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Salariati înșelați de
■ Zeci de firme nu vi
rează la stat contribu
țiile reținute din salarii
le angajaților.

Deva (C.P.) - Finanțele hu- nedorene aveau de recuperat, la jumătatea acestui an, de la firmele din județ, 468 de mi-

Azi, Jurnal TV

Caravană stomatologică u- Wl nică în lume. O echipă extinsă de 1 stomatologi italieni tratează în ! aceste zile în județ toți copiii instituționalizați. Dispunând de un echipament mobil ultramo- dern în valoare de un milion de M euro, caravana medicală are în 1 - plan tratarea a peste trei mii de W copii, /p.3 (Foto: Traian Mânu) 7 •

Aleea starurilor gimnasticii
Deva (M.S.) - Un proiect al Prefecturii Hunedoara lansează ideea amenajării la Deva 

a unei alei a stelelor gimnasticii. După modelul Broadway-ului american, aleea va avea încrustate stelele și contururile sportivilor și antrenorilor români care au făcut gloria acestui sport. Acest proiect va constitui o marcă inconfundabilă a Devei, urmând a fi totodată o atracție turistică puternică, /p.6

Inculpatul vrea sex la vorbitor

Dacă știi, scrie-ne!
Deva (C.L.) - Ai trecut printr-o întâmplare deosebită? Ai vreun hobby sau deții vreun record aparte? Ai fost protagonistul unei , povești deosebite cu happy-end,

CUVA^J^. sau âin contră un episod dramatic ți-a marcat întreaga viață? Se întâmplă ceva deosebit pe strada ta? Scrie-ne pe adresa redacției, Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), sau trimite-ne un mail pe adresa adrian.salagean@informmedia.ro .
CUVÂNTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
0 (0254) 211275

■ Unul din "fierari" 
cere să „beneficieze", 
în arest, de o partidă 
de sex pe săptămână.

Deva (M.T.) - Una dintre cele 27 de persoane arestate în dosarul mafiei fierului vechi, din Hunedoara, în urmă cu o lună, cere anchetatorilor „ca o dată pe săptă

Alioane de lei noi. Din această sumă, 85 de milioane de lei noi sunt datorii la bugetul de asigurări sociale de stat, 10,7 milioane la bugetul de asigurări de șomaj, iar 26 de milioane la cel de sănătate. în aceste restanțe se regăsesc și banii reținuți din salariile angajaților, dar nevirați de 

mână să beneficieze de o partidă de sex, pentru că altfel nu suportă regimul de detenție”, declară comisarul Traian Berbeceanu, șeful Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba.Comisarul mai spune că astfel de cereri sunt des solicitate de cei aflați în arest, însă nu și rezolvate. Acesta mai declară că, de obicei, per

3către patroni, la stat. Astfel că salariatul ajunge în situația de a plăti spitalizarea, de a nu putea ieși la pensie ori de a nu beneficia de ajutor de șomaj, pentru că nu are contribuțiile achitate. Cu toate că pe statul de plată acestea sunt evidențiate și reținute. Anga- jații, care doresc să afle dacă 

soanele reținute recurg la tot felul de gesturi pentru a scăpa din arest.Un astfel de caz, spune el, este și al celor doi inculpați în același dosar, Nicolae Ursu și Ion Băraru, care au fost transportați la spital, declarând că au înghițit somnifere. Băraru a încercat miercuri să se spânzure cu cearșaful de pe patul din celulă, /p.3

fiimefirma la care lucrează are datorii, pot obține informații accesând site-ul http://mfi- nante.ro. Patronii trebuie să știe că reținerea și nevărsa- rea sumelor, care reprezintă contribuții cu reținere la sursă, constituie infracțiune care se pedepsește cu închisoare sau amendă.

SubvențiiDeva (T.S.) - Producătorii agricoli din zona montană care au păduri și fânețe vor beneficia de ‘ un ajutor din partea statului în valoare de un milion de lei vechi/ha pentru achiziționarea de semințe și îngrășăminte chimice, /p.5
Pferderife cerrflîctHtaî din Liban .
Csnfhcti.il dintre israel și grupareașiită libaneză Hezbollah 
a provocat, începând de l a 12 iulie, moartea a cel puțin 
1.200 de persoane în Liban fi peste 150 in israel

vfban

Israel

militari uciși

| 40 militari

61 combatanți 
Hezbollah uciși

41 civili

Giăfka. CJ . 5UIS3 AFP

Bacalaureat în închisoare
■ Un tânăr din Peniten
ciarul Bârcea Mare s-a 
înscris la sesiunea a do
ua a bacalaureatului.

Deva (M.S.) - Un tânăr de 19 ani, care este închis în Penitenciar, a decis să-și finalizeze studiile liceale prin susținerea examenului de bacalaureat în sesiunea care începe la 22 august. Tânărul, absolvent al unui liceu din Valea Jiului, a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce a condus un autoturism fără permis auto și a fost implicat

într-un accident soldat cu victime omenești. Arestat în mai, bărbatul nu a mai putut să susțină bacalaureatul în sesiunea de vară. Acum el va susține examenul, primele probe fiind limba română și engleză oral. Va urma sportul ca probă obligatorie a profilului, pentru că tânărul a absolvit secția de fotbal a liceului din Lupeni. „Examenele vor fi date în Penitenciarul Deva, în fața unei comisii speciale ce va fi delegată de către Inspectoratul Școlar Hunedoara”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Gabriel Vesa.
Pe principiul „unul încarcă, doi descarcă,, la trei zile după ce strada Micu Klein a fost asfaltată, o echipă s-a apucat de săpături. Aîei sunt banii dumneavoastră, /p.3

(Foto: Traian Mânu)

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
http://mfi-nante.ro
Csnfhcti.il
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PE SCURT
J 4 4 4 4'4 4 4'4 4 4 4 4 4 4 444444 4 4444 4'4 4 4 4~4 4'4 4 4 4 4 4 4 4 2 4'4 4 .• Reorganizare. Croația a anunțat, ieri, o reorganizare a serviciilor secrete, prin comasarea agenției de informații generale cu cea de contraspionaj, în vederea sporirii eficienței acestora.

Conservatorii sar la democrat!
A

Atentat O mașină-capcană a explodat 
ieri Intr-o piață populată dintrun cartier al 
Bagdadului, ucigând 12 irakieni și rănind 
aiți 26. (Foto: EPA)

■ PC vrea ca PD să fie 
exclus de la guvernare 
înainte de 1 ianuarie 
2007.

București (MF) - Liderii conservatorilor au decis, ieri, în Biroul Politic, ca înainte de 1 ianuarie 2007 să găsească o formulă de guvernare din care să fie exclus PD, liderul Dan Voiculescu arătând că poartă discuții în acest sens cu toate partidele politice.Conducerea conservatorilor, reunită ieri în ședință extraordinară, a luat în discuție colaborarea cu actualii parteneri de coaliție, în special cu

Acuzat 
din nouIerusalim (MF) - Premierul israelian, Ehud Olmert, și soția sa, Ali- za, vor fi anchetați de o- ficiul de stat pentru audit în legătură cu o reducere de 500.000 de dolari, de care cei doi ar fi beneficiat când au cumpărat un apartament, a anunțat cotidianul Haaretz. Potrivit cotidianului, rudele, premierului l-au ajutat pe antreprenor, care a vândut apoi a renovat acest apartament, să obțină autorizație de construcție în a- ceeași clădire, considerată monument istoric, ceea ce a permis dublarea suprafeței totale a locuințelor. Haaretz precizează că Olmert a a- chiziționat apartamentul în octombrie 2004, în schimbul sumei de 1,2 milioane de dolari, deși valoarea reală a acestuia era de 1,6-1,8 milioane de dolari.

Ehud Olmert (Foto epa)

Tony Blair
(Foto: EPA)

Propunere 
respinsă 
Londra (MF) - Pre
mierul britanic, Tony 
Blair, a respins prop
unerea Ministerului 
de Interne de la Lon
dra privind eliberarea 
a circa 30.000 de 
deținuți, pentru a evi
ta supraaglomerarea 
închisorilor. Biroul 
premierului reftgă sâ 
își dea acordul în pri
vința acestei măsuri, - 
temându-secăva a- 
fecta reputația labu
riștilor în domeniul 
legii și ordinii. Propu
nerea vizează deținu- 
ții care au primit o 
pedeapsă cu închi
soarea cuprinsă între 
patru săptămâni și 
patru ani, aceștia ur
mând să fie eliberați 
cu zece zile înainte 
de ispășirea pedep
sei. Cele 139 de cen
tre de detenție din 
Anglia și Țara Galilor 
numără în prezent 
79.088 de deținuți, și 
mai puțin de 700 de 
locuri libere.

Căutat în 
continuare

Washington (MF) • Casa Albă a negat că a diminuat eforturile de capturare a lui Osama ben Laden după ce CIA a desființat o unitate creată în anii 1990 pentru localizarea liderului rețelei teroriste al-Qaida.Liderul grupului democrat din Senat, Harry Reid, consideră că desființarea unității CIA arată că administrația George j W. Bush și-a ierarhizat eronat prioritățile.Democrații încearcă să critice politica de securitate națională a președintelui Bush în încercarea de a prelua controlul Congresului după alegerile legislative parțiale din toamnă.
Preventivîn replică, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, a comunicat că CIA a restructurat u- nitatea respectivă pentru a face față noilor a- menințări reprezentate de rețeaua al-Qaida. „I- deea că președintele a a- nulat un program de capturare a lui Osama ben Laden este absolut lipsită de fundament”, a spus Snow. Desființarea unității specializată în capturarea liderului al- Qaida este considerată o redistribuire a resurselor în cadrul Departamentului CIA.

Dosarul răpirii, în SUA
New York (MF) - O serie de avocați au demarat, miercuri, la Washington, o acțiune în instanță împotriva deciziei autorităților americane referitoare la Muhammad Munaf, ținut în detenție prelungită în Irak în absența unui proces, informează pagina electronică a organizației neguvernamentale americane Common Dreams.Reclamanții acuză administrația americană pentru nerespectarea principiului constituțional al separării puterilor în stat și legislației în acest sens, esențiale pentru respectarea statului de drept.Procesul a fost deschis în numele lui Muhammad Munaf, aflat în închisoare în Irak începând din iunie 2005.Munaf a efectuat o călătorie în Irak, în martie 2005, la cererea a trei jurnaliști români, pentru a le servi drept ghid și translator, însă membrii grupului au fost luați ostatici și ținuți în captivitate timp de 55 de zile. După eliberare, Munaf a fost ținut în arest de autoritățile americane timp de peste un an, fără a fi inculpat și fără a avea acces la serviciile unui avocat.

Mona Muscă reacționează dur
A

$ Deputatul PNL susține 
că noile informații sunt 
„fals grosolan" și „spe
culații ticăloase".

București (MF) - Deputatul PNL Mona Muscă susține, în- tr-o declarație acordată, ieri, agenției MEDIAFAX, că informațiile apărute în ultimele două zile la adresa sa sunt „un fals grosolan” și îi roagă pe toți oamenii din presă să fie prudenți cu astfel de dezinformări.Ea consideră drept „speculații ticăloase” informațiile apărute în ultimile două zile într-un cotidian central, puse pe seama unui „fost ofițer de securitate”, „sub acoperirea a- nonimatului”.
Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.
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PD. Reprezentanții PC au arătat că foarte multe semnale din teritoriu atrag atenția a- supra unor nemulțumiri legate de „modalitatea de â face politică” a democraților. Astfel, liderul PC Dan Voiculescu a susținut, în continuare, că PC „trebuie să găsească formula pentru a nu mai colabora cu PD”.
Nu renunțăEl a spus, însă, că formațiunea pe care o reprezintă nu este dispusă să iasă de la guvernare mai devreme de 1 ianuarie 2007.Voiculescu a amintit inclusiv despre rezoluția semnată

Armata libaneză a început să se îndrepte spre sudul țării, regiune pe care nu o mai controlează de 
aproape 40 de ani (Foto epa)

Transfer de responsabilitate
■ Trupele libaneze au 
început desfășurarea în 
sudul țării, regiune con
trolată de Hezbollah.

Ierusalim/Beirut (MF) - Armata israeliană a declarat, ieri, că a început transferul de responsabilitate asupra sudului Libanului, prin desfășurarea armatei libaneze în a- ceastă zonă.Armata libaneză a început, ‘ ieri dimineață, să se îndrepte spre sudul țării, regiune pe care nu o mai controlează de aproape 40 de ani.„Unități ale armatei au început să se deplaseze spre sud. Operațiunea actuală constă în desfășurarea a 2.000 de soldați, susținuți de tancuri și alte vehicule blindate. Va du
„Este inadmisibil ca, în condițiile în care am făcut public, inclusiv pe internet,

hpăeg A râspwd 
pwtra greșelile 
mefe, nu pen
sia EWîfîfc, itu 
șurile fi intaxfca- 
rile anonimilor.

Mona Muscă............................................................f? întregul conținut al dosarului, să mai apară speculații ticăloase”, declară Mona Muscă.Ea subliniază că acum, mai mult ca oricând, este important să se facă distincția între fapte reale și falsuri, între a- devăr și neadevăr și că societatea românească ar avea de 

de membrii PC din toată țară, prin care se angajau că, dacă protocolul de colaborare al coaliției nu este respectat, PC să se retragă de la guvernare la 1 ianuarie 2007.„Nu ne propunem să ieșim de la guvernare înainte de 1 ianuarie 2007, dar vom căuta formula prin care eșichierul politic românesc să fie așezat înainte de 1 ianuarie 2007”, a susținut Dan Voiculescu.
Vor izolarea PDDan Voiculescu a recunoscut că, în acest moment, poartă discuții cu mai multe partide parlamentare, în sensul formării unei noi majorități 

ra aproximativ patru zile”, a afirmat un oficial militar libanez.La rândul lor, milițiile Hezbollah au anunțat că sunt de acord ca armata libaneză să confiște toate armele pe care le vor găsi, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului libanez, Ghazi Aridi.Și armata israeliană a început retragerea etapizată din Liban, trupele părăsind deja localitatea Marjayoun, situată la nord de Bint Jbeil, al cărei control a fost preluat de Forța Interimară ONU (FINUL).
15.000 de militariCirca 15.000 de militari libanezi urmează să fie desfășu- rați la sud de râul Litani pentru a controla o regiune fron- talieră care nu se mai afla 
câștigat din deconspirarea dosarelor prin aflarea trecutului real, nu prin fabricarea lui.
Surse anonimeCotidianul Evenimentul Zilei a invocat, în ediția de ieri, mărturii separate ale unor foști ofițeri de securitate conform cărora Mona Muscă a fost agent de influență și de informații al Securității. Potrivit cotidianului citat, Mona Muscă, care a avut inițial numele de cod Dana, a devenit ulterior Eva, apropiată unor cercuri diplomatice și de afaceri ale străinilor și ar fi avut dublă misiune: agent de informații, dar și de influență, iar în final a ajuns chiar să coordoneze o rețea a Securității. 

și al izolării democraților.El a refuzat să precizeze, însă, care sunt aceste partide politice. „Refuzăm să colaborăm cu PD. încercăm în Parlament să creăm o forță politică majoritare care, probabil după 1 ianuarie, va puta-i. să ducă la o nouă formulă1 & guvernare”, a mai afirmat reprezentantul conservatorilor, Dan Voiculescu.Atât el, cât și reprezentanții Biroului Politic al partidului au reluat acuzațiile la a- dresa democraților, susținând că aceștia se ocupă de racolări de primari și de consilieri și că „folosesc puterea politică în scopuri de partid”.

sub autoritatea regimului de Ia Beirut din anii 1960 și care fusese ocupată de milițijje Hezbollah după retragerea israeliană din 2000.Soldaților libanezi li se va alătura un contingent FINUL de 15.000 de militari. ONU. a anunțat că o unitate de recunoaștere de 3.000 de militări internaționali va fi pe teren în maxim 15 zile.Franța a anunțat, miercuri, prin vocea ministrului Apărării, Michele Alliot-Marie, că este pregătită să asigure comanda FINUL până în februarie anul următor.în cursul zilei de azi, la New York va avea loc o reuniune cu reprezentanții a 49 de țări care ar putea contribui cu trupe Ia misiunea din Liban.

în spital Fostul președinte american, Gerald R. Ford (83 ani), a fost internat marți în spital pentru investigații/ Ford a preluat conducerea Casei Albe in urma demisiei lui Richard Nixon în august 1974. demisie cauzată de scanda Iul Watergate. (Foto: epa)
Reclamagii 

privind 
difuzarea 
ziarului 

ia telefonul 
0801 030303

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus
ta-xele poștale la factorii poștaîi și la o^ciile poștale din teritoriu.

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul .iber, timp de o lună, sună la
0801 030303 (netaxahil), devenind astfel cititor de probă
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Dentiști italieni pentru copii• Teatru. în cadrul Proiectului S.O.S. Castelul, în Sala Dietei a Castelului Corvinilor, se derulează azi ultima zi a Festivalului Tineretului 2006. în program e cuprins, de la ora 20.00, spectacolul Trupei de teatru a Casei de Cultură Deva cu piesa „în căutarea sensului pierdut" de Ion Băieșu. (S.B.)• Omor. Un tânăr de 23 de ani, Viorel C„ din Petroșani, a fost reținut pentru 29 de '^e, pentru omor. în noaptea de 15/16 august, în timp ce se afla în locuința lui Dumitru F., fiind deranjat de avansurile sexuale ale acestuia, i-a aplicat o lovitură de cuțit în zona gâtului, după care a transportat cadavrul în grădina unui vecin. (M.T.)
DI1BNQSTIC: IALE1HISM

Cine e, dom le, 
Zaharia ăsta?!

Tiberiu Stroia__________
tlberiu.stroia@informmedia.ro

■ Medicii italieni oferă 
tratament stomatologic 
gratuit copiilor 
instituționalizați.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniclu@informniedia.roDeva - 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 instituționalizați din diferite țări ale lumii. Proiectul se desfășoară cu sprijinul AMO Association - Italia și este realizat, în România, în cooperare cu U.N.A.S. Româ
Firma promite că va

Pentru a nu mai rămâne repetent în acel 
an, nenea Nelu, zis și Cotrocelu1, l-a 
băgat pe conu1 Zaharia pe listele celor aleși. 

Astfel, după ce în 1990 a fost ales parlamen
tar și a stat vreo doi ani în funcția asta, conu1 
Gheorghe Zaharia primește 21 de milioane de 
lei pensie.

Și totuși, cine e, dom'le, Zaharia ăsta? - m- 
am întrebat. Habar n-am. Dar mi-am închipuit 
că pentru banii ăștia, pe care îi primește 
lunar, trebuie să fi făcut ceva pentru cei care 
l-au votat. Și răspunsul, prieteni, e... suflare
de vânt. Adică n-a dat țării cât mai mult 

'’kcărbune, n-a făcut tractorul să duduie pe 
''ogorul patriei și nici nu a ajutat cu ceva 

cetățenii județului Vrancea. Și totuși e un 
pensionar fericit.

■ După ce Primăria 
Deva a terminat de 
asfaltat, alții se ocupă 
de săpături.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - La nici trei zile după finalizarea lucrărilor de asfaltare a trotuarului din strada Samuil Micu Klein din Deva, o altă firmă s-a apucat să efectueze săpături. Și a reușit să transforme trotuarul în adevărate câmpuri de luptă. Spre disperarea locatarilor care și-au văzut porțile
Plecând de la aceste considerente, stau și 

mă gândesc: cine sunt, dom'le, parla- 
yfnentarii județului Hunedoara? Ați auzit ca 

Dan Rușanu, mare sculă pe bascula PNL-ului 
hunedorean, să facă ceva pentru județul ăsta? 
în afară de milioanele de euro din propriul 
cont. Rușanu, omul care nu a votat pentru 
percheziția în casele prietenului Năstase. Și 
asta pentru că era ocupat cu soarta greviștilor 
foamei de la Călan. Cât de proști ne credeți, 
domnule Rușanu? Apropo, ce a făcut deputa
tul Cosmin Nicula pentru județul ăsta? în 
afară de faptul că a interogat prostituatele de 
pe centura Capitalei. Și-atunci mă-ntreb: Voi 
ăștia, zerourilor, pentru ce aveți nevoie de 
pensii?

Arestați, după 12 ore de audieri
<l(

Anumite cabinete și birouri individuale vâ 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 Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune
doara
- Cabinet medical doctor Râceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune
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■ Instanța a emis man
date de arestare pentru 
13 din cei cercetați în 
dosarul „Hydra".

Mihaela Tâmaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - După mai mult de 12 ore de audieri, Tribunalul Hunedoara a emis pe numele a 13 persoane mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile. Doar unul dintre inculpați, Remus Ovidiu Văcaru,
Pământul - problema nr.1
■ Aproape 700 de 
scrisori adresate Prefec
turii au ca obiect pro
bleme de fond funciar.

Deva (M.S.) - Hunedorenii sunt nemulțumiți de modul de aplicare a legilor fondului fun-

Nemulțumirile de fond funciar 
domină (Foto: T. Mânu)

Adio credite pentru rău-platnici!
Deva (S.B.) - Românii care nu-și plătesc la timp ratele la bancă, facturile la telefon sau la utilități riscă, din acest an, să fie luați în evidență de „poliția creditelor” și să nu mai poată primi alte credite timp de cinci ani! Practic, pentru orice întârziere mai mare de 30 de zile se acordă automat „bila neagră” la Biroul de Credit. De fiecare dată când un client vrea să obțină un credit, banca cere informații de la Biroul de 

nia. în Deva, Caravana Doctorului „Măseluță” poposește pentru două săptămâni și va oferi tratament stomatologic în câte două ședințe, în ambulatoriu, la Centrul de zi de pe strada Scărișoara, unui număr de 200 de copii. „Este o inițiativă a stomatologilor italieni, realizată cu sprijinul sponsorilor. Caravana cuprinde 12 -15 medici. Avem la dispoziție o imitate operativă pe

Cinzia Prazzoli Dr. Riboldazzi

blocate de mormanurile de moloz depozitate de lucrători. „Este bătaie de joc ceea ce se întâmplă, declară Eugen Tonț. Știam că se va monta cablul de curent și totuși Primăria s-a apucat de asfal- 

Locatarii sunt nemulțumiți

este cercetat în stare de libertate, pentru comiterea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani. Cei 13 au ajuns în fața instanței fiind acuzați de constituire în grup infracțional organizat, furt calificat, dare și luare de mită, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. Toți cei arestați au făcut cereri de recurs.Ion Băraru, unul din cei arestați în urmă cu o lună, inculpat în dosarul mafiei 
ciar, conform datelor desprinse din scrisorile sosite pe adresa Instituției Prefectului, în prima jumătate a acestui an, din cele 1075 de scrisori primite la sediul Prefecturii, peste 63% au făcut referire la probleme de fond funciar. Problemele sociale s-au regăsit în 10% din cazuri, subiectele diverse acoperind 23 de procente din numărul total al scrisorilor primite de la cetățeni. Conform datelor oficiale, hunedorenii nu se feresc să reclame autoritățile locale către forurile superioare, dovadă fiind cele 28 de scrisori primite de Instituția Prefectului.
Credit. Indiferent dacă persoana este „rău-platnic „de meserie” sau a întârziat o singură dată cu rata, este luată în evidență după codul numeric personal și primește un scor pentru riscul de neplată pe care îl prezintă.în situații speciale, de îmbolnăvire sau lipsă din țară pentru o perioadă, se poate efectua o radiere din evidențe. în acest caz trebuie să fie prezentate dovezi clare băncii. 

roți, cu trei scaune speciale și cu laborator de sterilizare, toate unicat pe plan mondial, în valoare de un milion de euro”, a precizat dr. Christian Riboldazzi.Cinzia Prazzoli, vicepreședinta asociației italiene, afirma: „Ne propunem ca în patru luni să îngrijim 3000 de copii și chiar să depășim acest număr. Zilnic, trec pe la noi 25 - 27 copii. Vom finaliza acțiunea noastră din România în 30 de săptămâni, dar vom reveni și anul viitor! Mi-aș dori foarte mult ca stomatologii de aici să ne viziteze, încă nu a avut nici unul această curiozitate”!în județul nostru medicii italieni au oferit tratamente
reasfaltatat. Acum, ne-am trezit cu lucrătorii în fața porții. Nu am acces în curte și sunt obligat să-mi parchez mașina în fața casei. Sunt bani aruncați aiurea”, este de părere Tonț.Firma care s-a apucat de săpături lucrează sub antrepriză. „Noi am anunțat primăria de lucrările pe care le vom face. Oricum, contractul prevede clar că, la finalul lucrării, ne vom ocupa de reasfaltarea trotuarului. Cred că până la jumătatea lui septembrie oamenii din zonă vor avea din nou trotuar”, a declarat șeful lucrării.

Audierile celor 14 interlopi au durat mai bine de 12 ore (Foto: t Mânu)fierului vechi, din Hunedoara, a încercat miercuri să se spânzure cu un cearșaf. Surse neoficiale susțin că Băraru a recurs la acest gest, în urma articolelor apărute în presă,
“Surprinde momentul”Este un nou concurs lansat de cotidianul „Cuvântul liber* care va premia cea mai surprinzătoare fotografie a vacanței acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul într-un mod inedit sau în cel mai simplu mod posibil și faceți fotografii, vă rugăm să participați cu cea mai reușită dintre ele la concursul nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru, iar autorul ei va fi premiat pe măsură! Trimiteți fotografiile pe adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37A - parter, până la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834, 0720/400437.

Se lucrează la standard UE stomatologice gratuite copiilor din Centrele de plasament din Brad, Hațeg, Orăștie, Bretea Streiului, Hunedoara, Deva, Simeria și Călan.
Trofeul Kogaion

Orăștie (S.B.) - Asociația de Turism Montan „Kogaion” Orăștie, în colaborare cu DJS și Primăria Orăștie, organizează, în perioada 18 - 20 august a.c., a XVI-a ediție a „Trofeului Kogaion”. Concursul de turism montan se va desfășura în împrejurimile localității Roșia Montană, la acțiune fiind așteptate să participe cluburi și asociații de turism sportiv și ecologie din țară. Manifestările se vor derula de vineri până duminică.

conform cărora gestul lui și al lui Nicolae Ursu, de a înghiți mai multe pastile de somnifer, pentru că nu mai suportă presiunile unor anchetatori, a fost unul teatral.
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1680 - A fost întemeiată compania de teatru «Comedie 
Franțaise»._________________________ ________________ _
1830 - S-a născut Franz Josef I de Habsburg. împărat ai 

Austriei (1848-1916) și al Ungariei 
(1867-1916). fn timpul său s-a format 
statul dualist Austro-Ungaria (1867). 
1850 - A murit scriitorul francez Ho
nor! de Balzac (r> 1799)
4933 - S-a născut Roman Polanski. 
regizor polnn-z d«t film,

1937 - S-a născut actorul și regizorul american Robert 
Redford (foto). _____________
1952 ■ S-a născut actorul american Patrick Swayze.

VREMO
20°
minim

34°maxim
caldă. Maxima termică va fi deVreme

34°C, iar minima de 20°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Vreme caldă. Maxima va fi de 

36°C, iar minima va fi de circa 22°C.
Duminică. Cald. Temperatura maximă 

36’C. Minima va fi de circa 20°C.

Calendar Creș ■n-Ortodox ______
Sf. Mc. Fior și Lavru; Sf. Mc. Hermes, Serapion și Polieu.

Calendar Romano-Catolic
Sf. luliana, m.

Calendar Greco-Catolic
Ss. Fior și Laur, m.

Întreruperi apA, baz, curent

energie electrica ______ \
Astăzi, furnizarea energiei electrice va Ti întreruptă in Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 la U.M. Mintia
10.00 - 1S.00 în fiălata-Sat, Canton Minerul, Abator 
Bârsău, Abator Nojag, fabrică de bere Bârsău.

Gaz metan__________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

* —Jl np»______ ___________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 15.00 în zona înaltă, la PT 28. Vor fi afectate 
blocurile 14, 15, 16, 21, 22 și 23 de pe B-dul Decebal. 
De asemenea apa potabilă va fi întreruptă, între aceleași 
ore, pe străzile Griviței, Mureșului, T. Vladimirescu, A. 
Vlahuță, Plevnei, I.L. Caragiale, M. Viteazul, M. 
Kogălniceanu, Al. Muncii, Al. Armatei.

REȚETAX^EI

Pui cu ananas
Ingrediente: 300 g pui, o cutie compot de ananas (400 g), 1 ceapă, 2 căței mari de usturoi, 1 lingură de ghimbir pisat, 2 linguri de sos de soia (light soy sauce), 1 lingură de amidon, 1 morcov mic, 4 liguri de ulei.
Mod de preparare: Se amestecă puiul cu amidonul și 1/2 din sosul de soia. Se încing 2 linguri de ulei și se prăjește puiul. Se scoate și se ține cald. Se adaugă și restul de ulei și se încinge. Se pune ceapa, usturoiul, ghimbirul și morcovul tăiat felii subțiri și se prăjesc până se înmoaie puțin, cam 3-5 minute. Atenție să nu devină maro. Se adaugă ananasul și cu zeama (dacă ananasul e proaspăt se pun 100 ml apă) și restul de sos de soia în tigaie. Când s-a evaporat aproape toată zeama se pune și puiul să se încălzească. Se servește cald.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Intogramel din numărul precedent: V - SEA - U - OAIE - VASC - CAȘCAVAL 
- MAC - ARA - A - E - IOLA - ST - IL - OU - IVI - AZ - PARAT - APEL - SOIA - 
TRAPIST - CE - SA - IED - U - SI - STRA - MET - S - DACA - TANAR - MARE

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

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

Tel.

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □
I

■

4

7:00 Jurnalul TVR. Sport 7:00 Știrile ProTv. 7:00 Știri
8:10 Copiii Căpitanului Ce se întâmplă 930 V.I.P. (s)

▼O Grant (aventuri, SUA, doctore? 10:00 Concurs interactiv
1978) 9:10 Omul care aduce 11:00 Anastasia

10:35 50 de ani de divertis cartea 0(film serial)
ment în 50 de emisiuni 9:15 Tânăr și neliniștit Cu: Elena Korikova,
(r) 0(serial, reluare) Petr Krasilov,

1130 Teoria conspirației (r) , 10:00 Hibematus Daniel Strakhov
12:05 Misterele din Sankt (film, reluare) 12:00 Secretul Măriei

B Petersburg (r) 12:00 Apropo Tv 0(serial)
13:00 Planeta m jeanși (r) (reluare) 13:00 Observator
13:30 Desene animate: Club 13:00 Știrile ProTv cu Simona

Disney (SUA) 14:00 întunericul alb Gherghe
14:00 Jurnalul TVR. Sport VGtfdramă, România, 13:45 Jicniții
14:30 Corry și restul lumii (r) 1983). ’ ,3(film artistic,

0(ep. 31, comedie, SUA, Cu: Emanoil Petruț, Sil comedie,
2003) via Ghelan, Carmen Italia, 1999).

15:30 Bicidiștii (aventuri, Galin, Gheorghe Cu: Ezio Greggio,
HSUA, 2002). Cu: Dinică. Mel Brooks,

Braden Parkes Regia: Andrei Blaier Julie Condra,
17:00 Cony și restul lumii 16:00 Tânăr și neliniștit (s). Gianfranco Barra.

0(ep. 32, comedie, SUA, Q Cu: Eric Braeden, Regia:
2003) Joshua Morrow, Lau- Ezio Greggio

1730 Doctor Becker (ep. 9, reen Bell Peter 16:00 Observator
Bcomedie, SUA, 1998) Bergman Melody 17:00 Zodia fluturelui

18:00 Misterele din Sankt Thomas Scott (talk-show)
0 Petersburg (ep. 35, 17:00 Știrile ProTv. Vremea 19:00 Observator

dramă, Rusia/SUA, 17:45 Familia Bundy (s) cu Alessandra
2006) 1830 La Bloc (r) Stoicescu și Lucian

19:00 Jurnalul TVR. Sport. 19:00 Știrile ProTv. Sport Mândruță. Sport
Meteo Vremea Meteo

20:20 Contratimp 2030 Vecini cu coșmarul 20:45 Fără scăpare (acțiune,
(thriller, SUA, 2003). » . J (thriller, SUA, 2003). SUA, 1993). Cu: Jean-
Cu: Denzel Washing Cu: Megan Gallagher, Claude Van Damme,
ton, Eva Mendes, Eric Lutes, Rosanna Arquette,
Sanaa Lathan Sofia Vassilieva, Kieran Culkin, Ted

22:10 0 tură de aventură. Greg Cipes, Levine, Joss Ackland,
Prezintă Gianina Coro- Malcolm McDowell, Tiffany Taubman. R.:
ndan și Tom Wilson Peter Looney. Robert Hamion

22:50 Parfum de glorie... cu Regia: 22:45 Fantezie periculoasă
Radu Demian Kelly Sandefur (thriller, SUA, 1999).

23:45 Celebritățile timpului 2230 La Servid (r) Cu: Gary Dourdan,
Stau (s) 23:15 American Ninja III Gretchen Palmer,

24:00 Jurnalul TVR. Sport . ■ (acțiune, SUA, 1989). Kenya Moore, Solo-
Meteo Cu: David Bradley, man K. Smith, Thomas

0:20 Repulsie (dramă, Steve James, Marjoe Jefferson Byrd. R.: Rob
O Anglia, 1965). Cu: Gortner. R.: Cedric Hardy

Catherine Deneuve Sundstrom 1:00 Incredibil, sau
2:10 Jurnalul TVR (r) Sport 130 Vecini cu coșmarul 0 adevărat (s)

Meteo (film, r) 2:00 Concurs interactiv
3:10 0 fată curajoasă (r) 3:10 Omul care aduce 3:00 Bătălia de la Râul
H (dramă, Anglia, 2004). cartea (r) Rogue (western, SUA,

Cu: Virginia Madsen, 3:15 American Ninja III 1954)
Lindsey Haun, Barbara ■ . (film, r) 430 Fete și băieți (s, r)
Mamabolo 4:45 Apropo Tv (r) 5:30 Stagiarii

4:45 Tezaur folcloric (r) 530 La Bloc (r) 0 (film serial)
5:55 Celebritățile timpului 630 Teo (divertisment) 630 Aproape perfectă
0tău (s) (reluare) (film serial)

s 
î

Berbec
Nu aste iSameritul sâ luațl daclzll importante. Aitazi sunteți 
neHQîărat fl emetlv. VI sfltulm si na vi angajați în a£tl" 
vltajl care ~ecesita un efort Intilsctual.

Taur

Sunteți marcat da emoții puternic fi comunici",I Hal greu 
cu prietenii șl familia. VI sfltulm sl vi puneți or line ta Idei 
$1 să vi exprimați mult mal alai.

Gemeni
Azi sunteți Inspirat, plin da Mii, Cai din ju vi apreciate 
originalitatea, Nu este momentul il semnați documente. 
Petrecețl mal mult timp Impriunâ cu partenerul de vieții

Rac
Dimineața este posibil si aveți probleme sentimentale. Le 
puteți rezolva numai daci reufițl si vi păstrați calmul. încer
cați si evitați o cearta cu partenerul de vlați.

Leu
Este posibil si suferlțl o deziluzie în dragoste. Sunteți prea 
emotiv ca si vi exprimați clar dorințele. Nu uitați ci prin 
dialog se pot rezolva neînțelegerile!

Fedoari
Dimineață s-ar putea să fiți tulburat din cauza |Mlimek>r 
sentimentale. Puteți conta pe ajutorul unul prletan. Dupi- 
amlazl sunteți hotărât si faceți ichimbărl în caii

Balanți
Este posibil si il|i melancolic din cama problemi or senti
mentale. VI recamandim si vi dedicați timpul Hies activi
tăților casnice. Puteți repara câte ceva, si mutați mobilă.

Scorpion
începeți ziua hotărât să demarați o activitate noul. Este o 
zl bună pentru drumuri scurte în Interes da familie. Dupâ- 
amlază, sunteți tentat '1 cumpărați un obiect de valoare.

Săgetător
Aveți tendința să neglijați relațiile sentimentale șl sl vi ocu
pați numai de problemele personale. Riscați sl aveți dis
cuții aprinse cu partenerul ie viață.

Capricorn
Aveți șanse mari să găsiți un nou loc de munci, mai bine 
plătit. Farmecul personal vi ajută sl rezolvați ușor q 
mulțime de probleme. Vă recomandăm sl vă organizați.

Vărsător
Dimineață sunteți foarte emotiv, aar este o stare trecătoare. 
Vă recomandăm să nu provocațl discuții aprinse cu , 
partenerul de viață. După-amlază mergeți la un prieten, r

Pești
Dimineață sunteți Indispus șl nu prea aveți spor la treabă. 
Vă sfătuim să nu vă ambiționați si vă rezolvați singur pro
blemele. Acceptați ajutorul prietenilor!

5:30 Bărbatul visurilor mele 
(r)630 Visuri fără preț (r)830 
La Tormenta (r) 930 Ciocolată 
cu piper (s, Brazilia, 2003) 
10:30 Iubirea mea, păcatul (s) 
11:30 Celebritate (r)12:30 
Minciuna (s) 1330 înger săl
batic (s) 15:30 Visuri fără preț 

Europa! 16:00 Jurnalul TVR (s) 1730 Poveștiri adevărate ! Un nou în* 
(r)16:30 Experiența franceză 18:25 Vremea de acasă1830 s SUA 7005). 14>
(r) 17:00 Dincolo de hartă . ....................... ’ '-
17:35 Sărutări furate (s)1830 
Ulița spre Europa 19:00 Ba
zări 930 Dragul de Raymond
(s) 20:00 Ray Mears (doc.) 
20:35 D'ale Iu' Mitică21:30 
Jurnalul TVR 22:10 Liga gen- 
tlemanilor (s) 22:45 Coolmea 
distracției estivale 23:45 PRO
CONSUL în Italia 0:45 Un vâr
colac american la Londra (co- 
medie/horror, SUA, 1981) 225 
Viața de la capăt (r)

8:05 Ospeția în Balcani (doc.) 
9:00 Sărutări furate (s) 10:00 
Plaja lui Măruță 1130 Caraca
tița (r) 12:30 Dragul de Ray
mond (s) 13:00 înapoi la mă
tură (doc., r) 14:00 Fergus 
McPhail (s) 1430 Aventuri se
crete (s) 15:00 împreună în

Rebelde (s, Mexic, 2004) 2030 
La Tormenta (s) 2130 Tărâmul 
pasiunii (s) 22:30 Bărbatul 
visurilor mele (s) 2330 Celebri
tate (s) 030 Poveștiri adevă
rate (r)130 De 3x femeie (r) 
(divertisment) 3:00 Acasă în 
bucătărie (r)

i

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

1 / 
A < j L

■3 i < j ... ■

9:00 Dimineața cu Razvan și 
Dani 10:30 Căsătoriți pe viață 
(serial, SUA, 2001). Cu: Don
ai Logue, Megyn Price 11:35 
Desene animate: Mr. Bean ■ 
12:00 Quizzit 13:00 Jara Iu' 
Papură Vouă 13:15 Look who 
is winning 14:30 Nu suntem 
blonde (reluare) 15:30 A treia 
planetă de la Soare (s, aven- 
turi/SF, SUA, 1996) 16:00 Na
ționala de bere 1630 Cuscrele 
(s) 1730 Docul 13 (s) 18:30 
Știri Național TV 19:45 Jara 
Iu' Papură Vouă 20:00 Film 
artistic

730 Flavours - 3 bucătari (r) 
830 Sport cu Florentina 8:40 
Mariana (r) 9:40 Sunset Beach 
(s)10:40 Dragoste și putere 
(r)1130 Tele RON 1330 Gari- 
to - p. I+I11635 Dragoste și 
putere (s)17:00 Miss World

11:05 Bfci Blodsberg și secre- . 
tul bufnițelor albastre (aven
turi, Germania, 2004). 13:00 

'iceput (comedie, 
.14:45 Adevărul și< 

alte mlndunl (comedie, Spa
nia, 2004). 1620 Medul vieții 
(dramă, SUA, 2005). 18:00 
Ike: Ziua Z (acțiune, SUA, 
2004). 1930 Onema, dnema, 
cinema (SUA 2006) 2000 Em
pire Falls (partea I) (dramă, 
SUA 2005). 21:50 In căutarea 
Tărâmului de Nicăieri (dramă, 
Marea Britanie, 2004). 2330 
Drum interzis (horror, SUA, 
2OQ3)

6:00 Apropo TV 9:15 Marceli
no, pan y vino (s, r) 935 Kryp- 
to, câinele erou (s, r) 10:30 
Icstrim Tivi (ș) 11:00 Afaceri 
barbare (film, r) 13:15 Krypto, 
câinele erou (s) 13:45 Desco
peră România (r) 14:15 Lumea 
PRO CINEMA (r) 14:45 Terapie 
intensivă (r) 16:00 Cheers (r) 
16:40 Ninotchka (comedie, 
SUA) 19:00 Terapie intensivă 
(s) 20:00 Calea misterelor (s, 
SF, Canada/SUA, 2000) 2230 
Legenda pianistului numit 
1900 (dramă, SUA 1998)

9:00 Realitatea de la 9:00 
1230 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumeal 1400 

■ - x... Realitatea de la 14:00 15:15
fcnwnra 2006 1730Trăsniți s Deschide ,umea! 17;Oo Rea. 

litatea de la 17:0017:45 Edi
torii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 20:00 Rea
litatea de la 20:00 20:15 
Reporterii Realității 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:55 
Prima ediție 22:00 Oamenii 
Realității 2300 Realitatea de 
la 23:00 2320 Documentare
le Realității

700 Spionii 8:00 Stalin, 
mai mare dictator 900 C: </ 
fruntări și fiare vechi 10:00 
Spectacolul rulotelor 11OQ 
Regii construcțiilor 1200 Mo
tociclete americane 1300 Ja
furi imposibile 1400 Stalin, cel 
mai mare dictator 1500 Con
fruntări și fiare vechi 1600 
Brainiac. Maniaci ai științei 
1700 Curse 1800 Automobile 
americane recondiționate 
1900 Regii construcțiilor 
2000 Vânătorii de mituri 
2130 Motociclete americane 
2200 Supraviețuitori în con
diții extreme 2300 La un pas 
de moarte 2400 Curse

în N.A.T.O. (r) 18:00 Fo- 
cus1930 Mariana - Prețul ino
cenței (s, Venezuela, 2003) : 
20:00 Teren ostil 22:00 Farse
le lui Jugaru 22:30 Focus Plus : 
23:30 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
24:00 Miss World România . 
2006 (r) 0:15 înscenarea 2:15 
Focus Plus (r) 3:00 Sunset 
Beach (s)4:00 Roseanne (s)

6:55 Viața dimineața 930 
Verissimo 10:00 Euromaxx (r) 
10:30 Euroblitz (r) 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu1230 
Destinații la cheie (r) 12:30 
Teleshopping 1335 Esentze (r) 
Cu llinca Vandici 1435 Lumea 
cărților 1535 Euromaxx (doc
umentar) 16:00 Documentar! 
1730 Vis de vacanță. Emisi- ■ 
une de turism 1730 Pasul For
tunei. Cu Urania 19:00 Știri 
1920 Hobby Mix. Emisiune de < 
divertisment 2000 Trenul vie
ții. Talk-shqw. 2200 High Life. 
Cu Monica Stan 2300 Docu
mentar 2400 Știri 0:15 Vede
tele se întreabă (r)
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SĂNĂTATE Aparate moderne la urgență
PESCURT

4 4*4 3 4 4 4 ^4'4 4'4 4 4 3 4 4 J Zi 4 4 4 4'4^ 4 4 4 4 4 4 / 3’4 « 4'" W 4'4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 J >• Cancer. Riscul de îmbolnăvire de cancer scade dacă se consumă alimente bogate în antioxidanți, susțin studiile Asociației Ameri- p. cane de Cancer. Din punct de vedere al can- p<tității de antioxidanți, pe primele trei locurise află portocalele, strugurii și kiwi. (C.P.)
Calculatoare pentru medici

Deva (C.P.) - O prioritate în lunile următoare va fi crearea, în județul Hunedoara, a unui sistem informatic și informațional integrat care va cuprinde și medicii de famili- e. Astfel, aceștia vor beneficia curând, în mod gratuit, de calculatoare, imprimante și softul necesar. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara susțin că în felul acesta va putea fi ținută o evidență exactă și reală a consultațiilor medicale, a cazurilor de boli cronice, a rețetelor prescrise, ușurând activitatea cotidiană a cabinetelor medicale.

■ Dotarea se va face 
pe baza fondurilor 
obținute ca împrumut 
de la Banca Mondială.

Clara PAs___________________
clara.peiclnformmedla.ro

Deva ■ împrumutul în valoare totală de 65 de milioane de euro va permite dotarea unităților de urgență a spitalelor regionale și a celor de urgență cu seturi complete de aparatură modernă. Spitalul Județean Deva a fost nominalizat pentru livrarea acestei aparaturi în prima tranșă, până la sfârșitul acestui an, a declarat Dan Magheru, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. în acest sens, la Spitalul din Deva s- au demarat ieri procedurile de reamenajare a Unității de

UPU Deva va primi aparatură nouăPrimire a Urgențelor, consultanța de specialitate fiind oferită de doctorul Mihai Gre- cu, medicul-șef al UPU ■ Spitalul Timișoara, astfel încât să fie respectate circuitele de asistență de urgență și mon
Medicul CL
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Criza de spasmofilie
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tarea corespunzătoare a aparaturii medicale. „între aparatele care vor veni se numără un ecograf performant Dopler, un spirometru, un set de resuscitare, un laringo- scop, un defibrilator cu mon-

(Foto: CL)itor, monitoare cu EKG. Conform noului proiect de modernizare, structura Unității de Primire a Urgențelor Deva va fi modificată și va lua o configurație modulară”, a mai adăugat dr. Dan Magheru.
Spondiloza cervicală

Se cere ambulanță!
Deva (C.P.) - Primăriile și toate celelalte instituții publice care organizează manifestări la care participă un număr mare de persoane sunt obligate, conform legii, să solicite prezența ambulanței la locul de desfășurare a acestora. Ambulanțele vor avea personal medical de specialitate, capa- 1 bil să intervină în cazuri de urgență. Măsura a fost luată cu scopul asigurării unei asistențe medicale cât mai rapide pentru persoanele prezente la astfel de manifestări.
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pnmaria-hateg.rdshnk.ro
Hațeg (C.P.) - Acesta este site-ul Primăriei orașului Hațeg. 
Aici puteți găsi formularele necesare acordării asistenței 
sociale, cele pentru impozite/taxe, registrul agricol, etc.

I

In județ____________
DN 7: Tătărăști - Ilia - limită jud. Arad;
DN 66: Băcia - Călan;

EU1S UAKBTAN BiH ■ 18.08.2886

1 dolar american_______________________ 2,7433 lei
1 gram aur 55,6744 lei

SUSQKU

2 4 7
5

9 7 1
3 8 2 6
7 3

6i 1 j3 8
8 6 3

2
1 5 9

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

Soluția jocului din 
numărul precedent

2 4 8\ 6 1 7i 9 3 5
7 1 3! 51 4. 9 6 8 2
5 6 9 3^ 8 2i 1 4 7
6 9 5 8 7 T 4 2 3
8 3 7 2 6: 4 5 9 1
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T
9 6 2 5 4
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Deva (C.P.) - Camelia Pop, din Hunedoara, dorește să știe ce tratamente, naturiste dacă se poate, trebuie să urmeze pentru a evita o nouă criză de spasmofilie.
Răspunsul specialistului: „Spasmofilia apare în urma unui conținut scăzut de micro- elemente, în primul rând de calciu și magneziu, din corp. Poate apărea și din cauza unui regim de viață dezordonat, a oboselii sau a stresului. De regulă, simptomele apar în urma unui stres puternic sau a unui conflict, o ceartă. Peste

90 la sută din cazurile de spasmofilie tratate până acum au fost cauzate de conflictele în familie. Trebuie adoptat un regim de viață sănătos, cu mai multă odihnă și evitarea stresului. Se mai recomandă realizarea unor cure de soare pentru fixarea vitaminei D în oase. De asemenea, nu este de neglijat consumul de fructe și legume proaspete, care poate duce la evitarea unei astfel de afecțiuni. Salatele din rădăcină de țelină, morcov, măr și lămâie sunt indicate, ca un posibil tratament naturist”.

Deva (C.P.) - Este o boală artrozică localizată la nivelul coloanei vertebrale cervicale. Din grupul bolilor reumatice, spondiloza cervicală are frecvența cea mai mare, cu incidență maximă între 60-75 de ani. Afectează preponderent femeile, iar cauzele ei sunt genetice, dar se poate datora și pozițiilor vicioase ale coloanei cervicale sau microtraumatisme- lor locale. Cel mai important simptom e durerea localizată la nivel cervical, după solicitarea intensă a articulațiilor afectate. Du

rerea dispare odată cu încetarea efortului fizic sau la aplicarea de căldură locală. Când boala evoluează, durerea apare și în stare de repaus. Frigid și umezeala accentuează simptomele bolii. După câțiva ani de boală pot apărea dureri de cap, amețeli sau tulburări de vedere. Pe perioada tratamentului trebuie evitate expunerea la frig, umezeala sau eforturile fizice mari. Este indicat masajul și gimnastica medicală care se practică zilnic, timp de 15- 20 de minute.
Subvenții
■ Un milion de lei 
vechi este suma acor
dată celor care dețin 
un hectar de pajiște.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Producătorii agricoli, din zona montană, care au păduri și fânețe beneficiază, în acest an, de un ajutor financiar al statului de un milion de lei vechi oferit pentru fiecare hectar de pajiște. Executivul a adoptat, miercuri, o ordonanță de urgență privind a- cordarea unor facilități finan-

pentru agricultorii montaniciare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană.
Bonuri valoriceBanii vor fi acordați sub formă de bonuri valorice, în limita sumei de 50 mii. lei, pentru o suprafață de pajiște de până la 100 de ha inclusiv. De aceste sume vor beneficia persoanele fizice și juridice, asociațiile crescătorilor de bovine, ovine și caprine sau asociațiile care dețin în proprietate, arendă sau concesiune suprafețe de pajiști din zona montană. Persoanele fizice care solicită sprijinul financiar

trebuie să dovedească că dețin o suprafață de minimum un hectar de pajiște și au cel puțin o vacă în proprietate.în ceeea ce privește firmele sau asociațiile, acestea trebuie să dețină în proprietate, arendă sau concesiune minimum 30 de ha de pajiște și să aibă

cel puțin o vacă la această suprafață. Cererile vor fi înregistrate de reprezentanții teritoriali ai sucursalelor județene, iar bonurile valorice vor fi a- cordate în ordinea depunerilor solicitărilor. Data limită de depunere a documentațiilor este 30 noiembrie 2006.

Agricultorii montani primesc subvenții

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.

jgf.fi continuă să-ți facă viața mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fl să îți 

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

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

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

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

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 18 august 2006
Nume____________________ Prenume___________
Adresă______________________________________
Telefon_________________ Sunteți abonat?______

LIBER

clara.peiclnformmedla.ro
hateg.rdshnk.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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• Salvital. Consiliul Local Deva va aloca, trimestrial, suma de 1000 lei noi pentru susținerea cheltuielilor de funcționare ale Asociației „Salvital", care este promotorul și reprezentantul Serviciului SMURD în județul Hunedoara. (M.S.)
• ANL. Convențiile încheiate între pFimăria Deva și ANL, în vederea construirii a două blocuri de locuințe în zona Eminescu-Pie- troasa au fost reziliate. Motivul este că ANL nu are fonduri pentru construirea celor două blocuri. (M.S.)

Broadway pentru gimnastica
■ O alee ca cea din 
New York ar putea fi 
amenajată în Deva, în 
cinstea gimnasticii.

Deva (M.S.) - Prefectura județului Hunedoara a lansat ieri proiectul „Aleea stelelor gimnasticii” în care se propune amenajarea unei alei din centrul vechi al municipiului Deva cu stele încastrate în trotuar, care vor purta însemnele marilor sportivi și antrenori din gimnastica românească.
Stele din marmură

Gimnastele vor avea la Deva propriul bulevard

loșif Blaga

PC „o rupe" cu PD
Deva (M.S.) - Partidul Conservator (PC) este dispus să sprijine orice formulă în măsură să ducă la scoaterea Partidului Democrat (PD) de la putere și la izolarea acestei formațiuni pe scena politică. Liderul PC Hunedoara, Petru Mărginean, a declarat ieri că relațiile dintre cele două partide au fost bune până la momentul în care PD „afăcut presiuni” asupra unor primari pentru a trece de la conservatori la democrați. „Cum au procedat arată a mârșăvie și dezgust”, a spus Mărginean. Ideea unei colaborări bune a fost evidențiată și de președintele executiv al PD Hunedoara, Iosif Blaga. „Problemele apar atunci când este vorba de interese personale. Partidul Democrat nu a făcut presiuni mai mult decât alte partide politice. Ceea ce se spune despre democrați sunt povești și denaturări ale adevărului”, a afirmat Blaga.

Stelele, de dimensiuni similare celor de pe Broadway, vor avea pe ele numele și contururile sportivilor sau antrenorilor. Ele vor fi realizate din marmură sau materiale compozite, iar o primă idee vizează ca muchiile și siluetele protagoniștilor să fie aurite, a explicat subprefectul județului Hunedoara, Attila Dezsi. „La o primă estimare,

au fost identificate 67 de personalități ale sportului care ar putea fi menționate pe „Aleea stelelor gimnasticii”, dar specialiștii se vor pronunța asupra celor care merită să fie incluse în acest proiect”, a declarat subprefectul Dezsi.Proiectul își propune să marcheze rezultatele de ex

cepție obținute de școala românească de gimnastică, să promoveze acest sport, dar să și creeze o marcă identitară (brand) pentru municipiul Deva și județul Hunedoara. De asemenea, se urmărește crearea unei noi atracții turistice pentru zonă, având în vedere faptul că Dealul Cetății Deva este în curs de a-

(Foto: T. Mânu) menajare, iar accesul turiștilor spre ruinele cetății medievale se face cu o telecabină u- nică în România.Subprefectul a apreciat că proiectul ar putea fi gata anul viitor, urmând ca inaugurarea să fie făcută cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea Centrului Olimpic de Gimnastică de la Deva.

Deținuți minori în tabără
Deva (M.S.) - Doi deținuți minori din Penitenciarul Bârcea Mare participă, în aceste zile, la o tabără școlară organizată î teeaji- tatea Grădiștea de Munte, din Parcul Național Grădiște-Cioclovina. Denumită „Expediție în Carpați - Sarmizegetusa 2006”, tabăra reunește 90 copii din școli generale și cercuri de turism ale Palatelor Copiilor din București și Cugir, dar și minori care își ispășesc pedepsele în centre de reeducare sau închisori. Cu toții desfășoară un program normal de tabără școlară din care nu lipsesc jocurile, învățarea unor cunoștințe de orientare turistică, trasee montane, norme de prim-ajutor sau de supraviețuire pe munte. „Unii dintre deținuții minori nu au fost, vreodată, într-o tabără. Ei văd acum că un comportament normal și o conduită exemplară pot aduce satisfacții și recompense, exact ca în viața normală”, a declarat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Bârcea Mare, Gabriel Vesa.

ții mod sigur are ldosar pentru că a fost ofițer și toți ofițerii au un astfel de dosar. Sunt convins că Traian Băsescu nu a ajuns întâmplător președinte. A fost susținut de Securitate! 
Nicolae Bogdan,
Deva

Președintele țării ar putea să aibă dosar pentru că cei mai mulți politicieni au fost securiști sau informatori ai Securității. El spune că nu are, dar de ce să recunoască?!...
Paul Toderaș, 
Deva

Eu cred că este așa cum spune el: nu are dosarl Credeți că el nu știe că dacă ar avea dosar și ar recunoaște acest lucru nu-i va fi mai bine?! Ar câștiga foarte mult dacă ar recunoaște!... 
Cornel,
Deva

Nimeni nu vrea să dea în vileag ceea cp a fost în trecut. Normal ar fi ca președintele să spună dacă are sau nu dosar pentru că a recunoscut că el a fost cel care a scotocit trecutul! 
Alexandru CAldărașu, 
Deva

Unii recunosc acest lucru, alții nu! jbCred că toată lumea are un astfel de dosar “ pentru că au avut ei grijă să ne facă! Nimeni nu a scăpat de ochii Securității.
Nicolae Dobre, 
Deva

Galerii de arii
Deva. Galeriile de Artă 
„Forma", din Deva, găz
duiesc expoziția de pic
tura artistei Diana 
Udrea.

Spectacole

Dezinsecție cu elicopterul
Deva (M.S.) - Primăria Deva anunță că săptămâna viitoare începe o nouă etapă din procedura de dezinsecție și deratizare în municipiu. Dezinsecția se va realiza cu ajutorul unui elicopter, luni - între orele 19-22 și marți - între orele 8-11.

S-a aruncat din telescaun
Petroșani (M.S.) - Un tânăr și-a fracturat glezna piciorului drept după ce s-a aruncat din telescaunul din Parâng, de la o înălțime de 7 metri. Tânărul s-a speriat că telescaunul se oprise din cauza unei mici defecțiuni tehnice și a crezut că poate să-și continue drumul pe jos, dar săritura i-a fost fatală, a declarat adjunctul șefului Salvamont Petroșani, Attila Szocs.

în drumeție e bine să fim prudenți

Costești. Astăzi, în câr
dul manifestării „Istorie, 
natură, cultură" - Cos
tești 2006, la ora 20.00 
va avea loc prezentarea 
Parcului Natural Grădiș
tea Muncelului Cioclovi
na - proiecții de film. 
Mâine, cu începere de 
la ora 10.00 se va deru
la Concursul de orien
tare turistică „Cetățile 
dacice" ediția a ll-a. La 
ora 14.00: deschiderea 
Târgului meșterilor pop
ulari. Ora 15.00: atel
ier de ecoturism și spe
ologie. De la ora 20.00 
se va derula un concert 
de muzică pop, rock, 
country cu formațiile 
Roy Martin Band (Norve
gia), Gillie Larsen 

' (Norvegia), Oily’s Ware
(Deva) și Bucium 
(București). De la ora 
22.00 va avea loc 
partea a ll-a a concer
tului și discotecă. Dumi
nică, 20 august, va fi 
deschisă, la ora 10.00, 
cu o evocare istorică. 
Ea va fi urmată (ora 
11.00) de un spectacol 
folcloric susținut de For
mația de fluierași din 
Orăștioara de Sus, An
samblul folcloric „Bucu
ra” al Casei de Cultură 
Hațeg și de recitaluri a 
numeroși interpreți de 
muzică populară. Invitați 
speciali: Florica Bradu și 
lonuț Fulea. Acompani
ază Grupul instrumental 
„Doina Crișului” din

Brad. Prezentare: Sergiu 
Vitalian Vaida și „Nă- 
nașii” (TVR Cluj).
Slmerla. Parcul Tinere
tului. Astăzi, de la ora 
18.00, va avea loc un 
spectacol susținut de 
Ducu Bertzi, Celia, Roy 
Martin Band și Gillie 
Larsen din Norvegia. Va 
fi urmat de discotecă. 
Mâine, la aceeași oră 
se va derula un specta
col de muzică populară, 
iar duminică, de la ora 
20.00, un concert ce va 
cuprinde recitalurile for
mațiilor Danger, Direcția 
5 și Voltaj.
Hunedoara. Castelul 
Corvinilor. în cadrul Pro
iectului S.O.S. Castelul, 
în Sala Dietei a Castelu
lui Corvinilor Hunedoara,

se derulează astăzi ulti
ma zi a Festivalului Tine
retului 2006. în progra
mul său este cuprins, 
de la ora 20.00, spec
tacolul Trupei de teatru 
a Casei de Cultură Deva 
cu piesa „în căutarea 
sensului pierdut" de Ion 
Băieșu.

Sport

Deva. Baza Sportivă 
„ReaISport”, situată 
lângă Stadionul „Ceta
te”, are, pentru cei care 
doresc să practice mini- 
fotbalul, două terenuri 
cu gazon artificial (unul 
acoperit). Prețul de 
închiriere a unui teren 
este cuprins între 
500.000 și 1 milion de 
lei. Tel. 0742/051 547, 
0722/210 134.

Cluburi

Geoagiu. Ștrandul de la 
Geoagiu-Băi are pro
gram zilnic, între orele 9 
și 19. Sâmbăta și dumi
nica, cu începere de la

ora 21.30, este deschi
să discoteca.
.Night Club Latino”, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club”, din De
va, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic. între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică. Rezer
vări: 0254/221220.
„Aristocrat” - club de 
noapte cu locații în 
Deva, Str. Pescărușului, 
nr. 42, și Simeria, str. 
Gheorghe Doja, nr. 39. 
Tel. 004-1723121382. 
„John’s Cafe’ - cocktail
bar din Deva, deschis, 
zilnic, între orele 08.00 
- 02.00, pe str. Mihai 
Eminescu, nr. 2. Tel. 
0254/233511.

Parcuri
Deva. Parcul Cetate și 
Dealul Cetății sunt două 
obiective căutate de toți 
cei care doresc să se 
relaxeze în aer liber. De 
la poalele Cetății, de
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lângă Stadionul Cetate, 
se poate urca, pentru a 
vizita monumentul De
vei. cu telecabina.

Simeria. Parcul Dendro- 
logic de pe malul Mure
șului oferă celor dornici 
o ieșire în natură. Par
cul este o atracție den- 
drologică de renume 
mondial și oferă nume
roase atracții din acest 
domeniu.
Hunedoara. Grădina Zo
ologică, situată în zona 
Ciuperca, poate fi vi
zitată de luni până 
vineri, între orele 8.00 
- 18.00. Prețuri bilete: 
5.000 lei pentru copii și 
12.000 lei pentru adulți.

Turism
Straja. Stațiune de tu
rism montan situată în 
județul Hunedoara, la o

altitudine de 1445 m, 
stațiunea Straja îndepli
nește toate condițiile 
pentru o vacanță perfec
tă. Acces auto pe DN 
66 până în Petroșani și 
de aici la Lupeni. Din 
Lupeni se urcă la Stra
ja cu telescaunul. Cu 
trenul, pe ruta Timișoa
ra - Petroșani - Craiova, 
cu schimb în Petroșani 
către Lupeni.
Cabane la Straja: Caba
na „Casa Albastră”. în
cadrată la categoria trei 
stele, cabana oferă 10 
camere cu câte 2 pa
turi, dotate cu televizor 
și servicii de restaurant 
(40 de locuri). Informații 
la tel. 0721/ 121175.

Cabana Montana. Oferă 
servicii de două și trei 
stele pentru 24 de ca
mere și 120 de locuri în 
restaurant. Specialita
tea casei: Rulada Mon
tana. Camerele de trei
stele sunt dotate cu te
levizor și minibar; Infor
mații: tel. 0254/560 
662 sau 0723/324 
776.
Villa Mara. Oferă 70 de
camere cu 2, 3 și 4 pa 
turi, dotate cu baie pro
prie și televizor. Resta- . 
urantul, barul și saunalB 
vilei vin în completarea1^

acestor servicii, pentru 
a oferi turiștilor condiții
ideale de recreere și o- 
dihnă.
Uricani - Câmpu lui 
Neag - Cheile Buții
- Complexul Cheile Buții.
Tel. 0254/210 279.

Pensiunea Retezat de 
la Câmpu lui Neag.
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Jiul speră la primele puncte

• Critici. în cadrul întâlnirii conducătorilor de asociații sportive din Campionatul jude- fjan de fotbal, desfășurată ieri la Deva, s-au adus unele critici observatorilor și arbitrilor de la acest nivel. Uneori arbitrii sunt părtinitori, iar observatorii neglijenți. (V.N.)
Clarificări necesare

Deva (V.N.) - în organizarea Asociației Județene de Fotbal, ieri, la Deva, a avut I loc întâlnirea conducătorilor asociațiilor sportive din Campionatul județean. S-au dis- | cutat și s-au hotărât cu acest prilej o seamă I de chestiuni importante privind ediția 2006- 2007 a acestei competiții. Așadar, întrecerile fotbalistice de la nivel de județ vor începe în 17 septembrie a.c., jocurile începând la | ora 17. în campionat s-au înscris 17 echipe, împărțite în două serii: Valea Mureșului și Valea Streiului. în cea de-a doua serie s-au înscris 9 echipe. Există unele incertitudini privind prezența în campionat a AS Cerna Lunca Cernii. Tot ieri, s-au tras la sorți și | s-au programat meciurile din turul campionatului județean. De asemenea, s-au - dezbătut și aprobat unele lucruri privind cunoașterea regulamentelor, respectarea . acestora și întărirea disciplinei pe I terenurile de fotbal, violența pe stadioane 
etc.

■ Mihart nu a făcut de
plasarea la Bistrița din 
cauza unei infecții re
nale.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Petroșani - Cornel Mihart, căpitanul echipei Jiul Petroșani, nu a făcut deplasarea la Bistrița pentru meciul cu Gloria, din etapa a IV-a a Ligii I, din cauza unei infecții renale.Fotbalistul a acuzat toată săptămâna dureri și nu a participat la antrenamente, urmează un tratament cu antibiotice. El se adaugă pe lista indisponibililor pe care se află Lungan, Panaitescu, Drida, Lițu și Ciprian Petre. Minerii speră să se întoarcă de la Bistrița cu cel puțin un punct.„Nu știu de ce nu ne revenim, parcă am fi pierduți în spațiu. Sper că de la Bistrița să venim cu cel puțin un punct pentru că altfel nu e

S-au clarificat multe lucruri importante

Ca la medicină
Deva (V.N.) - Un lucru interesant l-am aflat ieri de la Grigore Macavei, președintele Comisiei Județene de Arbitri. Este vorba de faptul că, în organizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor, nu peste multă vreme, la București se va desfășura un concurs pentru promovarea arbitrilor în loturile B și C. Acest lucru se întâmplă o dată pe an, tocmai de aceea, este mare concurență. Se estimează că în acest an vor fi cam 30 de concurenți pentru un loc. Din județul Hunedoara vor participa următorii: pentru lotul B - Valentin Gavrilă, din Brad, pentru arbitri; Cristian Petrean ■ Certej, Horațiu Dan- ciu - Deva, Aurelian Băleanu - Deva, Remus Azanfirei - Vulcan, arbitri asistenți. Pentru lotul C: Florin Anca - Deva, Vlad Theodor Biriș - Deva, Filip Marinescu - Hunedoara, pentru arbitri, Florin Velea - Hunedoara, pentru arbitru asistent.

Pițurcă - mulțumit
Constanța (MF) - Selecționerul echipei de fotbal a României, Victor Pițurcă, a declarat, după meciul amical împotriva echipei Ciprului, că jocul a fost „un test reușit din toate punctele de vedere”. „Am avut multe ocazii și sunt mulțumit de cum au jucat băieții. A fost un meci amical, dar intensitatea lui a fost similară unei partide oficiale”, a spus Pițurcă. El consideră însă că în unele momente, tricolorii au pierdut balonul mult prea ușor, '■tiar este optimist că această problemă se va rezolva până la meciul cu Bulgaria, din 2 septembrie. Referitor la repriza secundă, Pițurcă a declarat că „au fost ocazii de gol, iar rezervele au jucat bine”. „Sunt satisfăcut pentru că am avut multe faze de poartă”, a mai spus Victor Pițurcă. La final, Pițurcă a precizat că echipa de fotbal a Bulgariei este o echipă „dificilă, mai ales când joacă pe teren propriu”. Meciul de la Constanța, România-Cipru, s-a terminat cu 2-0.

Victor Pițurcă

Cu toate că Jiul are mai mulți jucători indisponibili, se speră la punctebine. Până acum am avut scuza că am jucat cu echipe puternice, dar acum trebuie să începem și noi să câștigăm”, a spus Mihart, părerea sa fiind împărtășită și de Marian Constantinescu. „îl respect foarte mult pe Sabău, dar vreau ca echipa mea să câș
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tige”. Jiul a plecat ieri la Bistrița și e posibil ca la partida de vineri să asiste și patronul Alin Simota.Primul meci: 3-1 la Petroșani, în 9 decembrie 1990. Scor maxim: 5-0 la Bistrița (1991) și la Petroșani (1997). Singurul punct luat de pe- 

troșăneni la Bistrița: 0-0 în 12 martie 2006, în ultimul meci jucat la Bistrița.Arbitri: Robert Dumitru (central) - Nicolae Marodin, Octavian Șovre (asistenți) - Iosif Biro (rezervă). Observatori: Vioreî Boiț, Dan Dragoș Crăciun.
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Testează GRATUIT cuvÂfljyi-
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; i
3. In Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la i
prima oră a dimineții; 1
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 
social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. In fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de
firme din diferite domenii, care își prezintă ofertele; t
7. In 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!

i 
Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale Cuvântul i 
liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform i 
Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara.
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, per- 1 
soană de contact Magdalena Șerban, sau la 0801030303 (netaxabil).
Talonul de testare gratuita nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului! 

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

Numele____________________________________________________________Prenumele________________________________________________________Adresa la care doresc să primesc ziarul:Strada_____________________________________________________________Nr. ___________ Bl._________________Sc.________ Ap.______Localitatea______________________________________________________Telefon (opțional)______________________________________________
DA □ vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

A

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• înfrângere. Echipa feminină de handbal a României a fost învinsă clar de formațiaFranței, cu scorul de 26-20 (9-10), la Campionatul Mondial de tineret de la Sherbrooke (Canada). România are nevoie de o victorie în ultimul meci din grupă, cu Japonia (17 august), pentru a se califica în semifinalele competiției. (MF)
„Românii se tem de noi"

București (MF) - Managerul lotului național al Bulgariei, Dimitar Dimitrov, care a asistat la amicalul România-Cipru, scor 2-0, a declarat că românii se tem de bulgari și că acesta este motivul pentru care vor să joace la Constanța, un oraș cu un stadion nepotrivit, în opinia sa, informează agenția Sportal. „Stadionul din Constanța nu este potrivit pentru meciuri. Este prea îngust, umiditatea este ridicată. Nu înțeleg de ce l-au ales românii. Jucătorii de la naționala României tot spun că ne este frică de ei, dar nu este adevărat. îi respectăm, dar nu ne temem. Cred că lor le e frică de noi și de aceea vor să joace la Constanța”, a spus Dimitrov. Oficialul bulgar a afirmat că nu este surprins de ce a văzut la partida România-Cipru. „România este o echipă foarte solidă, cu jucători excelenți în fiecare compartiment. 2-0 este un rezultat prea strâns”, a comentat el.

Pilotul JuanPablo Montoya a declarat că a decis să plece din Formula 1 deoarece se plictisea, dar și pentru că nu avea nici o șansă să câștige titlul mondial cu McLaren-Mercedes. „Mă plictiseam și nu mai evoluam de plăcere. Am avut multe bucurii in Formula 1 și practic mi-am atins toate obiectivele fixate, exceptându-1 pe cel de a fi campion mondial”, a spus Montoya.
(Foto: EPA)

MECIURI AMICALE INTEBTARI
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București (MF) - Rezultate înregistrate în partidele amicale 
interțări disputate miercuri:
Austria - Ungaria 1-2 (Kufjlc 74 - Gerâ '11, Horvath 37) 
Anglia - Grecia 4-0 (Terry '14, Lampard 30, Crouch 35, 
■42)
Bosnia Herțegovina - Franța 1-2 (Barbarez '16 - Gallas '41, 
Faubert '90+1)
Italia - Croația 0-2 (Eduardo '27, Modrici '42)
Germania - Suedia 3-0 (Schneider '4, Klose '8, ’44) 
Liechtenstein - Elveția 0-3 (Frei '11, '51 din penalti, Mar- 
gairaz ’65)
Norvegia - Brazilia 1-1 (Pedersen '51 - Carvalho 63) 
Danemarca - Polonia 2-0 (Bendtner 32, Rommedahl '62) 
Cehia - Serbia 1-3 (Stajner 3 - Lazovici '41, Pantelici '54, 
Trisovici 72)
Senegal - Coasta de Fildeș 1-0 (Niang '64)
Maroc - Burkina Faso 1 -0 (Youssouf Hadji ’45)
Mali - Tunisia 1-0 (Kanoute 38 din penalti)
Finlanda - Irlanda de Nord 1-2 (Vaeyrynen 74 - Healy 32, 
Lafferty '64)
Rusia - Letonia 1-0 (Pogrebniak ’90+3)
Moldova - Lituania 3-2 (Dedu '15, Cebotari '52, Clescenko 
'87 - Poskus '14, Danilevicius 38).
Namibia - Africa de Sud 0-1 (Mashego '61)
Camerun - Guineea 1-1 (Webo '90 - Mansare 70 din 
penalti)
Egipt - Uruguay 0-2 (Godin '67, Sakka 77 autogol) 
Venezuela - Honduras 0-0
Chile - Columbia 1-2 (Suazo '82 din penalti - Preciado '68, 
Soto '88)
Peru - Panama 0-2 (Philips '20, Gomez '87)
Guatemala - Haiti 1-1
Libia - Uganda 3-2

0 echipă de războinici?
■ Antrenorul Realului 
crede că în sezonul 
viitor echipa sa va reuși 
să câștige un titlu.

București (MF) - Antrenorul Fabio Capello a declarat că dorește să aibă la Real Madrid o echipă de războinici și este convins că în acest sezon gruparea madrilenă va reuși să câștige cel puțin un titlu, informează cotidianul AS.

Mijlocașul Pavel Nedved a evoluat, 
miercuri, în ultimul său meci pentru echipa 
națională a Cehiei, care a pierdut, cu scorul 
de 1-3, partida amicală cu Serbia. (Foto: epa)

Fără borsetă
Constanța (MF) - Paul Codrea a fost cel mai ghinionist fotbalist din lotul echipei naționale, pentru că, înaintea meciului disputat cu echipa Ciprului (2-0), sportivul și-a pierdut borseta cu acte, bani, cărți de credit și cu biletul de avion pentru Italia. Poliția a precizat că fotbalistul s- a prezentat miercuri la sediul poliției, înaintea meciului, și a declarat că a constatat că nu-și mai găsește borseta, dar nu a reclamat că aceasta i s- a furat din camera hotelului Rex, unde era cazat, în borsetă erau bani, permisul de conducere al fotbalistului, diferite permise de ședere, biletul de avion cu destinația Italia și mai multe cărți de credit.

„Schumacher este mincinos"
București (MF) - Pilotul canadian de Formula 1 Jacques Villeneuve îl atacă dur pe germanul Michael Schumacher, despre care spune că „este un mare mincinos”, ce folosește tot felul de „trucuri murdare” pentru a câștiga și adaugă că nimeni nu-și va mai aminti de pilotul german după ce acesta își va încheia cariera.Villeneuve afirmă, într-un interviu apărut în revista FI Racing, că Schumacher nu este un mare campion. „Michael nu este un mare campion. A folosit prea multe

„Vreau să am o echipă de războinici care să readucă spiritul Real Madrid. S-a spus că sunt dur cu jucătorii, dar cred că este bine să se muncească în fiecare zi cel puțin două ore. Este minimum ce li se poate cere jucătorilor”, a spus Capello, intr-un interviu acordat publicației franceze France Football. Capello a precizat că este convins că Real Madrid nu va mai avea încă un sezon fără nici un titlu. „Sunt absolut
Atmosferă bună la națională
■ Chivu dezminte exis
tența unui conflict între 
el și Mutu. A spus 
chiar că sunt prieteni.

Constanța (MF) - Căpitanul reprezentativei României, Cristian Chivu, a dezmințit existența unui conflict între el și atacantul Adrian Mutu, afirmând că atmosfera la echipa națională este una foarte bună, așa cum a fost întotdeauna.„Trebuie să mă iau la bătaie cu Mutu ca să vă arătăm că suntem certați? La următorul antrenament o să ne luăm la bătaie, ca să fie subiect două luni, că Adrian Mutu s-a bătut cu Cristi Chivu”, a glumit Chivu, subliniind apoi: „Nu e cazul, suntem prieteni și chiar nu există nici un conflict”.Fundașul formației AS Roma a precizat că atmosfera în cadrul echipei naționale este 
trucuri murdare. Este un biet pilot și după ce își va agăța casca în cui, nimeni nu-și va mai aminti de el. Pur și simplu nu este un om important. Pe Ayrton Senna, în schimb, nimeni nu-1 poate uita”, spune Villeneuve. Pilotul canadian adaugă că și brazilianul Ayrton Senna apela uneori la trucuri, dar o făcea cu clasă. „în schimb, ceea ce a făcut Schumacher în 1997 la Jerez (n.r. pilotul german a încercat să îl scoată de pe pistă pe Villeneuve, dar nu a reușit) este însă cu totul altceva”, afirmă canadianul. 

convins că nu se va mai întâmpla acest lucru în acest sezon, deși în fotbal este mai ușor de zis decât de făcut. Dar muncesc din greu pentru ca Real Madrid să câștige titluri și nimeni nu poate juca aici fără dorința de a câștiga”, a afirmat Capello. în ceea ce privește zvonurile conform cărora Beckham ar putea părăsi Real Madrid, Capello a spus: „Cu Beckham nu există nici o problemă. E un jucător important pentru echipă”.

Cristian Chivula fel de destinsă ca întotdeauna. „Când nu râdem, nu e bine. Când se râde, iarăși nu e bine. Noi suntem aceiași, dar sperăm să nu avem aceleași rezultate ca până acum. La națională s-a râs tot timpul”, a punctat interna

2006

București (MF) Rezultate înre
gistrate in partidele disputate, 
miercuri, în preliminariile Campi
onatului European din 2008: 
Grtipa A:
Belgia - Kazahstan 0-0
Grupa B _ ____
Insulele Feroe - Georgia 0-6
Au marcat: Kankava '16, lașvili ■ 
'18, Arveladze 37, '62, '82, 
Kobiașvili '51 (penalti)
Gi'ițp<a E: _ _ . „ .

Macedonie - Eston a 1- Q
A marcat: Sedloski 74

Belgia a pot nit cu stângul în cam-, 
pania de calificare în Euro 2008, ’ 
nereușind să învingă acasă mo- 4 

desta formație a Kazahstanului.
/
I
I

(Foto, EPA)ționalul român. Chivu a declarat într-un interviu acordat unei publicații din Italia, că nu este adevărat ce susține presa din România că ar avea un conflict cu Adrian Mutu, menționând că se înțelege foarte bine cu acesta.
Carlos Alberto Parreira, fostul selecționer al Braziliei, a acceptat să conducă echipa * de fotbal a Africii de Sud, țara care va organiza Cupa Mondială de fotbal din 2010. După Brazilia, Ghana, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, Africa de Sud va fi a șasea națională condusă de Parreira.

(Foto: EPA)
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Vara asta. Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei și vacanță, vrei să te și răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, 
să găsești o altă sufragerie, nu pe cea 

jjjlpche.
fEoi ne am gândit la tine, îți rămân bani și 

de mare, cu siguranță!

Cum poți participa?

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber 
pentru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei 
(da, ai citit bine), sau prelungește-ți actu

profită de acest concurs! 
Abonează-te acum! cr 

m 
r^ 
ta

CONCURS

alul 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;

I

- 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 acestora 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 Șerban.
Succes!

Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră cămin, bl. CM5, Hunedoara, preț 
convenabil, etaj 1, mobilată, ocupabilă imediat 
Tel. 0744/850309.

i/ând ap. 2 camere (03)
• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• bucătărie, dependințe, beci, curte, grădină, 
Hunedoara, beciul poate fi transformat în 
apartament; lichidez gospodărie. Tel. 
0765/495019. (T)

• Deva, Al. Salcâmilor, bl. 32. ap. 41, sc. 3, 
preț negociabil. Tel. 0720/834127. (5/15.08)

• Deva, Kogălniceanu, etaj 4, semidecomandate, 
multiple îmbunătățiri, gresie, faianță, jaluzele 
exterioare, centrala termică, preț 950 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/819189,0254/215588. (T)

• Deva, zona Casa de Cultură, etaj 2, central, 
balcon, parchet ST 48 mp, contorizări, preț 98000 
ron, tel. 0726/710903. (Al)

• urgent semidecomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, zona Piață, ST 56 mp, 
preț 980 mii., negociabil, tel. 0742/01941&' (Al)

• urgent semidecomandate, contorizări, par
chet, gresie, faianță, bucătărie cu parchet 
lamelar, balcon închis, etaj 3, Astoria, preț 79000 
ron negociabil, tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)

• semidecomandate, contorizări, parchet, 
gresie, faianță, etaj 2, preț 65000 ron, negociabil, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 
(A6)

• zona liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0729/018866. (A6)
• urgent, zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

NOU LA DEVA !’!!
Grădinița T Wl .ETY își deschide în 

Septembrie porțile*.

GRĂDINIȚA DE LIMBI STRĂINE:’ 
ENGLEZĂ FRANCEZA GERMANĂ

PROGRAM:
8.00-1.130
&MH&W

• 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)
• kidu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona împăratul Traian, etaj 2, bucătărie modi
ficată balcon, parchet faianță gresie, 
contorizări, ocupabil imediat, urgent, preț 
100.000 ron, tel. 0745-302200,0788-165703. (A4)

• zona licee, bloc de cărămidă etaj 1, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat, accept 
credit ipotecar, preț 81.000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745-302200,0788- 
165703. (A4)

• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămidă, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788-
165702.232808. (A4)

• zona Șc Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă balcon, 
centrala termică parchet preț 89.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723-251498,0788-165702. (A4)

• zona Pieței cențrale, bloc de cărămidă, 
parchet gresie, faianță bucătărie modificată 
interfon, zonă liniștita, ocupabil imediat, preț 
98.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200, 0723- 
251498. (A4)

• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț28.500 euro, negociabil, urgent 
accept credit ipotecar, tel. 0723-251498, 0745-
302200.232808. (A4)

• etaj 1, intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet, gresie, faianță aerisire la 
baie, contorizări, preț 88.000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0788-165702,0723- 
251498. (A4)

• zona Zamfirescu, parchet, balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron, negociabil, tel. 0723-251498, 0745-302200. 
(A4)

• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288. (A8)

• zona Procesul, circuit, et III, parchet gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578. (A8)

ADRESA:
Deva, str. Aleea Pan*duțeior nr 8, 
Cartier Dorobanți
Tei: 0722462.422

• 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)

• luliu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Crișului, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Gojdu, etaj 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță, parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/00522& (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)

an t, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/00522& (A5)
• etaj intennediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)
• In circuit, 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)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
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GRĂDINIȚĂ DE LIMBI STRĂINE:
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(Deva, (Călea (Zarandului, (nr.[28, (DNț7 
‘.TEL: (0254/220181

«*-măal:ford;deva@smart:ra

liluquÎG uldULiv. [țiiu,:
HOMEOPATIE Șl ACUPUNCTURA

Cabinet medical "ECHINACEA”
- dr. GHIȚĂ GARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupuncrură, 

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22 st C, B 
ap. 25, tel. 0254-219999 sau 

0254-234815, 0722/567208.

ADRESA:
Deva. str. Aleea Dorobanților 

nr.S, Cartier Dorobanți 
tel. 0722.462.422
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inspector proiecția muncii 
înscrierile se loc io punctul de tara din Dtwe 

str. Gecge Cosbec nr. 3
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SOCIETATEA DE MlCROFINANȚARE

AURORA S.A
demararea unei Maori

Scncfiaan. •Socîcfati coBBfCHte* 
•Persoane firi» autorizate in afaceri.

Ochănai coRvenabile comisioane reduse’
073215

nr273i>găA.C.R.) 
fâ/tac 0254 221981
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PROCAR IND S.R.L.
b calitate de unic distribuitor, comercializează 

Me Elvial penta de atoni® 
Profte KiG și rampiast penta îâmpîăria PVC: 
Feronerie penta tâmplăria din atainiu și PVC: 
IWm penta liverse;
Glafuri Oi marmura compozită, aluminiu și PVC.
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“ instalații recepție fara abonament 
b toatâ gama de produse PANASONIC:

■BL X audio? video, foto

^reduceri de prețuri la produsele 

glectromce^șLjelectrocasnice

S.C. Sepe Instal Com S.R.L. Orăștie
■ , e Lvri*?irwv|

x instalații
e prelucrai

I 5 «oi găsiți ceea ceHO1 Vă așteptăm!

construcții metalice, industriale și pentru terți, 
‘ i de ridicat,

prelucrări prin așchiere, instalații electrice, 
î^âfiitare și de gaz, aer condiționat.
3 11

1^-.—- ------
teFetc al 0254-243335 Fax 0254- 243334

- găsiți ceea ce câutați!

iltare și de gaz, aer condiționat. 
HBi autorizați ISCIR, PTA 1 și PTC 9. 
Pfpsuplinientare la

• urgent, zona Gojdu, piață, Mărăști, decoman
date sau semidecomandate. se oferă prețul 
pieței, tel. 0745-302200,0723-251498,232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLI

S.C. ROMTRANS S.A.
Agenția Oradea

VINDE
Următoarele mijloace de transport:
1. Autotractor VOLVO FH12/semire- 
morcă prelată Schmitz 13,60 m

- an fabricație 1997

- 3 bucăți

2. Autotractor VOLVO FH12/semire- 
morcă prelată Briab 13,60 m

- an fabricație 1994

- 6 bucăți

3. Camion VOLVO FH12 prelată/remorcă 
UMM (Mârșa)

- an fabricație 1996

-10 bucăți

4. Semiremorcă prelată Schmitz 13,60 m

- an fabricație 1997

- 4 bucăți

5. Semiremorcă prelată Briab 13,60 m

- an fabricație 1994

- 4 bucăți

6. Camionete IVECO Turbo Daily (7,51)

- an fabricație 1993 -1995

- 7 bucăți

Mijloacele de transport respective pot fi 
vizionate la sediul Agenției în Oradea, 
Șos. Borșului nr. 43.

Informații la telefoanele 0259-471170 

sau 0722/636475.

Restaurant

• Deva, Bdul Decebal, bl. C, etaj 6, contorizări, 
mobilat, utilat, preț negociabil. Tel. 0720/551271. 
(1/17.08)
• Deva, str. împăratul Traian, bl. 15, etaj 1, ap. 27 
(în spatele spitalului), îmbunătățiri, centrală 
termică contorizări, preț negociabil. Tel. 213253. 
(T)
• urgent, Deva, zonă liniștită etaj 1, balcon 
închis, centralătermică parchet, gresie, faianță 
preț 97000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• urgent, semidecomandate, 2 balcoane, etaj 2, 
parchet, contorizări, zona Mărăști, preț 1,080 
mid., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)

• urgent decomandate, centralătermică, 2 băi,
2 balcoane, parchet, gresie, faianță 105 mp, 
Dorobanți, preț 44500 euro, negociabil, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona Liliacului, et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță, ontprizări, 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 termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)

• zonă ultracentrală decomandate, balcon, 2 
băi, centrală termică parchet, gresie, faianță 
preț 140.000 ron, negociabil, tel. 0723-251498, 
0788-165702. (A4)

• etaj 1, cu balcon, parchet, gresie, faianță 
centrală termică ocupabil repede, zona Astori a, 
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)
• dec. 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec. centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron. tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• 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)

• etajă zona Gojdu, decomandate, contorizări, 
2 băi, fără modificări, ușă capitonată preț 
150.000 ron, negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723-251498,232809. (A4)

• 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)

• dec., centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 1407)00, 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)
• 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. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică st 130 mp, 240000 ron, tel. 
OSK/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte
- în Deva:

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru g
persoanele fizice.

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)

Construcții civile și Industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț electrocaaniee
Vând ap. 4 camere (07)

:ont, :il 'N*iA 
CONT MUTATE PRIMARĂ
CERINȚE: 
-cunoștințe minime de 
contabilitate;

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

-salariu motivant.

CONTABIL- ȘEF 
CERINȚE:
■experiență In domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.

• Deva, zonă ultracentrală, modernizat,. 
, centrală termică, exclus intermediari. Tel. 
! 0745/628364.(9/16.08)

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

• casă cu grădină și anexe, Deva, Str. Livezilor, 
preț 160.000 euro. Tel. 0722/380574. (5/17.08)
• nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, SC 240 
mp, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică 2 intrări, 400 mp teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, apă gaz, 
canalizare, livada, 350000 ron, tel. 215212. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• Deva, vilă P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță, CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)

• Deva, vilă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă, suDrafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță, 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară, bucătărie, 
pivniță, curte, grădină, teren 1000 mp, piscină, 
panoramă frumoasă, preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• 2 carnete, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• urgent, 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. 
231800;0740-317313. (A9)

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

Vând garsoniere (19)

Cumpâr casă (14)
• urgent, cu grădină Deva sau Slmeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• P+l, living, bucătărie, 2 băi, 3 dormitoare, 2 
terase, centrală termică ■ gaz lichefiat, mobilat, 
3000 mp, peisaj deosebit, Săliște - Băița. Tel. 
0741/740047. (T)

o In Hunedoara, Bdul Dacia, bl. Gl, etaj 4, gaz 
contorizat, balcon închis, faianță vedere spre 
Artima, bine întreținută 30 mp, preț negociabili 
Tel. 711152. (T)
• iau Milrlez garsonieră Deva, str. 
Zamfirescu, decomandate, amenajată balcon 
închis, mobilată elegant, preț 77.000 ron sau 120 
euro/lună, negociabil. Tel. 0720/670305, 
0720/462263.0)
• decomandata, zonă ultracentrală Ulpia, et,. 
intermediar, ST 36 mp, balcon, parchet reț 
80000 ron, negociabil, tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, parchet, gresie, faianță etaj 3, 
zona Poliției județene, preț 650 milioane, nego
ciabil, tel. 0762/019418 (Al)

• urgent, Deva, 32 mp, etaj 1, cu balcon, ușă 
stejar, contorizări, mobilă nouă, 52.000 ron, tek 
0740/210780. (Al)

MELINDA IMflEX^
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e Deva, etaj 1, 100 mp, occidental, centrală 
termică, termopane, ușă metalică, 49.000 euro, 
negociabil, tel. 215212. (Al)

a decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică, supefame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0729/018866. (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)

• ioni 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)

o etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)

a dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)

e urgent, zone Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)

a urgent zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971.(A2)

Calculatoare si accesorii 
(51)
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MICĂ PUBLICITATE /11vineri, 18 august 2006
SC APA PROD SA Deva - 

Sucursala Hunedoara
anunță locuitorii și agenții economici din municipiul Hunedoara că, 

pentru efectuarea de lucrări de revizii-reparații și igienizare la Stația de 
Filtre Sânpetru și bazinele de înmagazinare apă potabilă, se va sista 
furnizarea de apă potabilă în municipiul Hunedoara, după cum urmează:

1. în perioada 21 august 2006, ora 22.00 - 22 august 2006, ora 22.00, 
in tot municipiul Hunedoara, Hășdat și Peștiș

2. în perioada 23 august 2006, ora 22.00 - 24 august 2006, ora 24.00, 
istfel:

J a) Sistare totală de apă în: Micro VI, VI Nord, VII, OM, OM Mic, Zona 
rCHIZID

b) Sistare totală de apă la etajele superioare (III - X) din: Micro I, II, III, 
IV, V, CENTRUL CIVIC

c) Furnizare apă cu presiune scăzută la restul utilizatorilor (Centrul 
Vechi, case particulare și parter, etajul I, II din Micro I, II, III, IV, V, 
CENTRUL CIVIC)

Informații suplimentare la Dispecerat - Tel. 0254-712006.
(60224)

» decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată, ocupabilă imediat. Merită văzută. 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866, 
0724/620.358. (A6)
• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620.358. (A6)

• zona Dada, dec., et. intermediar, parchet, 
; gresie, faianță, 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, pt. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)=

• zona Eminescu, parchet gresie, faianță, dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)

• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401. 227542, 
seara. (A2)

• cameră, baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)

semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)

• decomandate, etaj 3, parchet; gresie, faianță, 
balcon închis, bucătărie modificată, vedere în 
față, bine întreținută, zona Gojdu, preț 78.000 
IPO, peg, tel. 0745-302200,232809. (A4)

, • zona Progresul, vedere la stradă, parchet, 
‘țaianță. apometre. gaz 2 focuri, preț 66.000 ron, 
’ negociabil, tel. 0723-251498,232808. (A4)

• etaj intermediar, zona Mărăști, contorizări, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, 65.000 ron, 
negociabil, tel. 0788-165703,232809. (A4)

• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)

. î

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

parte a unei corporații internaționale mass-media 
A care deține poziția de lider in publicarea de ziare

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condifii:• 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@lnformmedia.ro

• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)

• 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)
• urgent, D»a, plata imediat, tel. 215212. (Al)

vând terenuri (21)

• 430 mp teren, toate facSHățile, gaz, apă, 
canal, curent, asfalt, împrejmuit gard, la 
soluție definitivă. Tel 0765/246805, 
0721/612008,0254/224114. (5/144»)

• intravilan in Mintia, 2600 mp, toate 
utilitățile Jh apropiere, preț 8 euro mp. Tel. 
217759,0746/164081. (6/16.08)

• teren 0,35 ha, pe Valea Bobâlnei. Relații la tel. 
0254/248680.(2/17.08)
• teren arabil, în Sântuhalm, 3000 mp; pădure 
salcâm, în satul Lunca, 1 ha, acces cu tractorul; 
parcelă de 5800 mp teren, pe dealul Bejan, preț 
negociabil. Tel. 213053. (T)

• teren extravilan, comuna Leșnic, pădure 
în apropiere, ieșire la șoseaua națională, 
9000 mp, preț 3 euro mp. Tel. 217759, 
0746/164081.(6/16.08)

• teren i lan, Cristur, 1200 mp, posi
bilitate utilităti și construcție, preț nego
ciabil. Tel. 0723/973249. (4/17.08)

• teren in localitatea Boholt, nr. 72, comuna
Șoimuș. Relații latei. 0721/260278,237647. (T)

■ teren intravilan, în spatele magazinului 
Trident. Relații la tel. 0722/442789. 
(12/16.08)

• teren pentru construcție case, posibili
tate de parcelare, de la 500 mp -1000 mp ■ 
104)00 mp pănă la 20.000 mp, zona Zăvoi, 
drumul Archiei, preț negociabil; nu sunt 
agent TeL 0729/668841. (9/15D8)

• 40 ari teren intravilan pentru construcție 
cabană, casă de vacanță și 40 ari teren extra
vilan la 22 km de Deva. Tel. 234275,0721/444160. 
(T)
• Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, fs 22 m, 
facilități, 20000 euro parcela, tel. 0722/564004. 
(Al)

• Deva, str. Vulcan, 4800 mp, fs 21 m, apă, gaz, 
curent 28 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)

• intravilan, 4J00 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358. (A6)

• intravilan, 2.000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 
(A6)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona Bejan, Deva, S 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă, preț 20 euro/mp. Tel. 231800; 
0745-511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, posibBitate construcție suprae
tajată. Relații la tel. 0722/442789. (12/16.08)

• Deva, 80 mp, occidental, baie, termopane, 
terasă, 55000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

■ Deva, 80 mp, la stradă, occidental, termopane, 
gresie, faianță baie, 55.000 euro, tel. 215212. (Al)

• ofer pentru închiriere birou, 50 mp, 
clădirea Cepromin, etaj 3. Tel. 0727/347566. 
(8/16.08)

• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0729/018866 (A6)

Imobile chirii (29)

• primesc in gazdă 2 eleve 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)

• Deva, kdiu Maniu, 38 mp, baie, termopane, vad 
superb, 350 euro/lună tel. 0722/564004. (Al)

• garsonieră Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună tel. 215212. (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)

• oier spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună, respectiv. 170 euro/lună tel. 
0729/018866; 0724/620358. (A6)

o ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)

• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă, piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288(A8)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)

• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică, mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)

• lullu Meniu, 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 Streiutui, 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)

, • oferspreînchiriereap.2camere,zonaMiorița, 
' 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)
• schimb/vând casă P+l, bucătărie 36 mp, baie, 
cămară garaj, etaj: 3 camere, baie, termopane, 
centrală termică pe gaz, 125 mp/palier, st 1000 
mp, în Tâmpa Tel. 0726/213575. (T)

Auto românești (36)
• vând autoturism Dacia 1410 TLX af 1987, cutie 
viteze 5 trepte, mașină de garaj, stare foarte 
bună preț 2900 ron, negociabil. Tel. 0254/214635, 
0724/320284,0724/725336. (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. 
0723/270348. (T)
• vând VW Golf IV TDI 2002 și VW Golf III 1993 
Diesel, urgent preț bun. Tel. 0723/086986. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând banzic tip Husqvarna, cu toate 
dotările și pendulă debitat cherestea, preț 
1500 euro, negociabil. Tel. 0721/051164. 
(7/15.08)

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

• vând abricht cu circular, motor monofazic 1/2, 
preț negociabil. Tel. 0254/263598 (T)
• vând tractor, remorcă 5 tone, disc mare, plug, 
grapă. Tel. 0743/693527. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând piese VW Passat 1992, din dezmembrări, 
absolut tot și motor Mercedes 240 D. Tel. 
0743/021608.0)

Garaje (43)

• hdâiezgaraj-hală60 mp,ideal pentru 
depozit sau alte activități, situat pe Str. 
Ptevnei, iesre și intrare an șoseaua DN, 
vad foarte bun. Tel 0722/307325- (ROMB)

• tochniez garaj de bloc numai pentru mașină 
Tel. 219386, după ora 20. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă stare bună preț 300 
ron. Tel. 230459. (T)
• vând mobilă bucătărie, suspendată, lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. (T)
• vând urgent, avantajos, mobilă bucătărie 5 
piese, 2 fotolii mari, canapea extensibilă stare 
foarte bună Tel. 0721/055313. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând lemn pentru construcții: grinzi, 
scândură lațuri, diferite lungimi și grosimi, 
preț avantajos și transport gratuit. Tel. 
0721/051164.(7/15.08)

• vând 20 mp parchet 40x3,5, preț 650 ron. Tel. 
0741/138994,213908 (T)
• vând urgent țiglă cărămidă coame, căpriori, 
uși și geamuri lemn din înlocuire și 3 sobe 
teracotă stare perfectă Tel. 210900, 
0744/611145. (8/17.08)

Electrocasnice (56)
• vând centrală termică Ariston, nouă preț 
negociabil. Informații la tel. 777365. 
(8022601/1808)
• vând frigider Arctic, stare bună de 
funcționare, preț la vedere. Tel. 228218 (T)

Comemorări (76)

Astăzi se împlinesc 2 ani de 
durere și dor de când ne-a părăsit 
cel care a fost soț iubitor, părinte 
și bunic deosebit

ADAM TEOFIL (MICU)
Dumnezeu să-l odihnească. Soția Ana, veșnic nemângâiată

Astăzi se împlinesc doi ani de când s-a înălțat la cer mama 
mea

OLIMPIA
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Cei pe care i-a iubit să o 
pomenească de bine în rugăciunile lor.Ing. Paul Mărginean și familia

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

• vând frigider Arctic, stare bună, preț 150 ron, 
negociabil. Tel. 230459. (T)
• vând frigider Zill, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 300 ron, negociabil. Tel. 
0720/400422. (T)
• vând mașină de cusut Singer profesională, 
electrică, preț 700 ron. Tel. 237384. (5/16.08)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând capre de Banat, 200 ron bucata, și 
țapi din aceeași rasă, preț 300 ron bucata. 
Tel. 0254/260436. (10/16.08)

Instrumente muzicale (60)
• vând armonică marca Guerini, preț 550 euro, 
negociabil, și acordeon Velmeister Stela 5 
registre și 3 registre bași, preț 10 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0726/621049. (T)
• vând pian Wendelin Vihan in Wien cu coadă 
scurtă, placă de bronz și clape de fildeș, preț 
negociabil. Tel. 0254/210878. CD

Altele (61)
• vând cărucior pentru copii Baby Care, stare 
foarte bună, preț negociabil. Tel. 0745/028269. 
(1/15.08)
• vând cărucior pentru copii și pătu . Preț nego
ciabil. Tel. 0723/640499.

Oferte locuri de muncă (74)

• societate comercială angajează muncitori neca
lificați pe durată determinată (3 luni) și inginer 
horticultor sau peisagist. Relații la tel. 0745/625759 
sau 0744/707994. (10/15.08)

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

CONVOCARE
în temeiul prevederilor art. 106 alin. 1 și 3 din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. 1 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se 
convoacă Consiliul Județean Hunedoara în ședință ordinară, la sediul acestuia, 
pentru data de 25 august 2006, ora 11,00, cu următoarea ordine de zi.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
unei instituții publice finanțate din bugetul propriu al -județului Hunedoara pe anul 
2006;

2. Proiect de hotărâre pentru însușirea Protocolului privind transmiterea unor 
imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Admi
nistrației și Internelor în domeniul public al județului Hunedoara și în adminis
trarea Consiliului Județean Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință a unui spațiu din domeniul 
public al județului Hunedoara;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului județean 
privind pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
și alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hune
doara nr. 72/2006;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hune
doara cu Asociația Misionar Umanitară Maranatha în vederea finanțării și realizării 
în comun a unor lucrări de interes public județean;

6. Proiect de hotărâre privind avizarea unor proiecte tehnice;

7. Proiect de hotărâre privind implementarea și finalizarea obiectivului de 
investiție „Consolidare - restaurare Castel Bethlen Magna Curia Deva”, obiectiv 
finanțat prin Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică și Socială, Schema de 
finanțare nerambursabilă infrastructură mică;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reorganizarea S.C. Apa 
Prod S.A. Deva";

9. Proiect de hotărâre privind intonarea Imnului național al României în cadrul 
ședințelor Consiliului Județean Hunedoara;

PREȘEDINTE, Mircea loan Moloț 

(60359)

(7/16.08)

(7/17.08)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Fiscutean Maria. Se declară nul. (3/17.08)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Jibotean Dorina. Se declară nul. (11/17.08)

■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vețan lean Paul. Se declară nul. (10/17.08)

■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vețan Mihaela. Se declară nul. (9/17.08)

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. Tel. 
0747/384088 (T)

• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428 (T)

Solicitări servicii (71)
• caut femeie pentru îngrijire persoană bolnavă
- femeie, permanent. Relații latei. 219934. (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 in domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare. Tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586808. (T)

SC Heral Consulting SRL Orăștie,
lichidator al Asociației Agricole „Mărtineșteana", anunță 
vânzarea la licitație publică a activelor situate în comuna 
Mărtinești, nr. 54, jud. Hunedoara (incinta fostului CÂP), 
compuse din bunuri imobile și terenul aferent. Prețul de pornire 
al licitației este suma de 80.000 RON (800.000.000 rol) exclusiv 
TVA.
Licitația va avea loc în data de 16.09,2006, ora 11,00, la sediul 
SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 
42, jud. Hunedoara.
Menționăm că situația terenului supus vânzării este incertă, în 
sensul că dreptul de proprietate al acestuia ar putea fi reven
dicat.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau 
chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru 
ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului, str. N. Bălcescu, 
nr. 42, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.

(60365)

k ________
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• Reales președinte. Producătorul de film Sid Ganis a fost reales în funcția de președinte al Academiei de Arte și Științe Cinematografice din Los Angeles, a anunțat organizația care decernează în fiecare an premiile Oscar.
Pregătită pentru lansare

Nume mari la Sziget
Budapesta (MF) - Cea de-a 14-a ediție a festivalului de muzică de la Sziget a repetat recordul de participare atins în 2005, găzduind aproximativ 385.000 de vizitatori într-o săptămână, au anunțat ieri organizatorii. Organizatorul Karoly Gerendas a remarcat faptul că la festival au participat mai multe familii ca în ceilalți ani, iar media de vârstă a vizitatorilor a crescut.Au avut loc 550 de concerte pe 66 de scene. în afară de concerte, evenimentul a oferit și animație, 24 de ore din 24: zeci de baruri și cluburi de noapte, sporturi, jocuri și filme. Printre artiștii cei mai cunoscuți s-au numărat Stooges, Radiohead, The Prodigy, Franz Ferdinand, Placebo, Ministry, EUS, The Gathering, The Rasmus, Living Colour și Scissor Sisters.

■ Naveta spațială Atlan
tis este pregătită pentru 
lansarea prevăzută pen
tru 27 august.

Washington (MF) - Naveta spațială americană Atlantis este pregătită pentru lansarea prevăzută pentru data de 27 august, în cadrul primei misiuni destinate reluării construcției Stației Spațiale Internaționale (ISS) de la catastrofa navetei Columbia în 2003.
M..............Am confirmat 
data de 27 
august ca n de 
lansare.

La primul album
Los Angeles (MF) - Paris Hilton (25 ani), celebra moștenitoare a lanțului hotelier, își va lansa primul album muzical, alimentând și mai mult fenomenul mediatic și comercial pe care îl reprezintă. Strănepoata fondatorului lanțului hotelier Hilton, Paris își va lansa albumul muzical omonim, produs de Warner, săptămâna viitoare. Primul extras, „Stars Are Blind”, o melodie cu influențe reggae, ocupă deja primul loc în topurile de vânzări din Canada, Ungaria și Polonia.Paris joacă în filme de serie B și în reclame. Un desen animat care o are în rolul principal este în curs de pregătire. Pe lângă toate acestea, ea și-a publicat autobiografia și biografia câinelui ei chihuahua.

Katie (Foto: EPA)

Bill Gerstenmaier

........................................W„Am confirmat data de 27 august ca zi de lansare”, a declarat Bill Gerstenmaier, administrator asociat al NASA însărcinat cu operațiunile spațiale, într-o conferință de presă. Data lansării navetei Atlantis a fost confirmată în urma unei verificări tehnice complete realizată de NASA.
Schroder mai adoptă un copil

însoțită
Los Angeles (MF) -
Actrița Katie Holmes, 
care a devenit adeptă 
a scientologiei de care 
aparține și iubitul ei, 
Tom Cruise, este în
soțită peste tot de un 
consilier care o inițiază 
în tainele acestui cult. 
Katie a participat la o 
petrecere doar pentru 
doamne, organizată 
de revista americană 
In Style, dar a venit 
însoțită de consilier. 
Una dintre participan
te a declarat: „Con
silierul a supraveg
heat-o, dar s-a ținut la 
distanță. A fost oribil! 
Nu se putea vorbi 
deschis cu ea."

Berlin (MF) - Fostul cancelar german Gerhard Schroder și soția sa Doris, care mai au o fetiță adoptată din Rusia, Viktoria, au adoptat un al doilea copil, un băiețel rus.Băiețelul, născut la Sankt Petersburg, la fel ca sora lui adoptivă Viktoria, nu a împlinit încă un an. Viktoria are cinci ani. Klara, fiica dintr-o relație anterioară a lui Doris
De la nouă la 12 planete

Trei pui de urs polar s-au întâlnit pentru prima oară cu sora lor vitregă, Freedom, în țarcul de la Ouwehands Animalpark din Olanda. (Foto: EPA)

■ Sistemul Solar s-ar 
putea îmbogăți cu trei 
noi planete, în funcție 
de decizia astronomilor.

Praga (MF) - Numărul planetelor care se învârt în jurul Soarelui ar putea crește de la nouă la 12 dacă membrii International Astronomical Union (IAU) care participă la Praga la o conferință mondială vor aproba o nouă viziune radicală asupra Sistemului Solar. O astfel de decizie ar putea zgudui comunitatea științifică internațională, implicând actualizarea tuturor textelor științifice.Noua listă de planete care ar coihpune sistemul solar ar cuprinde opt planete clasice
Kevin Federline este falit, dar demn

Punctul sensibil al H5N1
Paris (MF) - Virusul H5N1 al gripei aviare va avea un punct slab care va putea fi folosit pentru a obține noi antivirale, mai eficiente, potrivit unui studiu publicat de revista britanică Nature.Numele virusului H5N1, aflat la originea epizootiei actuale, provine de la două proteine din componența acestuia, hemaglu- tinina (H) și neuraminidaza (N). Potrivit cercetătorilor britanici, atunci când antivi- ralele se unesc cu neuraminidaza NI pentru a bloca acțiunea acesteia, rămâne un spațiu liber, o cavitate minusculă cu lungimea de un nanometru. De aici, cercetătorii au venit cu ideea că noi inhibitori ai neu- raminidazei, care să umple mai bine acest spațiu, ar putea fi mai eficienți împotriva virusului aviar H5N1 sau a virusuli gripei umane H1N1.

■ Soțul lui Britney Spears 
a declarat că e falit, dar 
că refuză să împrumute 
bani de la soție.

Los Angeles (MF) - Kevin Federline (28 ani) a câștigat în urma reality show-ului la care a participat cu Spears, „Chaotic”, 2 milioane de do-, lari, pe care i-a cheltuit pe un inel de logodnă pentru Britney
tependenței Indoneziei, bărbații s-au întrecut ieri la cățăratul în palmieri pentru a câștiga diverse premii. (Foto: EPA)

Atlantis la Centrul Spațial Ken
nedy (Foto: EPA)Misiunea navetei Atlantis urmează misiunii Discovery, navetă care a revenit pe Pământ pe 17 iulie.Astronauții care vor ajunge pe ISS cu ajutorul navetei Atlantis sunt primii care execută o asamblare importantă pentru stația spațială din decembrie 2002. Echipajul navetei va livra și instala o structură de 17,5 tone pe care vor fi fixate laboratoarele european și japonez în timpul unor misiuni viitoare.Astronauții vor mai livra și instala o pereche de antene solare gigantice împreună eu bateriile și echipamentele electronice ale acestora. în timpul misiunii care va dura 11 zile, sunt prevăzute trei ieșiri în spațiu.
Schrbder-Kopf, are 15 ani. Scnroder, care a ocupat postul de cancelar în perioada 1998- 2005, nu are copii biologici.Gerhard Schroder, un a- propiat al președintelui rus Vladimir Putin, a adoptat-o pe Viktoria, care provenea din- tr-o casă de copii, în iunie 2004. Bild nu a oferit informații despre trecutul familial al băiețelului proaspăt adoptat.

(Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun), trei planete dintr-o categorie nouă numită „plutoni” (Pluto, Xena și Charon, care este deocamdată consi
și un studio de înregistrări pe care l-a amenajat la reședința sa din Malibu, California.Cântărețul insistă că nu vrea să ceară bani de la soția sa, care urmează să nască luna viitoare, deși cei doi au împărțit costurile unei mașini marca Ferrari. „Nu iau bani de la soția mea. Sunt aproape falit. Ca bărbat și ca tată, nu m-aș simți fericit să trăiesc pe banii soției (...) Trebuie să-mi întrețin fa

MAGAZIN /12

derat asteroid al lui Pluto, dar care poate fi tratat și ca planetă geamănă a acestuia) și asteroidul Ceres. Pluto își păstrează statutul de planetă, dar devine baza pentru cate
milia. Oamenii trebuie să înțeleagă că și eu lucrez, ea (Spears nr.) nu e singura care are lucruri de făcut”, a spus Federline.Kevin a dezmințit zvonurile despre nopți pierdute și petreceri cu stripteuse și fane și a susținut că el a fost cel care a cumințit-o pe Britney, și nu invers. Cei doi s-au hotărât să-și reînnoiască jurămintele de nuntă pentru a pune capăt speculațiilor apărute în presă. 

goria nou formată de planete „plutoni”. Propunerea va fi votată de membrii IAU joia viitoare.„Pentru prima dată în ultimii 75 de ani vom fi capabili să descoperim noi planete ale Sistemului Solar. Este o perspectivă fascinantă”, a declarat Richard Binzel, membru al Comitetului de definire a planetei din cadrul IAU. Acest comitet a fost format pentru a stabili în premieră care sunt caracteristicile pe care trebuie să le aibă o planetă.Statutul lui Pluto constituie de decenii subiect de dezbateri, după ce s-a descoperit că masa acestuia este de 400 de ori mai mică decât cea a Pământului.

Concurs De Ziua In-


