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Amenințare cu bombă
■ O femeie a anunțat 
pe 112 că în Primăria 
Hunedoara a amplasat o 
bombă.

Hunedoara (M.T.) - O femeie, a cărei identitate nu a fost stabilită, a sunat duminică, în jurul orei 16:30, pe apelul de

Simeria a fost, ieri dimineață, infernal din 
cauza unei macarale care s-a răsturnat pe 
carosabil. Șoferii au avut nevoie de multa 
răbdare și... tutun, pentru a parcurge dis
tanța dintre cele două localități.

(Foto: T. Mânu)

Schimbări politice în timp 
record

Turdaș (M.S.) - Primarul, viceprimarul și șase consilieri locali din comuna Turdaș, și-au schimbat declarațiile de apartenență politică în numai două săptămâni, ei trecând de la Partidul Conservator (PC) la Partidul Democrat (PD). Președintele PC Hunedoara, Petru Mărginean, a declarat că a trimis o notă Primăriei din comuna Turdaș prin care solicită încetarea mandatelor celor opt persoane pentru că ar fi încălcat prevederile legale în ceea ce privește statutul aleșilor locali. El consideră că în comuna Turdaș este necesară declanșarea procedurii pentru organizarea de alegeri anticipate pentru funcția de primar. In opinia sa, cei opt ar fi fost „racolați” de către PD prin promiterea de fonduri pentru dezvoltarea unor proiecte locale.
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Evacuați
Deva (C.P.) - Șase persoane au fost evacuate din locuințe în urma ploilor torențiale căzute în noaptea de duminică spre luni pe raza comunelor Pui, Baru și Boșorod. Un număr de 145 de case au rămas izolate, iar alte 56 au fost afectate de ape. /p.3

Ourgență 112, și a anunțat că a amplasat o bombă, în incinta Primăriei Hunedoara. La fața locului s-a deplasat echipa, de polițiști împreună cu echipa antitero a S.R.I. care, în urma verificărilor efectuate au constatat că alarma a fost falsă. Până în momentul de față, oamenii legii nu au reușit să

Cu musca la electroșocuri
Deva (T.S.) - Din 2007, normele UE cer ca muștele să fie omorâte cu șocuri electrice. Nici nu s-au dumirit bine țăranii despre cum vor fi ne- voiți să-și taie godacul, după 2007, că o altă serie de norme specifice comunității țărilor membre UE sunt gata să vadă lumina tiparului. Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor pregătește așa-numitul 

identifice persoana care a sunat la 112. Aceștia au stabilit doar că, femeia a sunat de la un post telefonic public, amplasat pe Strada 22 Decembrie din Hunedoara.„Cercetările continuă în vederea identificării și prinderii apelantei și luării măsurilor legale”, declară inspec

Cod al bunelor practici în fermele agricole. Acesta prevede ca, pentru distrugerea muștelor, fermierii să folosească aparate cu impulsuri electrice de înaltă tensiune. Nici cositul nu va mai fi ce-a fost. Țăranul trebuie să-și doteze coasa cu o alarmă. Și asta pentru a nu pune în pericol viața rozătoarelor sau a șerpilor aflați în fân. /p.3 

tor principal Magda Popa, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara. Aceasta este a doua amenințare cu bombă, din a- cest an, în județul nostru. în urmă cu aproximativ o lună, un brașovean anunța pe 112, că este terorist arab și a amplasat mai multe bombe pe raza județului.

Trecere ilegală
Deva (M.T.) - Un hune- dorean care avea de executat doi ani de închisoare pentru trecere ilegală a frontierei de stat, împreună cu alți doi bărbați au fost reținuți, sâmbătă dimineața, după ce au intrat în țară, din Serbia, direct peste fâșia verde, /p.6

milioane salariati l

Rata șomajului

Grafica: CI . sirsa: IN Statistica

șomajului: 5,3%

Furturi masive de „curent"
■ Peste 25 de mii de 
kw, au fost „furați" de 
la Electrica, de persoa
nele branșate ilegal.

Deva (M.T.) - în primele șapte luni ale acestui an, societatea Electrica a reușit să recupereze contravaloarea a 25 de mii de kw, rezultată din bran- șări ilegale, în timp ce, pe tot parcursul anului trecut, a fost recuperată contravaloarea a doar zece mii de kw. „Jandarmii hunedoreni împreună cu angajați ai Electrica, au demarat în acest an 32 de acțiuni,

care au vizat combaterea „furtului” de energie electrică, datorat branșărilor ilegale. în urma acestor acțiuni au fost i- dentificate 92 de persoane, majoritatea din zona Văii Jiului, Hunedoara, Râu de Mori, Valea Lupului și Baru Mare, și s-a întocmit 153 de dosare penale”, declară căpitan Petru Nechita, purtător de cuvânt al IJJ Hunedoara. Dosarele au fost înaintate Parchetelor de pe lângă Judecătoriile competente, pentru continuarea cercetărilor. Dacă vor fi găsiți vinovați riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 12 ani.
IU ultima vreme reprezentantele sexului frumos au îmbrăcat în număr tot mai mare uniforma de polițist.

(Foto: Traian Mânu)
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• Uciși în atac. Șapte persoane au fost uci
se și alte 17 rănite, ieri, în capitala statului 
Sri Lanka, după ce un convoi militar, care 
escorta un vehicul aparținând ambasadei 
pakistaneze, a fost lovit de o mină antiper- 
sonal de tip Claymor. Ambasadorul pakista
nez nu a fost rănit.

Mona Musca 
pusă pe făraș

in stare 
de avarie

București (MF) 
CNSAS lucrează azi în 
stare de avarie, Colegiul 
fiind amenințat de o cri
ză de credibilitate, care 
poate fi evitată doar 
prin aplicarea univocă a 
legii, prin transparență 
și printr-o „alianță natu
rală cu mass-media și o- 
pinia publică”, a decla
rat ieri Ticu Dumitres
cu, membru al Colegiu
lui CNSAS. El a spus că 
singura soluție de evita
re imediată a crizei de 
credibilitate care ame
nință Colegiul CNSAS 
este corecta aplicare a 
legii, „cu o singură uni
tate de măsură, fără 
standarde diferite”. Ticu 
Dumitrescu consideră 
că Securitatea a însem
nat poliție politică, „cele 
două noțiuni fiind sino
nime”.

Mircea lonescu

■ BPC al PNL a decis re
tragerea sprijinului politic 
al deputatei și a propus 
excluderea ei din partid.

București (MF) - BPC al 
PNL a decis, ieri, „în unani
mitatea celor prezenți”, să re
tragă sprijinul politic pentru 
Mona Muscă și să propună 
Delegației Permanente - care 
va avea loc în septembrie - ex
cluderea acesteia din partid, 
a declarat Crin Antonescu, 
liderul deputaților PNL.

Purtătorul de cuvânt al 
PNL, Varujan Vosganian a 
confirmat, într-o conferință 
de presă, că BPC al PNL a de
cis, prin vot secret, retragerea 
sprijinului politic pentru de

Ticu Dumitrescu (Foto: epa)

Quintus (Foto: FAN) 

Și-a dat 
demisia
București (MF) - Pre
ședintele de onoare 
a PNL Mircea lones
cu Quintus a anun
țat, ieri, că și-a dat 
demisia din această 
funcție, precizând că 
a dat declarații și nu 
note informative la 
fosta Securitate. Va
rujan Vosganian, 
purtătorul de cuvânt 
al PNL a precizat că 
a fost vorba despre 
.un gest de demnita
te" al lui Quintus și 
că astfel se permite 
PNL să-și mențină 
demnitatea și să con
tinue demersurile la 
CNSAS. Quintus pre
cizează că justiția t-a 
dat dreptate și l-a so
cotit nevinovat, dar 
consideră că prin de
misia sa își face dato
ria față de partid.

Au încetat confruntările armate

Alertă cu bombă la Londra
Londra (MF) - O alertă cu bombă a deter

minat închiderea totală de către poliție, ieri 
dimineață, pentru circa o jumătate de oră, 
a principalei artere rutiere care face legă
tura cu regiunea City, din Londra, trans
mite AFP.

Importante forțe de poliție au fost mobili
zate în zonă pentru a bloca circulația rutie
ră, în așteptarea dezvăluirii conținutului u- 
nui pachet suspect.

Alerta de terorism a fost redusă, în noap
tea de duminică spre luni, de la nivelul 
„critic” la „sever”, ceea ce presupune că 
Marea Britanie s-ar „putea confrunta cu un 
atac terorist”.

■ Armistițiul de încetare 
a focului între Liban și 
Israel a intrat ieri în 
vigoare.

Beirut/Ierusalim (MF) - Acordul de încetare a focului între Israel și Liban a intrat în vigoare ieri, la ora 05.00 
GMT (08.00 ora României), după cinci săptămâni de conflict.Armistițiul este prima etapă în procesul care prevede desfășurarea a 15.000 de militari ai Națiunilor Unite în vederea încheierii conflictului, soldat cu moartea a 1.100 de persoane în Liban și a altor 154 în Israel, conform unor surse din armata israe- liană.Confruntările armate din sudul Libanului au încetat brusc, ieri dimineață.
Blocadă menținutăForțele israeliene vor menține blocada aeriană și navală asupra Libanului, în pofida intrării în vigoare a acordului de încetare a focului cu gherilele Hezbollah, a anunțat o sursă militară.Câțiva militari israelieni au început să se retragă din sudul Libanului ieri, la scurt timp după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului.Israelul a estimat numărul 

putatul liberal și să propună excluderea lui Mona Muscă din partid, decizia urmând să o ia Delegația Permanentă, care se va întruni peste două săptămâni.în ședința BPC a PNL de luni s-a mai decis ca partidul să retragă sprijinul politic și să excludă din rândurile sale pe toate persoanele care se dovedesc că au semnat angajamente cu fosta Securitate.
Singura nominalizareîn ce o privește pe Mona Muscă, aceasta a fost „singura nominalizare care se încadrează”, deocamdată, în decizia sus-menționată și care a fost pusă în debaterea BPC, a spus Vosganian.
militarilor desfășurați în Liban la 30.000 de persoane.
Promite negocierePremierul israelian Ehud Olmert și ministrul Apărării Amir Peretz au anunțat familiile militarilor capturați de Hezbollah că vor negocia întoarcerea lor în Israel, deși rezoluția ONU nu condiționează încetarea ofensivei de eliberarea acestora.Anterior, oficiali diplomatici promiseseră familiilor celor doi militari că Israelul va insista ca aceștia să se întoarcă acasă odată cu trupele israeliene. însă Olmert a decla

Străzile Beirutului s-au umplut după anunțarea încetării focului
(Foto: EPA)

Deputatul PNL Mona Muscă (Foto: arhivS)Deputatul PNL Mona Muscă a declarat, joi, într-o conferință de presă, că, în 1977, la Timișoara, a semnat, ca profesor, un angajament cu Securitatea, care viza oferirea de informații necesare siguranței studenților străini.Mona Muscă a declarat ieri că liderii PNL pot lua orice decizii doresc în ceea ce o privește și că singurul lucru pe 
rat că a trebuit să adopte o decizie grea, care să permită încheierea războiului......................................................
Nu trebuie să 
condiționăm încetarea completă 
a ofensivei de 
eliberarea mili
tarilor captmți.

Ehud Olmert

.................. HRezoluția Națiunilor Unite stipulează o eliberare necondiționată a militarilor, dar termenii dispoziției fiu suht imperativi. 

care are de gând să îl facă este să aștepte decizia CNSAS.„Conducerea PNL poate lua orice fel de decizie dorește. Singurul lucru pe care am să-l fac este să aștept decizia CNSAS, care, sper că va veni cât mai curând”, a spus deputatul liberal.Deputatul PNL a precizat că nu intenționează să conteste această decizie.
Vrea afară 
din UEViena (MF) - Joerg Haider, fost lider al ex- tremei-drepte austriece, a propus ieri convocarea unui referendum în cadrul căruia alegătorii austrieci, în general nemulțumiți de Uniunea Europeană și aderarea 1 la moneda euro, să fie întrebați dacă vor să rămână în UE.Propunerea, prezentată într-un interviu acordat agenției APA, a fost respinsă rapid de partidul conservator OeVP, al cancelarului Wolfgang Schuessel, care a a- preciat ideea drept nere- alistă.O astfel de consultare ar trebui convocată înainte de eventuala adoptare a unui Tratat con stituțional european, deoarece după intrarea în vigoare a Constituției, a- cest lucru va deveni imposibil, a adăugat el.Austria a aderat în 1995 la UE, după un referendum în care 60 la sută din electorat a aprobat intrarea în Uniune. Conform unui sondaj publicat recent, numai 34 la sută dintre austrieci mai consideră UE drept un factor pozitiv.

Comploturi teroriste pe bandă

L<1 ailIVCrSare Ziarul Partidului Comu
nist cubanez, Granma, a publicat fotografii 
ale lui Fidel Castro in timpul vizitei efectu
ate de președintele Venezuelan Hugo Cha- 
vez, care ii strânge mâna lui Castro cu oca
zia celei de-a 80-a aniversări. Castro a decla
rat, duminică, in mesajul aniversar, că sta
rea sa este stabilă. (Foto: bfaj

Londra (MF) - Peste 70 de investigații antiteroriste în care simt implicați peste o sută de suspecți islamiști sunt în curs de desfășurare în Marea Britanie, într-o operațiune fără precedent în această țară, transmite The Daily Telegraph.Ministrul britanic de Interne, John Reid, a confirmat, la sfârșitul săptămânii, că poliția și serviciile de securitate dețin informații despre 24 de conspirații majore.Surse declară că, pe lângă cercetările evidențiate de Reid, alte 50 de cazuri sunt în curs de desfășurare, cele mai multe fiind conduse de Scotland Yard și serviciul de informații interne MI5.Unele anchete se referă la 

activitățile de strângere de fonduri sau culegere de informații, cum ar fi detaliile despre posibile ținte.
Comploturi dejucateNumărul total de suspecți din Marea Britanie nu a fost făcut public, iar surse din serviciile de securitate afirmă că acest număr oscilează.Ministrul a mai declarat că patru comploturi majore au fost dejucate după atentatele teroriste comise la Londra, la 7 iulie 2005. Se presupune că sute de tineri născuți în Marea Britanie sau în străinătate au participat la tabere de antrenament terorist conduse de talibani, al-Qaida sau alte grupări din Afganistan, Pakistan sau din alte zone.

Atac israelian în Fâșia GazaGaza (MF) - Trei palestinieni au fost uciși, ieri,, de un obuz lansat de artileria israeliană asupra localității Beit Hanun, situată în nordul Fâșiei Gaza.Un adolescent în vârstă de 14 ani și doi bărbați cu vârste de 50 și, respectiv 55 de ani, toți membri ai aceleiași familii, au fost uciși de un obuz care a lovit casa în care locuiau. Alte patru persoane au fost rănite.Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că aceasta a ripostat la cele două rachete artizanale lansate de palestinieni asupra orașului Ashkelon, situat în sudul Israelului.

Tirurile au fost lansate în jurul orei locale 08.15, la câteva minute după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului între Israel și milițiile Hezbollah.Martori oculari palestinieni au confirmat tirurile de rachete artizanale lansate din Fâșia Gaza, la care a ripostat armata israeliană. Cel puțin 175 de palestinieni și un militar israe lian au murit în operațiunile lansate la 28 iunie, care au ca scop eliberarea militarului capturat de grupările armate palestiniene și a încetării tirurilor de rachete artizanale asupra sudului statului evreu.
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• Abonamente. RomTelecom va lansa, la 1 septembrie, două abonamente pentru clienții persoane fizice care vor include 300 și 400 minute naționale, intrajudețene și inter- județene, gratuite, în rețeaua companiei, potrivit unui anunț al operatorului de telefonie fixă. (C.P.)
< Vernisaj. Mâine, 16 august, la Galeriile tie Artă „Forma" Deva, la ora 18.00, va avea loc vernisajul expoziției de pictură a artistei Diana Udrea. Originară din Orăștie, artista e membră a U.A.P. - Filiala Timișoara din anul 2001, specialitatea sa fiind pictura. (S.B.)
• Mușcat de viperă. Un bărbat din Glodghilești a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Hunedoara - Deva, ieri după-masă, după ce a fost mușcat de o viperă. Lui Ernest Binder, de 52 de ani, i-a fost aplicat tratamentul antiviperin și a rămas internat în spital, fiind în afara oricărui pericol. (M.T.)

„Miss Romanca", prima ediție
■ Romanca este 
tânăra de etnie romă. 
Festivalul de la Hune
doara îi este dedicat.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@in1ormmedia.ro

Hunedoara - La preselecția concursului „Miss Romanca”, derulată ieri pe scena Casei de Cultură a municipiului Hunedoara, au participat opt concurente, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, din localitățile Simeria, Rapolt, Hunedoara și Geoagiu. Ele au prezentat costumul popular al etniei rome, purtat în județ, și o probă de dans sau recitarea unei poezii. Și pentru

că manifestarea este la prima ediție, nu au lipsit emoțiile tinerelor aspirante la titlu, care parcă au uitat tot ce trebuiau să spună în fața publicului, la microfon.Festivalul, organizat de Asociația Partida Romilor „Pro - Europa” în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara, Primăria Municipiului Hunedoara și Casa de Cultură Hunedoara, o va încorona pe „Miss Romanca 2006” astăzi, pe aceeași scenă, între orele 16.00 - 18.30.Apoi se va desfășura un spectacol de cântece populare rome, intitulat „Aven romale te ghilabas hai te chelas”
Frumoasele rome se pregătesc de concurs(„Haideți romi să cântăm și să dansăm”), susținut de Ansamblul „Asul de treflă” al Partidei romilor - Filiala Hu

nedoara. Alături de folclor specific etniei rome, spectacolul va prezenta și dansuri pe muzică de manele.

Tiberiu Stroia
tiberlu.stroia@lnformmedla.ro

Gunoaiele 
istoriei

A trebuit să așteptăm 16 ani ca să 
înțelegem cine sunt gunoaiele care s-au 
cocoțat, ani la rând, pe scaunele din Parla

mentul României. Astfel, într-un spectacol de- 
a dreptul grotesc, după defilarea celor care au 

& devalizat țara pentru ca apoi să ne dea peste 
" bot cu milioane de dolari, a urmat parada 

turnătorilor la Securitate. Practic, ne-am trezit 
pe cap cu zeci de politicienii Iu' pește care, 
pe vremea împușcatului, în timp ce românii 
stăteau la coadă la tacâmuri de pui, ei își 

j așteptau rândul pentru a semna angajamente 
de ciripitor. Iar culmea tupeului, indiferent că 
este vorba de Mona Muscă, de Dan Voicules- 
cu sau de orice alt politician de tipul ăsta, 
este că acum fiecare încearcă să se apere 
susținând că au făcut-o pentru binele țării.

Păi, băi turnătorilor, despre ce țară 
vorbiți? Despre aia pentru care am fost 
nevoiți să facem o Revoluție? Aveți idee câți 

oameni ați nenorocit în urma „compunerilor" 
voastre? Mai nou, a sărit și nea Nelu Cotro- 
celu afirmând că treaba asta cu deconspirarea 
și cu Legea lustrației ar fi un reflex totalitar. 
Ce tupeu jegos! Ceea ce a uitat să spună nea 
Nelu este că, dacă în 1990 intra în vigoare 
Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara, nu 
mai pupau fundurile lor de nomenclaturiști 
scaune prin Parlament! Și poate reușeam și 
noi să fim în rând cu Europa.

Anumit-? cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber.
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile. din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș l iislat, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune- ' 

doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva i

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

„Trăim mai rău ca niciodată!"
■ Țăranii consideră 
noile norme niște 
aberații și așteaptă aju
toare concrete.

Tiberiu Stroia
tiberiu,stroia@informniedia.ra

Deva - Să omori muștele cu electroșocuri. Să-ți montezi alarmă la coasă. Să ai grijă să nu omori râmele și să treieri de la mijlocul tarlalei spre margine. Țăranii hunedoreni simt uluiți. „Păi ce, șoarecele sau șarpele stă să-l tai eu cu coasa?, se întreabă retoric Savu Resiga, din Șoimuș. Astea sunt aberații. Cine a mai auzit să omori muștele cu curent. Sunt legi proaste. în
„Zâmbet de copil"

Deva (S.B.) - Ambasada Italiei la București a lansat, în premieră în România, Campania umanitară itinerantă „Zâmbet de copil” - un amplu program de asistență medicală stomatologică gratuită, destinat copiilor instituțio- nalizați din diferite țări ale lumii. în perioada 12 - 26 august 2006, Caravana „Zâmbet de copil” se află în Deva pentru a oferi tratament copiilor instituționalizați din întreg județul Hunedoara. Pe parcursul acestei veri, peste 3000 de copii instituționalizați din aproximativ 100 de centre din întreaga țară vor primi asistență medicală stomatologică gratuită.

Vine Doctorul Măseluță!

A turnat cu găleata
Deva (C.P.) - Gospodăriile din satele Ohaba Ponor și Fizești, cele mai afectate dintre localitățile hunedorene, au rămas izolate după ce puhoiul de apă a distrus drumurile comunale 65 și 64 pe o porțiune de 1 km, respectiv 200 de metri. Apa a intrat în pivnițele caselor în mai multe sate și a inundat două hectare de teren agricol. în comuna Pui cantitatea de ploaie căzută într-o oră a fost de 53 de litri pe metrul pătrat. în zonă acționează echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara”, pentru înlăturarea efectelor produse de inundații.

Ion Balșaloc să se certe toată ziua în Parlament, mai bine ar ajuta țăranii să facă agricultură”, este de părere Savu.„Ceea ce se întâmplă la ora actuală e o nebunie, este de părere Ion Balșa, din Șoimuș. Statul nu ne ajută cu nimic. Iar dacă vrei să faci într-

adevăr ceva nici nu se uită la tine. Am vrut să-mi fac o fermă dar am renunțat. Am 60 de ani și vă spun că acum trăim mai greu ca niciodată. Normele astea nu sunt bune la nimic atâta timp cât noi nu ne permitem să ne dezvoltăm”, susține Ion Balșa.

La Geoagiu
Geoagiu (S.B.) - Conform tradiției, în fiecare an, de „Sfânta Maria” - sărbătoare religioasă importantă a tuturor creștinilor - la Geoagiu vor avea loc „Serbările de Sfânta Maria”. Acestea vor debuta cu oficierea Sfintei Liturghii (ora 10.00), la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Geoagiu - Băi și vor fi finalizate cu un spectacol de folclor (ora 18.00) susținut de numeroși interpreți din județ și de invitații lor. Cei tineri se vor putea delecta la recitalul susținut de „Miki”.

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeUH!
Vara asta, Cuvântul Liber îti mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei și vacanță, vrei sa 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 line, îți rămân bani și 
de mare, cu siguranță!

Cum poți participa?
Fa-ti un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNA, 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 îți aduce 
mai multe șanse de câștig!

Unde te poți abona?
la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 

Strada 22 Decembrie, numărul 37A,
- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena Serban.
Succes!

Profită de_aceșț concurs! 
Abonează-te acum!

(3
73

91
)

CONCURS

mailto:sanda.bocaniciu@in1ormmedia.ro
mailto:tiberlu.stroia@lnformmedla.ro
mailto:stroia@informniedia.ra


«Adormirea MWdl Domnului» 
«Ziua Marinei»

ut magnatul grec Aristotel Onass»'

1929 - S-a născut reverendul Martin
Luther King (foto), luptător pentru

1964, asasinat în 1968.

1932 - A murit generalul Traian

drepturile populației de culoare din 
SUA. Premiul Nobel pentru pace in

Moșolu. caie s-a remarcat în luptele pentru eliberarea 
Transilvaniei de sub ocupația Puterilor Centrale în timpul
primului război mondial. Sub conducerea sa, armata 
română a eliberat Oradea în 20 aprilie 1919 (n. 1868).

Cer partial senin. Maxima va fi de 29°C, iar minima de 13°C.
Prognoza pentru douA zile
Miercuri. Cer partial senin. Maxima termică va fi de 30°C, iar minima de 14°C.
Joi. Soare. Maxima va fi 34°C, iar minima va fi de circa 19°C.

Calendar Crețtin-Ortodox_____
Adormirea Maicii Domnului.

Calendar Romano-Catolic______
Adormirea Maicii Domnului ; Sf. Tarciziu m.

Calendar Greco-Catolic________
Adormirea Maicii Domnului.
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Berboc
Aveți ocazia să Intrațl într-o afacere, dar vă sfătuim să nu 
vă grăbiți. S-ar gulii să fiți confuz fl si hb lisați decizii 
Inspirate. Aveți șansa de reușită în hm ce faceți.

Taur
Din cauza dificultăților financiare, nu < simțiți în largul 
dumneavoastră. Evitați discuțiile în contradictoriu, pentru 
că se poate ajunge la certării

Gemeni ... , ................... ...

S-ar putea si vă cu pert«
refuzați să mergeți la ilzlll la rude. Se pare că nu aveți
succes nici In afaceri. Este o conjuncturi nelasocabllă.

Rac

Schimbările de la locul de munci vi nemulțumesc. SZă reco
mandăm si vl stăpâniți nervozitatea, pentru că rlscați să 
complicați situația ți mal mult.

Aveți ocazia să rezolvați o problemă sentimentală, cu aju
torul unei rude mal în vârstă. Pentru aceasta, trebuie 
aveți încredere $1 să vă temperați orgoliul.

Fecioară

Să

UN - ȘLEP - D - OP - ARIPA - PRUN - ATE - A - FUM - ANI - RS - ROI - EN - UC

- SUS - G - APAȘI - AVE - ELE - ICAR - IR - CB - MATA - BALON - NORI

Vă indispune un eșec în afaceri sau o colaborare care 
încheie prost. în ultima vreme, aveți Impresia că nu 
reușește nimic șl că toate vâ sunt potrivnice.

Balanță

se 
vă.

Nici nu ați terminat bine o lucram importantă șl deja vă 
gândiți să începeți alta, i|M nemulțumirea tatregil familii. 
Vă sfătuim să nu exagerați cu imb.

Scorpion

S-ar putea să ratați un obWlv Important șl să deveniți iras
cibil. Vă sfătuim să nu vă escărcați nervii pe familie. Mai 
bine căutați cauzele eșecului!

Săgetător

iste posibil să! aveți mici divergențe cu .
care vă reproșează lipsa de afectivitate și că acordați afa-
cerilor prea multi importanță.

Capricorn

de viață,

Aveți sentimentul că un partener de afaceri încearcă să vă

hmnimșM âpA, sax, curent
Energie electrici___ ■ ____ __________
Astâzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
7.30 - 8.30 pe Aleea Pescarilor, bl. 30, 45. 48, 50, 51, 
52, 54, 55, Calea Zarandului, zonele Brutăria Neamț, Con- 
transimex, Complex Diana, A.I.S.A;
16.00 - 17.00 pe Str. Axente Sever, Șt.O. Iosif, Restau
rant Perla. Școala Sportivă, Speciale, zona Stadion 
„Cetate", Sere Stadion, U.G.I.R.A. și I.F.E.T.;

i 9.00 - 16.00 în localitățile Almașu Mic, Almașu de Mijloc,
i Techereu, Poiana, Poienița, Oprișești.

Gaz metan________ ,,_____________.__ ____
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

___
Astăzi furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 pe Str. Viilor și Parângului;
8.0© - 15.00 pe Str. Depozitelor, de la Rosetti până la 

Apuseni.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 august, Cuvântul liber vrea să-i 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect Integrama apărută în flecare ediție 
a ziarului ;l trimite-o alături de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau la 0P1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 31 august. Extragerea va 
avea loc în 31 august, în prezența unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT lN BONURI VALORICE. 
Informații suplimentare ia nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați) Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

I

Pui cu ciuperci și smântână
Ingrediente: 500 g pui, 2 liguri de ulei (de măsline), 75 ml smântână de frișcă, 1 ceapă medie, 1 cățel de usturoi, 1 conservă de 450 g de ciuperci, 1 lingură de zeamă de lămâie, sare, piper.
Mod de preparare: Se spală puiul, se freacă cu puțină sare și piper și se taie în •fâșii. Se curăță ceapa și se taie cubulețe. Usturoiul se pisează. Se călește ceapa cu usturoiul într-o lingură de ulei și puțină apă, apoi se adaugă ciupercile cu puțină zeamă și se lasă 5 minute, amestecându-se din când în când. Când sunt făcute se iau de foc și se păstrează calde. în uleiul rămas se prăjește puiul, rumenindu-se frumos. Peste pui se adaugă smântână și amestecul de ciuperci. Se mai lasă pe foc până dă în clocot. Se servește cald alături de paste sau cartofi.

8:10 Virginia, călugărița 
îl din Monza (p. a II-a)

9:55 Integrante despre 
integrare (1 episod) 

1035 50 de ani de avertis
ment în 50 de emisiuni 
(r)

1130 Bucuriile muzidi. 
Soprana Elena 
Simionescu

12:05 Misterele din Sankt 

El Petersburg (r) (ep. 31, 
dramă, Rusia / SUA, 
2006)

13:00 împreună pentru 

natură (r)
1330 Desene animate.Club 

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport
1430 Cony și restul lumii (r) 

0(ep. 28, comedie, SUA)
1530 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika
17:00 Corry și restul lumii

13 (ep. 29, comedie, SUA) 
1730 Doctor Bedcer (ep. 6,

El comedie, SUA, 1998).
18:00 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (ep. 32, 
dramă, Rusia/SUA)

19:00 Jurnalul TVR

Nume.....
Prenume 
Adresa

j Localitatea
î Sunteți abonat la Cuvântul liber? I r—i i i
•
I
1
I
I
*<-•

DA □ NU □

&
tragă pe sfoară șl sunteți pus pe ceartă. M sfătuim să dis
cutați calm, până lămuriți situația.

Vărsător
Vă confruntați cu dificultăți pe plan sentimental și sunteți 
nevoit să luați o decizie importantă. Este o zi favorabilă 
planurilor de viitor. Munca ți arată rezultatele.

Pești

S-ar putea să plecați într-o călătorie. Puteți fl optimist, totul 
va decurge conform planurilor. Relațiile cu prietenii sunt 
foarte bune. Elfi mai diplomat!

Poftă bună! (Foto: arhivă)

2020 Nuntă a la grec
(comedie romantică,

* MSUA, 2002). Cu: Nia

Vardalos, Michael Con
stantine, John Corbett. 
R.: Joel Zwick

22:10 CSI - Crime și investi
ri gaț'i (serial)

2305 50 de ani de divertis
ment în 50 de emisiuni

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

020 Jaf armat (thriller, 
SUA, 2001). Cu: Gene

• IB Hackman, Danny DeVi
to, Delray Lindo. R.: 
David Mamet

2:15 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:15 Nana (r) (dramă, 
Franța, 1955). Cu: 

,*53  Charles Boyer, 
Martine Carol, Walter 
Chiari. R.: Christian- 
Jaque

5:15 CSI - Crime și investi- 
Elgaji (s, r)

7:0b Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 

B(film serial, 
reluare)

10:00 Icstrim tivi 
(reluare)

1030 Vrei Teo, ai Teol 
(reluare)

12:00 Dispăruți fără urmă 
Elffilm serial, 

reluare)
13:00 Știrile ProTv 
14:00 Tata
▼ Q(fllm artistic, dramă, 

SUA, 1989). 
Cu: Jack Lemmon, 
Ted Danson, 
Olympia Dukakis, 
Kevin Spacey. 
Regia: Gary David 
Goldberg

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Râul care ucide
,■ gj (acțiune, SUA, 2003). 

Cu: Bruce Boxleitner, 
Joe Lando, Michel 
Greene, Joshua J. Mas
ters. R.: Doug Camp
bell

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

Vreau să fiu mare 
24:00 Walker, polițist texan 
g (ep. 9, acțiune, SUA, 

1993). Cu: Chuck No
rn's, Clarence Gilyard 
Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills

1:00 Familia Bundy (r)
130 Meseriașii (r) 
1:55 Omul care aduce 

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

(reluare)
5:00 ProMotor (r) 
6:00 Teo (reluare)

7:00 Știri
9:00 V.I.P. (s)

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia

O (film serial, dramă, 
Rusia, 2003). 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

12:00 Secretul Măriei

13 (film serial)
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe

13:45 înfrângerea lui 
«Conchise

(film artistic, western, 
SUA, 1953).
Cu: John Hodiak, 
Robert Stack, 
Joy Page. 
Regia: 
William Castle 

16:00 Observator 
17:00 Zodia fluturelui 

(talk-show) 
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo.

20:45 Tablou de nuntă 
(divertisment) 

23:00 Observator 
cu Letiția Zaharia. 
Sport

24:00 Lege și ordine:
0 Brigada specială 

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

130 Concurs interactiv
- 230 întâmplări hazlii

0 (serial)
4:15 Fete și băieți
0 (film serial, 

dramă, 
Italia, 2004)

' 5:15 Stagiarii (serial) 
6:00 Aproape perfectă
B (serial)

530 Bărbatul visurilor mele (r) ; 
630 Visuri fără preț (r) 830 La ’ 
Tormenta (r) 930 Ciocolată cu 
piper (s) 1030 Iubirea mea, pă- •

730 Lecția de engleză 805 
Ospeția în Balcani. Istorie și arta 
culinară (doc.) 9:00 Sărutări 
furate (r) 1000 Plaja lui Măruță 
(transmisiune directă) 11:30 catul (sj 1230 Minduna (seri- 
Caracatița (s, r) 1230 Dragul al, Mexic 1998) 1330îngersăl- 
de Raymond (r) 1300 Expediție batic (s). Cu: Natalia Oreiro, Fa
in necunoscut. Stăpânul caver- ■ cundo Arana 1530 Visuri fără 
nelor (doc.) 1400 Fergus Mc
Phail (s) 1430 Aventuri secrete 
(s) 1500 împreună în Europa 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Lecția de engleză (r) 1700 Măr
turii. Csango 1735 Sărutări fu- 

: rate (s, comedie, Peru, 2004)
1830 Ulița spre Europa 1M0 
Lumea de aproape 1930 Dra
gul de Raymond (s) 2000 A- 
genda festivalului 20:15 Cara
catița (s) 21:10 Festivalul 
Callatis 2006. 2230 Agenda 
festivalului 22:45 Festivalul 
Callatis 2006 

*mvhpR1 ■

1030 Căsătoriți pe viață (s, 
SUA, 2001) 11:00 Telesho
pping 11:35 Desene animate: 
Mr. Bean 1200 Quizzit 13:00
Jara Iu' Papură Vouă (diver- Prețul inocenței (s) 2000 Forța i 
tisment 2004) 13:15 Look

; who is winning 1430 Nu sun
tem blonde (reluare) 1530 A 
treia planetă de la Soare (s, a- 
venturi/SF, SUA) 1600 Națion
ala de bere 1630 Cuscrele (s) 
1730 Docul 13 (s) 1830 Știri 
20:00 Taxi Driver 2100 Pitici 
de vară 2200 Știri Național TV 
2230 Film artistic 030 Ten
tațiile Doriei

...... t:

•«« v. \. ' *

1

0630-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

preț (s) 1730 Poveștiri adevă
rate 1825 Vremea de acasă 
1830 Rebelde(s) 2030 La Tor-

I 
f 

menta (s) 2130 tărâmul pasiu

nii (s) 2230 Bărbatul visurilor 
mele (s) 2330 învăț să fiu ma
ma ta (dramă, România, 2006) 
030 Poveștiri adevărate (r) 130 
De 3x femeie (r) 300 învăț să : 
fiu mama ta (film, r)

800 Sport cu Florentina 8:40 '
Mariana - Prețul inocenței (r) | 

9:40 Sunset Beach (s) 10:40 ' 
Dragoste și putere (r) 1130 Te- 
le RON 1300 Garito - partea 
l+ll 1605 Dragoste și putere (s); i 
1700 Miss World România 2006 ,
17J0 Trăsniți în NAT.O. (r) ( . 
1800 Focus 1900 Mariana - ’

legii (s, acțiune/thriller, SUA, 
2005). 21 ©0 Num3r3 (ultimul 
episod, thriller, SUA, 2005) 2200 
Totul despre sex (s) 2230 Focus 
Plus 2330 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
24:00 Miss World România 2006 
(r) 0:15 Sex, dragoste și secrete 
(s, romantic, SUA)

1035 Lumea PRO CINEMA(r) 
11:45 Echipa de elită (r) 12:45 
Cheers (r) 13:45 Marcelino, pan 
y vino (s) 14:15 Kiypto, câinele 
meu (s) 14:45 Terapie intensivă 
(r) 1600 Echipa de elită (r) 1700 
Echipa de elită (s) 1800 Echipa 
de elită (s) 1900 Terapie inten
sivă (s) 2000 Bette! (s, come
die, SUA 2000) 21OO Echipa de 
elită (s) 2200 Inspectorul Hany 
și jocul morții (acțiune, SUA, 
1988 24:00 Cheers (s) 1:00 
Fetele lui Andrew (comedie, 
SUA, 2002)

900 Fan X. Videodipuri 1000 
. Euromaxx (r) (documentar) 

1030 Euroblitz (r) (documentar) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 1200 Emisiune religioa
să (r) 1230 Teleshopping 13X35 
Un nou început (r) (documen
tar) 1400 Teleshopping 1435 
Lumea cărților 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (doc.) 
16.00 Nașul, (r) 1800 6! Vine 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi, 
Mbela 2000 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 2200 No ; 
Comment Reality-show ar Irinel 
Columbeanu și Monica Gabor. 
24:00 Știri. Emisiune informa
tivă

11:45 Dumnezeu e gelos (dra
mă, Marea Britanie, 2005) 
13:20 Pizza, sufletul meul (a- 
venturi, SUA, 2005) 14:50 Fe
tele din calendar (comedie, 
Marea Britanie, 2003) 16:40 
Răzbunare m pijamale (come 
die, SUA, 2004) 18:10 Amor 
cu fiica șefului meu (comedie, 
SUA, 2003). 19:40 Jaf în stil 
italian (polițist, SUA, 2003). 
2130 Figurant’ (Ep. 4, comedie, 
SUA, 2005). 22:00 Sub Pă
mânt S.R.L: Tăcerea (Ep. 58, 
dramă, SUA, 2005)23:00 Cat- 
woman (aventuri, SUA, 2004).

1130 Realitatea bursieră 1200 
Realitatea de la 12:00 1320 
Deschide lumea! 14:00 Reali
tatea de la 14:00 14:50 Reali
tatea bursieră 15:15 Deschide 
lumea! 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 21:00 Re
alitatea de la 21:00 21:55 Pri
ma ediție 2200 Oamenii Rea
lității 23:00 Realitatea .de la 
23:00 23:15 Realitatea all- 
indusive

-
700 Vânătorii de mituri 8:00 
Kublai Can - înfrângerea hoar
delor mongole 9:00 Confrun
tări și fiare vechi 10:00 Spec
tacolul rulotelor 11:00 Mașini 
extreme 12:00 Motociclete 
americane 13:00 Vânătorii de 
mituri 14:00 Kublai Can - în
frângerea hoardelor mongole 
1500 Confruntări și fiare vechi 
16:00 Brainiac. Maniaci ai ști
inței 1700 Curse 18:00 Auto
mobile americane recondițio
nate 19:00 Regii construcțiilor 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 Motociclete americane 
2200 Supraviețuitori în condiții 
extreme
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un am re iii 
www.primariana.
Deva (C.P.) - Acesta este slte-ul Primăriei Municipiului Hu
nedoara. Pe lângă informațiile utile, de pe acest portal 

pai puteți afla cum se pot plăti taxele locale prin intermediul 
-r Internetului.__________________________________________________

Asociațiile cer taxe mai mici

AEIMMMMi UARMRIMMSrTS IWUlȚI

Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Colonel Sălan Viorel, comandantul IU 

i

Primăria Municipiului Deva

12.00-14.00

Florin Oancea, vlceprlmat 09.00-12.00

In județ ___________________________
- DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști;

- DJ 687 A: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

1 euro 3,5237 lei
1 dolar american 2,7668 lei
1 gram aur 55,8269 lei

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

si

TRANZACȚII BURSIERE
Societatea

SNP

Preț Var
închidere (lei/acț) ( 

0.5500

ație

2.80
SIF1 2.3300 1.30
TLV 1.0800 1.89
BRD 17.4000 0.00
BCC 0.5200 0.00

0.4800 3 ta11V! •

BIOFARM OPRIT
ANTIBIOTICE 1.3400 0.75
AZOMUREȘ 0.1820 0b

ROMPETROL 0.0815 2.00
SIF3 2.0300 0.98
slB~

Rubrică realizata 
b-dul Decebal, bl.

2.5300
de SVM IFB FIN WEST SA 

L parter (lângă QUASAR), tel

0.80
DEVA, 

: 221277.

------------------i

SUBUKU

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

Soluția jocului din 
numărul precedent

■ Reabilitarea termică 
și prețul utilităților sunt 
motive de îngrijorare 
pentru asociații.

Clara Păs___________________
clara.pai*nformm>dl(.ro

Deva - în acest context, la Deva s-a desfășurat ieri o întrunire a reprezentanților asociațiilor de proprietari/ locatari cu factorii de răspundere locali. „Solicităm de urgență reabilitarea blocurilor care se degradează pe zi ce trece. Consumăm de trei ori mai mult combustibil decât țările din UE pentru încălzirea unui metru cub de locuință. Singuri, oamenii nu vor reuși să-și reabiliteze imobilele și instalațiile pentru că

e vorba de sume foarte mari. Legislația care permite reabilitarea cu sprijin financiar din partea statului este de-a dreptul inaplicabilă. Apoi cine va reuși să facă din resurse proprii aceste lucrări trebuie să fie scutiți de taxe pe proprietate”, a precizat Leonida Căzănaru, secretarul Uniunii Asociațiilor de Proprietari/ Locatari Deva.
Jumătate au centralePentru reabilitarea sistemului de termoficare centralizat din Deva au fost cheltuite aproape 200 de miliarde de lei vechi în ultimii cinci ani, a declarat loan Cristea, directorul Calor. Cu toate acestea, debranșările de la rețea au fost foarte mari, astfel că la ora actuală în 50%

Majoritatea blocurilor din Deva trebuie reabilitate termic. (Foto: <din cele aproximativ 21 de mii de apartamente sunt montate centrale termice,Toate imobilele au fost con- torizate la nivel de branșament, iar Calor a restituit 10,5
miliarde de lei vechi din vansul încasat de la bene ciari, restul de 500 de n lioane de lei vechi urmând fi returnat în lunile t mătoare.

Uniforma
■ Pentru siguranța în 
școli, din anul școlar 
viitor elevii vor purta 
uniformă.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanlduelnlarmmedla.ra

Deva - Plenul Senatului a adoptat raportul suplimentar privind propunerea legislativă de creștere a siguranței unităților de învățământ. Conform amendamentelor a- probate, siguranța în unitățile de învățământ va fi responsabilitatea prefecturilor, auto

redevine obligatorierităților administrației locale, inspectoratelor școlare, inspectoratelor județene de poliție și a unităților școlare. Consiliile profesorale, cu consultarea comitetelor de părinți, vor stabili semne distinctive pentru elevii unității de învățământ respective: uniformă, ecuson sau altele asemenea.Anual, Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, va prezenta Parlamentului un raport privind siguranța în unitățile de învățământ. Odată cu începerea

noului an școlar, în fiecare unitate școlară se va discuta și problema uniformelor școlare și semnelor distinctive.Referitor la reintroducerea uniformei școlare, insp.șc. Marta Mate - Inspectoratul Județean Școlar Hunedoara precizează că „până în prezent nu s-a stabilit la minister o variantă finală. Suntem de acord cu asta dar, până la urmă, partea socială își va spune cuvântul! Uniformele care se vor impune trebuie să fie alese de comun acord cu elevii, să fie lejere, plăcute și funcționale!”

Vor impozit!
București (C.P.) - Ministerul Agriculturii are în vedere o impozitare majorată progresiv pentru producătorii agricoli care dețin terenuri și nu le lucrează, a declarat ministrul Gheorghe Flutur. Impozitarea ar motiva fermierii să lucreze suprafețele neutilizate. „Când o să fie nevoiți să plătească un impozit majorat, se vor gândi de două ori înainte să lase terenul în paragină”, a spus ministrul.

Dacă se deconspiră primarii sau cei de la județ și se află așa ceva trebuie neapărat să-și dea demisia din funcțiile pe care le dețin!
Albu, 
Hunedoara

Este o mare prostie ceea ce se întâmplă acum pe plan național cu dosarele securității. Nu sunt de părere că ar trebui să se lase cu demisii!
Elena Gheorghe, 
Deva

Normal. Toți cei care au pus umărul pentru a ajuta securitatea comunistă trebuie să spună fără a fi somați sau decon- spirați și să demisioneze!
Anonim,
Deva

Nu am nimic împotriva celor care au lucrat pentru securiști. Poate că nu au avut de ales dar, în timp ce noi o duceam prost, ei trăiau mai bine!... 
ANONIMă,

Deva

După mine, cred că cel care a greșit trebuie să plătească! Când lucrau pentru securitate au fost mânjiți cu tot felul... și asta se vede și astăzi!
Ibolya Lovasz, 
Deva

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

liber continuă să-ți facă viața mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fi să îți 
facem noi cumpărăturile?

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

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

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

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs ■ 15 august 2006

Nume_____________________________ Prenume______________________________
Adresă______________________________________________________________________
Telefon_________________________ Sunteți abonat?_______________________

EBIMI tas
CONCUR!

http://www.primariana
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• Furt fără probe. Pe fondul consumului de alcool, a avut loc o altercație spontană între Marius P„ de 27 de ani, din Deva, și Vasile C., de 34 de ani, care a reclamat că Marius i-a furat o brățară din aur. Nu există dovezi care să constituie infracțiunea de tâlhărie, dar cercetările sunt continuate pentru clarificarea situației. (M.T.)
• Bătut. Un tânăr de 24 de ani, Marius C., din Petrila, a fost bătut, în noaptea de 12/ 13. în timp ce mergea spre casă, într-o zonă întunecoasă, a fost prins de trei persoane, care l-au lovit violent. Au fost identificați Ionel K., de 30 de ani. Adrian L., de 21 de ani, și Laurențiu S., de 17 ani, care sunt cercetați pentru lovire și alte violențe. (M.T.)

M. Muntean

Familii
■ Peste 2500 de fami
lii din Petroșani riscă să 
fie executate silit pen
tru datoriile la căldură.

Petroșani (M.S.) - Peste 2500 de familii din Petroșani au fost date în judecată de societatea de termoficare din municipiu pentru recuperarea datoriilor pe care acestea le înregistrează la plata întreținerii, valoarea sumelor restante ridicându-se la 8,6 milioane lei noi.„Sunt familii care nu au plătit de trei ani de zile, cea mai mare datorie fiind de 161 milioane lei vechi. Pentru ca sumele să nu fie prescrise am luat decizia de a-i acționa în justiție pe rău platnici. Nu putem plăti noi în locul lor”, a afirmat directorul SC Ter-
Trecere ilegală de frontieră

Termocentrala, la Premier
Deva (M.S.) - Premierul Tăriceanu este de acord cu preluarea Termocentralei Mintia de către autoritățile locale din Deva, susține primarul Mircia Muntean. El a declarat că a vorbit ieri cu primul ministru Călin Popes- cu-Tăriceanu și că i-a prezentat documentele necesare efectuării transferului termocentralei către Primăria Deva. Preluarea va fi negociată cu Ministerul Economiei și Comerțului, primarul Devei afirmând că acest lucru este necesar pentru comunitatea locală. Transferul Termocentralei Mintia către autoritatea locală din Deva a fost subiectul unor dispute furtunoase, săptămâna trecută, abordate și din punct de vedere politic. Directorul tehnic al Termocentralei, Victor Vaida, a declarat că preluarea nu este posibilă din considerente care țin de siguranța sistemului energetic național și pentru că unitatea produce, preponderent, energie electrică și nu energie termică.

■ Hunedorean, „cap" 
al unei filiere de trafic 
de imigranți, prins de 
polițiștii de frontieră.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@lnformmedia.ro

Deva - Bărbatul a fost prins, sâmbătă spre duminică noaptea, în jurul orei 3, când un echipaj mobil al Poliției de frontieră a observat, cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, în zona localității Naidăș din Caraș- Severin, că trei persoane au trecut frontiera, îndreptându- se, pe câmp, spre localitatea Nicolinț. Cornel D., de 35 de ani, din Hunedoara, era unul din „capii” unei filiere de

date înmoficare SA Petroșani, Ghe- orghe Berea.Aproape 98 la sută dintre procesele intentate la Judecătoria Petroșani de către SC Termoficare SA au fost câștigate de furnizorul de agent termic.O parte dintre cei vizați au făcut recurs la Tribunalul Hunedoara, nemulțumiți de sentința magistralilor din Petroșani.în 40 de cazuri au fost întocmite dosare de executare silită, familiile în cauză riscând să-și piardă bunurile în situația în care nu au de unde să plătească restanțele către SC Termoficare SA Petroșani.Directorul SC Termoficare SA Petroșani a menționat că firma mai are de recuperat 1,6 milioane lei de la agenții
trafic de migranți, anihilată de polițiștii de frontieră bănățeni, în septembrie 2005, care atunci a reușit să scape. A fost dat în urmărire generală, pentru că pe numele său fusese emis mandat de doi ani închisoare, pentru trecere ilegală a frontierei de stat în grup.
„Călăuza” hunedoreanăHunedoreanul a ieșit ilegal din țară, în februarie a acestui an, împreună cu un grup de alte cinci persoane, serviciu pentru care a primit 1500 euro. Grupul de imigranți ilegali a fost capturat, ulterior, de autoritățile italiene, cu tot cu călăuze. După eliberarea din închisoare, hunedoreanul s-a întâlnit cu Niculae C., de

judecată

Petroșaniul sub asediul datornicilor (Foto: CL)economici din oraș și alte 2 milioane lei de la Primăria Municipiului Petroșani, în contul unor lucrări de investiții efectuate de către societatea de distribuție a energiei termice. în prezent,
41 de ani, din Iași, și Vasile V., de 33 de ani, din Republica Moldova, ambii specializați în treceri ilegale ale frontierelor europene. Cei trei au decis să se reîntoarcă în țară, în drumul spre România, au reușit să treacă ilegal frontierele Italiei, Sloveniei, Croației și Serbiei. Cei trei au fost reținuți de polițiștii de frontieră și urmează să fie cercetați pentru faptele penale de care sunt acuzați.

Prins la frontieră (Foto: cl;

SC Termoficare SA Petroșani mai asigură agentul termic și apa caldă pentru 40 la sută dintre familiile care locuiesc în oraș, ceilalți fiind debranșați de la sistemul centralizat de distribuție.
Sondaj

Vulcan (M.S.) — Vice- primarul municipiului Vulcan, Angela Stoica, a declarat că a început o o- perațiune de distribuire a unor chestionare prin care se solicită părerea cetățenilor în legătură cu desființarea unor secții ale spitalului din oraș. Până acum au fost distribuite 2000 de chestionare, operațiunea fiind prevăzută să se încheie în această toamnă. în funcție de opiniile exprimate de localnici nu este exclusă acționarea DSP în instanță, dacă reprezentanții acesteia își mențin proiectul de desființare a secțiilor de maternitate, chirurgie și ATI.
ARTICOL PUBLICITAR

Gira Orăștie - un nume de succes

Catedrala din Orăștie

Vechi centru meșteșugăresc transilvănean ce a dat civilizației românești nume sonore ca Nicolaus Olahus sau Aurel Vlaicu, Orăștie își menține și în prezent aura de mic oraș transilvan, deși populația numără peste 24 de mii de suflete.Nici măcar această locație plină de tradiții și obiceiuri nu este scutită de soarele obraznic al verii. După orele de muncă, oamenii încearcă să învingă arșița pe la terase, baruri sau alte locații în care pot îmbina posibilitatea de a bea ceva răcoritor cu o cât mai plăcută opțiune de petrecere a timpului liber.în pelerinajul prin acest oraș, în mod cert o să vă atragă atenția un restaurantfast food, numit GIRA. Situat pe b-dul Nicolae Bălcescu, reprezintă o îmbinare perfectă a produselor specifice fast-food- urilor, cu cele tradiționale, servite în restaurante. Tocmai 

această împletire a posibilităților de satisfacere a cerințelor dă o notă originală, unică acestui spațiu. Odată ce l-ați descoperit, devine locul ideal de petrecere a unor clipe deosebite.Atmosfera aparte, creată de modalitatea în care a fost amenajat este suplimentată de un meniu atrăgător și un personal de calitate.Totul este conceput într-o manieră originală, transformând acest restaurant într-un plus pentru Orăștie.Cele 50 de locuri de care dispune GIRA stau la dispoziția celor care vor să-și organizeze aniversări, majorate sau orice alt gen de evenimente, înțr-im cadru mai restrâns.După toate aceste atuuri pe care le deține GIRA, nu cred că vă mai întrebați unde ați putea merge ca să vă „împliniți” cerințele gastronomice și nu numai.

Intrarea în fast-food restaurant Gira

Dacă doriți ceva răcoritor

Lumea preferă Gira Poftă bună! O să venim și a doua oară GIRA, pentru mic și mare (58875) _

mailto:mihaela.tamas@lnformmedia.ro


Jiul acuza o conspirație a FRF

• Programarea turului. Delegații echipelor Campionatul Județean Hunedoara sunt mvitați în data de 17 august la întrunireaorganizată de Asociația Județeană de Fotbal în vederea tragerii la sorți a etapelor turului noului campionat 2006-2007. întâlnirea are loc la Restaurantul „Dolce Vita" din Deva începând cu ora 10.00. (C.M.)
FC CIP pleacă în Ungaria

Deva (C.M.) - FC CIP Deva, campioanaRomâniei la futsal în sezonul 2005-2006,

Stăncuța

■ Oficialii minerilor 
intenționează să depună 
memoriu împotriva arbi
trului Colțescu.

ClPRIAN MARIMUȚ_______________
ciprlan.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Startul slab avut de Jiul în acest sezon, cu trei înfrângeri de 0-1 din tot atâtea meciuri, este pus de reprezentanții clubului din Petroșani pe seama arbitrajelor defavorabile. Oficialii minerilor par să nu vadă jocul slab al echipei și faptul că în două dintre cele trei meciuri au avut ca adversare echipe de calibru, respectiv Rapid și Dinamo, și susțin că împotriva Jiului s-a urzit un complot.
Conspirație a FRFPreședintele Jiului, Ilie Bălănescu, a afirmat că partida cu Dinamo “este a treia în care arbitrii fluieră clar împotriva Jiului”. “Poate am

supărat pe mulți că am rămas în Divizia A”, a adăugat Bălănescu care a susținut la finalul meciului cu Dinamo că există o conspirație a FRF împotriva minerilor. Oficialii clubului Jiul consideră că arbitrul Sebastian Colțescu a influențat rezultatul jocului cu Dinamo prin deciziile luate în partida de duminică.“Ne-a fost anulat pe motiv de ofsaid un gol valabil înscris de Dulcea și ne-a fost refuzată acordarea unei lovituri de pedeapsă la un henț comis în careu de un apărător dinamovist”, spun oficialii Jiului. Afirmația e susținută de reluările TV cel puțin la faza golului din foarfecă reușit de Dulcea.
Fac memoriuPe aceste considerente, conducerea clubului Jiul intenționează să depună un memoriu la Federația Română de Fotbal împotriva centralului Sebastian Colțescu, cel care a arbitrat meciul cu

Golul lui Dulcea a fost anulat eronat de arbitru (Foto: t Mânu)Dinamo, scor 0-1, din etapa a IlI-a a Ligii I. Directorul sportiv George Boboc susține că gruparea Jiul trebuie să ia măsuri pentru ca formația antrenată de Florin Marin să nu mai fie dezavantajată de arbitraje. “îl așteptăm și pe

patronul clubului, Alin Simo- ta, să revină din concediu și vom lua o decizie în acest sens. E adevărat că avem și noi partea noastră de vină, dar nu se poate continua la nesfârșit cu asemenea arbitraje”, a spus Boboc.
pleacă, azi, la ora 10.00, cu microbuzul spre Ungaria, pentru a disputa un meci amical de verificare în compania campioanei din țara vecină, Goddolloi FC Budapesta. Partida se va disputa miercuri, 16 august, și va fi urmată de un meci revanșă în 22sau 23 august în Sala Sporturilor din Deva. FC CIP își evaluează prin aceste meciuri nivelul de pregătire înainte de startul sezonului competițional intern și își pregătește participarea în Cupa UEFA la futsal, competiție în care campioana României va disputa jocurile din grupe în luna octombrie la Deva. „în meciul de la Budapesta nu va juca Stăncuța, care nu face deplasarea, întrucât nu are pașaport”, preciza Cristi Radu, directorul sportiv al FC CIP. Goddolloi FC Budapesta a încheiatsezonul regulat din Ungaria pe locul I la o diferență de șapte puncte față de locul secund, iar în play-off și-a învins la limită ^adversarele din semifinală și finală.

Golgheterii Ligii I
București (MF) - După disputarea meciurilor din etapa a 3-a, pe primele locuri în clasamentul golgheterilor Ligii I la fotbal se află Nicolae Dică (Steaua), Bogdan Mara (FCM UTA Arad) și Cosmin Tilincă (CFR Cluj) cu câte 3 goluri. Ei sunt urmați de Adrian Anca (CFR Cluj), Iulian Apostol (Farul Constanța) și Valentin Simion (FCM UTA Arad) - 2 goluri, Bogdan Aldea (Unirea Urz- iceni), Milorad Bukvic (FC Vaslui), Cornel Buta (Poli Iași) - 1 gol etc.

Produse și servicii pentru 
companii de la
ALPHA BANK ROMANIASusținută de experiență și inovație, ALPHA BANK ROMANIA oferă persoanelor juridice toate tipurile de servicii financiar-bancare: consultanță, asistență, soluții definanțare și servicii cu valoare adăugată adaptate proiectelor lor.

Aurul Brad, pe val la 

aeromodele
Brad (C.M.) - Echipele de aeromodele ale CS Armata Aurul Brad, antrenate de Adrian Maxim, s-au aflat în prim-planul concursului internațional de planoare FIA, desfășurat în perioada 11-14 august la Salon- ta, la care au participat 11 cluburi din România și 10 din Ungaria. Formația al- 0 cătuită din Marian Mihoc, loan Maskowschi și Alexandru Ion a ocupat locul secund în competiția seniorilor, după MTK Budapesta, dar înaintea echipei Model Klub Szeged. Din păcate, la individual, nici un aeromo- delist din România nu a reușit să urce pe podium, primele trei locuri fiind ocupate de sportivi din Ungaria. Echipa formată din Călin Becheși, Andrei Maxim și Alexandru Draia a obținut primul loc în concursul juniorilor, devansând echipele MTK Budapesta și Arpechim Pitești, iar la individual campion a fost brădeanul Călin Becheși. Săptămâna viitoare, aeromodeliștii brădeni vor participa la Cupa Argeș la Pitești, iar în septembrie vor concura la Deva în cadrul Memorialului „Aurel Vlaicu” ce se va derula pe Aerodromul Săulești.

Rezultatele etapei I
Oltul Slatina - Severnav Dr. Tr. 
Severin 1-3_____________ _______
Chimia Craiova - Dunărea Calafat 
0-1
Unirea Costești - ALRO Slatina
2-1
Armata Craiova - Min. Mătăsari 
1-0
Min. Mehedinți - Mln. Uricani 4- 
3
Petrolul Țicleni - Progresul Cora
bia 1-0
Gaz Metan Podari - EMC Rovinari 

0-1
Rova Roșiori - Min. Motru 0-2 
Florea Alexandria - ES Vulcan 
0-1 (Damian 75)

Etapa a II - a, vineri, 18 
august: _______________
Severnav Dr. Tr. Severin - Chimia 
Craiova; Dunărea Calafat - Unirea 
Costești; ALRO Slatina - Armata 
Craiova; Minerul Mătăsari - 
Minerul Mehedinți; CS Vulcan - 
Petrolul Țicleni; Minerul Uricani
- Florea Voicilă Alexandria; Pro
gresul Corabia - Gaz Metan 
Podari; EMC Rovinari - Rova 
Roșiorii de Vede; Minerul Motru
- Oltul Slatina:

Liniile de credit pentru capital de lucru ajută companiile să își desfășoare activitatea zilnică și să acopere necesarul de finanțare decurs din cheltuieli curente sau sezoniere, procese de producție cu ciclu lung de fabricație, decalaje dintre încasări și plăți. Creditul are caracter revolving și poate fi acordat pe o perioadă de până la 1 an, cu posibilitatea prelungirii.Pentru companiile care doresc să își dezvolte afacerea, banca pune la dispoziție credite pe 
documente în curs de încasare, credite pentru finanțarea de proiecte și contracte 
specifice, precum și credite pe termen scurt. Banca oferă de asemenea instrumente de plată pentru finanțarea activității de comerț, fie el intern sau internațional: acreditive, 
incasso, scrisori de garanții bancare.
Creditele de investiții pentru achiziționarea de echipamente, clădiri, pentru proiecte imobiliare, refinanțarea altor proiecte de investiții sau chiar preluarea altor credite, au avantajul unei perioade mari de finanțare, cu perioadă de grație pentru plata ratelor la capital, precum și o structură de garanții foarte flexibilă.Cârdurile de debit și credit cu utilizare internațională oferă avantaje certe, dintre care: posibilitatea de a accesa nu doar disponibilul companiei, ci și un plus de până ta 5.000 EUR (sau echivalent în lei sau USD) pus la dispoziție de către bancă prin AlphaCard VISA 
Classic pentru companii sau facilitatea de descoperit de cont aferentă contului de card de până la 3 salarii lunare nete, oferită angajaților prin AlphaCard VISA Electron.Banca vine de asemenea cu o ofertă avantajoasă de instrumente de economisire pentru companii: depozite la termen, depozite overnight și certificate de depozite cu cupoane, una dintre cele mai convenabile și flexibile modalități de economisire în lei și valută existentă la ora actuală pe piață.Cu o experiență de peste 130 de ani în domeniul financiar-bancar, ALPHA BANK ROMANIA oferă clienților, alături de produsele sale inovatoare, servicii cu valoare adăugată cum sunt 
Alpha Click - serviciul gratuit de Internet Banking sau Alpha Custom prin care companiile beneficiază de confirmarea electronică a plăților către diverse birouri vamale.Vă așteptăm la sediul noii sucursale ALPHA BANK ROMANIA din Deva, la adresa: 
Str. luliu Maniu, Bloc A; telefon: (0254) 226 502, 226 504.

www.alphabank.ro alpha bank
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Testează GRATUIT U'iV.WiVI
AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la 
prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 
social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în 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 vă ajută să vă găsiți job-ul potrivit, oferin- 
du-vă 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, jud. Hunedoara. 
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int 8806, per
soană de contact Magdalena Șerban, sau la 0801030303 (netaxabil).
Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului! 

Este valabil doar pentru cei care în ultimele șase luni nu au fost abonați la 
"Cuvântul liber" și nici cititori de probă.

» >< 
.5 ►; 
’ 9 
î
a <

Nr.___________Bl.__________________Sc.________ Ap.Localitatea_______Telefon (opțional)
2

F

Numele____________________________________________________________Prenumele________________________________________________________Adresa la care doresc să primesc ziarul:Strada_____________________________________________________________

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

qpA

mailto:ciprlan.marinut@informmedia.ro
http://www.alphabank.ro
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• Stranieri la debut. Atacantul echipei Auxerre, Daniel Niculae, și mijlocașul formației ȚSKA Sofia, Florentin Petre, au fost prezenți la reunirea lotului României pentru prima oară din postura de „stranieri". Niculae a declarat că îl încearcă un sentiment ciudat, iar FI. Petre a spus că selecționarea este deosebită, pentru că este prima sa convocare din postura de stranier. (MF)
• Batem Olanda. Jucătorul echipei Rapid, Valentin Bădoi, a declarat, ieri, la reunirea naționalei pentru amicalul cu Cipru, că prima reprezentativă poate obține, cu puțină șansă, calificarea la Euro-2008, apreciind că România va câștiga unul dintre cele două meciuri cu Olanda. (MF)

prezent luni dimineață la reunirea echipei

■ Selecționerul Victor 
Pițurcă nu poate conta 
pe serviciile a 8-10 
jucători accidentați.

București (MF) - Selecționerul Victor Pițurcă a declarat, ieri, la reunirea primei reprezentative, că România nu este Olanda să aibă foarte mulți jucători de valoare, din cauza accidentărilor, con- vocând doar 20 de fotbaliști pentru meciul amical cu Cipru, programat, miercuri, de la ora 20.00, la Constanța. “Sunt deja 8-10 jucători în această situație, avem aproape o echipă întreagă accidentată. Naționala a mai trecut prin astfel de situații, care ne- au costat, mă refer aici la meciul cu Armenia. Dar nu trebuie să ne plângem, asta e situația, trebuie să găsim soluții. Nu simt câți jucători aș vrea, dar ce să facem? Nu suntem Olanda să avem așa mulți jucători de valoare”, a afirmat selecționerul.
Lot redusDin cauza indisponibilităților, Victor Pițurcă a fost nevoit să reducă lotul de la 22 la 20 de jucători, renunțând la convocarea altor fotbaliști

României pentru meciul amical cu Cipru, 
s-a alăturat lotului la antrenamentul de 
aseară. (Foto: epa)

încă o ratare = dezastru
București (MF) - Atacantul echipei Șahtior 

Donețk, Ciprian Marica, a declarat, ieri, la 
reunirea naționalei României pentru meci
ul amical cu Cipru că o nouă campanie de 
calificare ratată ar reprezenta un dezastru. 
„Pentru mine este important să vin la 
națională. Vom avea meciuri grele și trebuie 
să ne străduim să nu fie încă o campanie 
ratată, pentru că ar fi un dezastru. Olanda 
poate să spună orice, este puternică, are tot 
dreptul”, a precizat jucătorul formației 
Șahtior Donețk. Căpitanul reprezentativei 
României, Cristian Chivu, a menționat că nu 
este puțin un meci cu Cipru. „Ăsta este pro
gramul, trebuie să ne conformăm. Amical 
mai puternic? De ce nu cu Brazilia sau Italia, 
că e campioană mondială? Avem nevoie de 
meciuri, rezultate bune și încredere”, a spus 
Chivu. La reunirea care a avut loc ieri, la 
Casa Fotbalului, au fost prezenți toți 
jucătorii convocați, mai puțin portarul Bog
dan Lobonț și atacantul Adrian Mutu, ambii 
de la Fiorentina. Dacă în privința lui Lobonț 
oficialii FRF au anunțat că acesta se va 
alătura lotului la Constanța, despre Mutu 
nimeni nu a putut da vreo lămurire.

Dinamoviștii, excluși de 
la națională
■ Pițurcă consideră că 
alb-roșii nu au momen
tan jucători pentru pri
ma reprezentativă.

București (MF) - Selecționerul Victor Pițurcă a explicat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că nu a convocat nici un jucător de la echipa Dinamo pentru meciul cu Cipru, deoarece în lotul formației din Ștefan cel Mare nu sunt în acest moment fotbaliști care să evolueze la echipa națională. „N-am chemat pe nimeni pentru că așa am considerat acum. La
Veteranul militează pentru Cluj

Steaua are față de Liga 
Campionilor

București (MF) - Căpitanul echipei națio
nale a României, Cristian Chivu, a declarat, 
luni, la reunirea lotului pentru meciul ami
cal cu Cipru, că Steaua București merită j 
să joace în grupele Ligii Campionilor, 
dovedind că este o echipă matură și va- I 
loroasă. „Au tricouri frumoase, sunt băieți 
tineri, cred că au față, cred că au și fizicul 
destul de reușit. Ar cam fi vremea după 
zece ani ca o echipă românească să ne 
reprezinte în Liga Campionilor. Prin rezul
tatele de anul trecut, prin faptul că 
dovedește încă o dată că este o echipă 
matură, valoroasă, cred că are față, așa cum 
spuneți voi, de grupele Ligii Campionilor. 
Dinamo și Rapid se pot califica, de ce nu? I 
Anul acesta merg pe fotbalul românesc, ca 
în fiecare an”, a spus Chivu.

■ Dorinei Munteanu ar 
fi vrut la națională doi- 
trei jucători de la 
echipa sa de club.

București (MF) - Antreno- rul-jucător al echipei CFR Cluj, Dorinei Munteanu, a declarat, luni, că și-ar fi dorit ca selecționerul Victor Pițurcă să convoace vreo doi-trei fotbaliști de la formația clujeană, actualul lider al Ligii I. „Sper să fie o partidă reușită. Cu Cipru nu va fi ușor, dar este

Victor PițurcăMirel Rădoi, unul dintre marii absenți de la Națională (Foto: epa)în locul steliștilor Lucian Goian și Sorin Paraschiv, accidentați, duminică, în meciul de campionat cu UTA. “Paraschiv are nevoie obligatorie de 2-3 zile de pauză pentru că dacă îl forțăm riscă să facă ruptură, iar Goian are din nou probleme la spate. Până la urmă n-am mai adus pe nimeni în locul lor”, a spus antrenorul. Pițurcă a adăugat că speră ca până la debutul preliminariilor Campionatului European din 2008 unii dintre cei absenți să se refacă și să nu apară noi accidentări. Printre jucătorii pe care selecționerul nu i-a putut

Dinamo nu sunt jucători care să poată să joace la echipa națională în acest moment”, a spus Pițurcă. întrebat dacă nici măcar unul dintre ata- canții formației antrenate de Mircea Rednic nu puteau fi convocați, selecționerul a răspuns: „Dacă n-au fost convocați, înseamnă că nu”.
Comentarii acideContactat telefonic, președintele Consiliului de Administrație al FC Dinamo, Nicolae Badea, a declarat că nu știe motivul pentru care Victor Pițurcă nu a convocat nici un fotbalist de la echipa an- 
binevenit meciul, pentru omogenizare și relații de joc. Poate fi o problemă că n-au început jocurile oficiale în toate campionatele, dar meciuri amicale au avut toți jucătorii noștri. Vom vedea rezultatul, jocul și încercăm să fim în formă pentru partidele oficiale”, a spus Munteanu.Recordman-ul de prezențe în prima reprezentativă, cu 130 de selecții, a subliniat că nu știe exact a câta campanie de calificare va fi pentru el. „Nu m-am gândit la asta. 

convoca la meciul cu Cipru din cauza problemelor medicale se numără Mirel Rădoi, Lucian Goian, Sorin Paraschiv, Răzvan Cociș, Ionuț Mazilu, Nicolae Mitea și Ovidiu Petre. Antrenorul echipei naționale a recunoscut că mijlocașul Bănel Nicoliță nu trece printr-o formă prea bună în ultima perioadă, dar a explicat convocarea lui prin faptul că acesta își poate reveni foarte repede. în ceea ce îl privește pe Paul Codrea, Pițurcă a afirmat că acesta ar putea fi înlocuitorul lui Mirel Rădoi și Ovidiu Petre, care vor fi

Transferul la Dinamo l-a scos pe Ganea din Națională (Foto: epa)trenată de Mircea Rednic. „Nu vreau să comentez. Nu știu, probabil că selecționerul a făcut convocările în funcție de valoarea adversarului”, a menționat Badea. Echipa națională a României va dispu
Dacă o duc până la capăt? Nu știu, la vârsta mea mă gândesc la prezent, nu și la viitor. N-are legătură că CFR este lider în campionat cu echipa națională, dar m-aș fi bucurat dacă ar mai fi fost convocați doi-trei jucători de la mine.Rădoi poate să ajute naționala când este sănătos, se va simți lipsa lui, dar vom încerca să-i suplinim lipsa”, a comentat Munteanu, care spune că și mijlocașul stelist Sorin Paraschiv era o soluție.
Mourinho, împotriva 
amicalelor interțăriLondra (MF) ■ Antrenorul echipei Chelsea, Jose Mourinho, a protestat față de susținerea mai multor meciuri amicale interțări, marți și miercuri, care îi privează formația de mai mulți jucători cu câteva zile înainte de începerea boului sezon al campionatului Angliei. „Jucătorii trebuie să fie la clubul lor înainte de începutul sezonului, nu la echipa națională”, a declarat Mourinho. Jose Mourinho are la Chelsea aproape 20 de internaționali. 

indisponibili mai mult timp, pentru postul de mijlocaș la închidere.
Mutu, amendatVictor Pițurcă a precizat că a avut o discuție cu Adrian Mutu după conflictul din turneul din SUA, când l-a scos din lot pentru ultima partidă, cea cu reprezentativa Columbiei și l-a amendat cu o sumă confidențială. întrebat dacă jucătorul echipei Fiorentina i-a promis că nu va mai greși, Pițurcă a răspuns: “Greșeli vor mai fi. Asigurările și promisiunile pe mine mă interesează mai puțin”.

ta, miercuri, de la ora 20.00, la Constanța, o partidă amicală în compania selecționatei Ciprului, ultima înaintea debutului preliminariilor Campionatului European din 2008.
iatul Bominiei

Portari: Bogdan Loborț (Fiorenti
na), Daniel Coman (Rapid) 
Fundași: Cosmln Contra (Getafe), 
Valentin Bădoi, Vasile Mattei 
(ambii Rapid), Gabriel Tamaș 
(Cella Vigo), Cristian Chivu (AS 
Roma), Răzvan Raț (Șahtior 
Donețk), Petre Marin (Steaua) 
Mijlocași: Florentin Petre (ȚSKA 
Sofia), Bănel Nicoliță, Nicolae 
Dică (ambii Steaua), Paul Codrea 
(Palermo), Ștefan Grigorie (Poli 
Timișoara), Dorinei Munteanu 
(CFR Cluj), laurențiu Roșu (Recre- 

. ativo Huelva)

Atacanți: Mugurel Buga (Rapid), 
Adrian Mutu (Florentina), Ciprian 
Marica (Șahtior Donețk). Daniel 

' Niculae (Auxerre)

„Jucătorii vor reveni la qi' b joi, după un meci, deci ri& se vor putea antrena. Și, având în vedere că avem meci duminică, nici sâmbătă nu vom putea munci mult”, a spus Mourinho.Chelsea întâlnește Manchester City, duminică, în prima etapă a campionatului Angliei. Dintre marile echipe europene, doar Portugalia nu dispută un meci amical. Franța va juca, marți, în compania Bosniei-Herțegovina, iar Islanda cu Spania.
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• apartament șl anexe In Petroșani, zonă 
centrală, preț convenabil, negodaH, 
accept scNmb cu simlar h> Hunedoara. 
BetațB la tel 0254/713087, 0723/170923. 
(7/&ft>

• 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)
• bucătărie, dependințe, beci, curte, grădină 
Hițțedoara, beciul poate fi transformat în 
a itament; lichidez gospodărie. Tel. 
07toț+l95019. (D
• decomandate, contorizări gaz, apă Instalații 
sanitare noi, geam la baie, cămară în balcon, 
preț 1350 mid. lei. Tel. 0788/610191. CT)

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

• irgenăto Bârcea Mare, fără intermediari, preț 
negociabil. Tel. 0254/231750. CD
• 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)
• circuit, contorizări, etaj 1, zona Astoria, preț 
80.000 lei, telefon 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 238208 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, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• kdta Manta, semidec., et 1, parchet, balcon 

•re închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
45/367893. (A2)

• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie șl 
faianță bine întreținut bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț 67.000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808 (A4)
• zona Decebal ■ Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
■'’•ede - urgent - preț 117.000 ron, tel. 
\ ,JV302200.0788/165703. (A4)
• zona Șc Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă balcon, 
centrală termică parchet preț 90.000 ron nego
ciabil, tel 0723/251498 0788/165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet gresie, faianță bucătărie modifeată 
interfon, zonă liniștită ocupabil Imediat preț 
96.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet contorizări, bine 
întreținut preț 28500 euro negociabil, - urgent ■ 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808 (A4)
• 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 1, intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet gresie, faianță aerisire la 
baie, contorizări, preț 88000 ron negociabil,

rcept credit ipotecar, tel. 0788/165702, 
,-23/251498 (A4)

• zona Zamfirescu, parchet balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(A4)
• zona Oaste, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• B-dul Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• zona Prognsd, circuit et III, parchet gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578 (A8)

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

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;

'A Galeriile de Artă 
forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Hia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

PROGRAM:
8.00-1330
8.00-18.00

• 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 contorizat, vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578. (A8)
• lulta Manta, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M, Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, 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, etal 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etal t dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• etaj intermedtar, dec, contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384 0742/005228. (A5)
• in dreult, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări, etaj 3, zona Gojdu, preț 93.000 RON. 
Tel. 231800; 0745-511776. (A9)
• decomandate, amenajat occidental, balcon 
închis, zona BCR, vedere spre parc, preț neg. Tel. 
231800. (A9)

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)

Vând ap. 3 camere (05)

• Timișoara, zonă centrală etaj 3, 90 mp, 
ocupabil imediat preț 52.000 euro, negociabil. 
Tel. 0721/018866. (D
• Deva, zona Bălcescu, etaj 2, centrală termică 
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 Lfacukă et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (A8)
■ zona Udo, dec, parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)
■ urgent zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termică preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• dec, J 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)

NOU LA DEVA !!!!
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• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• etaj 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)
• etaj t cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat, 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)
• decomandate, 2 băi, 3 balcoane, etaj interme
diar, în L-uri pe bd. I. Maniu, preț neg. Tel. 231800. 
(A9)
• dec,, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, neg. 
Tel. 231800. (A9)

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. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat, 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358 
(A6)
• etaj 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• urgent zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ran. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec,, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303, 0720/387896,0742/005228. 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• 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)
• dec, zona pieței centrale Deva, etaj 1,2 băi, 
balcon deschis, centrală termică vedere în două 
părți, preț 140.000 RON, neg. Tel. 231800; 0745- 
511776 LA9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă, 3 camere, centrală termică, bucătărie, 
baie, beci, curte mare, grădină 1500 mp, str. 
Călugăreni. Tel. 0724/688360. CT)
■ casă In Deva, curte, grădină. Relații la țel. 
0254/212355. (D

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 MareAngajează
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• In Simeria, casă 3 camere, anexe, grădină, 
1100 mp, preț 1,5 mid lei, negociabil. Tel. 220393, 
261596. (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)
• viă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208 0721/985.258 (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică. Tel. 235.208 0724/620.358 (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică, baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină. Merită văzută. Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• Deva, vlă, 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)
• regent, In Deva, 5 camere, bucătărie, baie, 
amenajată gresie, faianță, încălzire sobe de 
teracotă pe gaz, garaj, curte, ST=430 mp, FS=14 
m, zona Viile Noi, preț 400.000 RON, neg. Tel. 
511800:0740-317313. (A9)

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

Vând case la țară (17)

• casă, anexe gospodărești și grădină în 
Ilia, Str. Bradului, preț 2,5 mid. lei, nego
ciabil. Relații Ilia, str. T. Vladlmirescu, nr. 21 
C. Tel. 282724. (3/808)

• casă, 2 camere, grădină 800 mp și 2700 mp 
teren, în Sanmizegetusa. Tel. 0722/461538 (T)
• casă, 4 camere, 2 coridoare, baie, bucătărie, 2 
garaje și grădină, în Sântuhalm. Tel. 210920, 
0747/966532. (T)
• casă, to comuna Vorța, nr. 100, 2 camere, 
anexe și 65 ari grădină Tel, 232133. (T)
• casă Leșnlc, nr. 67. Relații latei. 0729/128429, 
după ora 14. (T)
• casă nelocuWlă. curent trifazic, fântână în 
curte, 2 grădini cu pomi, 30 ari +10 ari, preț 220 
milioane lei, negociabil. Tel. 0740/469228,227382. 
CT)
• casă nouă la 12 km de Deva, la șosea, 
canalizare, apă gaz, curent, 3 nivele plus 800 mp 
teren, totul nou. 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (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 alamă, preț 55.000 
euro, neg., tel. 0746/779288 (A8)
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Vând garsoniere (19)
• iau închiriez garsonieră, Deva, str. 
Zamfirescu, decomandate, amenajată, balcon 
închis, mobilată elegant, preț 77.000 ron sau 120 
euro/lună negociabil. Tel. 0720/670305, 
0720/462263. (D
• urgent, confort 1, decomandate, contorizări, 
str. M. Eminescu, bl. 105,30 mp, preț 580 milioane 
lei, negociabil. Tel. 211739,0726/427622. CD
• Deva, zona Gării, etaj 1, termopane, ușă 
metalică, parchet contorizări, preț 77.000 ron, 
telefon 0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, ST 36 mp, etaj inter
mediar, 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 Progresii, 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 Intermedar, 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 PropeaM, ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• zona Dada, dec., et intermediar, parchet, 
gresie, faianță, contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et intermediar, 
parchet apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, parchet gresie, faianță, dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• confort t decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• contort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68000 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)
• earned, bale, 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)
• eta) 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)
• eta| 2, parchet laminat contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etai 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228 (A5)
• decomandate, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 90.000 
RON, neg. tel. 231800; 0740-317314. (A9)

■ dec,, In Deva, suprafață mare, contorizări, 
balcon, ocupabilă imediat, etaj 3, Bd. Decebal, 
preț 25.000 euro, neg. tel. 231800; 0745-511776. 
(A9)

Cumpăr garsoniere (20)

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

vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)

■ 430 mp teren, toate fadUțfie, gaz, apă 
canal, curent, asfalt, împrejmuit gard, la 
soluție definitivă Tel 0765/246805, 
0721/01200B, 0254/224114. (5/144)8)

• 40 ari teren intravilan, construcție cabană 
casă de vacanță și 40 ari teren extravilan, la 22 
km de Deva Tel. 234275,0721/444160. CT)
• 4800 mp teren, Deva, str. Vulcan, fs 21 m, apă 
gaz, curent preț 28 euro mp. Tel. 215212. CT)

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

• 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.
• intravilan, suprafață de 10.000 mp, respectiv 
5000 mp, facilități curent electric, preț 2 euro mp. 
Tel. 0727/759834, după ora 18 (2/14.08)
• kitravlan, zona Zăvoi, 462 mp (28x18), mai sus 
de casa galbenă preț 25 euro mp. Tel. 
0740/164441. (T)
• intravilan, 4A00 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208 
0724/620.358 (A6)
• Intravilan, 24100 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.258 (A6)
• intravian, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• Intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona f-ijan Deva, S 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 20 euro/mp. Tel. 231800; 
0745-511778 (A9>

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

Vând spații comerciale (25)

• 32 mp, zona Liceului auto, Deva, bun șl pentru 
birou, preț negociabil. Tel. 0723/204069. (T)
• Deva, P+l, 150 mp plus teren, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă gaz, curent, 
preț 82.000 euro.,Tel. 215212. (D

RECLAME
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• Internet in activitate, spațiu 32 mp, calcula
toare, mobilier, firma sau numai spațiul, preț 
negociabil. Tel. 0723/505460,0745/599166. (T)
• 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, 
0721/985.256 (A6)

(mobile chirii (29)

• ofer spre închiriere cameră cu baie, mobilată, 
utilată, în regim hotelier, preț 700.000 lei/noapte, 
în Deva Tel. 0721/055313. (T)
• primesc In gazdă2eleve de la țară, preferabil 
clasa a IX-a, condiții foarte bune, acces 
bucătărie, baie, tv cablu, centrală termică, 
aproape de Liceele Traian, Energetic, G. Moisil. 
Tel. 229897. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• 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; 0724/620.358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună, tel. 0746/779288. 
(A8)
• ofer spre închiriere vilăP+1, mobilată utilată 
cramă, piscină, preț 800 euro/lună, tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9, 3 camere decomandate, 
centrală termică, mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Streiului, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată, preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• bd. L Maniu, Deva, S 35 mp, amenajat, 350 
euro/lună. Tel. 231800; 0740-317314. (A9)

Imobile schimb (30)

• sdiimb/vând garsonieră 30 mp, zonă 
centrală semidecomandate, etaj 7 din 10, balcon 
mare, contorizări, gresie, faianță îmbunătățiri, 
cu apartament 2 camere, Deva, 750 milioane lei. 
Tel. 0742/431376. (T)

Auto românești (36)
• vând Dacia 1310, af 1990, culoare roșie, 5 
trepte, stare perfectă de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 0724/629715. (T)
• vând Super Nova Confort, af 2002, luna 11, 
vopsea metalizată, 48.000 km, unic proprietar. 
Tel. 0744/125690. (T)

Auto străine (37)

• vând Opel Zafira 2.0 DTi 16 v, af 2001, unic 
proprietar, vopsea metalizată, toate extrasele, 
full, stare ireproșabilă sau schimb cu gama 
Daewoo, Super Nova. Solenza plus diferență Tel. 
0723/270318. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină Class, masa 2JS m, 2 trac
toare U 650, presă baloți pe ață, freză, 
mașină azotat, pompă erbnidat de 600 litri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc, și ladă frigorifică Arctic, preț 
negociabil. Tel. 0254/246342,0745/468766, 
0721/934631.(6/244)7)

• vând motor electric, butelie aragaz, vitrină 
frigorifică, negociabil, piese auto Fiat Punto, 
scaune interioare, punte spate, ușă față dreapta, 
ușă spate, garnituri, ornamente. Tel. 215244. (T)

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

Garaje (43)
e închiriez garaj de bloc numai pentru mașină
Tel. 219386, după ora 20. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând cuier din nuc, vechime de peste 100 ani, 
foarte frumos, și cântar-platformă cântărește 
până la 110 kg, fabricat de Balanța Sibiu, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560. (T)
• vând mobilă bucătărie suspendată lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
Chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă, negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. a)
• vând uși de interior, de intrare, geamuri cu 
două și trei canate, din înlocuiri, și 3 sobe de 
teracotă stare perfectă. Tel. 210900, 
0744/611145. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii de seară, fiecare cu accesorii, 
diferite modele și ’culori, mărimi 40,42,44. Tel. 
218084,0722/586808,0743/211074.  (T)

Materiale de construcții (53)

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

tlecirocasnice (56)

• vând dulap 5 uși, demontabil, mobilă 
bucătărie 5 piese, 2 fotolii mari, canapea exten
sibilă, aragaz, frigider, comodă prețuri negocia
bile. Tel. 0721/055313. (T)
• vând frigider Zill, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 300 ron, negociabil. Tel. 
0720/400422. (T)
• vând frigider Arctic 240 I, preț 150 ron, și 
mașină de cusut electrică rusească 200 ron. Tel. 
220956. (T)
• vând frigider Arctic, motor nou, 2401, preț 300 
ron, și bicicletă fete 10 • 12 ani, preț 100 ron. Tel. 
0788/940104. (T)
• vând ladă frigorifică 5 sertare, aspirator AP 21 
românesc și o scară de zugrav, stare perfectă 
Tel. 232414. (T)
• vând mașkiă 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)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 3 porci de 90 -110 kg. Tel. 0740/46928, 
227982. (T)
• vând cal, căruță și vițea, satul Râu Alb, 
comuna Sălaș. Tel. 0749/273937. (T)
■ vând grâu și vițel 8 luni. Tel. 247522. (T)
• vând vițea 400 kg. Tel. 0724/235915. (T)

Altele (61)

• cumpăr lăzi de plastic. Tel. 0723/227569. fD
• vând 4 repartitoare căldură cu robinete 
termostatice, puțin folosite, și 2 apometre de 
apă caldă, stare foarte bună. Tel. 232414. (T)
• vând chiuvetă inox, picurător stânga și 2 
apometre. Tel. 0729/915717. (T)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând lacăte speciale antiefracție Diskus. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând mașină de cusut Singer profesională cu 
multe programe, stare de funcționare excelentă, 
preț 700 ron. Tel. 237384. (T)
■ vând prune bistrițe, 3 livezi (5000 kg) comuna 
Mărtinești, localitatea Dâncu Mare, nr. 167. Tel. 
246421. (T)
• 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 foarte avantajos. 
Tel. 212272,0723/732560. (T)

Pierderi (62)

Firmă de distribuție birotică, papetărie 
angajează 

agent vânzări și gestionar in depozit 
Cerințe; j

- abilități de comunicare
- permis conducere categoria B
- preferabil experiență în vânzări
Se oferă posibilitatea de lucru într-o companie flexibilă ți în | 
dezvoltare. Pachet salarial flexibil.

1 I
Expediafi CV la fax 0254/230899. (60035) ■

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Botescu Alina. Se declară nul. (1984350/10.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciurescu Florentina. Se declară nul. (4/14.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lupea Paulo Emanuel. Se declară nul. (3/14.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Perșinaru Ionel Dobrin. Se declară nul. 
(1984349/11.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ștefan loan Dan. Se declară nul. (1/14.08)

Citații (63)

• Se citează la Judecătoria Hunedoara pentru 
data de 4.09.2006, ora 8.30, pârâtul Căldăraș 
Solomon, pentru divorț, dosar 251/243/2006. 
(5/1.08)

Matrimoniale (69)

• 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. Tei. 
0747/384085. (T)

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

organizator abonamente
pentru Deva

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

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

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

SC EUROCONSULT SRL DEVA 
LICHIDATOR AL S.C. MĂRCUȘ SNC HUNEDOARA 

-În faliment-
ORGAN1ZEAZĂ LKfTAJlE

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI 
PROPRIETATEA SC MĂRCUȘ SNC Hunedoara

LECjlS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă in instanță interesele persoanelor juridice.

- Prâjitor 35 lei - Combină audio 175 lei
Cafetierâ Confort 22 lei - Friteuză 90 lei

- Mixer Promo 35 lei - TV color ecran 32 cm 180 lei
Cufit electric 15 lei - TV color ecran 36 cm 190 lei

- Combină frigorifică 550 lei - Aragaz 220 lei
- Aspirator 100 lei - Fier de călcat 40 lei

- Aspirator 120 lei - Mașină spălat 380 lei

(59240)

COWAI
CONTABIL- ANGAJEAZĂ
CONTABILITATE PRIMARĂ

Restaurant
Construcții civile si industriale
Distribuție materiale construcții 

Comerț electrocaanice

Prețurile includ T.V.A. Licitația va avea loc în 28.08.2006, ora 12, la sediul lichida
torului din Deva, str. M. Kogâlniceanu nr.4, et. 1, cam. 18, jud. Hunedoara. în caz de 
n «adjudec a re, licitația se va relua în datele: 30.08.2006, Ol .09.2006, 04.09.2006, 
06.09.2006, la aceeași oră. înscrierea la licitație și achitarea garanției de participare 
de 10% din valoarea bunului licitat se fac cel târziu cu o oră înainte de organizarea 
licitației, la sediul lichidatorului. Informații suplimentare se obțin la sediul lichida
torului sau la tel. 0254-231279 sau 0745-068.763.

(60021)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

CERINȚE: 
-cunoștințe minime de
contabilitate:

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

-salariu motivant.

CONTABIL- SEP
CERINȚE:
-experiență In domeniu mln.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

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

Plus
■ • ‘Plus Discount România este o rețea de magazine de tip discount aparținând concernului german

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

ÎNSCRXE-TE ACUM LA CURSURI! ^multimedia

- OPERARE PC (după programe ECDL)
. f iiveiuml ai* * wmmai aakIni «asell —J

Moto-velo (41)

• vând bicicletă cu 3 roți, pentru copii între 2 ■ 4 
ani, îmbrăcăminte, încălțăminte, noi, pentru 
copii de până la4 ani, prețuri foarte convenabile. 
Tel. 232414. (T)

■ Cursuri d« vâri pentru copii 
(EqualSklIlc cl Junior Wob) 
* LIMBI STRAIN* ’

TEL: 0254,206.210
MOB: 0723.130.463
E-mail: offloaditrn.ro
Site: www.iim.ra Deva, Aleea Viitorului, Nr,2 

(lângă Crucea Roșie)
(56963)

CRIOTI !■' DB.STRBO.BL®

SERVICII DE CURĂȚENIE

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

Tel/Eax:0254/231552 Mobil:0721/032271 |

ma Vis o vis de McDonald's 
Tel. 0254/234717.

0742/030201,0724/69785?

euro dus
IU euro dus-întors • 15 zile „ 

euro dus-intofs • 90 zih 1
X.

Tengelmann, grup cu vechime si experiență la nivel mondial. Divizia Plus este deja existentă ctt. peste 4.000 de magazine și 38.000 de angajați în 9 țâri din Europa, th prezent in România există 22 magazine Plus, urmând ca rețeaua să se extindă in următorii ani.
www.plu9-discount.ro

Pentru magazinele noastre din HAȚEG căutam:

Vânzător/vânzătoare
Calitățile dumneavoastră:

orientarea către clienți este cea mai 
importantă prioritate a dumneavoastră 
capacitate de a lucra cu plăcere într-o 
echipă

angajament personal și 
flexibilitate 
experiență în domeniu 
- prezintă avantaj

Alătură-te acum echipei Micilor

Oferta noastră: • Procese de muncă optime pe baza unor tehnologii de ultimă oră • Loc de munca sigur și de viitor intr-o companie inter na

ți de succes ■ O echipă tânără șl motivată • Bune sanse de formare a unei cariere pentru an șjajații cu rezultate bune • Salariu motivant.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavostră cu mențiunea postului pentru care optați la următoarele coordonate: „
Fax: 0244 - 408.109, E-mail: hr@plus-discount.ro. Numai candidați! selectați vor fi contactați. £

-------------------------------------------------------------- --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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M»UH HUBIilUlTHTE JTmarți- ID zuun

în scopul reactualizării bazei de date cu codurile 

numerice personale, SC ENEL ELECTRICA BANAT SA 
- Sucursala Deva solicită tuturor consumatorilor 
casnici, facturați în sistem de autocitire, să se pre
zinte la ghișeele Societății cu buletinele/cărțile de 
identitate, până cel târziu în data de 31.09.2006.

(60001)

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA ANUNȚĂ SELECȚIE DE OFERTE;

oecese (75)

Soția Marta, fiica Zălica și ginerele Liviu anunță cu 
adâncă durere în suflet încetarea din viață a celui care 
a fost un om deosebit, un bun soț, tată și socru

FILIP AVRAM
din satul Zdrapți, comuna Crișcior. înmormântarea 

are loc astăzi 15 august, ora 14.Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Comemorări (76)

S-au împlinit 2 ani de când ne-ai lăsat 
plângând și suspinând și ai plecat pe 
drumul fără întoarcere în grija 
bunului nostru Dumnezeu

ANDRICA VERGINIA
din Gothatea.

Fie veșnică amintirea ta.

în data de 05.09.2006, ora 14,
la sediul din Deva, Piața Unirii nr.2, pentru implementarea 

măsurilor active de combatere a șomajului:

„Servicii Ue calificare/recalificare-fasonator mecanic"

Serviciile se adresează șomerilor indemnizați și 
neindemnizați din mediul rural, înregistrați la A.J.O.F.M.

Hunedoara. Fondurile provin din credite externe. Instrucțiunile 
privind termenii de referință pentru acest program pot fi ridicate 
de la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă din Deva. Piața Unirii, nr. 2. cam.18, telefon 216151, _ 
217048 - ini. 218, doamna Adriana Armeanu. §

S
• a selecție pot participa furnizori de servicii de formare “ 

ggȘf profesională autorizați conform legii, care demonstrează 
că au capacitatea de a furniza acest tip de servicii (personal 
calificat, dotări, viabilitate financiară, capacitate de plasare)
Data limită be depunere a ofertelor este 05.09.2006, ora 12.

(8/14.08)

Familia anunță cu durere încetarea din viață a celui 
care a fost

col.(r) SCORȚEA CRĂCIUN
în vârstă de 79 de ani. înmormântarea are loc astăzi 15

U august, orâ 13, la Cimitirul ortodox de pe str. M. 

Eminescu Deva.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• tânâr 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)

Prestări servicii (72)
• execut la comandă goblenuri pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare. Tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586808. (T)

«» ■ transport mobilă, mutări cu auto acoperit de 
" 1,21 și 14 mc volum, asigur demontare rapidă și 

manevrare mobilier. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701.  (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 

' zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 24 posturi, 
i^data limită 15.08. Tel. 213244.

■ muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Vulcan, 10 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Petrila, 4 posturi, bărbați, 
data limită 31.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Simeria, 20 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 4 posturi, data 
limită 3.09. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 15 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Vulcan, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• muncitor spălare și curățare cisterne, Deva, 1 
post, data limită 3.09. Tel. 213244.
• muzeograf, Petrila, 1 post, data limită 15.08. 
Tel. 213244.

* • ofițer bancar, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244.
• operator calculator electronic și rețele, 
Orăștie, 1 post data limită 10.09. Tel. 213244.
• operator comercial, Petroșani, 1 post, data 
limită 15,08. Tel. 213244.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 38 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• operator răsurilor fire, Călan, 17 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.

• ospătar. Deva, 2 posturi, data limită 1,09. Tel. 
213244.
• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• ospătar, Hunedoara 1 post, data limită 15.08 
Tel. 213244.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• ospătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• ospătar, Orăștie. 4 posturi, data limită 3.09. Tel. 
213244.
• ospătar, Irosani, 2 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244.
• patiser, Deva, 1 post, data limită 7.09. Tel. 
213244.
• patiser, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• paznic, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• paznic, Hațeg, 1 post, data limită 18.08. Tel. 
213244.
• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 25.08 
Tel. 213244.
■ paznic, Orăștie, 2 posturi, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 4 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Călan, 9 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită31.08. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 10.09. Tel. 213244.
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244.

> primitonfistriburt» materiale și scule, Deva, 3 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.
• proiectant sisteme informatice, Simeria, 1 
post, data limită 30.08 Tel. 213244.
• recepționer hotel, Orăștie 4 posturi, data 
limită 3.09. Tel. 213244.
• secretară, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• secretară, Orăștie, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244.

(9/14.08)

• vânzător, Vulcan. 1 post, data limită 8.09. Tel. 
213244.
• vânzător, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• verificator bani, Deva, 5 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244.
• vopsitor lemn, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.08, perioadă determinată. Tel. 213244.
• vulcanlzator piese din cauciuc la prese, Deva, 
1 post, data limită 1.09. Tel. 213244.
• zidar coșuri fabrică, Vulcan 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• zidar-pietrar, 8 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• zidar-restaurator, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, 8 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• zidar-ros»-tencuitor, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 10 posturi, data 
limită 7.09. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 1.09. Tel. 213244.

(7/14.08)
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, date 
limită 8.09. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 6 posturi, dat< 
limită 30.08 Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 2 posturi 
data limită 21.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara 25 posturi 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 26.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• zidar-ros»-tencuitor, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 1808. Tel. 213244.
• zidaroosar-tencuitor, Petrila, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Vulcan, 2 posturi, data 
limită 1808. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• zidar-șamotor, Călan, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.

• zidar-șamotor. Orăștie, 5 posturi, data limită 
27.08. Tel. 213244.

Calculatoare si accesorii 
(51)

S
P ța VfctefM ot. S8/70, tef. 0354 405602

BENE internațional 

calculatoare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

onaMUUr «net «fam Ml.» MCM IMM

Promoție:
PlV^ifron...

S.C. CCCF S.A. 
București - 
Sucursala 

Deva 
angajează contabil - 
studii medii sau supe

rioare, pe durată 
nedeterminată, cu 

vechime minimă 3 ani în 
domeniu. Relații la 

telefoanele 
0254/212320,212321 

sau la sediul firmei de pe 
Strada Rândunicii, nr. 5 

(pe DN 7, vizavi de 
Biserica Baptistă).

(60034)

• secretară, Petrila, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• sortat» produse, Hunedoara, 1 post, data 
limită 17.08. Tel. 213244.
• sortat» produse, Lupeni, 2 posturi, data limită 
26.08 Tel. 213244.
• spălător vehicule, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.09. Tel. 213244.
• spălător vehicule, Petrila, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• specialist tn relații publice, Orăștie, 1 post, 
data limită 1.09. Tel. 213244.
• strungar universal, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• subinginer electromecanic, Petrila, 1 post, 
data limită 31D8. Tel. 213244.
• subinginer metalurgist, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244.
• sudor, Brad, 1 post, data limită 2.09. Tel. 
213244.
• sudor, Brad, 2 posturi, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• sud», Brad, 6 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux. 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• sudor, Himedoara, 2 posturi, data limită 1808 
Tel. 213244.
• sud», Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• sud» in mediu protector, Deva, 1 post, data 
limită 19.08. Tel. 213244.
• sud» In mediu protector, Deva, 14 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• sud» in mediu protector, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 1808 Tel. 213244.
• sud» manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• sud» manual cu flacără de gaze, Hațeg, 2 
posturi, data limită 3.09. Tel. 213244.
• sud», Oră. , 1 post, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• sud», Vidcan, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• sig>raveghetor săi spectacole, Deva, 2 posturi, 
data limita 30.08. Tel. 213244.
• șofer autobuz, Brad, 1 post, data limită 31.08 
Tel 213244.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 35 posturi, data limita 30.09. Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 5 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.
■ șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 1 post, data limită 18.08. Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 17.08 Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
lupeni, 1 post, data limită 30.08 Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petrila, 1 post, data limită31.08. Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petroșani 1 post, data limită 15.08 Tel. 213244.
• șofer autoturisme și camionete, Orăștie, 2 
posturi, data limită 1808. Tel. 213244.
e șofer de autoturisme și camionete, Deva, 3 
posturi, data limită 30.08. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara 1 post, data limită 15.08. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 4 posturi, data limita 31.08. Tel. 213244.

• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 10.09. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 5 
posturi, data limită 30.08. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Petrila, 1 
post, data limită 31.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani, 
5 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244.
• tălpultor Industrial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 2808. Tel. 213244.
• tâmpi» universal, 1 lposturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• tâmpi» universal, Brad 6 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• tâmpi» universal, Orăștie, 1 post, data limită 
17.09. Tel. 213244.
• tâmpi» universal, Petrila 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244.
• tâmpi» imiversal, Vulcan 3 posturi, data 
limită 809. Tel. 213244.
• tehnician electromecanic, Călan, 4 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244.
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• tormisHratairentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10., persoane cu 
handicap. Tel. 213244.
• tumător-formator, Hunedoara 2 posturi, data 
limită 1808. Tel. 213244.
• vânzător Neto, Brad, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244.
• vânzător biete. Hunedoara, 1 post data limită 
22.08, lipsă antecedente. Tel. 213244.
• vânzător,Brad,2posturi,datalimităl5.08Tel. 
213244.
• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• vânzător, Deva 10 posturi, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• vânzător, Deva 2 posturi, data limită 10.09. Tel. 
213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara 3 posturi, data limită 
15.08 Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
15.09. Tel. 213244.
■ vânzător, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 6 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244.
• vânzător, Lupeni, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 26.10. 
Tel. 213244.
• vânzător, Orăștie, 1 post, data limită 15.08 Tel. 
213244.
• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 1.09. 
Tel. 213244.
• vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limită 3.09. 
Tel. 213244.
• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
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Oferte locuri de muncă (74)

• SC Totalitaris Corn Divers SRL Deva distribuitor auto
rizat bere, băuturi și produse alimentare, angajează 
agenti de vânzări pentru zonele Petroșani, Hațeg, Hune
doara. Experiențe n vânzări constituie un avântai. Dori
torii pot depu e CV-urile la sediul firmei, Calea Zaran- 
dului. nr.63. Relații suplimentare la tel/fax 0254/222344, 
0254/230450. (9/9.08)

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

• Societate comercială angajează vânzător 
magazin produse uz casnic, industriale, materiale 
construcții, electrice etc. Tel. 0726/685852. (6/14.08)

[ PENTRU TINE

AGEIȘIA IMOBIlUlA HIHM0I
vi așteaptă In Deva pa Aleea Salcâmilor,

bl. 31, parter (lingi Iile. Auto)

Tel. 230324,206003.

APM. Huh.r.’âwa fl S.C. 
BELVEDERE ANDY SRL 
eu sediul în municipiul Deva, 

str. M. Viteazul, bl. E24, sc 3, 
ap.12.jud. Hunedoara, 

piatra proiectul „Corasoll^are, 
modificare șl extindere 

cabană turistică", amplasa
ment situat în „Zona Rusu - 
Petroșani", jud. Hunedoara, 

ananfă pilcul Interesai ei a 
luat leelzla parcurgerii 

procedurii simplificate de 
avizare prin aplicarea 

ștampilei B-fârlacord de 
mediu.

Sugestii șl redamațll sa depun 
la APM Hunedoara, Deva, sir. 
A. Vlaicu nr. 25, In termen de 
5 zile lucrătoare de la afișarea 

anunțului public.
(«000®

DGFP Hunedoara / AFP Deva
Str. 1 Decembrie nr. 30, Localitatea Deva 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile
In temeiul art. 158 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulte
rioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna august, ora 11,00, anul 2006, în localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri Imobile, proprietate a debitorului SC Autocentrum SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Deva, Calea Zarandului, nr. DN 
7, cod de Identificare fiscală 67311 15.
a) - clădire, în suprafață de 90 mp, compusă din Atelier auto și construită din BCA, situată în localitatea Deva, str Calea Zarandului nr. DN7, preț de 
evaluare/de pornire al licitației 322600 lei (exclusiv TVA).
b) - teren intravilan, în suprafață de 600 mp, situat în localitatea Deva, str. Calea Zarandului nr. DN7, preț de evaluare/de pornire al licitației 118560 
lei (exclusiv TVA).
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 19/ neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din 
Legea nr, 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pet 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
Bunurile imobile mal sus-mențlonate sunt grevate de următoarele:

Creditori Sarcini
Administrația Finanțelor Administrația Finanțelor
Publice Deva Publice Deva

Invităm pe cel care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare.
Cel Interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare, sau în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire 
a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte 
la data stabilită pentru vânzare șl la locul fixat în acest scop.
împotriva prezentului înscris, cel Interesat poate introduce contestație la Instanța judecătorească competentă, In termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 169-170 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 2 lit. (d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările șl completările ulterioare, când urmează 
să se la măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru Informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefonul numărul 0254/216765.

(60014)
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PE SCURT Premiu pentru Clint Eastwood
• Haos la Tokyo, o pană de curent, cauzată de un accident industrial, a provocat haos în Tokyo timp de aproximativ trei ore, ieri, când activitățile financiare au fost întrerupte, mai multe persoane au rămas blocate în lifturi, iar sistemul de transport a fost paralizat.

Cascadorul maghiar Zoltan Gulyas Kiss a incercat să stabilească un record făcând trecerea, în aer, dintr-un avion într-un elicopter. Din păcate nu a reușit. (Foto: epa> /

■ Actorul și regizorul 
Clint Eastwood a fost pre
miat pentru contribuția 
adusă filmelor western.

Los Angeles (MF) - Actorul și regizorul Clint Eastwood a fost recompensat cu un premiu special în cinematografie, Founder's Award, pentru contribuția la dezvoltarea stilului western, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Los Angeles. Evenimentul a fost organizat de Motion Picture and Television Fund, o organizație care furnizează diverse servicii, printre care și cele de îngrijire medicală, pentru cei care activează în industria divertismentului.Founder's Award este un premiu de onoare cu care sunt recompensate personalitățile care au contribuit cu povești cu cowboy de succes,
Risc de poluare în Filipine

Nu este 
genul casnic

Los Angeles (MF) - Angelina Jolie, care în urmă cu câteva luni a dat naștere primului său copil, a spus că nu dorește să se stabilească la Hollywood, pentru că astfel copiii ei ar crește într-o lume artificială. Jolie a declarat: „Vreau să-mi duc cei trei copii din nou în Africa. încă mai pot să-mi iau o vacanță înainte de a reîncepe să lucrez și aș vrea să le ofer «un timp cu mami», departe de Brad”. O sursă apropiată celor doi a declarat pentru ziarul britanic Sunday Express: „Ea nu este genul casnic așa cum este el și își dorește să-și crească cei trei copii ca pe «niște cetățeni ai lumii», care să vorbească câteva limbi străine și care să aibă o perspectivă mai largă asupra vieții”.

Pluto 
în vizor
Praga (MF) - Mem
brii International 
Astronomical Union 
s-au întâlnit la Praga, 
în Cehia, pentru a 
defini exact care sunt 
caracteristicile unei 
planete și pentru a 
stabili dacă Pluto 
poate fi inclus într- 
adevăr în această 
categorie de corpuri 
cerești. Aproximativ 
3.000 de astronomi 
și oameni de știință 
din întreaga lume 
dezbat până în 25 
august, pentru a 
decide dacă Pluto, 
corp ceresc 
descoperit în 1930, 
are dimensiunile și 
caracteristicile unei 
planete. O astfel de 
decizie ar putea 
zgudui comunitatea 
științifică, implicând 
actualizarea tuturor 
textelor științifice.

Manila (MF) - Paza de coastă fîlipineză încerca, ieri, să izoleze o scurgere de țiței dintr-un vas petrolier scufundat la sfârșitul săptămânii trecute, în centrul arhipelagului, și a cărei extindere ar putea amenința întregul ecosistem, transmite AFP. „Nu putem minimaliza posibilitatea extin-

Pe plaja insulelor Guimaras (Foto: epa)

0 soluție de a

DOllă girafe s-au născut de curând laZoo Artis din Amsterdam. Prima ieșire din , țarc au făcut-o duminică. (Foto: epa) j

■ Cercetătorii spun că 
virusul care provoacă SIDA 
se ascunde într-un sis
tem imunitar „complice".Toronto (MF) - Virusul care provoacă SIDA este ajutat să infecteze celulele sistemului imunitar pe care le atacă de alte celule ale aceluiași sistem, este concluzia unui studiu prezentat la conferința internațională despre SIDA care are loc la Toronto, în perioada 13 - 18 august.Celulele B ar putea juca un rol-cheie în producerea infecției, sunt de părere cercetătorii de la Universitatea din Pittsburgh, autorii studiului. Datorită acestei descoperiri

---------- .----------------- --------------

„Forța fie cu tine!"
Los Angeles (MF) - Fraza „Forța fie cu tine!” („May the force be with you”) din filmul „Războiul stelelor” a fost aleasă cel mai bun citat din filme într-un clasament realizat în urma unui sondaj online de portalul AOL. Fraza spusă de Obi-Wan Kenobi lui Luke Skywalker a surclasat alte expresii celebre precum cea a lui Schwarzenegger din „Terminator”, „1'11 be back” („Mă voi întoarce”) sau „We're going to need a bigger boat” („Vom avea nevoie de o barcă mai mare”) din thrillerul „Fălci”.Pe locul al doilea s-a plasat citatul „Nobody puts Baby in a corner” („Nimeni nu o dă la o parte pe Baby”) din filmul „Dirty Dancing”. în topul primelor zece a mai fost inclusă celebra frază pronunțată de Robert de Niro „You talking to me?” („Cu mine vorbești?”) din „Șoferul de taxi”.

Cu sabia
■ Poliția americană a 
reținut o femeie care 
manevra o sabie în fața 
Casei Albe.Washington (MF) - Autoritățile americane au reținut, duminică după-amiază, o femeie în vârstă de 32 de ani care manevra o sabie pe un trotuar din fața Casei Albe, informează CNN. 

difuzate fie pe marele ecran, fie pe posturile de televiziune.Eastwood, care în 1992 a câștigat un premiu Oscar pentru filmul „Necruțătorul”, a primit premiul din mâinile unui alt câștigător de Oscar, actorul’ Morgan Freeman. Clint Eastwood este al doilea regizor care este recompensat cu acest premiu, celălalt fiind John Ford, autorul unor west- ern-uri clasice precum „The 

Clint Eastwood (Foto epa)

derii scurgerii de petrol care ar putea să se propage în toate zonele de coastă din vecinătatea insulelor Panay și Negros”, a declarat un purtător de cuvânt al pazei de coastă, căpitanul Joseph Coyme.Nava Solar I, care transporta 12.580 de barili de petrol, s-a scufundat, sâmbătă, în largul insulelor Guimaras, iar cauzele accidentului sunt încă necunoscute. Șaisprezece membri ai echipajului au fost salvați, însă alți doi sunt în continuare dați dispăruți.Autoritățile au instalat geamanduri în jurul zonei afectate, pentru a preveni extinderea petrolului și au pulverizat în apă substanțe dizolvante.

Bill Gates cu soția la conferințas-ar putea găsi o soluție de a bloca infecția și în același timp de a explica de ce virusul se poate ascunde în „rezervoare” în interiorul corpului.
în fata Casei Albe

OUn purtător de cuvânt al serviciilor de pază a declarat că Ashwak Saleh a fost reținută sub acuzația de deținere a unei arme interzise, după ce a expus o sabie cu lungimea de 33 de centimetri pe un trotuar din fața Casei Albe. Femeia a fost arestată duminică la ora locală 14.20 (21.20 ora României), fiind dusă la o secție a poliției metropolitane din Washington D.C.

bloca infecția

de la Toronto (Foto: epa)Virusul imunodeficienței umane, HIV, se instalează ca un parazit pe globulele albe, limfocitele T4 sau CD4, care dirijează sistemul imunitar. După ce se multiplică, virusul
Potrivit martorilor, Ashwak Saleh a scos o sabie din- tr-o teacă și a început să o ascută pe bordura trotuarului. Trecătorii au alertat ofițerii serviciilor de pază, care au venit imediat și au somat femeia să arunce sabia. „Și ce o să îmi faceți, o să mă împușcați?!”, a replicat Ashwak Saleh. Ofițerii au repetat somația și au imobilizat-o pe Saleh.

Odistruge celula gazdă și infectează alte celule, provocând o deficiență în sistemul imunitar. Cercetătorii au descoperit că celulele B din sistemul imunitar produc o proteină numită DC-SIGN care ajută virusul HIV să infecteze celulele.Cercetătorii au găsit și un compus care poate bloca acțiunea proteinei DC-SIGN, realizând un medicament care ar putea bloca acțiunea virusului HIV.în prezent, nu există vaccin și nici un tratament eficace pentru eliminarea virusului. Fundația Gates a donat săptămâna trecută 5Q0 milioane de dolari pentru proiecte de cercetare.

i George, a ieșit la curățat I străzile din Manhattan, i fiind condamnat la cinci ț! zile de muncă în folosul i | comunității, după ce po- i1 liția i-a găsit cocaină în I apartament. (Foto: epa) ) _____ ___________________________ i


