluare) 
12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
13:05 Cadillac-ul roz

; V Secțiune, SUA, 1989). 
Cu: Clint Eastwood, 
Bernadette Peters, 
Timothy Carhart.

15:45 în tempo de swing 

vH(dramă, SUA, 1984).
Cu: Goldie Hawn, Kurt 
Russell, Christine Lahti, 
Fred Ward, Ed Harris. 
R.: Jonathan Demme 

18:00 Dansez pentru tine - 
caravana, preselecție 

• 18:55 Știri sportive
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 îngerii dreptății 
(dramă, SUA, 2006). 
Cu: Peri Gilpin, 
Teri Polo, Maria 
del Mar, John 

Pyper-Ferguson, 
Matthew Knight. 
Regia: 
Douglas Barr

2230 Martor incomod
» (facțiune, SUA, 1996). 

Cu: Steven Seagal, 
Keenen Ivory 
Wayans, 
Bob Gunton, 
Brian Cox, 
Michelle Johnson: 
Regia:

1. John Gray
0:45 îngerii dreptății

O(film, reluare)
2:15 Cadillac-ul roz

13 (film, reluare)
430 Dansez pentru tine - 

caravana, preselecție 
(r)
rv.n^_. Z-\

7:30 întâmplări hazlii (s) 
8:30 în gura presei (r) 

9:30 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 
10:30 Incredibil, dar 

El adevărat (s) 
11:30 Desene animate: Ani- 

max; Aventurile lui 

Hyperman
12:00 Desene animate: Jetix;

Copiii de la 402;
Familia Toto 

13:00 Știri 
13:15 Viață de lux (doc.) 
14:30 Secretul Măriei (serial) 
16:30 Corky, nătărăul danu- 

-lui (comedie, SUA, 
^2001). Cu: Chris Ka-

ttan, Vinessa Shaw, 
Peter Falk, Peter Berg, 
Chris Penn. R.: Rob 

Pritts.
Cine e Corky Romano? 
Sub acoperire, dar pe 
alături. Cea mai aiurită 
familie de mafioți din 
lume are o nouă armă 
cu care lupta împotriva 
FBI-ului.

18:30 Săptămâna financiară 

19:00 Observator. Sport 
Meteo

20:45 Fotbal în direct 
Național vs. Poli 
Timișoara

23:30 Euforia Midnight Sun 

Tour
24:00 închisoarea spațială 

. (acțiune SF, SUA,
1999). Cu: Christopher 

Lambert, Aidan Rea, 
David Roberson, Beth 
Toussaint. R.: Geoff 
Murphy.
închis într-o închisoare 

ce orbitează la 26.000 
de mile de Pământ...
Evadarea n-a fost posi
bilă, până acumi 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Revolta indienilor jq (western, SUA, 1952).

Cu: George Mont
gomery, Audrey Long, 
Carl Benton Reid, 
Eugene Iglesias

430 Dădaca (r) 
5:15 întâmplări hazlii (s, r) 

&15 Viată de lux (doc. r)

830 Megatehnicus 9:00 D'ale 

Iu' Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Zoom/2 
11:00 Info... baza în direct 
1130 Școala micilor vrăjitoare 
(s) 12:00 Andromeda (s) 13:00 

Pop/Rock Story 13:35 Amy (s) 
14:30 Bazar (r) 15:00 Via 
sacra 16:00 CE Atletism 
17:00 Fotbal: Ceahlăul Piatra 

Neamț - CFR Cluj, etapa 3. 
Meci din Liga 119.00 Stargate 
Atlantis (s) 20:00 CE Atletism 
21:10 restivalul Callatis 2006 

23:45 Jurnalul TVR. Știri 0:15 
Club Callatis 2006. Prezintă 

Cătălin Măruță. Transmisiune 
directă de la Mangalia 1:45 

Școala micilor vrăjitoare (r) 
2:15 Jackie Bouvier Kennedy 

Onassis (partea I) (dramă/ 
biografic, SUA, 2000)

8:00 Știri N24 8:30 Even 
Steven (serial, SUA, 2000) 
9:00 Robbie (serial, Germania, 
2001) 10:00 Ce bine e acasă! 
10:30 Whoopy (serial, SUA, 
2003) 11:00 Pariu 24 11:30 
Agenția de turism 12:00 Fash
ion 13:00 Tibanu' 13:30 Cos
by (s) 14:00 Fresh Star 15:00 
Obsedați de sex (s) 16:00 
Madame Sans Gene (comedie, 
Italia, 1961) 18:00 Jara Iu’ 
Papură Vouă 18:30 Știri Națio
nal TV 19:45 Jara Iu1 Papură 
Vouă 20:00 Fotbal: Universi
tatea Craiova - FC Argeș

8:15 Icstrim Tivi (r) 8:45 Pro- 
Motor (r) 935 Kiypto, câinele 
erou (r) 10:25 Descoperă 
România (s) 10:55 Terapie 

i intensivă (r) 12:15 Hollywood 

j necenzurat (doc.) 1245 Locote
nentul Roberts (film) 15:00 

Savoarea bucătăriilor europene 
• (doc.) 16:00 Cheers (s) 17.00 

Afacerea secolului (comedie/ 
i satiră, SUA, 1983) 900 O nouă 

viață (s) 20:00 Actorul și 
sălbaticii (dramă/comedie) 
23:15 Cartelul crimelor (s, 

eiiA

730 Visuri fără preț (r) 8:30 
Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s) 930 Rubi (s., Me
xic, 2004) 1130 Celebritate (r) 
12:30 Minciuna (s). Cu: Kate 
del Castillo, Guy Ecker, Karla 
Alvarez, Salvador P'neda 
1330 înger sălbatic (s) 1530 

Marilyn (s) 1630 Visuri fără 
preț (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 Rebelde (s) 2030 
Blonda Marilyn (p. 2) 22:00 
Bărbatul visurilor mele (s) 
23:00 Celebritate (s) 24:00 
Totul despre sex (s) 0:45 - 
Poveștiri adevărate (r) 145 Un 
bărbat adevărat (r)

730 Desene animate 830 Ma
riana - Prețul inocenței (r) 930 
Viața în afara cabinetului (s) 
(comedie, SUA, 2005) 10:00 
Autoforum 1030 Flavour - 3 
bucătari (r) 1100 Sport, dietă 
și o vedetă 11:40 Tele RON 
1245 Străini de fotbal (r) 1345 : 
Războiul lui Foyle (s) 15:20 
Cash taxi (r) 1630 Super Nan
ny - Dădaca ideală (r) 18:00 
Focus 19:00 Mariana - Prețul 
inocenței (s) 20:00 Crimă în 
Copenhaga (thriller, Germa- 
nia/Suedia/Danemarca, 1997) 
22:30 Febra roșie (acțiune, 
SUA, 1988) 030 Carnal Con
fessions (erotic, SUA, 2004)

730 Euroblitz 905 Marș forțat 
(r) 10:00 La limită. Emisiune 
auto 10:30 Vis de vacanță 
(reluare) 11O0 Euroblitz - Ci
nema 11:30 Hobby Mix (r) 
1200 Fan X1300 Traian Vuia î 
- Centenar la Montesson (p. 
2) 14:00 Destinații la cheie 
1430 Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze. Tendințe în beauty 
style 17:00 High Life (r) 18:00 
Briefing. Știrile săptămânii 
19:00 Maria și marea (Româ
nia, 1988) 2100 Declarație de 
dragoste (România, 1985) 
23:00 Time Out 23:45 Trenul 
vieții (r). Cu: Liana Stanciu 
145 rație de dragoste (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

945 Tandrețea cailor sălbatici 
(aventuri, Canada, 2002) 1120 
Eu sunt David (dramă, SUA,
2003) 12:50 Parteneri de viață 

(comedie,Australia, 2004)1430 
Rolul vieții (dramă, Franța,
2004) . 16:40 Copilu' Iu' tătiar' 
(comedie, SUA, 2004) 1805 
Prințesa îndărătnică 2 - Nun
ta (comedie, SUA, 2004). 20fl0 
Liga (aventuri, SUA, 2003) 
21:50 Comoara națională 

(aventuri, SUA, 2004) 2400 
Deadwood: Bulkxk se întoarce 
1h tabără (dramă, SUA, 2004)

6:00 Realitatea de la ora 6:00 
6:45 Ziarul realității 7:00 
Realitatea de la 7:00 7:45 
Ziarul realității 8:00 Realitatea 
de la 8:00 845 Ziarul realității 
9:45 Ziarul realității 10:00 
Realitatea de la 10:00 11:20 
Documentarele Realității 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 KILOcruciada 15:20 
Deschide lumea I 16:00 Rea
litatea de la 16:00 1720 Ca
pital TV 18:00 Realitatea de la 
18:00 19:00 Realitatea de la 

19:00 1920 Numele meu

7:00 Mega constructori 8:00 
Confruntări și fiare vechi 9:00 
Motociclete americane. Moto
cicleta Carroll Shelby 10:00 
Ray Mears și tehnicile indige
nilor. O canoe din coajă de 

mesteacăn 11:00 Cum se fa
brică 12:00 Vânătorii de 
mituri. Cutia cu șervețele uci- 
gașă 13:00 Mega construc
tori 14:00 Confruntări și fiare 
vechi 15:00 Motociclete amer
icane 16:00 Curse 17:00 
Brainiac 18:00 S-a născut un 

MG 19:00 Cei mai bogați 
oameni din Europa 2000



ACTUALITATE /5sâmbătă, 12 august 2006
143 de zile au mal rămas 
până la integrarea în UE Hypermarket ridicat la negru

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ®- 717659.

farmacia .Green Line’, non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.®-* 

■48080.

Farmacia .Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ®-» 713045. 

DEVA
Farmacia .Bella Farm*, non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 

®-» 231515.

Farmacia nr,1 .Remedia*, non-stop, Piața Victoriei, nr, 

29. ®-» 211616. 224488.
Farmacia .Tacoml - Humânitâs lî", str. Aleeai Transil

vaniei, bl. 7. ®-> 211949.

ORĂȘTIE

Farmacia «Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7, ®-» 240976. 
PETROȘANI
Farmacia „Piață*, non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 

BRAD
Farmacia „Remedia”, sâmbătă și duminică, orele 9 - 

13, str. Avram lancu, nr. 48. ®-> 612887.

www.cjhunedoara.ro
Deva (C.P.) - Site-ul conține Informații utile despre Con
siliul Județean Hunedoara și Instituțiile subordonate. De 

asemenea sunt oferite informații diverse despre județul 

Hunedoara.

CURS VALUTAR BNR * IB.OB.RttM

1 euro 3,5155 lei

1 dolar american 2,7500 lei

1 gram aur 56,7163 lei

H8NBI
- DN 7: Zam - Ilia - Leșnic - limită jud. ARAD;
- DJ 687 A: Bârcea Mici - Crlstur - Hunedoara - Hășdat;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 

Eminescu.

■ Până Primăria vine 
din urmă cu aprobările, 
hypermarketui Spar e o 
construcție ilegală.

Ștefan Ciocan_______________i_

Deva ■ Consiliul Local Deva a fost convocat în regim de urgență de către primarul Mircia Muntean pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), în vederea construirii unui hipermarket SPAR în locul fostei autogări. 
Investitorii fentează legeaConstrucția este într-o fază avansată de execuție, chiar dacă nu există nici o autorizație emisă pentru efectuarea lucrării. Pentru o astfel de autorizație este nevoie de aprobarea PUD, iar Planul a trecut prin Consiliul Local doar miercuri. Consilierii PD și PSD nu au votat hotărârea prin care s-a aprobat PUD pentru executarea construcției. Ei susțin că sunt de acord cu investiția, dar nu pot să voteze o hotărâre atâta timp cât nu există o documentație clară pentru fundamentarea acestuia. „Nu este normal să se voteze așa ceva în ședințe „de îndată”. Astfel de ședințe se convoacă pentru cazuri extrem de urgente. Data viitoare nu o să mai particip la o asemenea ședință anunțată cu o oră înainte, fără nici o pregătire. Eventual o să-mi trimit șoferul, că tot se practică în Primărie”, a declarat Teban Andronic consilier local al PD. Nici o persoană din biroul tehnic al

Structura hypermarketului Spar e momentan construită ilegal

/ ■ ț . im'»-*.

-mm» a.
1

i

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 

zilnic 8-20____________________________________________________

Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-» 731509.

Cabinet Chirurgie maxllo-facială, dr. Zuberecz Richard,

Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-» 717686.

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.

7
4
9
8
2
5....

7 2
8 5 3

3 8 2
8 6

6 1 9 3 4 8
3 1 7

3 8 9
7 6 8

4 2

6
3

Soluția jocului din 
numărul precedent
6 3 4 1 9 r2 >5 8
9 1 5 8 7 6 3 2
7 8 2 5 4 3 1 6
5 2 1| 4 6 9 7 3
8 4 9 3 5 7 6 ■1
3 6 7 2 8 1 4 9
4 9 3 6 2 5 8 7
1 7 8 9 3 4 2 5
2 5 6 7 1 8 9 4

primăriei nu a vrut să dea vreo declarație în ceea ce privește construirea fără autorizație a hipermarketului SPAR. Funcționarii Primăriei apreciază că firmele mari trebuie încurajate să investească în Deva chiar dacă nu respectă întru totul legile în vigoare.
Primarul zice că nu știePrimarul municipiului Deva, Mircia Muntean apreciază că au fost câteva probleme urgente, cum ar fi investițiile de câteva milioane de euro pe care le vor face două rețele de hipermarketuri în Deva. „Nu știu dacă cei care construiesc SPAR au sau nu autorizație de construcție. Parcă au o autorizație pentru organizare de șantier. Eu am fost în concediu și nu mai sunt la curent cu ce se întâmplă în

primărie. Cred că ar trebui să întrebați un viceprimar pe care l-am lăsat la comandă”, a declarat Mircia Muntean.
Inspectoratul nu se bagăMihai Șahiu inspectorul șef al Inspectoratului Județean în Construcții a confirmat că firma care construiește hiper- marketul din Deva nu putea să obțină autorizația de construcție fără existența unui Plan Urbanistic de Detaliu. Totuși el se spală pe mâini declarând că nu este competent să ia măsuri față de lipsa autorizației de construcție.„Din punct de vedere tehn,ic proiectul înaintat de constructor este în regulă. Eu le-am atras atenția să-și rezolve problema cu PUD-ul cât mai repede. Dar asta e treaba Primăriei” susține Șahiu. De asemenea inspectorul în

conștrucții a confirmat faptul că legal firma constructoare nu avea voie să ridice structurile de rezistență doar cu autorizația de organizare de șantier.
Fără spații de accesTot prin ședința convocată în pripă de primarul Mircia Muntean trebuia aprobată și concesionarea directă a unei suprafețe de teren de 115 metri pătrați către firma care administrează rețeaua de supermarketuri SPAR. Pe acest teren trebuie construită intrarea în magazin.Concesionarea nu a fost aprobată de Consiliul Local pentru că reprezentanții PSD și PD au votat împotrivă. Cu toate că deocamdată terenul aparține domeniului public, construcția spațiului de intrare în hipermarket este în stadiu avansat.
Specialitatea caseiîn Consiliul Local Deva este deja o practică obișnuită să se voteze hotărâri care să acopere ilegalități. E specialitatea casei. în urmă cu câteva săptămâni a fost dezvelit un monument al eroilor anticomuniști ridicat de Primărie fără nici o autorizație legală. Ulterior a fost adoptată o hotărâre prin care s-a încercat acoperirea ilegalităților.De asemenea aprobarea sumelor de bani cheltuite de reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Deva și al Primăriei care călătoresc peste hotare se face în mod curent după întoarcerea acestora din voiaj.

Subvențiile agricole
Deva (C.P.) - Subvențiile se acordă crescătorilor de bovine înregistrați în registrul ex- ploatațiilor, care dețin vaci de lapte însămânțate artificial sau montate natural cu tauri autorizați, crescătorilor de porcine, ovine, caprine și păsări, deținătorilor de albine, crescătorilor de viermi de mătase, producătorilor din acvacultură. Animalele trebuie să fie individualizate în sistemul național.Producătorul agricol trebuie să depună o cerere către Agenția Județeană de Plăți și Intervenție pentru Agricul

tură, în termenele stabilite pentru fiecare specie, declară Roman Farca, directorul instituției. Persoanele fizice trebuie să fie atestate pentru conducerea unei exploatații familiale sau comerciale și să dețină cont curent deschis la Raiffeisen Bank sau BRD. Pentru firme, activitatea de creștere și exploatare a animalelor este atestată prin înscrierea declarației conducătorului exploatației în registrul special de evidență la DADR Hunedoara. Firmele trebuie să aibă cont deschis la Trezorerie.

Contracte silvice
Deva (C.P.) - Proprietarii de pădure, persoane fizice sau juridice, trebuie să încheie contracte colective cu ocoalele silvice private sau cu cele de stat pentru asigurarea pazei și serviciilor de marcare a masei lemnoase, a declarat Marin Feneș, președintele Asociației Proprietarilor de Păduri din județul Hunedoara. Pentru împăduriri, acești proprietari pot beneficia de fonduri alocate de Banca Mondială. Pentru dis

cutarea acestor probleme, duminică, 13 august, la Casa de Cultură din Deva, de la ora 11, va avea loc o întâlnire a reprezentanților com- posesoratelor și persoanelor fizice interesate.

Marin Feneș (Foto: CD

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

«W» continuă să-ți facă viața mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fl să îți 

facem noi cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 august cumpără 

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completeazâ-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 31 august. Mai multe 
taloane, mai multe șanse de câștig! Iar 
dacă vrei să nu ratezi nici un talon și să 
economisești 4,1 lei față de cumpărarea 
zilnică a ziarului, fă-ți un abonament pe 
o lună cu numai 8,9 lei.

De data asta îți dăm chiar BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 31 august, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 12 august 2006
Nume____________________Prenume_____________________
Adresă_______________
Telefon Sunteți abonat?

muri toc

http://www.cjhunedoara.ro


AUTUlUTin /bsâmbătă, 12 august 2006
Moda pentru toamna

• Scapă de pantalonii foarte scurți!Aceasta, presupunând că n-ai facut-o până acum. Sunt, pur și simplu, vulgari. Nu uita că o definiție principală a cuvântului „sexy" este „arată mai puțin, dezvăluie mai mult". Dacă nu poți renunța la pantalonii scurți, vei realiza exact contrariul. (M.T.)
Șic, clasic și cazual

Deva (M.T.) - Cele trei stiluri ale sezonului care urmează sunt: cel șic, clasic și casual. în stilul șic culorile și nuanțele sunt adânci, interesante. Există un joc de contraste, amestecând culoarea lemnului de trandafir cu strălucirea diamantelor, albul cu diverse culori, aceste combinații creând tonuri cu efecte neașteptate. Stilul clasic, prezintă nuanțe efemere acoperite de culori strălucitoare, halucinante și electrice, asemenea luminilor orașului. Este un joc al contrastelor care amestecă ruginiul și antracitul, rubiniul cubrunul metalic, pentru a obține tonuri neobișnuite, dar surprinzătoare. Stilul cazual, presupune nuanțe care acoperă toată gama culorilor strălucitoare, transparente, care se îmbină până la dispariția tonurilor. Amestecând albastrul intens cu topazul, opalul cu zirconiu, într-o atmosferă tgales- centă, cu umbre inseparabile.

Stil casual
(Foto: CL)

■ Intră în trendul ge
neral femeia-vedetă, fe- 
meia-păpușă, iar accen
tul e pus de „poveste".

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Un singur accesoriu încântător și relevant este de ajuns pentru a te transforma într-o mică prințesă modernă. Vei fi chic dacă hainele tale vor evoca atmosfera unui film din anii '60, o piesă excentrică din look-ul clasic englezesc, sau vei aminti de o păpușă rusească.
Eleganță retroîn acest sezon, look-ul sofisticat este vizat. Eleganța retro, ușor îndulcită de accesorii sexy, ușor „obraznice”. Alege piese de îmbrăcăminte
Garderoba și noile tendințe
■ Rochia nu se va de
moda niciodată, chiar 
dacă uneori ne place 
să purtăm pantaloni.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedla.ro

Deva - Au mai rămas trei săptămâni până la sosirea toamnei calendaristice. Un nou sezon, cu tendințe noi. Unele articole se mențin în tendințe, altele se demodează dintr-o clipă în alta.Este de preferat să alegi, pentru o rochie cambrată, un material ușor, fluid, care se așează pe corp și este, în același timp, confortabil. în

Eleganța retro este elementul forte al acestei toamne (Foto: cl)asortate cu materiale, sau aplicații care aduc un plus de feminitate. Dacă ai în jur de 20 de ani, alege o jachetă la care porți o curea și ghete înalte, la 30 de ani, alege un 
ceea ce privește culorile, nu există restricție, doar că, atunci când mergi la serviciu, se impune să optezi pentru culori ceva mai neutre, evitând nuanțele vii.
Imprimeurile felineIndiferent dacă este vorba despre un trenci, o rochie, o poșetă sau pantofi, articolele vestimentare și accesoriile cu imprimeuri feline fac adevărate ravagii. Bineînțeles că au și ele micul lor secret, nu purta niciodată mai mult de o piesă și fii foarte atentă cum o asortezi.în sezonul viitor, culoarea galbenă va fi una dintre principalele preferințe ale tuturor 

costum, pentru a-ți accentua stilul și vei arăta că ești o lady.Dacă ai 40 de ani, alege pantaloni și haină, stilul clasic te va prinde de minune.

designerilor. Este feminină, transmite un mesaj subliminal de încredere în sine și nu este atât de greu de asortat cum ar putea părea la prima vedere. Este feminin, este sexy, însă nu mai e modern.Cu excepția cazului în care

2006Hainele inspirate din tendințe care te duc cu gândul la poveștile cu țari și țarine sunt la mare căutare. Ornamentele stil baroc și bijuteriile mari creează o alură deosebită. La 20 de aiu poți alege o bluză de catifeB, pe care să o asortezi cu o fustă și cu ghete sau pantofi brodați, iar ca accesorii alege un șirag de pietre semi- prețioase și o geantă în nuanțe apropiate. Dacă ai 30 de ani, un look romantic, îți vine ca o mănușă, o rochie albastră, cercei și geantă. Adaugă și o jachetă în stil militar și pantofi pentru a ieși din tipare. Dacă ai trecut de 40 de ani, sezonul acesta este, pentru tine, plin de bogăție, creată de tonuri luxoase, înfrumusețare abundentă cu ajutorul blăniței și al cerceilor tip candelabra.

este cu adevărat deosebit (de exemplu, cu o broderie intere- “ sântă), sau, din rațiuni de ordin cromatic, nu ai la ce să' asortezi fusta sau pantalonii, ai face bine să te debarasezi de astfel de piese vestimenta- “ re.

Cetatea Ardeu (Foto: cl)

Premieră la Cetatea Ardeu
Deva (M.S.) - Cetatea dacică de la Ardeu va fi semnalizată, începând de astăzi, conform normelor legale, evenimentul fiind o premieră la nivel național. Procedura de semnalizare prevede montarea unui panou standard care conține datele de identificare ale monumentului istoric, coordonatele geografice și însemnele acestuia. Panoul va fi amplasat la poalele Dealului Cetățuia, pe care se află cetatea dacică Ardeu. „Cetățile dacice nu sunt semnalizate conform legii, iar căutătorii de comori își văd de treabă liniștiți pentru că pot afirma că nu știu unde sapă. Un exemplu ar putea fi chiar cetatea Ardeu, unde, în toamna anului trecut, căutătorii de comori au devastat zona, după ce au săpat o grotă în lungime de 15 metri și adâncă de 7 metri”, a declarat Vladimir Brilinsky, reprezentantul Fundației „Dacia Revival”.

Cetate în atenția ONG-urilorAcțiunea de semnalizare a cetății dacice Ardeu a fost inițiată de Fundația „Dacia Revival”, Asociația „Dacia Nemuritoare” și Asociația „Salvați Cetățile Dacice”, în colaborare cu Primăria comunei Balșa, pe teritoriul căreia se află monumentul istoric. Cheltuielile necesare semnalizării au fost suportate de către cele trei organizații neguvernamentale. Cetatea Ardeu este trecută în lista monumentelor istorice de importanță națională. Situată la nord de cursul râului Mureș, Cetatea Ardeu era singura care făcea legătura între cetățile dacice din Munții Orăștiei și zăcămintele de aur din Munții Apuseni.

Anchetă la mină
Lupeni (MF) - Accidentul colectiv de muncă de la mina Lupeni în care trei mineri au fost intoxicați cu monoxid de carbon s-a produs din cauză că aceștia nu au respectat normele de protecția muncii, ei făcându-se vinovați de indisciplină. Șeful Biroului ITM Hunedoara- Petroșani, Ileana Bodea, a declarat că se știe „cu certitudine că nu a fost respectat programul de lucru cu salvatorii minieri, întocmit cu ocazia apariției fenomenului de autoîncălzire a cărbunelui”. Trei mineri de la Exploatarea Minieră Lupeni au ajuns la spital, la începutul săptămânii, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Incidentul s-a petrecut într-un abataj situat la aproximativ 300 de metri sub pământ, în zona unei galerii în care fusese semnalat un fenomen de autoîncălzire a cărbunelui, normal pentru minele din Valea Jiului. Pentru lichidarea fenomenului, în zonă lucra o echipă de salvatori mineri. Cei trei se aflau în apropiere de galeria în care lucrau salvatorii mineri și au inhalat aer viciat cu monoxid de carbon, cu toate că locul lor de muncă era altul și, conform specialiștilor din cadrul ITM, ortacii nu aveau ce să caute în acest loc.

liber

Citește\

Cuvântul

ii

Mineri intrând in șut (Foto: cl)

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

Cum poți participa?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citit bine), sau prelungește-ți actualul 
abonament cu încă cel puțin o lună, până

în 28 august 2006' Trimite-ne o copie după 
chitanță, la O.P. 1,. C.P. 3. Deva, depune- 
o în cutiile speciale .Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iti aduce 
mai multe șanse de câștig1

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

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.

Regulament:

La acest concurs nu pot participa angajatn 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rude1!*? aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc. ;a sedni?' •i-dactiei. 
în data de 29 augu* t
Numele < âstigatorului va :• u-.bli- H in 
paginile ziarului din cl.'a •!> iuqusL
Informații suplinit- ' n letonul
0254/211275. mie- ■ '. oanade
contact Maqdale-H V: -
Succes'

Profită de acest concurs! 
Abohează-te acum! JIJBNAL MMI

CONCURS

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedla.ro


Meci de meci la
■ Jiul întâlnește Dina
mo, cea mai galonată 
echipă care va veni în 
acest tur în Vale.
ClPRIAN MARINUȚ

clprian.marinut«lnformmedia.ro

• Juniori la Știința. Delegații echipelor din ^Divizia D au hotărât la întrunirea organizată 4tde Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara să impună formației Universitatea Petroșani să-și facă echipă de juniori pentru noul sezon. (C.M.)
• Fotbal pe plajă. Finalele ediției a doua a CN de fotbal pe plajă se vor desfășura, azi, la Mamaia. Pe Plaja Melody, de la ora 9.30, se dispută finala mică, pentru locurile 3-4, între echipele Oxford și Tunarii Litoral. Marea finală are loc de la ora 11.00 și va opune pe campioana ediției din 2005, echipa CS Eforie și formația Rechinii. (C.M.)

Petroșani - Venirea la Petroșani a celor trei echipe de calibru ale României, Steaua, Rapid și Dinamo constituie pentru iubitorii de fotbal din județ momente cheie ale campionatului. De aceea meciul cu Dinamo, ar trebui să ofere, indiferent de rezultat, fotbal de calitate, pentru ca spectatorii să aibă motive de bucurie de pe urma faptului că avem o echipă hunedoreană în Liga I. Dincolo de spectacolul pe care îl așteptăm de la meci, în joc sunt trei
Publicul așteaptă de la jucătorii celor două echipe un fotbal de calitate puncte, importante pentruJiul în tentativa de a sparge gheața în noul sezon și valoroase pentru “câinii roșii” în cursa pentru câștigarea

Deva (C.M.) - Programul etapei a lll-a: sâmbătă, 12 

august: Ceahlăul - CFR Cluj (Tvr 2, ora 17.00); Pandurii - 

Gloria Bistrița (Telsport, ora 18.00); U Craiova - FC Argeș 
(Național TV, ora 20.00); FC Național - Poli lași (Anteana

1, ora 21.00); duminică, 13 august: Jiul - Dinamo (Națio

nal Tv, ora 18.00); FE Vaslui - Farul (Telesport, ora 18.00); 

UTA - Steaua (Antena 1, ora 17.00); Poli Timișoara - Rapid 

(TVR1, ora 20.30). PartldaUnlrea Urziceni - Oțelul s-a dis

putat feri.

I

Clasament
1. CFR Cluj 2 2 0 0 7-1 6
2. Poli lași 2 2 0 0 3-0 6

3. Dinamo 2 2 0 0 3-1 6

4. UTA 2 1 1 0 6-3 4

5. Steaua 2 1 1 0 3-0 4
6. Farul 2 1 1 0 4-2 4

7. Poli Tlm. 2 1 1 0 2-0 4

8. Rapid '2 1 1 0 2-1 4
9. Gloria 2 1 0 1 2-1 3
lO.Ceahlâul 2 1 0 1 1-1 3

11. FC Arqeș 2 1 0 1 1-2 3

12. Pandurii 2 0 1 1 1-2 1
13. FC Vaslui 2 0 1 1 2-5 1

14. U. Craiova 2 0 1 1 0-3 1
15. Jiul 2 Q 0 2 0-2 0
16. FC Național 2 0 0 2 1-4 0
17. Oțelul 2 0 10 2 2-6 0

18. u. urziceni 2 0 0 2 " 0-6 0
nJ

Programul etapei a IV-a: vineri, 18 august: Gloria Bistrița 

- Jiul (Telesport, ora 18.00); Farul - Unirea Urziceni (Națion

al Tv, ora 20.00); sâmbătă, 19 august: Poli lași - Pan
durii (Telesport, ora 18:00); CFR Cluj - FC Național (TVR2, 

ora 17.00); Steaua - FC Vaslui (Național TV, ora 19.00); 

Rapid - U Craiova (Antena 1, ora 21.00); duminică, 20 

august: FC Argeș - UTA (Antena 1, ora 17.00); Oțelul - 

Ceahlăul (Telesport, oră 18.00); Dinamo - Poli Timișoar. 

(TVR1. ora 20.30).

Proqramule etapei I, 12 august, ora 11.00________
CS Auxerre Lugoj - CFR Timișoara
FC Caracal - FC Bihor Oradea 

Building Vânju Mare - ISC Turzii 

Unirea Dej - Dacia Mioveni 
Minerul Lupeni - Corvinul Hunedoara
Poli II Timișoara - Gaz Metan Mediaș

FC Baia Mare - Universitatea Cluj

FC Târgoviște - CSM Râmnicu Vâlcea 

Apulum Alba lulia - FCM Reșița

Programul etapei a ll-a, 9 august, ora 11.00
CFR Timișoara - FC Caracal

FC Bihor - Building Vânju Mare

ISC Turzii - Unirea Dej 
Dacia Mioveni - Poli II Timișoara 

Corvinul Hunedoara - FC Baia Mare 

Gaz Metan Mediaș - Minerul Lupeni 
Universitatea Cluj - FC Târgoviște 

CSM Râmnicu Vâlcea - Apulum Alba lulia 

FCM Reșița - CS Auxerre Lugoj

Stadion: Jiul; duminică, ora 18.00, Național TV;
Intrarea generală: 15 RON

Palmares:

Acasă:
Primul meci:

Scor maxim:
Ultima victorie a dinamoviștllor la Petroșani: 3-1 la 6 mai 2006, în ultimul 

meci jucat cu Jiul ca gazdă .
Arbitri: Sebastian Colțeseu (Craiova) - loan Onlcaș (Zalău), Florin Buzărnes- 

cu (Craiova).

74 13 22 39 75-150

37 12 16 9 40 39
1-4 la București la 22 august 1948 

1-7 la București în 11 aprilie 1998

Derby hunedorean în Liga a ll-a
■ Minerul Lupeni și FC 
Corvinul 2005 se întâl
nesc în prima etapă a 
campionatului.

Hunedoara (C.M.) - Campionatul Ligii a Il-a care debutează, azi, în noua formulă cu două serii (est și vest) de câte 18 echipe oferă din start un derby hunedorean. Minerul Lupeni și FC Corvinul 2005 se vor întâlni în chiar prima etapă, pe terenul echipei din Valea Jiului, iar partida se anunță deschisă oricărui rezultat, întrucât ambele echipe au anunțat că vor victoria. “E foarte important să începem cu dreptul. Un rezultat bun ar da încredere echipei și ar crea o atmosferă pozitivă la club. Vom juca cu gândul la

victorie și sper să reușim să câștigăm”, afirma Romulus Gabor, antrenorul FC Corvinul 2005.“Față de sezonul trecut, am reușit câteva achiziții importante și dispunem de un lot mai valoros. Mai avem însă de lucru la omogenizare și la îmbunătățirea relațiilor de joc. în fața Corvinului avem un ascendent moral după victoria cu 5-0 obținută în perioada de meciuri amicale și orice alt rezultat în afara victoriei nu ne-ar mulțumi”, afirma Dan Mănăilă, tehnicianul celor de la Minerul Lupeni.
Obiective modesteDincolo de meciul direct, cele două echipe hunedorene își propun ca în acest sezon să nu se mai confrunte cu

Claudiu Niculescu (Foto: CL)

(Foto: CL) titlului. Dinamo, singura din- , putate până acum. în schimb, tre cele trei echipe de top care vine în acest tur în Valea Jiului, a avut un start bun cu victorii în primele două etape, la care se adaugă succesul de joi din Cupa UEFA cu Beitar Ierusalim. Cum nimic nu e perfect, pe lângă rezultatele bune există și probleme interne în cadrul echipei lui Rednic. Cele mai evidente sunt conflictul dintre antrenor și Claudiu Niculescu care a părăsit cantonamentul înaintea partidei din UEFA și perioadele de joc nu tocmai strălucitor din meciurile dis-

Jiul n-a agonist nici un punct în primele meciuri, pierzând cu același scor (0-1) la Alba lulia cu FC Argeș și la Ploiești cu Rapid. în acest context, trupa lui Florin Marin care evoluează pentru prima dată în acest sezon pe teren propriu visează la un rezultat bun. Dacă jiuliștii joacă ca în ultima parte a întâlnirii cu Rapid, iar jocul câinilor-roșii va suferi la fel ca în întâlnirea cu Pandurii Tg. Jiu, atunci visele Jiului pot deveni realitate. Oricum, indiferent de scor, spectacol să fie!

Echipele hunedorene vor un debut cu dreptul (Foto: t. Mânu)problemele din campionatul trecut, când au tremurat până în ultima etapă de teama retrogradării. “Vrem un loc în primele opt, preferabil pe cinci, șase sau șapte care să ne asigure liniște la echipă. Dacă vor exista însă circumstanțe favorabile e posibil să țintim mai sus”, afirma Flo

rin Uscatu, finanțatorul hune- dorenilor la prezentarea oficială a lotului Corvinului 2005.“Obiectivul nostru este clasarea pe locurile 1-8. în acest sezon nu avem potențial pentru mai mult”, preciza Mircea Ciriperu, președintele clubului Minerul Lupeni.
Niculescu vine

București (C.M.) - Atacantul Claudiu Niculescu a ajuns la un acord cu conducerea FC Dinamo pentru a evolua în continuare la formația din Șoseaua Ștefan cel Mare. Niculescu a negociat, ieri după amiază, condițiile rămânerii sale la Dinamo. La discuții au fost prezenți directorul executiv al FC Dinamo, Criști Borcea, agentul jucătorului, Victor Becali, și fostul acționar dinamovist Gigi Nețoiu.După ce a ieșit din biroul

la Petroșani lui Borcea, Niculescu s-a dus la vestiare să-și ia echipamentul și urma să plece spre Petroșani, pentru a se alătura lotului, în vederea meciului Jiul - Dinamo. Restul jucătorilor dinamoviști au plecat spre Petroșani vineri, la ora 16.30. Claudiu Niculescu a părăsit cantonamentul de la Săftica al echipei Dinamo joi, cu câteva ore înaintea partidei cu Beitar Ierusalim, din prima manșă a turului II prelimianr al Cupei UEFA.

Primul amicalDeva (C.M.) - FC CIP Deva, campioana României la futsal, va susține primul meci amical de verificare în vederea noului sezon, sâmbătă, de la ora 17.00 la Sala Sporturilor din Deva în compania divizionarei B, Quasar Deva. Partida vine după un cantonament de trei zile la Muntele Mic și cinci zile de pregătire la sală.
Testează GRATUIT

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

Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale 
Cuvântul liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa 
SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru 
informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, persoană 
de contact Magdalena Șerban.
Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului'
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Numele____________________________________________________________Prenumele________________________________________________________Adresa la care doresc să prihiesc abonamentul:Strada_____________________________________________________________Nr.___________Bl.__________________Sc.________ Ap.______Localitatea______________________________________________________Telefon (opțional)______________________________________________
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DA vreau să primesc în 
flecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.
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•Transfer. Portarul echipei Rennes, Andreas Isaksson, a semnat un contract pentru trei sezoane cu Manchester City. Valoarea transferului lui Isaksson la Manchester City a fost estimată la 3,5 milioane de euro. (MF)
•Pancu. Fotbalistul Daniel Pancu a înscris două goluri pentru Bursaspor într-un meci amical în compania echipei-satelit Bursa Meri- nosspor, scor 8-0. Pancu a marcat în repriza secundă, celelalte goluri fiind înscrise de Sinan (2), Burak (2), Sumulikoski și De Souza. (MF)

Rapid a deraiat la Sarajevo

Nistelrooy, 
neconvocat

Amsterdam (MF) - Selecționerul Marco Van Basten a anunțat lotul de 18 pe care se va baza în meciul amical împotriva Irlandei, noul atacant al lui Real Madrid, Ruud van Nistelrooy, nefiind convocat. „Ne pregătim pentru preliminariile CE de peste doi ani și trebuie să facem deja unele alegeri. Din punctul nostru de vedere, am ales cei mai în formă și buni jucători de care dispunem și simt încrezător pentru perioada ce va veni”, a declarat tehnicianul. Van Nistelrooy (54 de selecții) a fost lăsat pe banca de rezerve în optimile de finală ale CM de fotbal de anul acesta din Germania, în urma unui conflict cu Van Basten.

Bronz 
pentru 
Grasu
Goteborg (MF) - 
Atleta Nicoleta Grasu 
a obținut medalia de 
bronz în finala probei 
de aruncarea discului 
din cadrul Campi
onatelor Europene 
de la Goteborg. 
Nicoleta Grasu, cu o 
aruncare de 63,58 
metri, reușită din pri
ma încercare, a fost 
devansată în clasa
ment de rusoaica 
Daria Pishchalnikova 
(65,55 metri) și de 
getmanca Franka 
Dietzsch (64,35 
metri). „Este un bronz 
foarte frumos mă 
bucur cu atât mai 
mult de el cu cât I- 
am luat după naș
tere. Mi-a fost foarte 
greu după ce am 
născut, și acum mai 
am de dat kilograme 
jos. Astăzi (joi - n.r.) 
însă m-arn simțit 
foarte bine, am vrut 
să fac totul, poate de 
aceea am și făcut 
ceva greșeli. Dar totul 
este bine când se ter
mină cu bine", a spus 
Nicoleta. Aceasta este 
prima medalie 
obținută de delegația 
României la ediția din 
acest an a Campi
onatelor Europene de 
atletism.

■ Giuleștenii au primit 
gol în al doilea minut de 
prelungire, la o gafă a 
portarului Coman.

Sarajevo (MF) - Aventura rapidiștilor în Bosnia s-a terminat cum nu se poate mai prost. După un joc modest, românii au pierdut, scor 0-1 (0- 0), printr-un gol primit în al doilea minut de prelungire, la o fază la care portarul Daniel Coman a greșit. Afectat de rezultat, antrenorul Răzvan Lucescu a declarat: „Am dovedit iresponsabilitate azi. Suntem mai slabi decât anul trecut, nu mai suntem echipa care a făcut acel parcurs în UEFA. Atârnă greu și ceea ce s-a întâmplat în vară. La Sarajevo, atacanții au ținut puțin mingea și totul a căzut pe apărare. Trebuie să ne revenim cât mai repede, pentru a nu afecta întreg sezonul”. Lucescu spune că la meciul retur altfel vor sta lucrurile. „Nu este o tragedie, deoarece calificarea se va juca la București dar ar fi o mare dezamăgire să nu o obținem. Mai

Ruud van Nistelrooy

REZULTATE ÎN CUPA UEFA

București (MF) - Rezultate din cadrul primei manșe a 
turului 2 preliminar ai Cupei UEFA la rotbal:

Karvac (Azerbaidian) - Slavia Praqa (Cehia) 

Cernornoreț (Ucraina) - Wisla Rlodc (Polonia)

0-2

0 0

Rubin Kozac (Rusia) - BATE Bufisov (Belarus) 3-0

KF Tirana (Albania) - Kayserispor (Turcia) 0 ■ 2

Artmedia (Slovacia) - Dinamo Minsk (Belarus) 2-1

Ried (Austria) - FC Sion (Elveția) 0 0

Roeselare (Belgia) - Achnas (Cipru) 2- 1

Bnei Yehuda (Israel) - Lokomotiv Sofia (Bulgaria) 0 - 2

ȚSKĂ Sofia (Bulgaria) - Hajuk Kula (Serbia) 0-0

Zimbru Chișinau - Metarlug Zaporoje (Ucraina) 0 0

Hertha Berlin (Germania) ■ Ameri (Georgia) 1 -0

IK Start (Norvegia) - Drogheda (Irlanda) i -0

Odense (Danemarca) - Uanelli (Tara Galilor) 1 -0

Randers (Danemarca) - Kaunas (Lituania; 3- 1

Brann (Norvegia) - Atvidaberqs (Suedia) 3-3

Mokfe (Norvegia) - Skonto Riqa (Letonia) 0-0

Hapoel Tel-Aviv (Israel) - Domzale (Slovenia) 1 -2

Younq Boys (Elveția) - Marseille (Franța) 3-3

FC Twente (Olanda) - Levadia Tallinn (Estonia) 1 - 1

FC Ventspils (Letonia) - Newcastle (Anglia) 0- 1

Dinamo București - Beitar Ierusalim (Israel) 1 -0

Partizan Belgrad (Serbia) - Maribor (Slovenia) 2- 1

FK Sarajevo (Bosnia) - Rapid București 1 -0

APOEL Nicosia (Cipru) - Trabzonspor (Turcia) 1 - 1

Fehetvar (Unqaria) - Grasshoppers (Elveția) 1 - 1

FC Basel (Elveția) - FC Vaduz (Liechtenstein) 1 -0

Flora Tallinn (Estonia) - Brondby (Danemarca) 0-0

Suduva (Lituania) - FC Bruges (Belqia) 0-2

Gretna (Scoția) - Derry City (Irlanda) 1 -5

Mattersburg (Austria) - Wisla Cracovia (Polonia; 1 - 1

Prezentare Fundașui 1 oman Gabriel Tamaș a fost prezentat ieri dfi- S cial de clubul spaniol Cel- ta Vigo, unde a fost împrumutat un an de gruparea rusă Spartak Moscova. (T B.) (Foto EPA)
Emil Săndoi a sunat adunarea
■ Selecționerul lotului 
de tineret a convocat 20 
de jucători pentru me
ciul cu Irlanda de Nord.

București (MF) Antrenorul Emil Săndoi a anunțat lotul -reprezentativei de tineret pentru meciul cu Irlanda de Nord, care se va disputa în 16 augus+, de la ora 18, la Urz- iceni, în preliminariile Campionatului European de tineret. Săndoi a convocat următorii 20 de jucători: Mincă, Marinescu (ambii Rapid) - portari; Scarlatache (Jiul), Moți, Ștefan Radu, Pulhac (toți trei de la Dinamo), M. Constantin (Rapid), Sepsi (Gloria), fundași; Prepeliță (FC Argeș), Herea (FC Național), Ferfelea, Varga (ambii Sportul), Ropo- tan (Dinamo), Florescu (Șerif), mijlocași; Curelea (Sportul), Surdu (CFR Cluj). Bur- dujan (Rapid), A. Cristea (Poli Timișoara), Keșerli (FC Nantes), Hristu Chiacu (Wisla Cracovia). în preliminariile CE, România face parte din

Marius Constantin, în duel cu Duro, un abonat al cartonașelor 
roșii (foto: EPA)sunt zece zile până la retur, Zicu va crește în joc, va reveni și Moldovan și altele vor fi condițiile față de meciul tur”, a adăugat antrenorul.
„Să punem osul”Tehnicianul giuleștenilor a precizat că nu a fost surprins
Munteanu a adus victoria „câinilor r
® Mijlocașul „reinven- 
tat" de Mircea Rednic a 
adus bucuria în tabăra 
dinamovistă. >

București (MF) - Potopul căzut în Capitală înaintea meciului a făcut ca duelul dintre Dinamo și Beitar să fie influențat serios de starea terenului. Până la urmă, cu mari emoții, „câinii roșii” s- au impus la limită, scor 1-0 (0- 0), prin execuția reușită de Cătălin Munteanu în minutul 76. Calificarea se va decide în manșa a doua, care se va disputa în 24 august pe teren neutru, ia Sofia. Antrenorul dinamoviștilor s-a declarat satisfăcut de rezultat. „Ținând cont de situația terenului și de adversarul organizat pe care l-am întâlnit, sunt mulțumit de rezultat. în pri ma repriză am încercat să jucăm cu pase scurte, am avut câteva ocazii, dar nu așa ar fi trebuit să jucăm. Scorul pe care l-am reușit ne dă șanse de calificare, iar acum cred că avem 60% șanse să 

grupa a X-a (sunt 14 grupe a câte trei echipe), alături de Germania și Irlanda de Nord. După meciul cu Irlanda de Nord, România va juca în deplasare cu Germania, in 5 septembrie. Prima clasată se va califica pentru play-off, care se va disputa în sistem tur-retur, la 7 și 11 octombrie. Cele șapte câștigătoare ale meciurilor din play-off vor merge direct la turneul final al CE de tineret, care va fi găzduit de Olanda. 

de jocul bosniacilor. „Cred că am pregătit atent meciul. Am fost surprins de atitudinea noastră pe teren. în momentul de față lucrurile nu merg bine la echipă și trebuie să acceptăm realitatea. Trebuie să învățăm din nou să punem osul la bătaie și să ne dăruim

Ganea și-a serbat ziua de naștere (Foto gsp.ro)trecem de Beitar. Remarc cuplul de fundași centrali care a dat siguranță și îmi felicit echipa pentru efortul depus. Debutul lui Matache în cupele europene a fost de bun augur și sunt mulțumit și de prestația lui Ze Kalanga. Mă bucur pentru Cătălin Munteanu că a înscris, mai ales că îmi făcuse sernn cu cinci minute mai devreme să îl schimb, dar nu am făcut acest lucru și îmi pare bine”, a sintetizat Mircea Rednic.
Terry, noul căpitan al Angliei

Londra (MF) • Fundașul John Terry este noul căpitan al naționalei de fotbal a Angliei și îi succede mijlocașului David Beckham, care a renunțat la banderolă după înfrângerea Angliei în fața Portugaliei, în sferturile de finală ale CM. Terry (25 ani), căpitanul lui Chelsea Londra și unul dintre cei mai buni apărători din lume, a fost ales ca lider al selecționatei Angliei prin intermediul unui sondaj promovat de site-ul BBC Sport și de Radio Five Live, ambele aparținând televiziunii publice britanice. Terry a obținut 51 dintre voturile suporterilor și a fost urmat de mijlocașul echipei FC Liverpool, Steven Gerrard, cu 46%. Cei doi s-au situat la o distanță imensă de Gary Neville (Manchester United), care a primit două procente din voturi, și de 

pe teren. Ca și dorință, Sarajevo mi s-a părut Rapidul de anul trecut”, a declarat Lucescu. Se speră ca fundașul Cristian Săpunaru să nu lipsească mai mult de o săptămână în urma accidentării de la Sara jevo. „Nu știu cât de graxîjl este accidentarea lui Săpunaru, dar sper să nu stea mai mult de o săptămână. în ceea ce-1 privește pe Marius Constantin, sunt două cartonașe galbene înainte de cel roșu, și aceste avertismente puteau fi interpretate și altfel de arbitru. Nu suntem în cea mai bună perioadă și este binevenită lecția primită la Sarajevo”, a încheiat Lucescu.
„Am jucat mai slab”Portarul Daniel Coman a recunoscut jocul slab al giuleștenilor, dar speră ca Rapid să întoarcă rezultatul în meciul retur: „Am jucat mai slab. Mai este meciul retur și sperăm să-l câștigăm și să ne calificăm. Nu ne gândim decât la calificare, nu vrem să luăm în calcul o posibilă eliminare”.

„Beitar inundată la București”, a titrat cotidianul isra- e’ian Haaretz, după partida Dinamo - Beitar Ierusalim. „Deși a avut posesia balonului mare parte din timp, Beitar a pierdut cu 1-0. Beitar a avut câteva ocazii să devină prima echipă după Manchester United care o învinge pe Dinamo la București, dar a sfârșit într-un teren scăldat de ploaie, iar o eroare a lui Shimon Gershon i- a permis lui Cătălin Munteanu să înscrie”, a notat sursa citată.

.John Terry (Foto: fan;Frank Lampard (Chelsea), care a acumulat numai 1%. Chiar dacă s-a autoexclus, David Beckham a primit 1% din voturi. Noul selecționer al Angliei, Steve McLaren, care l-a numit pe Gerrard vice-căpitan, a declarat că are mare încredere în Terry: „Sunt convins că John va încerca să fie unul dintre cei mai buni căpitani pe care i-a avut vreodată Anglia”.



vând ap. 2 camere (03)
• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)

• apaitamant fl anexe în Petroșani, zonă 
centrală, preț convenabil, negociabil, 
accept schimb cu similar în Hunedoara. 
Relații la tel. 0254/713087, 0723/170923. 
(7/9.08)

• Deva, vizavi de Liceul Auto, decoman- 
rMe, contorizări, centrală termică, etaj 1, 
'yșnegociabil. Tel. 0747/496671. (10/7.08)

• Deva, zona Trident, etaj 2, amenajat, 
contorizări, preț 81.000 ron, telefon 0726/710903. 
(Al)
• semidecomandate, centrală, termică, 
termopane, gresie, etaj 3, zona Bălcescu, preț 
780 milioane, negociabil, telefon 0742/019418 
(Al)
• circuit, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică, etaj 2, Bălcescu, preț 93000 
lei, telefon 0745/639022,0726/316796. (Al)

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

1. Comtim;
2. Stafia de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecfia 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin; 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 

^gratuite pentru g
persoanele fizice. §

• circuit, contorizări, etaj 1, zona Astoria, preț 
80.000 lei, telefon 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Gojdu,ST-48mp + centrală termică+tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208 0721/985.256. 
(A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• urgent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
moderniiări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• kilki Maniu, semidec., et. 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut bloc de cărămida, 
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 Se. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă, balcon,

ala termică parchet preț 90.000 ron nego
ciabil, tel 0723/251498 0788/165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet, gresie, faianță bucătărie modifcată 
interfon, zonă liniștita, 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 28500 euro negociabil, ■ urgent ■ 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808 (A4)

ACUM POP TRIMITE 
Ammpnti p prin smsi
TELEFON: 0720/400 555
(tetf nanul)

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

01 ■ Vând ap. 1 cameră 
02 ■ Cumpăr ap. 1 cameră 
03 ■ Vând ap. 2 camere 
04 ■ Cumpăr ap. 2 camere 
06 ■ Vând ap. 3 camere 
06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 
08 - Cumpăr ap 4 camere 
00 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 8 6

camere
11 - Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case
16 - Vând case de vacantă
16 ■ Cumpăr case de vacantă 
17-Vând case la tară
18 ■ Cumpăr case la tară
19 ■ Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 ■ Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 ■ Cumpăr locuri de veci
25 ■ Vând spatii comerciale
26 - Cumpăr spatii comerciale

5. Tel., două puncte

PENTR1
27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobila chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe
33-Asocieri
34 - Oferte Împrumuturi
35 - Solicitări Împrumuturi
36 - Auto românești - 

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

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

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

• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet preț 98000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj li 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 Zamfirescu, parchet, balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Dacia, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)

6. Prefix și număr 
de telefon

52 - îmbrăcăminte, Încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54 - Bijuterii
55-Artă, antichități, cărth 

reviste
56 - Electrocasnice
SI - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

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

muncă
74 ■ Oferte locuri de muncă

• 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., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec., parchet gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Maniu, parchet, apometre, reparti
toare, gaz corrtorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578 (A8)
• Hrtiu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, etaj 3, gresie, faianță, parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

-a.ia.
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• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5) •
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5) .
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721 /436-.-A 0742/005228 (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Deva, plata imediat, telefon 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)

Garant Consulting
W 11 ani de experiență

wwwgjwlcoflwllinq.de

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/820358,0721/985256.
(55232)

Agenția Imobiliară
Deva, I.L Caragiale, nr.20 (in spate la U.M. Pompieri)

223400
< 0723/020207

— __M 0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdslink.ro

. aproape de tine...” s IR 
e-mail: casabetania@rdslink.ro

3B1LIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOAI
. PRIMA-INVESTpune gratuit la dispoziția clienților peste OP’ 
acarta mente, case, vile, spații comerciale și terenuri în 
Pan sau ÎNCHIRIERII.
SP&IMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județulu 
PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ

următoarele informații: imobiliare, creditare b

jcttâiară PfelMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului f 
cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai REI 

șntrusttOKii 1st și al famiI iei.
ii care CUMPĂRĂ. prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST su

abihară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:
|||||'MANII bl. CI, parter.
:12
^'Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro 
Bring. Nelu VERZES 0722/564.004
(OwWfrianaVERZES 0721/055.313.

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (55171)

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004. 

www.prima-invest.ro

AICI POATE
FI RECLAMA

RECLAMt

wwwgjwlcoflwllinq.de
http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
http://www.prima-invest.ro
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Noi aducem 
soarele 

pentru voi!

* l'l

•L. * (TfVbTrnTTi

(249213Informații

1 ‘ mtrun mod cât mai plăcut aceasta vara? > 
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S.C. PARTENER LEG1S SRL DEVA
Tel. 0765'243768 0788.189.103

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

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractezi-

• reprezintă în instanță Interesele persoanelor juridice.

Restaurant
Construct'd civile si industriale 
Distribuție matunale construcții 

Comerț elecirocasnice

CONTABIL. ANGAJEAZĂ 
CONTABILITATE PRIMARĂ
CERINȚE:
-cunoștința minime do 
contabilitate;

- cunoștințe IT; 
-vftrate maxlmfi 40 ani. 
AVANTAJE:

•salariu motlvant,

CONTABIL- ȘEF
CERINȚE:
■experiență in domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-virata maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant; 
-condiții de lucru într-o 

echipa dinamică
Rol. la Tel .: 0723/400 636 «au 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! .„ulTIMSOIA

■ AUTOCAD 2D Șl ID
- ADMINISTRATOR REȚEA
■ CONTABILITATE INFORMATIZATA

TEL: 02S4.206.210
MOB; 0723.130 463
E-mail: office <9Hlm.ro
Site: www.iim.ro Ceva, Aîeeâ Viitorului, Nt.2 

(lângâ Crucea Roșie) 
(56963)

iîCRIOni ®«.sffi.mRASTiam
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA SI CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de Întreținere^

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

TRANSPORT PERSOANE ©Wtedhfc
România * Italia * Frânta -Spania & ^Donalds 

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

■* * Oi fa
I > ^-L^r 1 $| euro dus-întors • 15 zile „

liS ew» fa-îniors • 90 zile |

■ *’fa ? "■ r ■’ * fa ■ ><•

ml iviiM ir- ■ ■ •>

- Execută lucrări de construcții și
instalații termo-mecanice rețele de
distribuție apă. Relații la tel.: 73L 517

Firmă atestată I.S.C.I.R (59085) 0722 / 876. 428

• casă, anexe gospodărești si grădină In 
Ilia, Str. Brodului, preț 2,5 mid. lei, nego
ciabil. Relații Ilia, str. T. Vladimirescu, nr. 21 
C. Tel. 282724. (3/aOB)

• dea, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5'

Vând ap. 5,6 camere (09)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, zona Bălcescu, etaj 2. centrală termici 
termopane, balcon, superamenajat, preț 35000 
euro, telefon 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, termopane, centrală 
termică, parchet, gresie, etaj 1, zona Astoria, 
preț 980 milioane, negociabil, telefon 
0742/019418. (Al)
• zona Liliacului, et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță, cntorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță, parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo. dec., parchet, apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent, zona Ion Creangă, decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
o 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)
• dea, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță, balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896. 
0740/914688. (A5)
o etaj 1, 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)
e etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță, ocupabil repede, se dă 
și mebilat, preț 87.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703, (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, gresie, faianță, 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON negociabil, tel. 232808. (A4)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară, 
centrală termică, SV130 mp, 240.000 ron, telefon 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă în Deva, curte, grădină. Relații la tel. 
0254/212355. (T)
• nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, SC 240 
mp. 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică, 400 mp teren, tel. 0722/564004. (Al)
• centru, Deva, 2 intrări, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță, 600 mp teren, apă, gaz, 
canalizare, livadă 350.000 ron, tel. 215212. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, video i n- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchetîn camere + scară interioară + centrală 
termică. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică, baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută. Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• Deva, vilă P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță, CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, vilă D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă, suprafață locuibilă 190 mp. 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578. 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță, 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară, bucătărie, 
pivniță, curte, grădină teren 1000 mp, piscină, 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

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

Angajează

Reporter
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii (studiile superioare 

constituie un avantaj)
• disponibilitate la lucru prelungit
• abilități de comunicare foarte bune
• talent în dezvoltarea rapidă a relațiilor interu- 

mane, curiozitate, tenacitate, determinare
• carnet de șofer categoria B, cu disponibilitate la 

condus autoturismul

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

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

' • 'mei I

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)
• etaj 1,100 mp, occidental, renovat, centrală 
termică termopane, ușă metalică, 49.000 euro 
negociabil, telefon 215212. (Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță centrală termică etaj 2, zona 
Astoria, preț 13 mid. negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață, etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zonă centrata, ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună, modificat 
foarte bine amenajat, merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358. 
(A6)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, mcdern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dea, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896,0742/005228. 
(A5)

• S 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)

• zona Ion Creangă, decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 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)
• etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau la schimb cu apartament 2 camere, în zonă, 
plus diferență minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)

Calculatoare si accesorii 
(51)

P Ța Ifctoiw ar. tei 0354 405002

BENE internațional

calculatoare
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

Promoție: 
PIV®)3ron :TVĂ

Cumpăr casă (14)
• cu grădină Deva sau Simeria, plata imediat, 
telefon 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă in comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

Case de vacanță (15)
• casă de vacanță, living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață, parchet, CT, bucătărie de 
vară, atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, neg., tel. 0746/779288. (A8)

Vând garsoniere (19)
• Deva, zona Gării, etaj 1, termopane, ușă 
metalică, parchet, contorizări, preț 77.000 ron, 
telefon 0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, ST 36 mp, etaj 
intermediar, zonă centrală, preț 77.000 lei, 
telefon 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Deva, etaj 1, 32 mp, balcon, renovată, 
mobilată, totul nou, 52.000 ron, telefon 215212. 
(Al)
• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 66.000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,232808. (A4)

• str. Zamfirescu, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță, 
balcon închis, vedere în față bine întreținută, 
preț 80.000 ron negociabil, tel. 0745 302200, 
232809. (A4)
• etaj Intermediar, zona Mărăști, contorizări, 
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, 
0724/620358. (A6)
• 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 ccntorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj'bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• confort 1, Recomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, 5>'reț 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)
• carnete, baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat ccntorizări, 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)

Cumpâr garsoniere (20)
• Deva, plata imediat, tel. 0740/210780. (Al)

Vând terenuri (21)
• 3000 mp teren arabil în Sântuhalm; parceiăsâ 
teren de 5800 mp pe dealul Bejan, preț nego
ciabil. Tel. 0254/213053. (T)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 916/11 august 2005

Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

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

e-mail: rector@uamsibiu:ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

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

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

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

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

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing

Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candidaților li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul ae învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților 11 se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții veniți prin transfer în anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater" din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel,/fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079B38.

(56712)

9Hlm.ro
http://www.iim.ro
mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
http://www.uamsibiu.ro
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• două terenuri extravilan de 6.000 și 24.700 mp 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• loc de casă, 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent 
zonă plană, liniștită, Hăsdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)
• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)
• intravilan, 1000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
ÎS- euro/mp. negociabil. Tel. 235.208, 
ți ■*685.256. (A6)
•Sv^avian, 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, 
0724/169303,0740/91468& (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utif+âți în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
pre. 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• Intraylan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

Vând spații comerciale (25)
• Deva.80 mp, la stradă, occidental, termopane, 
gresie, faianță, baie, 55.000 euro, tel. 215212. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
)7i 985.25b,A6)

(mobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare teren intravilan la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, telefon 215212. (Al)

• primesc In gazdă tânăr, tânără, fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• spațiu comercial, B-dul luliu Maniu, occi
dental, la bulevard, 35 mp cu baie, 350 euro/lună 
telefon 0740/210780. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat termopane, acces din stradă. Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală, mobilat utilat superamenajat preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună, tel. 
0721/985.256; 0724/620.354 (A6)
• ofer spre închiriere ap.2camere și garsonieră 
mobilată, preț 80-100 euro/lună, tel. 0746/779288. 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorlzări, 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 șl garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tei. 0745/367893. (A2)

• garsonieră, Deva, complet mobilată 80 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• Dorobanți garsonieră decomandate, mo
bilată contorizări, preț 100 euro/lună și garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Straiului garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală, et. 2, gresie, faință, parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tei. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

Materiale de construcții (53)

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

Electrocasnice (56)
a vând mașină automată made Franța, garanție 
2 ani, 500 ron; combină frigorifică 4 sertare Elec
trolux, made Suedia, 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084,0724/643045,0722/586808,0743/211074. 
(T)

Auto românești (36)

Plante și animale, agroali ■ 
mentare (57)

• vând autotwtsm Dacia break, af 1998. 
Informații la tel. 0721/368896. (2/11.08)

a vând diferiți pești exotici mici sau mari, la 
bucată sau en gros, la prețuri foarte avanta
joase. Tel. 0727/592599,0729/955975. (T)
a vând orzoakă preț 4000 lei/kg. Relații la tel. 
0722/52483,0254/212083 seara și dimineața. CD 
a vând porc mare peste 100 kg, Deva, str. Gri vița, 
nr. 21. Tel. 0746/053780. (7/10.08)

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

organizator abonamente
pentru Deva

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

«■ vând Dada 1410 break, af 1995, albastru I 
metalizat, VT 03.2008, stare foarte bună 
preț 6000 ron negociabil. Tel. 0721/965189.

(,

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Altele (61)
a vând gobfene modelele; Ruga lui Isus (SOOron), 
Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre (230 
ron). Informații la telefon 0729/942180.
a vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru diverse evenimente, preț foarte 
avantajos, în funcție de cantitate. Tel. 212242 
seara sau 0721/400563. (T)
a vând un trunchi de cireș uscat 1,75 m lungime 
și 0,75 m grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560. (T)

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

lonescu Corneliu, cu domiciliul în Deva, str. Cuza Vodă, bl. D4A, ap. 2 - anunță elaborarea primei versiuni a Planului urbanistic zonal „Ansamblu de locuințe" și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la A.P.M. Deva, str. A. Vlaicu, zilnic, între orele 8-16.Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul A.P.M. Deva, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț. (59478)

• vând combhâ Class, masa 2 5 m, 2 trac
toare U 650, presă băieți pe ață freză 
mașină azotat, pompă erbicidat de 600 litri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc., șl iadă frigorifică Arctic, preț 
negociabil. Tel. 0254/246342,0745/468766, 
0721/934631.(6/24.07)

• 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)

Mobilier și interioare (47) >

Pierderi (62)
a pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Soți Ladislau. Se declară nul. (1/11.08)
a pierdut camei membru al Asociației AJVPS nr. 
43808 pe numele Limbășan Gheorghe. Se declară 
nul. (3/11.08)
a pierdut camei 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)

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

a 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)

Oferte locuri de muncă (74)

Prin globul magic și printr-o cruce 
sfințită și cărți de tarot, tămăduitoarea 

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

(59352)

Direcția SiMcă Deva

Organizează cte masă lemnoasâ 
Producția anului 2006

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcție i Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, 

nr. 10, în data de 24 august 2006, ora 10.00, pentru masă lemnoasă fasonată, masă lemnoasă 

pe picior și prestări servicii de exploatare.

Volurmi total de masă lemnoasă fasonată care se Hdtează este de 979,6 m.c, aparținând 

următoarelor grupe de spedi:

- Cireș: 2,0 mc;

- Fag: 265,0 mc;

-Gorun: 112,6 mc;

- Rășinoase: 585,0 mc

- Frasin: 10,0 mc

•Tei: 5 mc

Volumul total de masă lemnoasă pe pldor care se licitează este de 15.885 mc aparținând 

următoarelor grupe de specii:

-Rășinoase: 1.283 mc

•Fag: 13.494 mc

- Diverse tari: 1.108 mc

Volumul de masă lemnoasă oferit la licitație pentru prestări sewidl de exploatare este de 

3.781 mc

Licitația se va desfășura conform “Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către 

deținătorii de fond forestier proprietate publică către agenți economici", aprobat prin H.G. nr. 

85/2004

T> Documentația care include caietul de sarcini și listele de material lemnos fasonat și de 
’ partizi oferite la licitație poate fi consultată la sediul D.S. Deva și pe Internet la adresele: 

WWMta ;i www.rcria.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de D.S. Deva și ocoalele 

silvice din subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - 

Romsilva.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul D.S. Deva, In data de 21 august 

2006, ora 1000.

Taxa de participare va fi achitată în numerar la casieria unității, Iar garanțiile pentru 

respectarea clauzelor contractuale vor fi achitate în avans în contul nr. 

R017RZBR000001246149, deschis la Raiffeisen Bnak Deva.

Ofertele se vor depune la sediul D.S. Deva cu cel puțin o zl lucrătoare anterior datei 

anunțate pentru ținerea licitaiei.

Rsfațisupimentare  se pot obține la tei. 0254025199,0254024649, fax 0254024599, 
0254022481.

• vând cuier din nuc. vechime peste 100 ani, 
foarte frumos și cântar platformă cântărește 
până la 110 kg, fabricat oe Balanța Sibiu, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560. (T)

i «vând tnoMă bucătărie suspendată lemn
i masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
I chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune,
i servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 

ușă negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. (T)

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

Solicitări servicii (71)

Televizoare (48)
a vând tv color Panasonic cu telecomandă 
diagonala 70 cm. Tel. 211237. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole soort (52>> ii

a vând rochii de seară fiecare cu accesorii, 
diferite modele și culori, mărimi ',0,42,44. Tel. 
218084,0722/586808,0743/211074. (T)

1 a căutăm femele pentru menaj, vârsta
. maximă 55 de ani. Tel. 0720/353778.
i (10/20.07)

a persoană IHcă caut femeie pentru menaj 
ușor, program flexibil. Tel. 0720/400455. (T)

Prestări servicii (72)
a execut ta comandă goblene pe diagramă 
price —odei, aspect foarte frumos. Pun îa 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180,
a lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare. Tei. 218084, 0724/643045, 
0722/586808. (T)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informații 

Ziarul 
familiei 

tale!

EVIDENTIAZĂ-TE!
t

« VARIANTE

• Angajez consilier juridic. CV-urile se vor trans
mite prin fax 0254/221424, până în data de 20 august 
ac. Informații suplimentare latei. 0742/087637.

(4/11.08)

• SC COTNARI SA angajează urgent pentru județul 
Hunedoara merchandiser. Trimiteți CV la adresa 
zona5@cotnari.ro sau la sediul firmei Totalitaris Corn 
Divers SRL Deva, str. Calea Zarandului, nr. 63. Tel./fax 
0254/230450,0254/222344. (6/u.ob)

• SC DANIELLE COMPANY SRL angajează 
confecționeri textili, marochinieri; tel. 0746/031026 
și tricoteri, tel. 0745/231867. (4/8.08)

• SC Neluțu Inter Trans SRL Deva angajează șoferi 
profesioniști cat. B, C și E, vechime minim 5 ani pe auto
camion 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, angajează agenți de 
vânzări pentru zonele Petroșani, Hațeg, Hunedoara. Experiența 
în vânzări constituie un avantaj. Doritorii pot depune CV-urile 
ia sediul firmei, Calea Zarandului, nr.63. Relații suplimentare la 
tel/fax 0254/222344,0254/230450. (9/9.08)

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

O Biet go Onnieix» t

m t,

uxmwnțWM.. _____
• chioșcul d« ziare de lânsfl Cornii,m;
• chioșcul de ziare din statla da autabu* 
Orizont- Micro 1.5;
• chioșcul de stare de l/inafl Galeriile de Arta 
Forma:

. • chioșcul, (le ziare de hineft Alimentara Dacia;
? • Chioșcul de ziam intertocțla ZamBreacu - B
: dul Docohtih
• Cepromfa:
• Cooperativa do consum Dobra;

i • Centrul da schimbare a. buteliilor IHa.
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sâmbătă, 12 august 2006
• Invitație. Victoria și David Beckham au primit invitația de a o vizita pe Suri Cruise, dar celebrii părinți ai bebelușului, Tom Cruise și Katie Holmes, le-au dat prietenilor lor britanici o listă de instrucțiuni privind comportamentul pe care trebuie să-l aibă în preajma copilului.
Divorțează de David Navarro

Los Angeles (MF) - Actrița americană Carmen Electra i-a intentat divorț cântărețului de rock David Navarro, după . un mariaj care a durat mai puțin de trei ani. în dosarul depUs joi, la Curtea superioară de justiție din Los Angeles, actrița cere divorțul din cauza unor neînțelegeri ireconciliabile și împărțirea __  _______ | bunurilor după cum este 
Carmen Electra specificat în contractul 

(Foto: fan) prenupțial semnat de cei doi. „S-au despărțit în termeni amiabili”, a declarat Brit Reece, purtătorul de cuvânt al vedetelor. O sursă apropiată cuplului a declarat că cei doi s-au despărțit din cauză că aveau programe foarte încărcate și se vedeau prea rar.

Regizorul de sim, rusul Alexander Sokurov, a primit Leopardul de O- j noare pentru întreaga activitate, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Locarno.
(Foto: EPA)■

Ploaie de stele
București (MF) - Ploile de stele căzătoare denumite de astronomi perseide vor putea fi observate anul acesta cel mai bine în această noapte, când sunt prevăzuți cel puțin o sută de meteori pe oră.Ultimele perseide se vor vedea spre data de 24 august. Anul acesta lumina Lunii le va estompa spectacolul, informează prof. dr. Magda Stavin- schi de la Institutul Astronomic al Academiei Române. Perseidele reprezintă ploaia de stele căzătoare cea mai cunoscută. Deși nu este și cea mai puternică, ea atrage cel mai mult atenția pentru că are loc în plină vară.în această perioadă, Pământul trece prin coada de praf lăsată de cometa 109P Swift- Turttle, care a trecut ultima oară în 1992. Datorită frecării cu aerul a particulelor de praf, se produc fenomene de ardere.

Taifunul Saomai lovește China

Nas cibernetic
Canberra (MF) - Cercetătorii australieni studiază senzorii olfactivi ai viermilor și ai insectelor în vederea construirii u- nui „nas cibernetic” care să servească în viitor analizării aromelor vinurilor sau care să fie utilizat pe aeroporturi sau în gări pentru detectarea eventualilor explozibili. Insectele și viermii au structuri genetice și nervoase foarte simple, ceea ce le permite cercetătorilor să examineze ușor modul în care acestea își utilizează simțul olfactiv. Nasul cibernetic ar putea fi utilizat la fel ca testul de depistare a alcoolemiei.

Clip
Los Angeles (MF) - O 
înregistrare video per
sonală a cântăreței 
americane Britney 
Spears discutând cu 
soțul ei Kevin Feder- 
line despre călătoria 
în timp și despre via
ța ei agitată a apărut 
pe siteul youtube.com. 
înregistrarea o pre
zintă pe cântăreața 
însărcinată, într-o ți
nută neglijentă, râgâ- 
ind și adoptând un 
accent pronunțat spe
cific sudului Statelor 
Unite în timp ce pă
lăvrăgește cu soțul 
ei, autorul acestei în
registrări. Clipul pare 
a fi din reality show
ul care i-a avut pro
tagoniști pe cei doi.

curi, sunt de vânzare la grădina zoologică din Varșovia și sunt la fel de căutați ca și puii de chinchilla. (Foto: epa)

Zeci de incendii forestiere
Madrid (MF) - Spania și Portugalia continuau să fie afectate, ieri, de puternice incendii forestiere, autoritățile mobilizând dispozitive impresionante pentru stingerea focurilor, majoritatea aprinse voluntar. Potrivit autorităților locale, ieri dimineață, în regiunea spaniolă Galicia erau 144 de focare de incendii, cu 33 mai multe decât cu o zi înainte. Poliția a arestat deja 18 persoane suspectate de incendiere voluntară, după ce numai în Galicia focurile au provocat moartea a trei persoane. Și pădurile din Portugalia sunt afectate de zeci de incendii care încă nu erau controlate ieri dimineață, autoritățile mobilizând pentru operațiuni aproximativ 900 de pompieri.

Incendiu în Galicia (Foto: EPA)

■ Aproximativ 54.000 
de case au fost distruse 
și peste 100 de per
soane au murit.

Xiapu (MF) - Cel mai puternic taifun care a lovit China în ultima jumătate de secol a făcut peste 100 de victime, majoritatea fiind persoane care s-au refugiat în- tr-o casă din beton ce s-a prăbușit ulterior. Taifunul Saomai a devastat, joi, regiunea Cangnan din provincia estică Zhejiang după ce autoritățile au evacuat peste un milion de persoane. Autoritățile au confirmat, ieri, că taifunul a ucis

104 persoane, altele 190 fiind date dispărute, în provinciile Zhejiang și Fujian.Aproximativ 54.000 de case au fost distruse. Cel puțin 41 de săteni, printre care și opt copii, au fost uciși când o casă s-a prăbușit în orașul Jinxiang, situat la o oră distanță de locul unde taifunul a provocat alunecări de teren. Alte două persoane au murit în aceleași împrejurări. Provinciei Jiangxi era în stare de alertă, la fel ca și provincia vecină, Anhui. Taifunul a făcut două victime și în regiunea Fuding din provincia Fujian, unde 620.000 de locuitori au fost evacuați.
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25 de ani de la primul PC
■ Primul Personal Com
puter, creat de IBM, a 
fost lansat pe piață în 
12 august 1981.

San Francisco (MF) - La 25 de ani de la apariția pe piață a primului Personal Computer (PC), aceste mașinării care au bulversat viața cotidiană a sute de milioane de oameni sunt considerate abia la începutul existenței, subliniază experții în domeniu.Primul PC, creat de IBM, cântărea 12 kilograme, tastatura având 2,7 kilograme, nu era mai puternic decât un simplu calculator de buzunar de astăzi și costa echivalentul

Primul PC, creat de IBM, „IBM 5150 PC" (Foto: fan)unui salariu mediu din Statele Unite. Aparatul lansat pe piață pe 12 august 1981, botezat „IBM 5150 PC”, avea un ecran monocrom verde, procesor Intel de 4,77 MHZ și
o memorie de 16 kilobyte. Prin comparație, cel mai puțin sofisticat PC al anului 2006 este de 500 de ori mai rapid, de 32.000 de ori mai puternic, dar și mai scump.

„Conceput pentru afaceri, școală și domiciliu, acest sistem ușor de utilizat este disponibil la prețul de 1.565 de dolari”, suna textul reclamei realizate pentru PC-ul din 1981.Dacă în urmă cu un sfert de secol, adolescenții își încredințau secretele jurnalului intim, astăzi acesta poate fi citit de zeci de milioane de utilizatori ai portalului „MySpace”, devenit site-ul de Internet cel mai consultat în Statele Unite, devansând portalul „Yahoo!”. Scrisorile au fost înlocuite cu mesajele trimise instant pe Internet. Convorbirile telefonice sunt înlocuite treptat de conferințele audio sau video prin intermediul Internetului.
Cea mai mare colecție de păpuși Barbie
■ Colecția de păpuși va 
fi scoasă la licitație luna 
viitoare, la casa 
Christie's din Londra.

Londra (MF) - Colecția, ce numără aproximativ 4.000 de exemplare, aparține unei creatoare de modă di Olanda, Iet- je Raebel. Păpușile, majoritatea în stare impecabilă, au fost adunate pe parcursul a peste 40 de ani.

Cea mai veche dintre păpuși, Barbie No. 1 (1959), are păr negru strâns în coadă, costum de baie alb cu negru, piele albă și machiaj puternic. Cel mai nou exemplar din colecție datează din 2002 și face parte dintr-un set, Barbie și „iubitul” ei Ken dansând tango.Expertul în păpuși al casei Christie's, Daniel Agnew, a declarat că această colecție de păpuși oferă o privire de ansamblu asupra modei se

colului al XX-lea, fiind de părere că la această licitație, care va avea loc pe 26 septembrie, vor participa foarte mulți creatori de modă. Prețul de pornire pentru un exemplar variază de la 70 la 1.200 de lire sterline (100 - 1.700 de euro).Unele dintre hainele lui Barbie sunt creații ale creatori de modă precum Dolce & Gabbana, Christian Dior, Givenchy și Versace.
i lui Hillary Rodham Clinton a fost realizat de Daniel Edwards și expus la Muzeul Sexului, la New York. (Foto: EPA)

Un bust al senatoru-

youtube.com

