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dimineața la prânz seara

Vremea va fi caniculară. Vântul va 
sufla slab. Verificare sanitară în scoli

prelungite la soare între orele 11 și 17.
(Foto: Traian Mânu)

■ Anul trecut numai 
100 din cele 500 de 
școli din județ au 
primit autorizație.Deva (S.B.) - Majoritatea școlilor fără autorizație sanitară de funcționare erau din Valea Jiului din cauză că în

Subvenții pentru caseDeva (C.P.) - înscrierile pentru subvenția locuințelor pentru tineri se vor putea face începând din luna septembrie. Actul normativ semnat ieri de ministrul Borbely prevede că tinerii care contractează credite ipotecare pentru construcția de locuințe vor primi o subvenție de la bugetul de stat de 20% din prețul pe metrul pătrat de suprafață construită. Subvenția se acordă o singură dată tinerilor căsătoriți care la data contractării au sub 35 de ani.

Consilier contrabandist la Petrila

Canicula revineDeva (C.P.) - Vremea va fi caniculară, până în data de 21 august, cu temperaturi care vor depăși 35 de grade, a avertizat ANM. Doctorii recomandă consumul mare de fructe și legume, dar și de lichide (cel puțin 2,5 litri pe zi). în zilele caniculare nu este indicat ■ ieșitul pe stradă după orele 10-11. în cazul j în care acest lucru se întâmplă totuși, este i recomandată purtarea îmbrăcămintei de culoare deschisă și acoperirea capului.
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■ Un consilier a fost de
pistat de Garda Finan
ciară în timp ce vindea 
țigări de contrabandă.Deva (T.S.) - Ales pe listele PD, actualmente consilier independent, Florin Turcaș administra o firmă ce avea ca obiect de activitate comerțul. 

această zonă furnizarea apei nu era asigurată în mod continuu. în Vale apa curgea la robinet numai 14. ore pe zi. „în următoarele două săptămâni, în învățământul din județul Hunedoara se efectuează evaluări ale unităților școlare. Semnalele din teritoriu arată că în acest 

în urma unui control al Gărzii Financiare, consilierul a fost prins cu peste 200 de pachete de țigări marca Ronson netimbrate. Șeful politiei Petrila, subcomisarul Titel Brăgaru, a declarat că toată marfa de contrabandă găsită în depozitul societății a fost confiscată, iar consilierul a fost amendat. „I- am aplicat o amendă contra

an situația, din punct de vedere sanitar, este mult mai bună. Primăriile din localitățile unde anul trecut au fost probleme, și nu numai, au făcut progrese în asigurarea condițiilor din școli. în unitățile școlare din județ, în care exista problema furnizării apei, s-a recurs la alter

vențională de 100.000 de lei noi”, a spus șeful politiei.Frapant este faptul că Florin Turcaș nu este la prima abatere de acest gen. Consilierul a mai fost amendat de patru ori pentru același delict: comercializarea țigărilor netimbrate. De fiecare dată acesta a fost sancționat contravențional. 

native acceptate de inspectorii sanitari. Abia peste două săptămâni vom ști cu exactitate care este situația în unitățile de învățământ și dacă vor primi sau nu autorizație sanitară de funcționare”, a precizat dr. Dan Magheru, directorul DSP Hunedoara.

AmenziDeva (C.P.) - OPC Hunedoara a aplicat 16 amenzi în valoare de 7200 de lei noi, în urma verificării a 22 de agenti economici din județ. Firmele sancționate nu au respectat legea privind protecția consumatorilor în unitățile turistice.
Prețurile de consum au crescut
în luna iunie cu 0,15% față de luna precedentă.

■Uși mai mult au crescut

tarifele serviciilor

mărfurilor nealimentare

mărfurilor alimentare -0,45%

Grafica Ct suria (NS
>

Legi pentru firme de partid
■ Fratele deputatului 
PNL Mihăiță Calimente 
exploatează ilegal zgu
ra din Hunedoara.Hunedoara (Ș.C.) - Municipiul a fost la un pas de o inundație catastrofală. Peste două milioane de metri cubi de zgură depozitată în halda fostului combinat siderurgic au fost antrenate într-o alunecare de teren care putea să blocheze cursul râului Cerna. O mare parte din vină pentru declanșarea alunecării de teren o are una dintre firmele care ex

ploatează zgura din haldă. Această societate a lucrat timp de mai bine de un an și jumătate fără autorizațiile legale. Societatea respectivă este patronată de fratele deputatului liberal Mihăiță Calimente. Firma Șlag Procesingservice S.A. din București este condusă de Adrian Calimente, fratele deputatului liberal de Arad, Mihăiță Calimente. în urmă cu un an și jumătate, societatea fraților Calimente a concesionat o parte din halda de zgură a societății Mittal Steel Hunedoara. în vederea exploa- tării aroctnia /r* c

Membrii for mafiilor norvegiene „Roy Martin Band” și „Gillie Larsen” vor susține concerte de muzică pop, rock și country în județ, începând de azi, la Costești, mâine în Deva și duminică în Hunedoara.
(Foto: T. Mânu)
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• In Afganistan. Presupusul membru al
rețelei al-Qaida aflat la originea complotului 
terorist din Marea Britanie se află în estul 
Afganistanului, au anunțat, ieri, oficiali de la 
Islamabad. Acest membru al-Qaida - al cărui 
nume nu a fost dezvăluit - face parte din 
ierarhia rețelei, fiind în directa subordonare 
a lui Osama ben Laden și Ayman al-Zawahiri.

Demise de premier

Castro „se 
reface"

Havana (MF) - Râul Castro, care a preluat conducerea statului cubanez după ce fratele său s-a îmbolnăvit, a declarat, ieri, că au fost luate toate măsurile pentru a împiedica e- ventuale atacuri asupra Cubei și că fratele său, Fidel, „se simte mai bine”. „Am luat toate măsurile pentru a împiedica orice tentativă de a- gresiune. Poporul dă dovadă de o formidabilă încredere în sine”, a declarat Raul Castro, în vârstă de 75 de ani. Fidel Castro, în vârstă de 80 de ani, „se reface progresiv și în mod satisfăcător”, după operația chirurgicală la care a fost supus, ca urmare a unei hemoragii intestinale, și care l-a obligat să îi transfere puterea fratelui său, Râul.

Fidel Castro (Foto: epa)

Ayatolahul Kha
menei (Foto: EPA)

Saluta 
„victoria 
Islamului"
Beirut (MF) - Liderul 
suprem iranian. Aya
tolahul Aii Khamenei, 
i-a trimis o scrisoare 
șefului grupării șiite 
Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, în care elo
giază „victoria" gheri
lei libaneze împotriva 
Israelului, considerată 
drept un succes al Is
lamului. Hezbollah 
revendică victoria în 
războiul de 34 de zi
le, care a izbucnit du
pă capturarea a doi 
soldați israelieni în- 
tr-un raid transfron- 
talier, și s-a încheiat 
luni, cu un armistițiu 
ONU. Khamenei, cel 
care are ultimul cu
vânt în toate proble
mele care vizează Ira
nul, a declarat la în
ceputul lunii că țara 
sa va sprijini în con
tinuare mișcarea 
Hezbollah.

■ Șefele ARIS au fost 
demise pentru compor
tament neadecvat func
ției de demnitate publică.București (MF) - Primul-mi- nistru Călin Popescu Tăriceanu a decis ieri eliberarea din funcție a președintelui Agenției Naționale pentru Investiții Străine (ARIS), Ana Maria Cristina, și a vicepreședintelui Gabriela Vasile, pentru comportament neadecvat funcției de demnitate publică.Premierul consideră că un demnitar al statului român trebuie să-și exercite mandatul primit cu decență, cu responsabilitate față de societate și cu profesionalism.Verificările Corpului de Control al Primului-Ministru la ARIS vor continua, pentru a vedea in ce măsură acuzațiile pe care și le-au adus reciproc Ana Maria Cristina și Gabriela Vasile sunt fundamentate. în cazul în care se confirmă orice încălcare a legii, vor fi întreprinse toate măsurile legale.
Acuze reciproceVicepreședintele Agenției Române pentru Investiții Străine (ARIS) Gabriela Vasi-

Primul-ministru Călin Popescu
Tăriceanu (Foto: arhivă)le a primit foloase necuvenite de la un investitor străin, a declarat președintele ARIS, A- na Maria Cristina.Președintele ARIS a menționat că Agenția Națională pentru Investiții Străine a semnalat acest fapt Cancelariei Primului Ministru.Vicepreședintele Agenției Naționale pentru Investiții Străine, Gabriela Vasile, a reacționat, respingând acuzația de primire de foloase necuvenite de la un investitor străin și solicitând demiterea preșe

dintelui ARIS, Ana Maria Cristina, pe motiv de conflict de interese.Joi, premierul Tăriceanu a cerut Corpului de Control al Guvernului să verifice acuzațiile apărute în ultima perioadă legate de conducerea Agenției Române pentru Investiții Străine.
Acuzații reluateIeri, președintele și vicepreședintele ARIS și-au reluat a- cuzațiile, în acest caz fiind implicat și senatorul PD Marius Marinescu, suspectat de șeful Agenției Naționale pentru Investiții Străine că, prin acest scandal, ar dori să preia controlul asupra agenției, în vederea utilizării instituției în folos propriu.Senatorul PD Marius Marinescu a declarat că toate acuzațiile pe care i le aduce președintele Agenției Naționale pentru Investiții Străine, Ana- Maria Cristina, sunt „niște aberații”.Președintele PD Emil Boc a anunțat că va propune excluderea din partid a președintelui și vicepreședintelui Agenției Naționale pentru Investiții Străine pentru prejudicii de imagine aduse partidului.

Boris Elțîn (Foto: epa)

15 ani de la puci <Moscova (MF) - Eufo-? ria care a urmat victoriei forțelor democratice de la Moscova după puciul comunist eșuat din 19 august 1991 nu mai este decât o amintire îndepărtată pentru ruși, estompată de uitare și de deziluziile din cei 15 ani care au urmat.Eșecul puciului a devenit atunci un „țnit fondator” al societâțn|$- vile din Rusia pSs 'ie tică, URSS fiind desfiift. țață patru luni mai târziu, în decembrie 1991.Potrivit unui sondaj realizat recent de centrul Levada, numai 13 la sută dintre ruși consideră victoria lui Boris El- țîn împotriva puciștilor drept „o victorie a revoluției democratice”, în timp ce 39 la sută din populație apreciază că „nu a fost decât un episod al luptei pentru putere”.
Securitate sporită 
la Taj Mahal

George W.
Bush (Foto: EPA)

M într-o scrisoare, un 
necunoscut amenință că 
va arunca în aer celebra 
construcție.Lucknow (MF) - Autoritățile indiene au înăsprit, ieri, măsurile de securitate în jurul celebrului mausoleu mongol Taj Mahal, după primirea unei scrisori semnată de un necunoscut, care amenință că va arunca în aer celebra construcție, a anunțat poliția.Autorul scrisorii s-a identificat cu numele Mohammed Mirza și susține că este partener al rețelei teroriste al-Qaida, condusă de Osama ben La

den. „Căutăm persoana care a scris scrisoarea”Autoritățile estimează că a- ceastă amenințare este probabil o farsă. Dar poliția, care a declarat recent că măsurile de securitate din jurul mausoleului nu sunt suficiente pentru a preveni comiterea unui atentat terorist, a decis să nu își asume nici un risc, a adăugat sursa citată.Un număr suplimentar de 100 de militari înarmați au fost desfășurați la fața locului iar posturi de pază protejate de saci de nisip au fost instalate la porțile palatului.Turiștilor li s-a cerut să nu pătrundă în incinta comple-
Celebrui mausoleu Taj Mahal (Foto: arhivă)xului cu lichide asupra lor, inclusiv lapte și apă. Poliția a redactat, de asemenea, o listă cu persoanele care locuiesc pe

o rază de 500 de metri în jurul mausoleului, a declarat comandantul poliției districtului Agra, Dipesh Juneja.
0 nouă operațiune NATO
ifc Operațiunea vizează 
localizarea fostului lider 
politic al sârbilor bosni
aci, Radovan Karadzici.

Peste capul lui BushWashington (MF) - Un judecător american a dispus, joi, încetarea programului american de interceptare a comunicațiilor, autorizat de președintele George W. Bush în cadrul luptei antiteroriste, apreciind că liderul american și-a depășit atribuțiile în acest caz.Judecătorul Anna Diggs, însărcinat cu judecarea plângerii depuse la un tribunal federal din Detroit, Michigan, de mai multe asociații de a- părare a libertăților civileîmpotriva Agenției pentru Securitate Națională (NSA), a semnat un document prin care interzice continuarea programului.Programul, a cărui existență a fost dezvăluită de presă, a stârnit numeroase critici în Statele Unite și a permis, după atentatele de la 11 septembrie 2001, interceptarea comunicațiilor în lipsa unui mandat din partea justiției, pentru depistarea unor eventuali membri al-Qaida.Administrația Bush a recunoscut existența acestuia, însă a dat asigurări în ceea ce privește legalitatea acestuia, precizând că a vizat exclusiv organizațiile teroriste.Casa Albă „dezaprobă categoric” decizia unui judecător federal de a suspenda programul Agenției pentru Securitate Națională (NSA) de interceptare a comunicațiilor cetățenilor americani, informează Reuters.Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, a dat asigurări că programul NSA „are o puternică bază legală și respectă libertățile civile”.

Sarajevo (MF) - NATO a declarat, ieri, că a desfășurat

Radovan Karadzici și soția
(Foto: arhivă)

o operațiune, a doua în această săptămână, vizând localizarea fostului lider politic âl sârbilor bosniaci, Radovan Karadzici, pus sub urmărire pentru acuzația de genocid în 1995, transmite AFP.Organizația afirmă într-un comunicat că militarii săi au percheziționat un apartament de la Banja Luka aparținând unui sârb bosniac, Tomo Dju- rici, cât și o casă a acestuia din localitatea Strbci.NATO îl suspectează pe Djurici că aparține rețelei care îl sprijină pe Stojan Zuplja- nin, unul dintre cei șase sârbi acuzați de crime de război de Tribunalul Penal Internațional (TPI) pentru fosta Iugoslavie.„Operațiunea a avut loc în scopul obținerii unor informații suplimentare despre rețeaua care îl susține pe Radovan Karadzici, în cadrul eforturilor de identificare a locului unde se ascunde acesta”,

se mai arată în comunicatul NATO.
Recompensă serioasăNATO reamintește că va oferi o recompensă oricui va furniza informații care să conducă la arestarea celor șase acuzați.„O recompensă ajungând la 4,1 milioane de de euro ar putea fi plătită pentru prinderea lui Radovan Karadzici, Ratko Mlădiei, Vlastimir Djordjevi- ci, Goran Hadzici, Stojan Zu- pljanin și Zdravko Tolimir”, precizează NATO.Karadzici și fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mlădiei, au fost inculpați, în 1995, de TPI pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, comise în timpul războiului din perioada 1992-1995.La 11 ani după încheierea războiului, cei doi sunt în continuare căutați de autorități.

Phenianul, 
suspectatSeul (MF) - Coreea de Nord, care luna trecută a sfidat comunitatea internațională prin lansarea unor rachete balistice, este suspectată că pregătește testarea unei arme nucleare, au dezvăluit oficiali americani.Analiștii politici sunt de acord că regimul stalinist de la Phenian ar putea recurge la gesturi extreme pentru a forța comunitatea internațională, și Washingtonul în special, să accepte concesii în relația cu un stat din ce în ce mai izo-J" lat pe scena internațio- ' nală. Un oficial american a declarat că serviciile de informații din SUA au observat mișcări suspecte ale vehiculelor la o instalație nucleară din Coreea de Nord.
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• Sprijin pentru proprietarii de pădure. Asociațiile proprietarilor de pădure vor primi de |a stat sume cuprinse între 500 și 3.500 de lei pentru combaterea dăunătorilor, refacerea pădurilor și drumurilor forestiere. Asta deoarece suprafața pădurilor aflate în proprietate privată a crescut semnificativ ca urmare a aplicării Legii nr. 247 din 2005. (T.S.)
v-dncendiu. La o terasă de pe strada Ger- misara, din Stațiunea Geoagiu, a izbucnit un incendiu. Focul a fost localizat și stins de Grupul de Pompieri „lancu de Hunedoara", stabilindu-se că a fost produs prin aprinderea unei tigăi lăsate fără supraveghere în bucătăria restaurantului, prejudiciul fiind de aproximativ 1.500 RON. (M.T.)

Tâlhărit și bătut, la pescuit
■ Un hărhat cip 64 dp (AJVPS), i-au cerut lui Vir-■ Un bărbat de 64 de 
ani a fost bătut de doi 
tineri, în timp ce se 
afla la pescuit.

Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@informmedia.roDeva - Cei doi tineri, Nico- lae Almășan, de 26 de ani, din satul Bejan, comuna Șoimuș, și Andrei Ionaș, de 24 de ani, din Deva, au furat un autoturism Dacia 1300, ce aparținea unui vecin al unuia dintre cei

(AJVPS), i-au cerut lui . „ gil D., de 64 de ani, din Deva, să le arate autorizația. Bărbatul a scos portmoneul, a scos autorizația, dar în momentul în care a vrut să pună în buzunar portmoneul, a fost lovit de unul dintre cei doi. Bărbatul a căzut la pământ, iar cei doi au fugit cu un telefon mobil și portmoneul în care se aflau 10 lei noi.
AmenințăriPentru că mașina era stricată, cei doi au ieșit în stradă Au furat mașina și au jefuit

DIAGNOSTIC: BALCANISM

Revolta celor cu 
procentul mic

Tiberiu Stroia
1iberlu.stroia@informmedia.ro

doi, din cartierul Micro 15, din Deva. Au plecat cu mașina spre Mintia. Aici, ghinion, mașina s-a stricat! Odată ajunși pe malul Mureșului, sub pretextul că sunt angajați ai Agenției Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi

și ș-au întors spre Deva cu o mașină de ocazie. Odată a- junși în oraș, au întâlnit câțiva angajați ai Romgaz, care efectuau lucrări la o conductă de gaz. Pe unul dintre aceștia l-au amenințat cu un cuțit, pentru că nu voia să „dea

drumul la gaz”, iar scandalul a început. O persoană dintr- un bloc situat în apropierea locului în care se petrecea scandalul a anunțat polițiștii. Până să ajungă oamenii legii, cei doi au fugit în pădurea Bejan, dar la scurt timp au

fost prinși de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva. Cei doi au fost reținuți pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Aceștia urmează să fie prezentați Tribunalului Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă.

Vrând să demonstreze că mărimea nu 
contează, șeful conservatorilor Dan 
Voiculescu, posesorul a vreo trei procente din 

electorat, a ridicat deasupra capului sabia cu 
laser, hotărât să taie capul PD-ului. în zicerea 
sa către popor, nea Voiculescu se arată dispus 
să se prostitueze alături de orice formațiune 

x politică doar să-i vadă pe nenorociții ăștia de 
^PD-iști eliminați de pe scena politică. Lucru 

deloc nou pentru conservatori, având în 
vedere ușurința cu care au trecut pe invers în 
momentul în care PSD-ul a pierdut alegerile. 
Nu mai vorbim de șmecheriile alea de fată 
mare când, ba se dezbrăcau să le admire 
Băsescu buricul, ba se îmbrăcau amenințând 
cu ieșirea de la guvernare.

♦■4 P>e altfel, discursul ăsta voiculescian are 
.(J L-'un singur scop. Disperat la gândul unor 
alegeri anticipate, Dan Voiculescu își caută 
âliați și electorat. Orice aliați, că la ei prosti
tuția politică a devenit o adevărată artă. în 
plus, mai agită apele ca lumea să uite că e un 
turnător și aruncă aceeași anatemă asupra 
marinerului Băsescu. Asta ca să ne creeze 
impresia că toți sunt o apă și-un pământ. 
Lucru adevărat în cea mai mare parte. 
Oricum, partidul voiculescian este un fel de 
n-ar mai fi. Luat la subraț de Alianță ca să-i 
mai crească și ei procentul, PC-ul face și el 
figurație pe holurile patriei. Apropo, ce mai 
face dom1 Copos? Cu DNA-ul vorbeam.

Diminuare
Deva (C.P.) - Contribuțiile la asigurări sociale vor fi reduse cu 2% începând din 2007. Acum cuantumul contribuțiilor sociale plătite de angajatori este de 30,5% din fondul brut de salarii. Diferența până la 47,5% este plătită de angajați. Angajatorii vor plăti lunar, o contribuție reprezentând 0,25% din fondul total de salarii brute, de la aceeași dată urmând să scadă însă, cu 0,25 puncte procentuale, cota la bugetul pentru șomaj.

Modificări la plata pensiei
■ Pensionarii vor bene
ficia de rescadențarea 
gratuită a creditelor la 
CEC.

Deva. (C.P.) - Pensionarii care au credite la CEC ale căror scadențe sunt înainte de noile date programate pentru ridicarea pensiei vor beneficia de o rescadențare gratuită, pentru a nu se înregistra restanțe din acest motiv. Conform modificărilor aduse convenției încheiate cu Casa Națională de Pensii, CEC nu va mai deschide conturi noi de plată a pensiilor, însă măsura

CEC stabilește alte date pentru 
încasarea pensieinu afectează clienții care își primesc în prezent pensia într-un cont deschis la CEC. Aceștia vor continua să-și ridice drepturile bănești dfe la CEC, însă zilele de plată vor fi modificate de la 1 septem

brie, în funcție de litera cu care începe numele titularului de cont: A - C pe data de 14 a lunii, D - L pe data de 17, M - Q pe data de 20, R - Z pe data de 23. Dacă data încasării pensiei este zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare. Din septembrie, taloanele de pensii nu se vor mai ridica de la CEC, fiind transmise direct de Casa de Pensii, la domiciliul pensionarilor. CEC a anunțat că analizează oportunitatea de a oferi pensionarilor care au cont curent de plată a pensiei posibilitatea de a-și deschide un cont de card.

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

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

doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

Atentie! Vine Noul Cod Rutier!
A

■ De la sfârșitul lunii 
septembrie, șoferii nea- 
tenți vor primi puncte 
de penalizare.

Tiberiu Stroia
tiberiu,stroia@informmedia.ro

Deva - Noul Cod Rutier va intra în vigoare la sfârșitul lunii viitoare. Iată care sunt cele mai importante prevederi referitoare la reținerea și restitu

irea permiselor. în afară de cazurile în care permisul poate fi reținut pe loc, suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile se va dispune și atunci când persoana în cauză a acumulat 15 puncte de penalizare. Dacă în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări, un conducător auto adună alte 15 puncte, permisul va fi suspendat pentru 60 de zile. în ambele situații, comunicarea

suspendării este făcută prin înștiințare scrisă, iar contravenientul este obligat să predea permisul de conducere în termen de 5 zile din momentul în care ia la cunoștință. Neprezentarea contravenientului în acest termen atrage majorarea suspendării cu 30 de zile. Punctele de penalizare se anulează la șase luni de la data constatării contravenției. La cererea motivată a posesorului permisului de con-
Reguli dure pentru șoferiducere, perioadele de suspendare pot fi reduse de către Poliția Rutieră, dar nu mai puțin de 30 de zile.

Atentie la înscriere!
A

■ Părinții sunt sfătuiți 
să aleagă pentru copii 
școli cu autorizație de 
funcționare.Deva (S.B.) - în ultimul timp, numeroasele sesizări venite la sediul Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversi- tar au indicat existența unor oferte de școlarizare în unități de învățământ private, din care nu reiese însă clar dacă aceste instituții sunt autorizate.Ministerul Educației și Cercetării (MEdC) îi sfătuiește pe toți cei care doresc să se înscrie într-o unitate de învățământ preuniversitar particulară (inclusiv grădiniță)

să solicite actul de înființare a instituției respective pentru nivelul/profilul/specializarea de care sunt interesați. în cazul în care există dubii, lista tuturor unităților de învățământ preuniversitar particulare autorizate din România poate fi consultată la adresa http://aracip.edu. ro/. Astfel de semnale au apărut și în presă. Pe de altă parte, absolvenții unor profiluri/ specializări din cadrul unor unități de învățământ private constată că actele de studii primite nu sunt recunoscute legal.Din acest motiv, MEdC atrage atenția că numai instituțiile acreditate, conform legii, au dreptul să emită diplome și acte de studii.

“Surprinde momentul”
Este un nou concurs lansat de cotidianul «Cuvântul finer 

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.

Verificați școala unde va învăța copilul dumneavoastră
CONCURS

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:1iberlu.stroia@informmedia.ro
mailto:stroia@informmedia.ro
http://aracip.edu


sâmbătă, 19 august 2006

1601 - Mihai Viteazul, primul domn al celor trei țări 
române (1593-1601), a fost ucis pe Câmpia Turtii.
1828- 5- a născut Ion Rațiu, om politic transilvănean.

președinte al Partidului Național Român
(1892-1902). '____________

1881 - S-a născut compozitorul Gemge
Enescu (m. 1955).______________________
1883 - S-a născut celebra creatoare
franceză de modă Coco Chanel. ___
1891 - A încetat din viață pictorul

Theodor Aman (n. 1831).___________________________________
1936 - A fost asasinat poetul Federico Garda Lorca.___
1940 - S-a născut Johnny Nash, cântăreț american de

muzică rodt. _______________________________
1945 - S-a născut lan Gillan, cântăreț britanic de muzică
rode (ex-Deep Purple). ___ _
1946 - S-a născut Bill Clinton (foto), al 42-lea președinte

al Statelor Unite (1992-1996; 1997-2001)._____________
1968 - S-a născut actorul american Christian Slater.

22°minim 36°maxim
Vreme caldă. Maxima va fi de 36°C, iar minima de 22°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Vreme caldă. Maxima va fi de 36°C, iar minima de 20°C.
Luni. Cer temporar noros. Temperatura maximă 29°C. Minima va fi de 10°C.

Calendar Creștin-Ortodox __ ____
St. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Mc. Timotei, Ăgapie și Tecla.

Calendar Romano-Catolic
Sf. loan Eudes, pr.

Calendar Greco-Catolic____
Ss. Andrei Tribunul și soldați! săi, m

Energie electrică____________________ __________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă 
Luni, 21 august, furnizarea energiei electrice va fi între
ruptă între orele:
8.30 - 16.00 în localitățile Renghet și Fântâna Rece.

Gaz metan __________________________ '______
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.
Luni, 21 august, furnizarea gazului metan va fi întreruptă 
în Deva, între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. M. Sadoveanu, Zăvoiul și Flamingo.

Apă ___________ _______ ~' ‘ț______ _____________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.
Luni, 21 august, furnizarea apei potabile se va între
rupe în municipiul Hunedoara, Peștiș și Hășdat, cu 
începere de la ora 22.00. întreruperea se va finaliza în 

data de în 22 august, ora 22.00.

<
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SoiuțiA Intagramel «»« numtruH practdtnt V-O-C-B- CAPRIOARA - NOTE - RAM - HAI - 

PRADA - TATUA - ER - SONOR - ST - RĂTĂCI - M - Bl - ASALTA - I - AL - IVAR - SAC - UNITE 

- REAL - CAT - IB - FM - ORI - CRÂNG - ETER

INTEGRAMA Al DEZLEGAT. SE RON Al CÂȘTIGAT!
»’■ ------- -- -----------II
I
III

In perioada 1-26 august. Cuvântul liber vrea sl-l 
demonstre» cit de ujor te potl juca cu cuvintele. 
Dezleagl corect integrama aplrutl ki fiecare ediție 
a ilarului p tnmite-o allturi de talonul complelat. pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau la ORI, CP 3. Deva, sau depune-o m cutWa spe
ciale Cuvlntul liber, pini In 31 august. Extragerea va 
avea loc In 31 augusc In prezenta unei comisii. 
HIEMIUl ESTE EXMMMT IN ROMM VALMKt. 
Informații suplimentate la nr. 02S4-21127S, Int 8806. 
Persoana de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa anga|api Inform 
Media $i nici radele acestora de gradele I jl II.

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

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

jm....

Prăjitură imposibilă
Ingrediente: 4 ouă, 1 pahar făină, 1 pahar zahăr, 2 pahare lapte (450 ml), 1 pahar nucă de cocos (100 g), 125 g margarină, 1 zahăr vanilat, 1 linguriță praf de copt, ulei și făină pentru uns tava.
Mod de preparare: într-un castron se freacă margarina cu nuca de cocos. Se încălzește cuptorul la foc mic-mediu. Făina se cerne împreună cu praful de copt și se pune peste margarină împreună cu zahărul și ouăle. Se amestecă până se omogenizează. La sfârșit se pune și laptele care se amestecă până se încorporează. Prăjitura este gata în aproximativ 40 de minute când începe să capete o culoare aurie. Se taie rece. Prăjitura va avea blat și cremă (nuca de cocos se ridică la suprafață devenind cre- moasă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

6:05 50 de ani de divertis
ment In 50 de emisiuni 
(r)

7;~) Ziegfeld Follies (come
die muzicală, SUA 
1946). Cu: Fred Astaire

835 Celebritățile timpului 
“tău(s)

9:05 Desene animate. 
Clubul Disney

930 împreună pentru 
natură. Concurs inter
national de educație 
eco-dvică pentru copii. 
Parcul Natural Insula 
Mică a Brăilei (transmi
siune directă)

1040 Miq da* voinic! 
1030 Parfum de glorie... 
1125 Despre Mari Români

(r)
1220 0 tută de aventură (r)
13S Justiție militară (serial, 

SUA, 2001)
1440 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:20 Orașele Europei: 

ra Dubrovnik (doc.)
15:15 0 vedetă... populară

(r)
16:25 Un șef pe cinste

«f r omedie, Franța, 
1964)

18:00 Teleenddopedia (r) 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo

20:10 TVR 50.
De la un show la altul! 
.Diverts"- gnț> la 
TVR. Prezintă Monica 
Davidescu și Toni Gre- 
cu

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

23» Kama Sutra: o poveste 
de iubire (love story, 
India,1996). Cu: Indira 
Varma, Sarita Choud- 
hury, Ramon Tikaram. 
R.: Mira Nair

1:40 Jurnalul TVR (r) 
Meteo. Sport

3'n9 Un șef pe cinste (r) 
(comedie, Franța, 
1964). Cu:Dany Saval, 
Louis de Funes, Mau
rice Biraud, Dora 
Droll. R.: Jacques 
Poitrenaud

4:55 Celebritățile timpului 
Bi tău (s)

5:05 Misterul dinozaurilor 
jg(doc., Anglia, 2004)

TOO Mente MekxSes 
El Show (s, animație, 

SUA, 1990). Voci: Mei 
Blanc, Arthur Q. Bryan, 
June Foray, Daws But
ler. R.: Ken Hanis, 
Rudy laniva

7f> Taz-Mania (s, 
animație, SUA, 2003). 
Voci: Jim Cummings, 
John Astin, Dan 
Castellaneta. R.: Keith 
Baxter și Gary Hartle

800 Știrile ProTV 
1040 întunericul ab (film, r) 
1240 ProMotor 
1300 Știrile ProTv 
1305 Vânător ab, inimă

.. neagră (aventuri, SUA, 
’■*1990). Cu: Clint East

wood, Jeff Fahey, 
George Dzundza 

15:45 Casa D (comedie,
,. , SUA, 2004). Cu: Anton 

““Yelchin, Robin 
Williams, Tea Leoni, 
David Duchovny

17:45 Dansez pentru tine - 
caravana, preselecție 

18:55 Știri sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:45 Jocul seducției 
(filmartistic, dramă, 

13 SUA, 2006).

Cu: Anne Heche, 
Eric Roberts, 
lan Tench, 
Kathleen York. 
Regia: 
Ralph Hemecker 

22:45 Avertizarea
(film artistic, thriller, 

i SSUA, 2002).
Cu: Naomi Watts, 
Martin Henderson, 
David Dorfman, 
Brian Cox, 
Jane Alexander. 
Regia: 
Gore Verbinski

1:30 Jocul seducției 
(film, reluare)

3MJ Vânător alb, inimă 
neagră (film, r)

5fet) ProMotor 

(reluare)
640 Teo 

(divertisment reluare)

730 Intâmpliri hazlii 
□(film serial)

830 Fort Knox
El(documentar)

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

□adevărat
(serial)

1130 Desene animate: 
Anlmax; 
Aventurile lui 
Hyperman

1240 Desene animate: 
Jetix; 
Copiii de la 402; 
Familia Tofu

13.-00 Știri 
13:15 Viață de lux 

tiJ(documentar)
1430 Secretul Măriei

El(film serial) 
1630 Secret Santa 

□(dramă, SUA, 1997). 
Cu: Jennie Garth, 
Steven Eckholdt, 
Charles Robinson. R.: 
Ian Barty 

18:30 Săptămâna flnaciară 
’ 1940 Observator. Sport 

Meteo

20:45 Fotbal în direct 
Rapid vs. Universitatea 
Craiova

2330 Euforia Midnight 
Sun Tour

2440 Atac la președinte 
(acțiune, SUA, 2000).

“ Cu: Eric Roberts, Bryan 
Genesse, Ice-T, John 
Beck, Robert Madrid, 
Michael Madsen. R.: 
Sam Firstenberg. 
Președintele Statelor 
Unite, aflat într-un con 
de umbră, este răpit în 
timp ce participa la o 
acțiune de binefacere.

2:00 Concurs interactiv 
340 Mohicanul (western, 

SUA, 1952). Cu:
* ■ George Montgomery, 

Helena Carter, Jay Sil- 
verheels

430 Stagiarii (s) 
5:15 Fort Knox 

(documentar, reluare) 
6:15 Viafă de lux 

(documentar, reluare)

4/
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Berbec
Faceți tot posibilul să nu vă pierdeți cu firea In m^oaH unor 
conflicte deschise care vă vizează în mod indirect. Mal Bine 
ar fl să nu luațl partea nimănui,

Taur
Cineva vl solicită pentru ceva anume, Insă nu gșMtts, ci pe 
bani, astfel că nu trebuie să refuzați nici o ocazie tic e fi 
utili celorlalți. Puneți la punct lucrurile.

Oameni
0 zl numai Buni pentru a vi ocupa de 9 >ria dv, per- 

 

soanăl Dacă timpul vă permite, răsfățațl-vl ațe cum vă 
place, fără a vă glndl di aveți o mu$me de ttaBufl *» cap, i

Rac
Relațiile cu cel din jur, cu prietenii fl Io spadei cu partenerul' 
de vieți tind să devină din ca In ce mai pline de foțetegere, 
da dragoste șl de respect. FatecWi

Leu
Veți evite astăzi o confruntare de proporții dacă trefl reuși 
să vă abțineți de la orice fel de conflicte variate difer 
dacă este clar că averțl dreptate, Temperați-vă!

Fecioară
Conjuncția Lunâ-Marte poate determina dezlănțuirea unor 
pasiuni șl ambiții în toată domenlle vieții, Avtțj muftă voință 
de a rezolva probleme dificila.

Balanță
Trebuie să credeți astăzi în șansă, în steau dv, .Kxocoasă, 
căci vl se oferă brusc o șansă pe can ați visat-o demult și 
emoțiile ar putea distrugi tot.

Scorpion
Sunteți prost dispus? Nu ar fi cazul, căci azi vă frrtâWțl cu 
o persoană de sex opus cu care ați pierdut legături de 
vreme lungă. E o persoană pe care t# apredat-o.

Capricorn
O fl zl de week-end, dar asta au înseamnă că trebuie să 
lânceziți în pat toată ziua si & pretindețl să fiți servit! 
Nimic nu ar deranja mal mult pe oii din familia av.

Vărsător
Veți primi astăzi o serie de Informații deosebit de utile In_ 
vederea rezolvării unor probleme personale. Veți găsi «| 
soluții pentru a adăuga o sumă importantă de hani. {“

Pofti
Prietenii șl partenerul sunt t memo tie stabHitate in Wața 
dvs. Va fl o zi plăcută. Vă va fl confirmat«lucru pe care 
îl știți deja. Sunteți înconjurat de afecțiune.

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
830 Megatehnicus 9:00 D'ale 
Iu' Mitică (r) 10:00 Natură șl 
aventură (r) 1030 Zoom/2 
11:00 Info... baza în direct 
1130 Școala micilor vrăjitoare 
(s) 1240 Andromeda (s) 13:00 
Pop/Rock Story 13:30 Festi
valul Folk You. Selecțlunl 
1430 Bazar (r) 15:00 Orgolii 
(partea a IX-a) (Italia, 2003) 
17:00 Fotbal: CFR Cluj - FC 
Național, etapa 4. Meci din 
Liga I (live) 19:00 Hollywood 
reporter (s) 1930 Europa alt
fel 19:40 Treptele Iubirii 
(partea a Vl-a) (Italia, 2004) 
2130 Jurnalul TVR. Știri, sport, 
meteo 22:10 Jackie Bouvier; 
Kennedy Onassis (p. 2) 
(dramă/biografic, SUA, 2000)

8:00 Știri N24 8:30 Even 
Steven (serial, SUA, 2000) 
9:00 Robbie (s) 10:00 Ce bine 
e acasă I (s) 1030 Whoopy (s) 
1140 Pariu 241130 Agenția 
de turism 12:00 Rebelii (s) 
1230 Prin gaura cheii 13:00 
Tibanu' 13:30 Cosby (s) 14:00 
Fresh Star 1540 Obsedați de 
sex (s) 1640 Dispărută fără 
urmă (polițist' SUA, 1993) 
18:00 jara Iu1 Papură Vouă 

(divertisment 2004) 18:30 s 
Știri Național TV 19:00 Fotbal: 
Steaua - FC Vaslui 21:00 
Pachetul (thriller, SUA, 1989)

8:15 Icstrim Tivi (r) 8:45 Pro
Motor (r) 935 Krypto, câinele 
erou (r) 10:25 Descoperă; 

s România (s) 10:55 Terapie 
intensivă (r) 12:15 Hollywood 
necenzurat (doc.) 12:45 
Ninotchka (film, r) 1540 Calea 
misterelor (r) 16:00 Cheers (s) 
17:00 Jocul președinților 
(comedie/satiră, SUA) 19:00 O 
nouă viață (s) 20:00 Ion -
blestemul pământului (dramă, 
România, 1979) 22:15;
Cartelul crimelor (s, dramă, 
SUA, 2002) 23:30 Alias (s) 
0:30 Saturday Night Live (s)

5:30 Visuri fără preț (s) 730 
La Tormenta (r) 830 Amy, 
fetița cu ghiozdanul albastru 
(s) 930 Rubl (s„ Mexic, 2004). 
1130 Celebritate (r) 1230 
Minciuna (sl 1330 înger 
sălbatic (s) '530 Visuri f5ră 
preț (s) 1730 Povețtiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 Rebekle (s) 2030 ' 
La Tormenta (s) 2130 Punr 
rea tânăr (romantic, SUA, 
1992) 2320 Bărbatul visurilor 
mele (s) 0:20 Celebritate (s)' 
1:20 Totul despre sex (s) 2401 
Poveștlri adevărate (0 340 Un 
bărbat adevărat (r) (diverts-s 
ment)

830 Mariana - Prețul 
Inocenței (r) 930 Viața în ; 
afara cabinetului (s) (comedie, 
SUA, 2005) 1040 Autoforum 
1030 Flavour-3 bucătari (r) 
1140 Sport, -tă și o vedetă 
1140 Tele RON 1245 Străini 
de fotbal (r) 1345 Războiul lui 
Foyle (s) 15:20 Cash taxi (r) 
1630 Super Nanny - Dădaca 
ideală (r) 1840 Focus 1940 
Mariana - Prețul inocenței (s) 
2040 Dansând cu lupii (aven
tură, SUA, 1990) 2330 După 
gratii (acțiune, SUA, 1989) 
1:30 Trădare și răzbunare 
(thriller erotic, SUA, 2002)

7:00 Calendar ecumenic 730 
Euroblitz - Fabricat în Ger
mania 840 Euroblitz - Jurnal 
european 830 Teleshopping 
9:05 Marș forțat (reluare) 
10:00 Festivalul Ceibul Copi
ilor. Ediția 11240 Fan X1340 
La limită. Emisiune auto 1330 
Fan X1440 Destinații la cheie 
1430 Pasul Fortunei (reluare) 
1640 Esentze 1740 High Life 
(r) 1840 Briefing. Știrile săptă
mânii 1940 NYPD Blue (seri
al polițist, SUA, 1993) 2140 
Sindromul Timișoara (Româ
nia, 2004) 2340 Time Out 
23:45 Trenul vieții (r). Cu: 
Liana Stanciu 145 Sindromul 
Timișoara (r) (România, 2004)

0630-0740 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

925 £■■■■■»■■■ s gelos 

(drană, Marea Bntame, 100% 
1145 Răzbunare t) pfemfe 
(comedie, SUA, 2004) 1235 
Philip Mariowe (comedies 
Cehia, 2003) 1420 Cat? 

woran (aventuri, SUJL 2004) 
1645 Agentul Cotte Banis 2 
(comedie, SUA, 2004) 1745 
Mftftar and Gsnvnander La

(partea a ll-a) (dramă, SUA, 
2005) 2125 Din prea multă 
dragoste (comedie, SUA, 
2005)

745 Zianil reafității 845 Ziarul 
realității 945 Zianil realității 
1140 Realitatea de la 11:00 
1120 Docunentarete Reaâtăti 
1240 Realitatea de la 1240 
1340 Realitatea de la 1340 
1320 KILOcruciada 1520 
Deschide iumeal 1640 Reali
tatea de la 1640 1720 Capi
tal TV 1840 Realitatea de la 
18:00 1920 Numele meu 
2040 Realitatea de la 2040 
2030 Deschide Realitatea 
2140 Realitatea de la 21:00 
2220 Prețul plătit

640 Vânătorii de mituri 740 
Mega constructori 840 Con
fruntări și fiare vechi 940 
Motociclete americane 1040 
Ray Mears și tehnicile indige
nilor 1140 Cum se fabrică 
1240 Vânătorii de mituri 
1340 Mega constructori 
1440 Confeudări și fiare vechi 
1540 Motoddete americane 
1640 Curse. Impresii 1740 
Brainiac 1840 S-a născut un 
MG 1940 Cei mai bogați 
oameni din Europa 20:00 
Gigantul aerului 2140 Tu 
alegi azi! 2440 Retușat cu 
bisturiul 140 Automobile 
americane recondiționate
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OMimKXl:
www.primaria-ilia.ro
Illa (C.P.) - Acesta este site-ul Primăriei Comunei Ilia care 
include informații legate de hotărârile Consiliului Local, 

~ _ > despre oportunitățile de afaceri din zonă, despre turism 
' și agroturism.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14, ©-» 717659. ■
DEVA......

Farmacia „Bella Farm*, non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-* 231515.

orAștie
Farmacia „Oros*, sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-> 240976.

în județ_____________________________________________________
DN 7: Zam - lila - limită jud. Arad;

DN 687: Bârcea Mică - Cristur — Hunedoara - Hășdat; 
Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 

Eminescu.
...  ...............n,

■*EI.jgPM1g nWLB

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

u . Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

ROMPETROL 0.0815 2.63

Societatea Preț 
înshlldere

Variație
(lei/acț) (%)

SNP 0.5450 O
siri 2.3600 OBS
ItV 1.0700 0.94

BRD 17.3000 -1.14

BEC 0.5100
IMPACT 0.4890 0
BIOFARM 0.5700 -0.87
AMIBIIWE 1.3600 2.86
AZUMUREȘ 0.1850 •1.6

b-dul Decebal, bl. R, pafter (lângă MM Ml 121277.

SUB UM 0.49

SIFS 2.5400 1.93
Rubrică realizată de S!i/M IFB F1NWEST SA DEVA,

SUDOKU

8 3 7
3 5 6 8

; 4 5 2 9 6
3 7 8 5

9 8 2 7
5 7 I 4 2

1 6 lj 8 5 3
7 2 1 9

2 6 4
RdgUlI: 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. D° asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

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

Fără
■ Organele de control 
hunedorene sunt 
timide în fața protecției 
politice.

Ștefan Ciocan

Hunedoara - în perioada de peste un an și șase luni in care a exploatat zgura și flerul vechi de pe halda din Hu - nedoara, firma „fratelui” Ca- limente nu a fost nici măcar o dată controlată de organele abilitate.Garda Financiară și Poliția Economică nu au trecut pe la societatea respectivă cu toate că în Hunedoara se desfășoară o adevărată luptă împotriva mafiei fierului vechi și, cel puțin teoretic, au fost făcute verificări la toate firmele care colectează sau vând fier vechi. Societățile care-și desfășoară activitatea pe halda de zgură fiind furnizori foarte importanți de fier vechi. Doar în data de 27 iulie comisarii Gărzii de Mediu au aflat că firma Șlag Procesingservice nu are autorizație de mediu. Comisarul-șef Cristian Moldovan a declarat că a sesizat A-

Cristian Moldovan

genția Județeană de Protecție a Mediului Hunedoara despre faptul că firma Șlag Procesingservice desfășoară activități fără să aibă aviz de mediu. „Ei se prevalau de faptul că legea le dă dreptul să funcționeze în paralel cu obținerea avizării și că planul de conformare stabilit de comun acord cu APM nu avea o dată limită. Pentru obținerea avizelor firma trebuia să desfășoare o activitate permanentă de monitorizare a condițiilor de mediu”, a declarat șeful Gărzii de Mediu Hunedoara.
Autorizație suspectăAlunecarea de teren care putea să producă blocarea râului Cerna a avut loc în noaptea de 8 spre 9 august. Prefectura Hunedoara, Garda de Mediu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență au fost anunțate abia în 10 august. în mod paradoxal, autorizația de mediu a firmei Șlag Procesingservice a fost eliberată de APM Hunedoara în 7 august, cu o zi înainte de producerea evenimentului. Surse din cadrul APM susțin că directorul instituției, Elena Bădescu, susținută pe post de PNL și rudă apropiată a președintelui liberalilor hune- doreni, Mircia Muntean, a eliberat autorizația antedatată ca să acopere ilegalitatea firmei colegului de partid Adrian Calimente. Șeful Gărzii de

Subvenții pentru bovine
■ Pentru a primi banii, 
producătorii agricoli 
trebuie să depună un 
set de documente.

Deva (C.P.) - Actele necesare pentru acordarea subvenției sunt următoarele: cerere-tip (se completează de producătorul agricol și se depune în termen de 60 de zile de la data

fătării sau împlinirii vârstei de șase luni a vițelului); decla- rație-tip pentru fătare (întocmită pe propria răspundere a producătorului); buletinul de însămânțare artificială sau montă naturală cu taur autorizat sau adeverința de însămânțare artificială; declarație- tip cum că vițelul are 6 luni (întocmită pe propria răspundere a producătorului); atestat
PENTRU ANIMALE

-t - j - - - - - ’■ J '-J--j' • -t'
pentru o cantitate
pentru o cantitate 
pentru o cantitate

..._____ r pentru o cantitate ________ ____ ,____
Condiții: livrarea laptelui se face la temp, de 4-6° C, grăsime 3,5% și den

sitate 1,027.

75 lei/cap
150 lei/cap
250 lei/cap 
400 lei/cap

de 500 l/cap/an 
de 1500 l/cap/an 
de 3000 l/cap/an 
de 4500 l/cap/an

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.

ie de mediu?

Halda de zgură de la HunedoaraMediu, Cristian Moldovan, susține că firma care a lucrat fără autorizații nu are nici până în prezent posibilități tehnice de monitorizare a condițiilor de mediu, dar că a fost semnat un acord de conformare pe baza căruia APM a eliberat autorizația. Directorul APM Hunedoara, Elena Bădescu nu a putut fi contactată pentru a-și preciza punctul de vedere despre situația firmei Șlag Procesingservice.
Activitate profitabilăHalda de zgură din Hunedoara este deosebit de atractivă pentru investitori. Până la apariția firmei controlate de liberali, pe haldă au încercat să pună mâna, fără succes, mai multe societăți controlate de PSD.Singura firmă care exploata zgura din Hunedoara este Grampet Buituri care avea autorizațiile legale pentru activitatea pe care o desfășoară. Alături de această fir

mă, la zgura din Hunedoara s-a lipit și Șlag Procesingservice S.A. București care a început exploatarea zgurei fără nici o autorizație legală și fără să la măsurile cerute de normele de protecție a mediului. Din halda de la Hunedoara, cele două firme exploatează, pe lângă zgura folosită în construcția de șosele, și o cantitate impresionantă de fier vechi.Conform unor surse din cadrul Gărzii Financiare, activitatea firmelor de pe haldă este extrem de profitabilă, mai ales că organele de control nu pot să verifice cât fier vechi se predă la centrele de colectare cu acte și ce cantitate este vândută la negru. Surse apropiate firmei conduse de fratele deputatului PNL, Mi- hăiță Calimente, susțin că halda de zgură de la Hunedoara reprezintă o adevărată mină de aur pentru că societatea Șlag Procesingservice are semnat iui acord cu constructorul autostrăzii Transilvania.
200 lei/cap la fătare pentru vaca însămânțată artificial
100 lei/cap la fătare pentru vaca însămânțată cu taur autorizat
200 lei/cap pentru vaca al cărei vițel a împlinit 6 luni și provine din 
însămânțare artificială
100 lei/cap pentru vaca al cărei vițel a împlinit 6 luni și provine clin 
însămânțare cu taur autorizat
300 lei dacă animalul este cuprins în controlul oficial al performanțelor
100 lei dacă animalul este certificat ecologic
200 lei dacă animalul este înscris în registrul genealogic
700 lei/cap pentru tineretul bovin mascul, livrat la abatoare autorizate 
la o greutate minimă de 450 kg/capde conducere a unei exploa- tații agricole pentru persoanele fizice; dovada înscrierii în registrul special de evidență a DADR Hunedoara pentru persoanele juridice; dovada deschiderii unui cont bancar la Raiffeisen Bank sau BRD. Pentru acordarea sprijinului financiar suplimentar se vor mai anexa alte câteva acte. Astfel, dacă animalul este cer

tificat ecologic sunt necesare fișa de înregistrare la MAPDR a producătorului agricol și certificatul de atestare ecologică a exploatației. Dacă animalul este cuprins în controlul oficial al performanțelor sau este înscris în registrul genealogic se va anexa și avizul ANARZ. Toate actele se depun la centrul local APIA de care aparține producătorul agricol.
as

t ‘liber continuă să-ți facă viața mai ușoară!

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

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

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau irimite-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 - 19 august 2006
Nume______________________________Prenume________________
Adresă
Telefon________ ■ ■______________ Sunteți abonat?_______________________

CONCURS

http://www.primaria-ilia.ro
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• Cabinete. Consiliul Local Deva a aprobat vânzarea cabinetelor medicale către medicii de familie din municipiu care le și folosesc în prezent. Procedura se va desfășura în conformitate cu o ordonanță de Guvern, 90 la sută din sumele obținute urmând să fie virate la bugetul local. (M.S.)
• Tineri. Consilierii locali din Deva au stabilit amplasamentul terenului care va fi atribuit tinerilor în vederea construirii de locuințe proprietate personală. Terenul măsoară 21.510 metri pătrați și este situat la Archia. (M.S.)
Fără birocrație la județDeva (M.S.) - Consiliul Județean Hunedoara a început implementarea unui program de măsuri care prevede combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul. Prin implementarea proiectului se urmărește creșterea eficacității instituției publice, reducerea greșelilor și a costurilor, precum și stimularea motivării și angajării salariaților. Proiectul va fi implementat în mai multe etape, care încep cu evaluarea cerințelor cetățenilor, planificarea activităților, instruirea funcționarilor și elaborarea unui Manual al Calității.
Sfaturi pentru turiștiPetroșani (M.S.) - Membrii echipei Sal- vamont Petroșani sfătuiesc turiștii care doresc să urce în Masivul Parâng, în acest sfârșit de săptămână, să nu uite să pună în rucsac haine groase și impermeabile. Oamenii trebuie să fie atenți la traseu și să urmărească marcajele. Starea acestora este bună și sunt vizibile. Salvamontiștii se așteaptă la o creștere a numărului de turiști în stațiunea.Parâng.

Porcii nu se mai cresc la bloc
■ Nou regulament pri
vind creșterea și deține
rea animalelor domes
tice impune restricții.Deva (M.S.) - Sătui de problemele care au apărut în oraș din cauza unor cetățeni ce nu au ținut cont de nici o normă de conduită în comunitate, consilierii locali din Deva au aprobat un regulament care stabilește norme clare referitoare la cine și unde se pot crește animalele domestice.
Norme clareRegulamentul cumulează mai multe norme legale san- itar-veterinare, dar și chestiuni de bun simț pentru o societate civilizată.

Fără cai în municipiu (Foto: t. Mânu)Cel mai mare câștig al regulamentului este faptul că stabilește, clar, străzile pe care se pot crește animale domestice și păsări de curte. Adăposturile trebuie ampla
sate la minim 10 metri de curțile altor persoane, fără să producă poluarea mediului sau disconfort pentru vecini. Animalele găsite pe domeniul public vor fi transportate la

adăpostul municipal, iar taxa de restituire este de 500 de lei noi. Proprietarii de câini și pisici sunt obligați să dețină carnete de sănătate pentriy. animale, eliberate de cabjjj netele veterinare. Ei trebuie să ia toate măsurile pentru menținerea animalelor în stare de sănătate și igienă.în cazul plimbărilor, stăpânii animalelor sunt obligați să aibă asupra lor o măturică și o pungă pentru colectarea dejecțiilor, acestea urmând să fie aruncate la gunoi. Câinii trebuie duși de lesă, iar cei de talie mijlocie și mare vor avea botniță. Regulamentul prevede că animalele găsite pe stradă, fără stăpân, sunt considerate abandonate, ele urmând să fie ridicate și eutanasiate.
TA CONTEAZĂ: Care este cea mai coruptă instituție din Deva?

Cred că toate instituțiile bugetare sunt, în general, cele mai corupte. Totuși, pe primul loc cred că se află Primăria!...
Camelia, 
Deva

Părerea mea este că medicii iau cele mai mari șpăgi. Deci Sănătatea este domeniul, cu multele sale instituții, cel mai corupt.
Mihai Todor Olariu, 
Deva

Fără doar și poate, este Primăria! Pentru orice hârtie pe care trebuie să o elibereze Primăria, până nu dai ceva șpagă, nu rezolvi nimic!
Gheorghe Vrabie, 
Deva

Sunt mai multe, mai ales din sfera bugetarilor, dar eu sunt de părere că în fruntea unui top de acest gen se situează Poliția!
Cecilia BAda,
Deva

Până nu ajungi să ai nevoie de ei este bine!... Avocații și judecătorii îți iau și pielea dacă ar putea! 4 Justiția din Deva este prima în top.
JURJU,

Deva

MODĂ Șl 
MODERN

Tendințele în
A

moda pentru bărbați

Cât mai atractivă!Deva (M.T.) - Anii '60 sunt mereu amintiți de bărbați când vine vorba de eleganță și stil. De ce de ei? Pentru că femeile se îmbrăcau atunci mai mult decât atractiv. Poți fi la fel de atractivă ca ele, dacă te îmbraci în stilul ce le-a caracterizat.Grace KellyMai întâi actriță, apoi prințesă de Monaco, Grace Kelly a adoptat mereu un stil ce nu lăsa loc comentariilor. Pentru a fi ca ea, ai nevoie de un costum de baie negru, pantaloni strâmți negri, eșarfă, o fustă, pălărie de soare și accesorii potrivite.Marilyn MonroeIubită de bărbați celebri, a știut mereu cum să fie sexi. Fii ca ea! Ai nevoie de o cămașă albă, pantaloni trei sferturi în picățele și papuci asortați. Și nu uita privirea!Katherine HepburnActrița renumită Katherine a iubit albul. Pentru a-i adopta stilul, ai nevoie pentru început de o cămașă albă, pantalon sau fustă, eșarfă albă și un accesoriu esențial... umbrela.Brigitte BardotO ținută simplă, dar care i se potrivea de minune făcând-o foarte sexi: tricou, pantaloni strâmți, pantofi cu toc jos și eșarfa ca-re să- i țină părul așa cum o face o bentiță.

Grace Kelly Marilyn Monroe

■ Tendințele următoru
lui sezon transpun 
moda într-o zonă de 
eleganță luxoasă.

Mihaela Tâmaș 
mihaela.1amas@>inf ormmedia.roDeva - Sezonul care se apropie cu pași repezi, din păcate, este unul care se folosește din belșug de mai toate oportunitățile care apar, oferindu-vă viziunea unui mod mai nonconformist de a purta hainele.Este adevărat că noncon- formismul nu este o caracteristică generală, ci mai degrabă invers. Se oferă însă și soluții la această problemă, soluții care la rândul lor constituie o tendință ce ne propune să suprapunem și să combinăm culori, texturi și modele pentru rezultate neașteptate.Tendințele următorului sezon transpun moda într-o zonă de eleganță luxoasă, atinsă de romantism și ieșire din tipare. Costume cambrate, blazere din catifea, tricotaje din cașmir sunt piesele cele mai des invocate în creațiile de sezon ale designerilor.
Romantism și elegantăCea mai „dramatică” schimbare în moda pentru bărbați va fi trecerea la o costumație mai formală. în acest an, vom asista la revenirea în forță a costumului, un fenomen din modă nemaiîntâlnit din 1980.Jachetele cambrate sunt un alt element cheie și unul dintre cele mai eficiente modalități de a pune în evidență silueta unui bărbat din sala de consiliu.

Stilul sport este în top (Foto: coîn afara sălii de consiliu, în plină stradă, imaginea costumului se descompune.Lumea afacerilor și implicit a costumului formal inspiră moda și împrumută din „ex-periența” sa, îmbogățind sezonul cu elemente precum: pantalonul tip „țigaretă”, combinația cămașă și cravată, jerseuri cu decolteul în V, 

Se poartă blue jeans!

cravate înguste, veste, jachete din catifea, paltoane. Inspirat de modul de viață de la țară, tradițional britanic, acest stil este influențat de sporturile ecvestre și de vânătoare, și de spiritul boemian al anilor '70.Elementele cheie împrumutate din această zonă sunt: jachetele de călărie tipic britanice, jachetele stil cardigan (pulovere cu nasturi sau fermoar), haine din tweed (se potrivesc bine cu hainele sport), cămăși în carouri, veste tricotate.
Ieșiri în naturăDorința de a petrece cât mai mult timp în natură este o invariabilă a modului nostru de viață. De aici s-au împrumutat elemente de genul: cămăși și jachete de tipul celor „de pădurar”, căptușeala în carouri, căptușeala din lână, tricotajele. Tot în această zonă ar putea fi inclus și tartanul (materialul tradițional scoțian), foarte comod la purtat. Mai tot timpul sportul și-a adus contribuția la fenomenul modă, în măsuri și cu rezultate 

diferite. Nu și-a dezmințit nici acum condiția de sursă de idei de exploatat.S-au folosit de aici piese vestimentare ce pot fi purtate pe ambele fețe, dungile de pe costumele de sport, cămășile de polo și de rugby, piese din componența costumelor de ski, tricourile cu glugă colorate în gri cenușiu cu inserții și fermoare fluorescente, pantalonii de la costumele de trening, jachetele de jocheu.
Culori „la 
modă"Comparativ cu explozia de culoare caracteristică acestei veri, paleta de culori recomandată pentru noul sezon va fi mult mai temperată. Culorile se vor amesteca în suprapunerile de obiecte vestimentare, sau în abundența de carouri și tweeduri ce domină sezonul. Flanelul și materialele tradiționale folosite la croirea costumelor • pentru bărbați marchează o întoarcere la gri, pornind de la tonurile metalice de oțel, până la cele mate de cărbune. Nuanțele de maro continuă să fie reprezentative pentru acest sezon și în plus vom avea catifea moa- rată (despre care se spune că „face ape”), tweed în nuanțe de verde, nuanțe de prună și , tonuri de roșu închis.

ormmedia.ro


Lipsă de respect sau altceva?
■ Ritmul lent al lucrări
lor de modernizare a să-
lii olimpice de gimnasti
că creează nemulțumiri.

4^ Comisie. Comisia de disciplină aprobată -recent de Biroul Executiv al AJF are următoarea componență: Cornel Mihăescu, președinte. Sever Bogdan, vicepreședinte. Marian Dima, secretar, Adrian Radu și Vasile Capotescu, membri. (V.N.)
• Rugby. Divizia Națională de rugby programează astăzi, la Petroșani, în cea de-a treia etapă, o întâlnire a codașelor clasamentului. Este vorba de cea dintre echipa gazdă. Știința, și Petrom Timișoara. Partida începe la ora 10.'(V.N.)
Jiul - primul punctBistrița (MF) - Gloria Bistrița a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, vineri, pe teren propriu, în fața formației Jiul Petroșani, primul din etapa a IV-a a Ligii I. Jiul: 26. Mulțescu - 3. C. Dinu (9. Scar- latache ’46), 22. Kalai, 23. Adr. Ilie, 6. Panaitescu - 16. M. Gheorghe, 5. Pâcleșan, 31. Paleacu, 20. M. Constantinescu (2. Gâldeanu '67) - 17. Ionică (18. Borza '75), 11. Dulcea. Antrenor: Florin Marin. Cartonașe galbene: Ionică '66, Mulțescu '68, Panaitescu jș '75, Borza '80. Meciul a fost arbitrat de o Y brigadă condusă la centru de RobertDumitru, ajutat de asistenții Nicolae Ma- rodin și Octavian Șovre. Rezervă a fost Iosif Biro, iar observatori Viorel Boiț și Dan Dra- goș Crăciun. Punctul obținut în deplasarea de la Bistrița este primul câștigat de Jiul în acest sezon, după ce în primele trei etape a suferit tot atâtea înfrângeri.

Mihai Stan__________________
Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.roDeva - Lucrările de renovare ale sălii olimpice de gimnastică din Deva, unde se pregătește lotul național feminin, se desfășoară într-un ritm lent, situația nemulțu- mindu-1 pe antrenorul coordonator Nicolae Forminte.„Se lucrează foarte lent. Vin câte doi-trei muncitori pe zi. Se lucrează din luna mai, iar termenele de finalizare a lucrărilor au fost deja depășite de două ori”, a declarat vineri antrenorul coordonator al lotului național feminin de gimnastică. Lotul național a început deja pregătirile pen-
Steaua -

Deși nu a marcat nici un gol în acest campi 
onat, Jiul are un punct

Un meci dificilHunedoara (V.N.) - Astăzi, la Hunedoara, de la ora 11, Corvinul 2005 întâlnește pe FC Baia Mare, în cadrul celei de-a doua etape a campionatului Ligii a 2-a de fotbal. De remarcat faptul că se întâlnesc două echipe care au acumulat puține puncte în prima etapă. Este vorba de faptul că hunedorenii au unul, iar băimărenii nici unul. Poate tocmai de aceea setea de puncte va genera b luptă aprigă în teren. „Va fi un meci dificil. Dar sperăm ca echipa să-și facă jocul și să câștigăm cele trei puncte puse în joc” - ne-a declarat, ieri, Romulus Gabor, antrenorul hunedorenilor. Din lotul Cor- vinului vor lipsi astăzi Pribag, care este suspendat pentru cartonașul roșu primit la Lupeni, și Tătaru, care se însoară duminică.

autofinanțareBucurești (MF) - Președintele stelist, Gigi Becali, a declarat, vineri, că le va mări salariile jucătorilor săi dacă vor ajunge în grupele Ligii Campionilor, astfel încât să câștige între 200.000 și 500.000 de dolari, și speră ca viitoarele calificări în prima competiție europeană să asigure autofinanțarea clubului. „Steaua are cel mai bine plătiți jucători, dar are bugetul mai mic. Dacă intră în grupe, nu că le dublez salariile, dar le măresc, iar treptat vor ajunge să câștige între 200.000 și 500.000 de dolari salariu anual, să nu-și mai dorească să plece în străinătate. Mă bazez pe calificări în Liga Campionilor și pe venituri pe care să le aducă jucătorii și să le încaseze tot ei. Nu mai vreau să dau foarte mulți bani din buzunarul meu, ci să se autofi- nanțeze clubul”, a spus Becali. Președintele CA al FC Steaua a subliniat că se gândește în fiecare zi la meciul cU Standard. „Aș vrea să dorm și să mă scol pe 24 august, să văd rezultatul, pentru că știu că voi avea mari emoții miercuri”.

Gigi Becali

Când va fi gata sala?tru campionatul mondial de gimnastică, iar antrenamentele sunt afectate de lucrările care se desfășoară în sala olimpică, susține tehnicianul. „Este o lipsă de respect din partea constructorului față de componentele lotului național”, a apreciat Nicolae Forminte.La rândul său, directorul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Deva, Mugurel Ciușcă,

(Foto: T. Mânu) a declarat că nu a fost stabilit nici un termen oficial pentru finalizarea lucrărilor de renovare la sala olimpică, deoarece acestea se desfășoară în regie proprie, cu muncitori angajați ai Clubului Sportiv Municipal.„Nu se fac lucrări în timpul antrenamentelor lotului de gimnastică, adică 6-8 ore pe zi. în ultimii ani, la sala olimpică nu s-a investit în

Nicolae Formintereparații pentru că nu au fost fonduri. CSM Deva a preluat o bază sportivă făcută praf’, a spus directorul Ciușcă. El a adăugat că se face tot ce este posibil pentru ca pregătirea lotului de gimnastică să se desfășoare normal, dar a solicitat tehnicienilor „puțină răbdare” pentru ca renovările să poată fi încheiate prin executarea unor lucrări de calitate.

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

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

abonament cu încă cel puțin o lună, până 
în 28 august 2006! Trimite-ne o copie după 
chitanță, la O P. 1, CP 3, Deva, depune- 
o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câștig!

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

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

Profiți fie a - co- w ! 
Abonează-te acum!

CONCURS

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

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

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

j >< Numele___________________________________________________________ [I z; Prenumele_______________________________________________________ J
! Ii < Adresa la care doresc să primesc ziarul: ,
' tei o Strada____________________________________________________________ i! S Nr.___________Bl.__________________ Sc.________ Ap._____1 *1 Localitatea <!| “J Telefon (opțional)______________________________________________ q p

! “ J
' “ D A □ vreau să primesc în
f “ fiecare dimineață, GRATUIT,
i ® timp de o lună, la adresa de
i mai sus,
i i- cotidianul Cuvântul liber.

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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PE SCURT• Record. înotătoarea australiană Jessicah Schipper a stabilit un nou record mondial în proba feminină de 200 m fluture, cu timpul de 2 min. 05 sec. 40/100, în cadrul Campionatelor Pan Pacifice de natație. (MF)• Ciclism. Stefan Nimke, din Germania, a stabilit, joi, la Cottbus, un nou record mondial în proba de 200 m cu start lansat, cu timpul de 10 sec. 088/1000, în calificările probei de sprint din cadrul Campionatelor de ciclism pe pistă ale Germaniei. (MF)• Accident. Hristo Stoicikov, selecționerul naționalei de fotbal a Bulgariei, a fost implicat într-un ușor accident rutier, în apropierea sediului Federației bulgare de fotbal. Stoicikov a acroșat ușor o Toyota Yaris, condusă de o femeie, dar impactul a fost minim și nu s-a soldat decât cu o ușoară zgârietură pe automobilul acesteia. (MF)

Cinci echipaje românești

Adrian 
Porumboiu

H La CM de kaiac- 
canoe de la Szeged, 
românii au obținut 
rezultate deosebite.București (MF) - Cinci echipaje românești s-au calificat, vineri, în finalele Campionatului Mondial de kaiac- canoe de la Szeged (Ungaria).în proba de canoe 1 pe distanța de 1000 m, Florin Mironcic s-a clasat pe locul al doilea în semifinale, obținând calificarea în finală cu timpul de 4 minute, 15 secunde, 527 sutimi. La canoe 2 pe distanța de 1000 m, echipajul Iosif Chirilă / Andrei Cuculici a obținut calificarea în finală după ce a ocupat locul al treilea în semifinale, cu timpul de 3:55.620. Echipajul de canoe 4, format din Gabriel Talpă, Constantin Popa, Silviu Simioncencu și Loredan Popa, s-a calificat în finala probei pe distanța de 1000 m, după ce a ocupat locul al

Astăzi au loc finalele (Foto epa)doilea în semifinale, cu timpul de 3:41.959.De asemenea, echipajul de kaiac 2, format din Ionuț Anghel și Marian Sevici, s-a calificat în finala probei de
1000 m după ce a terminat pe locul al treilea în semifinale, cu timpul de 3:28.103. Un alt echipaj care a acces în finală este cel de kaiac 4 pe distanța de 1000 m, format din Alin

Anton, Marian Băban, Ștefan Vasile și Florin Mada, care a ocupat primul loc în semifinale, cu timpul de 3:06.074.Finalele sunt programate sâmbătă după-amiazâ.
Politica lui Jiiraen Klinsmann

Porumboiu, la DNABucurești (MF) ■ Fostul președinte al clubului de fotbal vasluian, Adrian Porumboiu, a fost audiat, vineri, de procurorii anticorupție, într-unul din dosarele pe care aceștia le instrumentează privind anumite aranjamente cu jucători. Finanțatorul clubului FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a fost pentru a doua oară la Direcția Națională Anticorupție (DNA), caurmare a reclamației președintelui CA al FC Național, Constantin Iacov. Porumboiu a fost chemat de procurorii anticorupție, după ce Iacov a prezentat la DNA înregistrări ale unor convorbiri telefonice efectuate înaintea unui meci dintre FC Național și Pandurii Târgu Jiu. Oficialul clubului bancar susținea că a fost sunat de Porumboiu, care i-ar fi promis bani pentru ca FC Național să câștige meciul cu Pandurii, echipă aflată în lupta pentru evitarea retrogradării din Divizia A cu FC Vaslui.
Prea târziu pentru ChivuRoma (MF) - Luciano Spalletti, antrenorul echipei AS Roma, nu crede că formația Real Madrid va mai face o ofertă pentru fundașul Cristian Chivu până la încheierea actualei perioade de transferuri. „Nu am primit nici o ofertă pentru Chivu până în acest moment, iar acest lucru este valabil și în cazul jucătorilor Mexes, Mancini și De Rossi. Ce vom face dacă primim acum o ofertă pentru vreunul dintre acești jucători? Cu sig uranță o vom lua în considerare dar cred că este cam târziu pentru o astfel de operațiune”, a declarat Spalletti. „Când renunți la un jucător atât de important trebuie să găsești imediat un înlocuitor de același nivel. De altfel, perioada de transferuri din această vară se încheie în mai puțin de două săptămâni”, a mai spus Luciano.

■ Afișul electoral care 
l-a nemulțumit pe 
Klinsmann va fi retras 
și înlocuit.Berlin (MF) - Afișul electoral al filialei din Berlin a Partidului Social-Democrat (SPD), în care apare un bărbat ce seamănă foarte mult cu fostul selecționer al Germaniei, Jiirgen Klinsmann; va fi retras, după ce tehnicianul s-a arătat nemulțumit că reclama ar putea sugera opțiunea sa politică. Agentul și consilierul tehnicianului, Roland Eitel, declarase că afișul dă impresia că Jiirgen Klinsmann a făcut o alegere politică, „ceea ce nu este cazul”.

Jiirgen Klinsmannîn afișul ce va fi retras sâmbătă, apare un student german blond, pe nume Daniel Kind, care seamănă însă foarte mult cu Klinsmann. Sloganul de pe afiș, „Evident, Berlin. SPD”, ar face trimitere la faptul că Jiirgen Klinsmann a stabilit locul de cantona ment al echipei naționale în

(Foto: EPA)timpul Cupei Mondiale la periferia capitalei Germaniei.După ce a ocupat locul trei la CM cu naționala Germaniei, Klinsmann a refuzat prelungirea contractului cu Federația Germană de Fotbal, preferând să renunțe la funcția de selecționer și să se întoarcă în California.

A ratat 
calificareaBucurești (MF) - Atleta Esthera Petre a ratat, vineri, calificarea în finala probei de săritură in înălțime de la Campi-,, onatele Mondiale de juniori, de la Beijing, după ce s-a clasat doar pe locul șapte în grupa B, cu o performanță de 1,81 metri. Esthera Petre a sărit 1,81 metri din a doua încercare, dar a ratat toate cele trei sări'-* turi la înălțimea de 1,83 metri. Sâmbătă, delegația României va avea o singură sportivă în com-, petiție, pe Anamaria Greceanu, în proba de> 10.000 de metri marș. ■’ T 

a

Mijlocașul echipei Internazionale Milano, Luis Figo, a declarat că nu intenționează să revină la Sporting Lisabona, club la care a debutat ca jucător, după ce își încheie contractul cu gruparea italiană.
(Foto: ERA)

AS Monaco, antrenată de Ladislau Boloni, va evolua, sâmbătă, în deplasare, cu Rennes, în etapa a IlI-a a campionatului Franței, cele două grupări ocupând ultimele locuri în clasament. (Foto epa)

România,
S După o surprinzătoa

re înfrângere a Slove
niei, româncele au șanse 
mari să joace finala.București (MF) - Naționala de handbal feminin a României s-a calificat în semifi nalele CM de tineret din Canada, după ce a învins, joi, reprezentativa Japoniei, cu scorul de 38-29, dar a și profitat de înfrângerea surprinzătoare a Sloveniei, în fața Braziliei, cu scorul de 24-30. Naționala României a încheiat grupa A de la CM din Canada, cu patru victorii și o înfrângere, acumulând 8 puncte. Pe primul loc se află

Doar mediocrii turnauBucurești (MF) - Fosta multiplă campioană și președinte al FR Atletism, Iolanda Balaș Softer, a declarat că au existat sportivi care au semnat angajamente cu Securitatea, dar că aceștia aveau valoare mediocră și aceea era singura lor șansă de a participa la marile competiții.„Acele angajamente cu Securitatea comunistă au existat, dar erau semnate de sportivii mediocri, care nu aveau valoare reală de a reprezenta România la Jocuri Olimpice sau Campionate Mondiale. Marii sportivi nu se ocupau de așa ceva, ci doar

cei mediocri. Ei turnau la Securitate. Apoi, conducătorii de cluburi erau implicați în așa ceva într-un fel sau altul, pentru că așa erau vremurile. Erau obligați, nu doar în sport, ci în toate domeniile”, a declarat Iolanda Balaș Setter. Ea rememorează timpurile în care a avut de suferit, într- un fel sau altul, din cauza căsătoriei cu antrenorul ei, Ioan Softer. „Am venit ia Steaua la începutul anilor ’50, dar am fost civilă, nu am avut grad. Asupra mea au planat tot timpul suspiciuni din partea Securității, povestește Iolanda Balaș Softer.

în semifinalele CM *

Va fi foarte greuFranța, formația care a administrat României singura înfrângere, tot cu 8 puncte, dar cu un meci mai puțin disputat, care va avea loc vineri, cu Slovenia. Echipa României a obținut calificarea în semifinale și datorită înfrângerii

surprin-zătoare a Sloveniei de către Brazilia, cu 24-30, într-un meci jucat chiar înaintea întâlnirii dintre România și Japonia. în eventualitatea unei victorii în fața Braziliei, dar și în ultima partidă, cu Franța, Slovenia ar fi putut scoate România din semifinale. Meciurile din penultimul act al CM sunt programate sâmbătă, de la ora 20.30 (ora României), între Franța și Coreea, iar de la ora 23.00, între Danemarca și România. Finala mică va avea loc duminică, între învinsele din semifinale, de la ora 20.30 (ora României), iar finala mare, între învingătoarele din semifinale, de la ora 23.00.

septembrie, de la Londra, cu Argentina și Țara Galilor,a anunțat Federația Braziliană de Fotbal. (Foto: EPA)
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Vând ap. 1 cameră (01)

• camera dmh, bl. CM5, Hunedoara, preț 
convenabil, etaj 1, mobilată, ocupabilă imediat. 
Tel. 0744/850309.

Vând ap. 2 camere (03)

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

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

■’ <
• Deva, KogăHceanu, etaj 4, semidecomandate, 
multiple îmbunătățiri, gresie, faianță, jaluzele 
exterioare, centrala termică, preț 950 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/819189,0254/215588. (T)

• Himedoara, zona Teatru, centrală termică 
superîmbunătățit, preț negociabil. Tel. 
0748/306207. CD

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

• lafMt, semidecomandate, centrală termică 
parchet gresie, faianță zona Piață ST 56 mp, 
preț 980 mii., negociabil, tel. 0742/019418 (Al)

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

• Mmidecomandate, contorizări, parchet, 
gresie, faianță etaj 2, preț 65000 ron, negociabil, 
tel. 0745/639022.0726/316796. (Al)

• Goitfa, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)

• Mmidecomandate, 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)

• zona Dada, balcon, contorizări, preț 80.000 
ron, tel. 0740/013971. (A2)

• zona Astoria, st 56 mp, bloc 4 etaje, etaj inter
mediar, balcon, contorizări, preț 94.000 ron, 
negociabil, tel. 0740/013971. (A2)

• zona Liliacului, contorizări, decomandate, preț 
115.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)

• zona Dacia, et. 1, fără balcon, contorizări, 
67.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, parter, bună pentru privatizare- 
birouri, în blocurile vechi, 110.000 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, 
centralătermică parchet, preț 89.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723-251498 0788-165702. (A4)

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

• etaj ă str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut preț 28.500 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)
• decomandate, etaj 3. 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță parchet st 65 mp. 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)

• circuit, etaj 1. contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577368 (A5)

• etaj X dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (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)

• 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)

• Deva, Bdu! Decebal, bl. C, etaj 6, contorizări, 
mobilat, utilat, preț negociabil. Tel. 0720/551271. 
(1/17.08)

• Mmidecomandate, Deva. Gojdu, etaj 1, bloc 
cărămidă parchet, contorizări, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț negociabil, fără interme
diari. Tel. 223132,222327. (T)

• urgent, Deva, zonă liniștită, etaj 1, balcon 
închis, centrală termică 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, centrală termică 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 ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)

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

Vinzi

Cumperi 

închiriezi 

Schimbi 

CauțiU

• zona Udo, dec., parchet, apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zona Minerului, decomandate, contorizări, 
preț 83 000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Bălcescu, et. 2, amenajări moderne, 
centrală termică, preț 125.000 ron, tel. 
0740/013971. țA2)

• zona Mărăști, amenajat modern, centrală 
termică 2 balcoane, preț 128000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)

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

• etaj 1, cu balcon, parchet, gresie, faianță 
centrală termică ocupabil repede, zona Astoria, 
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 uscâtorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 232808. (A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, eb 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) Aici oscutți hitvrile!

BHtMe/Atr

Intre 3 iulie 27 august.

"c/ (58570)
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PENTRU
CASA TA

MONDIAL CASA
Vă oferă servicii de intermediere vânzări, 

cumpărări, închirieri, administrare locuințe, 
consultanță imobiliară.

Pentru ca dumneavoastră să faceți alegerea, 
potrivită, apelați la serviciile noastre.

dgfh Garant Consulting
11 ani de experiență

vww.țjrMt romaltif^de

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

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

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

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

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.
(55232)

Mondial Casa vă asigură servicii rapide de calitate 
și siguranță în tranzacțiile imobiliare.

DEVA - PIAȚĂ, CLĂDIRE ROMARTA 
ETAJ 1, TEL/FAX 0254.211.075 

CONNEX. 0726.130.557,0726 679 557, 
ORANGE. 0747.779.751, 0740232043.

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR 

ATESTAT 5/ LICENȚIAT
oeva, bd. luliu Maniu, bl.CI, parter 

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004.

www.prima-invest.ro â

Agenția Imobiliară
Deva. IX Caragtale. nr.20 (in spate la U.M. Pompieri) 

223400 
0723/020207

_ 0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdslink.ro
“... aproape de tine...” |

e-mail: casabetania@rdslink.ro “

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

RECLAME

http://www.prima-invest.ro
http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
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Noi aducem 

soarele 
pentru voi!

distribuție apă. Relații la tel.: 731. 517

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

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

Vând garsoniere (19)

“( ine nu iși ia viitorul în propriile mâini, nu 
aven parte de acesta" .

m < onsulting <Irotip - \ A\ .1 >. -lider

x inc in sprijin cu;
-programe <k‘ acumulare de capital pentru copii;
-pensii private l'acullathc;
-acces la fonduri de imeslitii m străinătate.
Partenerii noștri; M< î. < >1 Xl-R A LI. Al 1.1AXZ-TIRI \< .

VMI XI R si \|)T1S< III
I>|- \ \-Bd.22 Ilecenibrie lvl.4 parter

• Deva, etaj 1, 100 mp, occidental, centrală 
termică termopane, ușă metalică 49.000 euro, 
negociabil, tel. 215212. (Al)
• urgent, zona Mărăști, et. 2,3 balcoane, 2 băi, 
contorizări, preț 155.000 ron, tel. 0740/013971. 
(A2)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
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. 235.208,0724/620358 (A6)

• zonă centrală ap. 6 camere, 3 bă, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358. 
(A6)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• urgent, zona I. Corvin, etaj intermediar, 2 
balcoane, 2 băi, centrală termică amenajări 
moderne, preț 40.000 euro, negociabil, tel. 
0740/013971. (A2)

• «ta| 2, zona Gojdu, decomandate, contorizări, 
2 băi, fără modificări, ușă capitonată preț 
150.000 ron, negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723-25149& 232809. (A4)

• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303,0720/387896,0742/005228 
(A5)

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

• 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)

• zona km Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 bă, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau la 
schimb cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus 
diferență tel. 0745-302200.232808 (A4)

I el.0749/597.64S Vând ap. 5,6 camere (09)

sx. fmthieb leqb srl m
• Deva 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică st 130 mp, 240000 ron. tel. 
0722/564004. (Al)

Tel. 0765-243768 0788.189.103
«înființează societăți comerciale in numai zece zile 

ȘM. asigurând toateserviciilenecesare (inclusivstampila).

modifică prin acte adiționale societăți existente 

șjSl * asigură asistența Juridică la redactarea contractelor 

>'K • reprezintă în Instanță interesele persoanelor Juridice.
(59240)

Vând case, vile (13)

Restaurant
Construcții civile si industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț electrocasnice

cohmil. ‘ngajeaza 
contabTutate primară 
CERINȚE:
-cunogunța minime de 
contabilitate;

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

-salariu motivant.

C 9TABIL- SEF
CERINȚE;
-experiență în domeniu nun. 5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE: 

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

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

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

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

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130 463
E-mail: officeaiim.ro 
Site; wwwjlmjQ

(56963)

MULTIMEDIA ROM4Wo

S,
Deva, Aleea Viitorului, Ni.2
(lângâ Crucea Roșie)

L CRIOU DEVA; STR.MARASTiBLSO

SERVICII DE CURĂȚENIE
JVw /ace-metwafenta'

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

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

• nouă Deva, zona Pietroasa P+E+M, SC 240 
mp, 5 camere, 2 bă, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică 2 intrări, 400 mp teren, tel. 0722/564004. 
(Al)

• central, Deva 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
bă, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, apă gaz, 
canalizare, livadă 350000 ron, tel. 215212. (Al)

• urgent, zonă centrală 4 camere, baie, 
bucătărie, curte, st 350 mp, preț 90.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)

• vii P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 bă, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoi n- 
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. 235.208,0724/620358 (A6)

• zonă centrală Deva 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, gară, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)

• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren, 2000 
mp, preț 70.000 lei, tel. 0745/786578 (A8)

• In Deva construcție 2006, P+M, living, 
bucătărie, 2 bă, 3 "domnitoare, teren 600 mp, preț 

105.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

• zona A Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 bă, 
gară, centrală termică teren drept, preț 150.000 
euro, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)

• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250.000 lei, negociabil, tel. 0745/786578 
(A8)

• la 25 km de Deva 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină 
centrală termică ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779288 (A8)

• la 40 km de Deva 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288 (A8)

• Deva zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi* centrală termică termopane, teren 600 
mp, preț 360.000mp, tel. 0746/779288 (A8)

• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron. tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)

• urgent, ki 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)

• în Hunedoara Bdul Dacia, bl. Gl, etaj 4, gaz 
contorizat, balcon închis, faianță vedere spre 
Artima, bine întreținută 30 mp, preț negociabil. 
Tel. 711152. (T)
• sau închiriez garsonieră Deva str. 
Zamfirescu, decomandate, amenajată, balcon 
închis,, mobilată elegant, preț 77.000 ron sau 120 
euro/lună, negociabil, tel. 0720/670305, 

0720/462263. (T)

• decomandate, zonă ultracentrală Lllpia, etaj 
intermediar, ST 36 mp, balcon, parchet, preț 
80000 ron, negociabil, tel. 0726/710903. (Al)

o decomandate, parchet, gresie, faianță etaj 3, 
zona Poliției județene, preț 650 milioane, nego
ciabil, tel. 0762/019418. (Al)

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

• 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 Proțpesului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• confortabilă decomandate, bucătărie, baie, 
balcon mare, 2 focuri gaz, ocupabilă imediat, 
zona Ulpia, tel. 0741/154401,227542. seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
faianță+gresie, laminat, zona M. Eminescu, preț 
83.000 ron, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandate, contorizări, etaj interme
diar, zona Dacia, preț 60.000 ron, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• B-dul Decebal, et. 5, decomandate, contorizări, 
balcon, 80000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia, et 3, semidecomandate, balcon, 52000 
ron, tel. 0745/367893. (A2)
• decomandate, etaj 3, parchet, gresie, faianță 
balcon închis, bucătărie modificată vedere în 
față bine întreținută zona Gojdu, preț 78000 ron, 
neg, tel. 0745-302200,232809. (A4)

• zona Progresul, vedere la stradă, parchet, 
faianță 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 L repartitoare, balcon, parchet zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

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

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

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

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

• decomandate, suprafa(ă mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 90.000 
RON, neg. tel. 231800; 0740-317314. (A9)

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

Cumpâr garsoniere (20)

• mere, Deva, plata imediat, tei. 215212. (Al)

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Cumpâr casâ (14)

S.C. METALOTEX S.A Deva 
închiriază, în Orăștie, Str. 9 Mai, spații ce se pretează 

pentru activitate de producție sau depozite.Informații: zilnic, între orele 8,00 - 16,30, la tel. 0254- 211854, 0724287649, 0749182153 sau la sediul societății din Deva, Str. 22 Decembrie, bl. 4, parter.
(60212).

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

1. Comtim;
2. 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 
persoanele fizice.

• teren 035 ha, pe Valea Bobâlnei. Relații la tel. 
0254/248680. (2/17.08)

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

• teren tn localitatea Boholt, nr. 72, comuna
Șoimuș. Relații la tel. 0721/260278,237647. (T)

• 430 mp teren, toate facilitățile, gaz, apă 
canal, curent, asfalt, împrejmuit gard, la 
soluție definitivă Tel. 0765/246805, 
0721/612008,0254/224114. (5/1408)

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

• Deva, poslblltate construcție suprae
tajată. Relații latei. 0722/442789. (12/16.08)

• Intravilan, <400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235208 
0724/620358. (A6)

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

• Deva, 0 parcele, 740 mp/parcelă fs 22 m, 
facilități, 20000 euro parcelă tel. 0722/564004. 
(Al)

■ 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 intre 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)

• tarat patav construcție posibili- 
tete de parcelare, de la 500 mp ■ 1000 mp - 
10.000 mp până la 20000 mp, zona Zăvoi, 
drumul Archîei, preț negociabil; nu sunt 
agent Tei. 0729V668841. (ST5J8)

• bdi arian, 2M mp, Șoimuș, 6 km de O+A 

drumul spre Bohott zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz. apă energie electrică), preț 
10 euro/mp. negodabe.TeL 235ZB, 072514)18866. 
(A6)

• teren Intravian, în Cristur, 1200 mp, posi
bilitate utilități și construcție, preț nego
ciabil. Tel. 0723/973249. (4/17.08)

• Mravfan ta DN7, intre Deva și Simeria. 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități in, 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)

• teraiedraritan. comuna Leșnic, pădure 
în apropiere, ieșire la șoseaua națională 
9000 mp, preț 3 euro mp. Tel. 217759, 
0746/164081 (6/1608)

• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități in zonă loc drept ți panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg, teL 223400,0724/169301 
(A5)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

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

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

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

e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

• FACULTATEA DE ȘTUNTE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN 8ISTEM EUROPEAN MODERN CU 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIERILE se FAC ZILNIC intre orele 8,00 - 20,00, in perioada 04 Iulie - 21 septembrie 3OOC da luni pâaă MMM tadatv, la 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahută, nr. Ibis, pentru următoarele roactaUzkri de învățământ Mvrctar

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
«cdartans

(leD

nauloMtaut 
la absolvire

științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400
Licențiat in ȘtttnȘe J 

Afaiiii Osii alive
Economie și afaceri 
internaționale Afaceri Internationale .97 3 ani 1BOO Licenfiat tn Economie pi 

atacai internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1400 Licențiat in Marketing

TRANSPORT PERSOANE 
România

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

Wj a vis de McDonalds 
Tel. 0254/234717, 

0742/030201,0724/697859

130 euro dus-înton -15 zile, 
euro dus-intors • 90 zife 1

Vând case la țarâ(17)

• casă, curte, grajd, șură anexe, grădină 90 ari, 
pomi fructiferi, viță de vie, comuna Brănișca 
satul Rovina nr. 84, preț negociabil. Tel. 242994. 
(T)

• casă curte și grădină în Lăpugiu de Jos, nr. 
37. Tel. 0254/242232. (T)

• casă curte și grădină în Lăpugiu de Jos, nr. 
47. Tel. 0254/242232. (T)

• cast, In comuna Vorța nr. 100,2 camere, 
anexe și 65 ari grădină Tel. 232133. (T)

Participarea nu este condiționată de Încadrarea in muncă șl nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la flecare disciplină din planul de Învățământ.
Admiterea ee face prin concura, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat «1 media anilor din liceu, in 
funcție de numărul de locuri la flecare specializare.
Candldatilor U ae Pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar. CD-ul ce conține curaurile universitare, 
prevăzute In planul de Învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților 11 se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate careurile 
universitare șl o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlart etc.).
Studenții venlti prin transfer ln anul II de studii de la alte instituții de Invâfământ superior autorizate/acroditate sunt scutit! 
de taxa de Înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara. Str. Alexandru Vlabută. nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Somețului. nr. SI,
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408962: 0722/883011: 0786/406604; 0740/079838.

(58712)

officeaiim.ro
http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
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• 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)
• DN7, intravilan, st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)

• DN7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)

• DN7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă preț 15 euro/mp, tel. 0746/77928& 
(4»

• lângă cadastru, st 1460 m, preț 60 euro/mp, tel. 
1'%S^779288. (A8)
<Jha Vulcan, șt 5400 mp, fs 50 m, curent, apă, 

pTet 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)

• zona Bejan, Deva, S 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 20 euro/mp. Tel. 231800; 
0745-511776. (A9>

• bd. L Maniu, Deva, S 35 mp, amenajat, 350 
euro/lună Tel. 231800; 0740-317314. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1986, stare bună, acte la zi, 
eventual schimb cu microbuz 8 - 9 locuri, ofer 
diferență Tel. 0723/335189. (T)

• vând Dada 1310, af 1997, instalație GPL, 
taxe la zi, preț 2200 euro, negociabil. Tel. 

0721/865686.(3/18.08)

• vând Super Nova Confort, af 2002, luna 11, 
vopsea metalizată 48.000 km, unic proprietar. 
Tel. 0744/125690. (T)

Auto străine (37)

Decese (75)

ir
U

Un ultim omagiu celui care a fost un bun coleg și un 
bun chinetoterapeut

OLARUIONUȚ
din partea colectivului SC Reflexo - Vital SRL Șibiu. 
Condoleanțe familiei îndoliate.

Comemorări (76)

Cumpăr teren (22)

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

• 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)

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(6/1808)

Vând spații comerciale (25)

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

• Deva, 80 mp, la stradă occidental, termopane, 
gresie, faianță baie, 55.00Q euro, tel. 215212. (Al)

• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro. negociabil. Tel. 235.208. 
0729/018866 (A61

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abrictt cu circular, motor monofazic 1/2, 
preț negociabil. Tel. 0254/263598. (T)

Televizoare (48) Instrumente muzicale (60)

Imobile chirii (29)

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

• vând tv color cu telecomandă marca Pana
sonic, diagonala 70 cm. Tel. 211237. (T)

Materiale de construcții (53)

• 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)

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

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

• vând tractor U 650, cu plug, disc, remorcă 5 
tone, cositoare rotativă; 5 ha teren și casă 3 
camere, cu 55 ari grădină Turdaș, nr. 106. Tel. 
244711. (T)

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

• 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)

Altele (61)

• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.

• vând un trunchi de cireș uscat 1,75 m lungime 
și 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț foarte avantajos. 
Tel. 212272.0723/732560 rt)

Prestări servicii (72)

Anunțăm cu aceeași durere în suflet 
și lacrimi că s-a împlinit un an de 
când ne-a părăsit pentru totdeauna 
bunul și dragul nostru fiu, frate, soț, 
tată, cumnat, unchi, nepot și verișor, 
mr. (r)

BUGĂ SIMION
Rămâi de-a pururi în sufletele noastre 
pentru sufletul tău nobil, iubitor de 
părinți, frate, familie, neamuri și 
respectul manifestat pentru restul 
lumii.

Doamne, ai grijă de el și 
odihnește-l în pace.Familiile îndoliate

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

• zona Bă Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tei. 
0729/018866; 0724/620.358. (A6)

' «i garsonieră în Timișoara, mobilată, Calea 
Buziașului, 100 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)

. • apartament 3 camere decomandate, 2 băi, 
n bilă nouă centrală termică termopane, luliu 
Maniu, 250 euro/lună+garanție, tel. 0745/367893. 
(A2)

• garsonieră zonă centrală amenajări, mobilă 
și utilități, preț 110 euro/lună tel. 0740/013971. 
(A2)

• apartament 3 camere, amenajat modern, 
centrală termică mobilat modem, preț 220

^euro/lună, tel. 0740/013971. (A2)

’’ Ster spre închiriere garsonieră zonă ultracen- 
K\*ală, et. 2, gresie, faință, .parchet, balcon, 
. contorizări,' mobilată și utilată preț 110 

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

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150

. euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

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

Piese, accesorii (42)

• vând piese VW Passat 1992, din dezmembrări, 
absolut tot și motor Mercedes 240 D. Tel. 
0743/021608. (T)

Garaje (43)

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

• kxhbtez garai - hală 60 mp, ideal pentru 
depozit sau alte activități, situat pe Str. 
Plevnei, ieșire și intrare din șoseaua DN, 
vad foarte bun. Tel. 0722/307325. (8/15.08)

Mobilier și interioare (47)

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

• vând moHă 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)

Electrocasnice (56)
Pierderi (62)

• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare, tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586808. (T)

(6/17.08)

• execut la comandă goblenuri pe 
diagramă, orice model, aspect foarte 
frumos. Pun. la dispoziția clientului 
cataloage de prezentare. Informații la 
telefon 0729/942180.

• vând centrală termică Ariston, nouă preț 
negociabil. Informații la tel. 777365. (8022601/ 
16.08)

• vând frigider Arctic 2401, motor nou, 300 ron, și 
bicicletă fete 10 ■ 12 ani, 100 ron. Tel. 0788/940104. 
(T)

• vând frigider Arctic mare în stare foarte bună 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (T)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lazăr Eftimie Sorin. Se declară nul. (1/18.08)

• pierdut camei student pe numele Bucur 
Gabriel Cosmin, eliberat de Universitatea Aurel 
viaicu, Facultatea de științe Economice, Arad. Se 
declară nul. (2/1808'

Matrimoniale (69)

Plante si 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)

• vând 10 -15 purcei, de 8 săptămâni, rasele 
Bazna și Duroc, vaccinați și castrați. Tel. 210900, 
0744/611145.(8/17.08)

• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)

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

Solicitări servicii (71)

• caut femele pentru îngrijire persoană bolnavă
- femeie, permanent Relații la tel. 219934. (T)

• AC Agro Company SRL Deva angajează muncitori 
pentru activitate în domeniul prelucrării produselor 
din carne. Relații la tel. 0254/210804 sau la sediul 
societății din Deva, str. Sântuhalm, nr. 123.

(5/18.08)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!
Informația te privește!

S.C. Asilva Green S.R.L., cu sediul în 
Dobra, Str. Oborului, nr. 42, jud. Hunedoara, orga
nizează concurs pentru ocuparea a două posturi de 
maiștri pentru prelucrarea și impregnarea brută a 
lemnului.

Condiții:

- studii de specialitate;
- experiență în domeniu;

- cunoșterea limbii engleze și chineze.
Dosarele se vor depune la sediul societății.

(6O35S)

S.C. NICULUȚ FOREST S.R.L,

cu sediul în localitatea Lupeni, Str. Tineretului, bl. A7, ap. 48, 
nr. 6, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul „Tăierea și rindeluirea 
lemnului", situat în localitatea Băița, Str. Principală, nr. 156.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, în zilele 
de luni, miercuri și vineri, intre orele 10-13.

Eventualele sesizări și redamații pot fi depuse în termen de 10 
zile de la data anunțului.

(60476)

RECLAME

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga,

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

(42648

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

VARIANTE i

• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează confecționeri textili; relații la 
tel. 0746/031026 și tricoteri pentru mașini de tricotat și 
bobinatori fir; relații latei. 0745/231867.

(11/1.08)

• Societate comercială angajează agenți de vânzări 
pentru orașele Deva și Hunedoara. CV-urile se trimit la 
fax 0254/210945.

(7/1808)

• societate comercială angajează muncitori necal
ificați pe durată determinată (3 luni) și inginer > 
horticultor sau peisagist. Relații la tel. 0745/625759 
sau 0744/707994.

(10/15.08)

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

DATE PERSONALE
NUMB FRSNUMfi IIUMON

VARIANTA ALEASĂ

1 2 ■ ‘ 1 - ■ - 
1 apariția - 40 000101

B apariții. IMHOOQial
nana ari)

I 4 .
1 apariție- .00.000lei 

«arii
B apariții • «DO.MM fel 

ian iama

cuvÂfjB Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu ișl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Victime după erupția unui vulcan
• Pus sub acuzație. Cântărețul britanic Pete Doherty, solistul trupei Babyshambles, a fost pus din nou sub acuzație pentru deținere de droguri de mare risc, a anunțat un purtător de cuvânt din partea poliției londoneze.
A fost pus sub acuzațieLos Angeles (MF) - Haley Joel Osment, fostul copil-star din „Al șaselea simț”, nominalizat la premiile Oscar, a fost pus sub acuzație pentru conducere în stare de ebrietate și deținere de droguri. Actorul, in vârstă de 18 ani, avea o alcoolemie peste limita admisă și deținea marijuana, conform unui comunicat emis de biroul procurorului din Glendale, California. în California, consumul de alcool este interzis persoanelor sub 21 de ani.Pe 20 iulie, actorul a fost spitalizat din cauza unei fracturi la umăr, a unor coaste fisurate și a unor multiple contuzii. Osment a pierdut controlul mașinii sale, vebiculul a ieșit de pe șosea, s-a izbit de un zid, după care s-a răsturnat, a spus locotenentul Greg Sisneros, din partea biroului șerifului orașului Los Angeles.

r

Osment
(Foto: EPA)

Quito (MF) - Cinci ecuado- rieni au murit, 13 au fost răniți iar alte 60 de persoane au fost date dispărute în urma erupției vulcanului Tungu- rahua, din sudul Ecuadorului, au anunțat autoritățile locale, citate de AFP.Șapte dintre răniți sunt din orașul Riobamba, iar șase din Penipe. în urma erupției, 20.000 de hectare de teren cultivat au fost distruse iar 3.200 de persoane care locuiesc în apropierea muntelui au fost evacuate. Președintele Alfredo Palacio și opt dintre miniștrii ecuadorieni erau așteptați să sosească la fața locului.Craterul vulcanului este situat la o altitudine de 5.029
Queen pregătește un nou album

Misiunea StereoWashington (MF) - NASA a prevăzut lansarea, pe 30 august, a două sonde, în cadrul misiunii Stereo, însărcinate să furnizeze informații originale despre exploziile solare și efectele acestora asupra mediului terestru, au anunțat cercetătorii americani. Stereo (Solar Terrestrial Relations Observatory) constituie a treia misiune din cadrul programului STP (Solar Terrestrial Probes - Sonde terestre solare) creat de NASA. Misiunea, prevăzută pentru o durată de doi ani, implică utilizarea a două sonde aproape identice. Una dintre aceste sonde va precede Pământul, iar cealaltă îl va urma, în timpul rotației acestuia în jurul Soarelui.

Recom
pensă 
Londra (MF) - La 
comemorarea a 29 
de ani de la moartea 
lui Elvis Presley, un 
site de internet oferă 
o recompensă de 3 
milioane de dolari 
oricui îl găsește în 
viață pe regele rock- 
’n'roll-ului. Regizorul și 
actorul american 
Adam Muskiewicz a 
dedarat că el și un pri
eten al său, producă
tor de dnema, au cre
at site-ul de internet 
wwww.elviswant- 
ed.com pentru a-și 
face publicitate și 
pentru ca publicul să 
se implice într-un 
documentar inde
pendent care va 
explora mrtul con
form căruia Elvis ar 
mai fi în viață.

■ Cei doi membri ai tru
pei Queen vor înregistra 
un nou album împreună 
cu Paul Rodgers.Londra (MF) - La 15 ani de la moartea lui Freddie Mercury, cei doi membri ai trupei Queen se vor întoarce în studio, în octombrie, pentru a înregistra un nou album împreună cu Paul Rodgers.„Am discutat cu Paul Rodgers și confirmăm că vom

Paul Rodgers și Brian May (Foto: epa)

Mel Gibson a fost condamnat

Cinci purceluși s-au născut miercuri, la grădina zoologică din Copenhaga.(Foto: EPA)______ ______ ___ . ....... ......  _ . .... .............. .

■ A primit trei ani de 
supraveghere judiciară, 
amendă de 1.300 de dolari 
și un an la dezintoxicare.Los Angeles (MF) - Actorul și regizorul Mel Gibson a fost condamnat la trei ani de supraveghere judiciară pentru conducere în stare de ebrietate, transmite AFP, citând surse judiciare. Mel Gibson, care nu a fost prezent la tribunal în momentul în care judecătorul a dat sentința, a fost condamnat și la plata unei amenzi de 1.300 de dolari.Actorul va trebui să participe la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi (AA) timp de un an și să urmeze un program de dezintoxicare timp

Portret rar al reginei ScoțieiLondra (MF) - Un mic portret al reginei Mary a Scoției, despre care s-a crezut că este o copie târzie a altui portret și care a stat multă vreme într-un depozit al unei galerii, a fost identificat ca fiind o imagine rară realizată în timpul vieții sau imediat după moartea femeii. Cu ajutorul dendro- cronologiei, o metodă de estimare a vechimii lemnului, specialiștii de la National Portrait Gallery din Londra au stabilit că portretul a fost pictat în perioada 1560 - 1592. Mary s-a născut în 1542 și a fost executată în 1587, ceea ce înseamnă că portretul a fost pictat în timpul vieții sau imediat după moartea acesteia.

Autobiografia lui Grass (Foto: epa)

Curăță cenușa de pe acoperișul
casei (Foto: EPA)de metri și la o distanță de 135 de kilometri de capitala Quito.. Potrivit Institutului de Geofizică, activitatea vulcanului are tendința de diminuare, după ce a atins punctul maxim în jurul orei 08.00 GMT (11.00, ora României).
începe înregistrările în luna octombrie”, a declarat chitaristul Brian May într-un interviu pentru The Independent. „Vom face înregistrările în ritmul nostru, este important să ne facă plăcere și să avem un climat propice pentru a crea”, a adăugat May.Paul Rodgers, fost solist al trupelor Free și Bad Compa ny, a însoțit membrii trupei Queen pentru o serie de concerte care au avut loc în 2001, iar în 2005 a participat la primul turneu al grupului de la decesul fostului solist, Freddie Mercury.Din vechea componență a trupei Queen au mai rămas chitaristul Brian May și toboșarul Roger Taylor. Basistul Roger Deacon a decis să pună capăt carierei muzicale și nu a participat nici la turneul din 2005.

Mel Gibson a primit trei ani cu suspendare (Foto: epa)de trei luni. Lui Mel Gibson i s-a suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de trei luni. Starul ar fi trebuit să compară în fața unui
Se vinde ca pâinea caldăBerlin (MF) - Librăriile germane fac cu greu față cererilor mari pentru autobiografia lui Giinter Grass, după ce laureatul premiului Nobel pentru literatură a mărturisit că a făcut parte din trufele naziste Waffen SS, în al doilea război mondial. într-o singură zi, un sfert din stocul de exemplare de la librăria Dussman din Berlin se epuizase, iar librarii au pus acest lucru pe

AvellineNăscută în zodia Scorpion, îi plac fotbalul, mașinile și muzica.
(Foto: Traian Mânu)

tribunal pe data de 28 septembrie, dar avocații acestuia au cerut ca audierea să aibă loc mai devreme. Regizorul „Patimilor lui Hristos”, 
seama confesiunilor șocante făcute de scriitor. Autobiografia sa, „Beim Haeuten der Zwiebel” („Decojind ceapa”), ar fi trebuit să fie lansată pe piață în 1 septembrie, dar apariția a fost devansată în urma controverselor stârnite de mărturisirea lui Grass. Editura Steidl a livrat 130.000 de exem. plare din tirajul inițial de 150.000 și are de gând să mai tipărească 100.000 de exemplare. 

în vârstă de 50 de ani, a fost oprit de poliție pe când conducea cu o viteză de două ori peste limita legală, in Malibu, California. Gibson a picat testul cu fiola, a fost arestat și apoi eliberat pentru o cauțiune de 5.000 de dolari. Actorul a făcut în timpul arestării câteva comentarii antisemite dure la adresa polițiștilor, spunând că că evreii sunt responsabili pentru toate războaiele din lume.Nu este pentru prima dată când Mel Gibson, care aparține unui curent radical al Bisericii Catolice, dă glas convingerilor sale antisemite. Actorul și-a cerut, ulterior, scuze pentru afirmațiile cu caracter antisemit făcute în timpul arestării.

Modă Cântăreața Anas- tacia și-a prezentat, joi, colecția de modă „Anas- tacia by s.Oliver” într-un magazin din Hamburg.(Foto: EPA)

http://www.elviswant-ed.com

