
Panoramic
Dezvăluirile 
lui Gușă

fWț Actualitate Sport
; UE aduce crește- N»«*| Campioana la

J mm rea salariilor jMh defilare
/p. 2 • “ /p. 5 /p. 7

Magazin
Hispanicii, pre
miali pentru filme

/p. 12

Aii: Oferte tecwri
FONDAT 1989

APARE LA DEVA

Tel.0254/211275

Anul 17, nr. 4359

Luni
21 august 2006

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

Vremea va fi instabilă. Vântul va sufla 
slab. Posibil furtună Piscine "scolar-electorale"
dimineața la prânz seara

■ Construirea de pisci
ne în școli este o idee 
ce se vrea valorificată 
începând cu anul 2007.

Deva (S.B.) - Deși majori
tatea școlilor din România nu 
au nici măcar autorizație sa
nitară, Ministerul Lucrărilor

Publice și Amenajarea Teri
toriului lansează o “bombiță" 
electorală - piscina școlară.

Ministrul delegat Laszlo 
Borbely susține că acesta este 
un proiect util, că școlile 
românești au nevoie de ast
fel de piscine și că există 
nenumărate solicitări în în
treaga țară. Unitățile școlare

care vor beneficia de piscine 
interioare vor fi selectate du
pă criterii stabilite de minis
ter. în primul rând în funcție 
de numărul de copii dintr-o 
școală, apoi de spațiu etc. 
Piscinele care se vor construi 
vor fi moderne și vor funcțio
na și,acoperite. O piscină de 
aproximativ 25 de metri ar

putea costa până la 200.000 de 
euro. Construirea piscinelor 
în școli se află deocamdată în 
stadiul de proiect. „Școlile 
sunt proiectate după proiecte 
din anii '70. E o idee bună, 
dar școlile ar trebui, în acest 
caz, reproiectate”, susține 
insp. șc. prof. Simion Molnar 
de la ISJ Hunedoara.

Echipa SUA a stabilit un record mondi
al în proba masculină de 4x100 metri liber. 
Michael Phelps, Neil Walker, Gullen Jones 

' , și Jason Lezak au îmbunătățit cu 71 de suti- 
, mi precedentul record deținut de ștafeta

Africii de Sud (3:13.17) din 15 august 2004, 
la JO de la Atena. (Foto: epaj

i_________ :_______

Dacă știi, scrie-ne!
Deva (C.L.) - Ai trecut printr-o întâmplare 

deosebită? Ai vreun hobby sau deții vreun 
record aparte? Ai fost protagonistul unei 

povești deosebite cu happy-end, 
sau din contră un episod dra
matic ți-a marcat întreaga 

viață? Se întâmplă ceva deosebit pe strada 
ta? Scrie-ne pe adresa redacției, Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), 
sau trimite-ne un mail pe adresa 
adrian.salagean@informmedia.ro.

CUVÂNTUL LIBER
X Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

Azi începe bac-ul de toamnă
■ Cei care nu reușesc 
la bacalaureatul de 
toamnă mai pot încer
ca doar contra cost.

Deva (S.B.) - Pentru probele 
scrise de la sesiunea de toam
nă a examenului de bacalau
reat s-au stabilit cinci variante 
de subiecte, în loc de trei ca

până acum. Subiectele sunt 
transmise pe suport magnetic 
nemaifiind necesară transpor
tarea lor în saci. A doua 
sesiune a bac ului începe cu 
probele orale. Astăzi și mâine 
se va derula proba orală la 
Limba și literatura română. 
Probele scrise se vor desfășura 
în intervalul 28 august - 1 sep
tembrie. La această sesiune, în

Avantaje pentru angajatori

In timp ce se întorcea cu 
familia de la Geoagiu-Băi, 
medicul Ioan Barbu a fost 
implicat într-un accident de 
circulație în care și-a pierdut 
viața /p3. (Foto: Traian Mânu)

județul nostru s-au înscris 340 
de candidați, elevii respinși la 
prima sesiune și cei care au 
rămas corigenți în vară. Cei 
picați și de această dată vor 
putea susține examenul și în 
vara lui 2007, dar numai con
tra cost, în funcție de tarifele 
practicate de unitatea de 
învățământ la care îl vor orga
niza.

Modificări
Deva (C.P.) - Proiectul 

legislativ de modificare a 
Codului Muncii prevede 
facilități pentru angajați. 
Referire se face la 
salariații care lucrează 
noaptea, dar și la minorii 
care vor avea dreptul la 
o pauză de masă de 30 de 
minute. /p.3

Populația României
Populația României era, la 1 ianuarie 2006, de 21:610.200 
locuitori. Regiunea de dezvoltare Vest (județele Arad,

f Îaraș-Seven’n, Hunedoara, Timiș) deține 8,9% în populația 

*Vdru.

■ Patronii au facilități 
dacă angajează per
soane greu încadrabile 
pe piața muncii.

Deva (C.P.) ■ între acestea 
se numără persoanele peste 
45 de ani sau care mai au 3 
ani până la pensionare, dar și 
întreținătorii unici de familie. 
Angajatorii primesc lunar, pe 
o perioadă de 12 luni, pentru 
fiecare persoană angajată din 
aceste categorii o sumă egală 
cu un salariu de bază minim 
brut pe țară garantat în plată, 
în vigoare. în plus, sunt scu

tiți pe o perioadă de 12 luni 
de plata contribuției datorate 
la bugetul asigurărilor pentru 
șomaj pentru aceste persoane. 
Prin programul de mediere 
desfășurat de AJOFM Hune
doara pe parcursul lunii tre
cute s-au ocupat 2.111 locuri 
de muncă, dintre acestea 1.474 
locuri de muncă pe perioadă 
nedeterminată. în cadrul 
acestui program au fost anga
jați: 276 de șomeri peste 45 de 
ani, 18 șomeri unici 
întreținători de familie, 29 de 
absolvenți ai instituțiilor de 
învățământ și 1.788 din alte 
cateeorii de persoane

Neltl Ban-Fîn- 
tînă și invitații 
săi au oferit un 
spectacol fol
cloric de înaltă 
ținută celor 
prezenți în 
Parcul 
Tineretului din 
Simeria cu 
ocazia 
•‘Zilelor 
Orașului”, /p.6

(Foto: Sorin Flori)

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro


PANORAMIC /2luni, 21 august 2006

•Uciși. Un palestinian înarmat a împușcat 
mortal, sâmbătă, un militar israelian în Cis
iordania, a anunțat armata israeliană, citată 
de Reuters. Un alt militar israelian a fost 
ucis, sâmbătă, într-un raid desfășurat de ar
mata statului evreu în estul Libanului, în 
timp ce alți doi au fost răniți.

Avertisment
Cairo (MF) - Președin

tele egiptean Hosni Mu
barak a avertizat, in
tr-un interviu publicat 
sâmbătă, asupra unui e- 
ventual atac militar îm
potriva Iranului. Consi
liul de Securitate al 
ONU a cerut Iranului 
să-și suspende activită
țile de îmbogățire până 
la sfârșitul lunii, după 
ce Teheranul nu a reușit 
să convingă comunita
tea internațională că 
cercetătorii săi încearcă 
să obțină energie în sco
puri civile și nu bombe 
nucleare. Washingtonul 
a refuzat să elimine po
sibilitatea unui atac mi
litar, ca o posibilă solu
ție la această criză. 
„Conflictul dintre State
le Unite și Iran trebuie 
să fie rezolvat pe cale di
plomatică și prin dialog 
direct, deoarece orice a- 
tac asupra Iranului pre
supune distrugerea sta
bilității în regiune și în 
lume”, a afirmat Muba
rak.

Hosni Mubarak (Foto: epa)

Cozmin Gușă
: (Foto: arhivl)

I Dezvălui- 
! rile lui 
I Gwșă 
î Buore^i (MF) - Pre- 
; ședințele PIN, Coz

min Gușă, a susținut, 
ieri. îhtr-o conferință 
de presă, că senato
rul independent loan 

| W) este încă ofi
țer activ" și că vice- 
președntele PNL 
Teodor Meleșcanu a 
fost, înainte de 1989, 
.ofițer acoperit". Li- 

; derul PIN a apreciat 
că ti jurul CNSAS are 

i loc o .mascaradă de 
negocieri subterane”, 
din cauză că, săptă
mâna viitoare, vor fi 
luate in cfccuția Cole
giului .nume grele’, 
în replică, Talpeș a 

apreciat că declarații
le lui Gușă nu mai au 
nevoie de nidun co
mentariu. Teodor

i Meleșcanu a dedarat 
că nu a fost ofițer 
acoperit al Securității, 
precizând că acuzații
le pe care i le-a adus

i frt acest sens Gușă se 
i nscriu în .declarațiile 
î teribile" ale acestuia.

de militari în Liban, dezamăgind ONU și SUA, care sperau 
că Parisul va furniza un contingent considerabil și va asigu
ra comanda FINUL, a cărei misiune este de a supraveghea 
respectarea armistițiului dintre Israel și Hezbollah. (Foto: epa)

Au debarcat Circa 50 de militari francezi aparținând 
forțelor ONU de menținere a păcii au ajuns, sâmbătă, în 
sudul Libanului, acesta fiind primul contingent menit să 
consolideze FINUL. Franța a promis că va trimite circa 200

HHlM /
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Armistițiul a fost încălcat

Zeci de talibani uciși
Kandahar (MF) - Mai mult de 70 de re

beli talibani au fost uciși, în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, într-o confruntare 
cu forțele afgane și NATO în sudul Afganis
tanului.

„Pot confirma că au fost uciși 71 de tali
bani”, în urma unei confruntări de durată 
desfășurate în districtul Panjwayi din pro
vincia Kandahar, a declarat guvernatorul 
districtului, Niaz Mohammad Sarhadi.

în cursul confruntării, au fost uciși și 
patru polițiști afgani, alți trei au fost răniți 
și trei sunt dați dispăruți.

Confruntarea cu un grup de câteva zeci 
de talibani a avut loc într-un bazar din dis
trictul Panjwayi, la 35 de kilometri vest 
de Kandahar.

■ Secretarul general al 
ONU, Kofi Annan, con
sideră raidul israelian o 
încălcare a armistițiului.

New York (MF) - Secretarul 
general al ONU, Kofi Annan, 
a apreciat că raidul aerian is
raelian de sâmbătă din Liban 
a încălcat armistițiul ONU și 
s-a declarat profund îngrijo
rat de acest incident.

Conform unei declarații 
ONU, Annan a discutat cu 
premierul libanez, Fouad Si
niora, și cu prim-ministrul is
raelian Ehud Olmert.

„Secretarul general este 
profund îngrijorat de încălca
rea, de către partea israelia
nă, a încetării ostilităților 
prevăzute de Rezoluția 1.701 a 
Consiliului de Securitate”, se 
arată într-o declarație a pur
tătorului de cuvânt al lui 
Annan.

Orașul Siddiqine din sudul Libanului, lovit de raidul israelian de 
sâmbătă (Foto: EPA)

Israelul a declarat că atacul 
asupra unei poziții Hezbollah 
din estul Libanului a fost o 
acțiune defensivă, având 
drept scop stoparea livrărilor 
de armament din Siria și Iran

către Hezbollah.
încălcări aeriene

Declarația ONU adaugă că, 
potrivit informațiilor transmi
se de trupele de menținere a

păcii din Liban, „au avut loc 
și câteva încălcări aeriene ale 
armistițiului”.

„Toate aceste încălcări ale , 
Rezoluției 1.701 a Consiliuliy 
de Securitate pun în pericof 
calmul fragil obținut după 
multe negocieri și subminea-i 
ză autoritatea guvernului li
banez”, afirmă textul, adău
gând: „Secretarul general cere 
în continuare tuturor părților 
să respecte strict embargoul 
asupra armamentului, să dea 
dovadă de reținere maximă, 
să evite acțiunile provocatore 
și să dea dovadă de respons-' 
abilitate în ceea ce privește 
implementarea Rezoluției 
1.701”.

Israelul susține că nu a în
călcat prevederile rezoluției, 
care îi permite să acționeze în 
scopuri de autoapărare, acu
zând în schimb Hezbollah că 
a încălcat armistițiul prin în
cercarea de a obține arme.

Manevre militare în Iran

Aniversare Cetățenii afgani au aniver
sat sâmbătă, la Kandahar, 87 de ani de inde
pendență a țării lor de sub dominația bri
tanică. (Foto: EPA)

Teheran (MF) - Zeci de mii 
de militari iranieni au 
început, sâmbătă dimineață, 
importante manevre în mai 
mult zone din țară, a anunțat 
presa iraniană.

Manevrele au avut loc în 16 
provincii din zonele de nord, 
nord-vest, sud și sud-est ale 
țării, sunt destinate pregătirii 
forțelor iraniene pentru a face 
față simultan unui atac în 
diferite zone și au fost inițiate 
pe fondul tensiunilor tot mai 
mari în relațiile cu țările 
cocidentale din cauza dosaru
lui nuclear.

Un important oficial mili
tar a declarat că Iranul tre
buie să se pregătească în 
eventualitatea unui atac din 
partea Israelului sau a 
Statelor Unite.

Armata iraniană a lansat 
rachete tactice și va testa și 
rachete sol-apă, în cursul apli
cațiilor militare desfășurate

ieri, a anunțat televiziunea de 
stat de la Teheran.

în cursul zilei de ieri, au 
fost testate rachetele tactice 
sol-sol Saeqa, de producție 
iraniană, cu o rază de acțiune 
de 80 - 250 de kilometri, a pre
cizat televiziunea iraniană, 
adăugând că urmează să fie 
testate și rachete sol-apă.

Gardienii revoluției, aripa 
ideologică a armatei iraniene, 
care dispune de structură de 
comandă separată de restul 
armatei, au organizat în 
aprilie aplicații în Golf, în 
cursul cărora a testat noi 
rachete și echipamente mil
itare.

Iranul urmează să 
răspundă, la 22 august, unei 
oferte internaționale care 
implică suspendarea progra
mului de îmbogățire a urani
ului, în schimbul unor con
cesii comerciale și de ordin 
tehnic.

Procesiune și atacuri
Atacurile din Bagdad 

au provocat moartea a 
cel puțin 15 persoane 
și rănirea altor 200.

Bagdad (MF) - Sute de 
mii de pelerini șiiți au par
ticipat, ieri, la comemora
rea morții celui de-al șapte
lea imam șiit, Mussa al-Ka- 
zim, reuniți în jurul mau
soleului acestuia de la Bag
dad, unde au putut fi auzite, 
o serie de explozii, relatea
ză AFP.

Bărbați, femei și copii, 
majoritatea îmbrăcați îri 
negru, s-au reunit în fața 
mausoleului de Kazimiyah, 
în vestul Bagdadului.

Mulți dintre ei, venți de 
pe întreg teritoriul țării, au 
mers pe jos, în picioarele 
goale, timp de mai multe

zile, pentru a ajunge în ca
pitală.

Ei comemorează moartea 
lui Mussa al-Kazim, cel 
de-al șaptelea dintre cei 12 
imami ai religiei șiite, care 
a murit persecutat la Bag
dad, în 799.

Atacurile asupra peleri
nilor au provocat moartea 
a cel puțin 15 persoane și 
rănirea altor 200, a anunțat 
ministrul irakian al 
Sănătății, citat de Reuters.

„Cele mai multe atacuri 
au loc în timp ce pelerinii 
traversează regiunile din, 
apropiere de Kazimiyah”, a„ 
declarat un purtător de cu
vânt, referindu-se la locul 
în care se află mormântul 
sacru al imamului șiit 
Mussa al-Kazim. unde au 
ajuns sute de mii de pele
rini.
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• Fonduri. Consiliul de export va 
subvenționa cu 50% asociațiile și 
patronatele în realizarea de studii de piață și 
pe produse. Prin susținerea financiară sunt 
avute în vedere valorificarea potențialului de 
export pentru produsele românești, creșterea 
și diversificarea exportului. (C.P.)

Moartea a lovit din nou

Botez în peșteră. Doi membri ai asociați-
- yi de ecologizare „Petro Aqua" din Petroșani 

Și-au botezat copilul în Peștera Bolii, aflată la 
intrarea în municipiu. Asta după ce tot aici, 
la începutul primăverii a avut loc o cununie 
religioasă. Părinții copilului susțin că au dorit 
să-și boteze fiul lanis, în natură, dat fiind 
faptul că și ei sunt împătimiți ai naturii. (T.S.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.strola@informmedia.ro

Ungurii vor 
România lor!

Intr-o țară în care până când și Leana din 
capu1 satului a lăsat deoparte discuțiile 
elevate despre telenovele și, aplecată mai 

mult sau mai puțin igienic lângă ugerul 
Joianei, discută cu Mărie despre turnătorii de 
la Secu, este de la sine înțeles că pe nimeni 
nu mai interesează ce fac UDMR-iștii. Mai 
ales acum când pe lângă Securitate avem și 

•s 'eci de mii de reluări de la nunta Iu1 Irinel cel 
• ' Mic și Monica gură de Aur.

■ Două accidente sol
date cu doi morți și 
șapte răniți au avut loc 
în acest week-end.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - La ieșirea din loca
litatea Bobâlna a avut loc, 
ieri, în jurul orei 14:30, un 
accident în urma căruia și-a 
pierdut viața medicul Barbu 
Ioan. Din primele cercetări 
ale Poliției reiese că doctorul, 
împreună cu familia, se întor
ceau dinspre Geogiu-Băi într- 
un autoturism Ford.

Din partea opusă, con
ducătorul unui VW Passat a 
intrat cu viteză foarte mare 
într-o curbă și nu a mai putut 
stăpâni mașina. Rezultatul: 
Volkswagenul a ajuns pe con- 
trasens izbind frontal Fordul.
Cine conducea ?

în urma impactului loan 
Barbu a murit pe loc, ceilalți 
patru pasageri suferind răni 
mai mult sau mai puțin 
grave.

4X 
■W

Oricum, revenind la UDMR, nimeni nu 
observă că, prin vocea vicepreședin
telui lor Laszlo Borbely, se agită-n draci stea

gul autonomiei teritoriale. Zice Brobely că 
„dacă nu obții prin metode politice, autono
mia bineînțeles, atunci se ia poziție la nivel 
de reprezentanți ai minorităților. Și tot la o 
aprobare în Parlament ajungem", încheie tipul 
ăsta. Așa că, în timp ce ai noștri ca brazii, se 
bat în dosare și în comisioane, UDMR-ul con
tinuă să tacă și să facă. Obișnuiți să fie nelip
siți de la guvernare cu procentul lor de șase 
la sută UDMR-ul își clădește încet, încet, dru
mul spre autonomie. Și asta pentru niște mâni 
ridicate prin Parlament, cu care au asigurat 
PSD-iștilor, CDR-iștilor și actualmente Alianței 
fotolii calde sub fundurile lor de neica-

Petru Vaidoș

nimeni. Dar așa cum știm cu toții politica e 
curvă. Păcat că plata pentru serviciile prestate 
prin budoarele Parlamentului cade pe umerii 
românului de rând.

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

Bani pentru Mintia
Deva (T.S.) - Societatea Co

mercială Electrocentrale Deva 
ar putea contracta un credit 
de 67,9 mil. de euro, în ve
derea asigurării parțiale a re
surselor financiare necesare 
pentru realizarea proiectului 
de reabilitare a Grupului nr.l 
de 210 MW.

Ministerul Finanțelor Pu
blice va garanta în proporție

Cercetașii caută „comoara"
Deva (S.B.) - Centrul Local 

Deva al Organizației Naționa
le a Cercetașilor din România 
a organizat, în perioada 17 - 24 
august, Câmpul cercetășesc 
„în căutarea comorii”, loca
lizat în zona de deal din sudul 
Munților Metaliferi de la.Ren- 
ghet - județul Hunedoara. Du
pă un drum obositor cu tre
nul, joia trecută, în Gara Si
meria, s-au întâlnit două gru-

Cercetași la jurământ

Unul dintre pasagerii VW Passat a suferit o rană gravă la piciorul stâng (Foto: T. Mânu)

Una dintre probleme apă
rute la locul accidentului a 
fost cine este cel care a con
dus mașina ucigașă? Și asta 
deoarece, potrivit martorilor, 
șoferii ar fi făcut schimb 
între ei. Polițiștii aflați la fața

Drepturile angajaților
■ Modificarea Codului 
Muncii reglementează 
raporturile patron- 
angajat.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Conform modifică
rilor aduse Codului Muncii, 
angajatorii sunt obligați să 
informeze salariații angajați 
cu contract individual de 
muncă pe durată determinată 
despre locurile de muncă 
vacante sau care vor deveni 
vacante, corespunzătoare pre
gătirii lor profesionale, și să 
le asigure accesul la aceste 
locuri de muncă în condiții 
egale cu cele ale salariaților 
angajați cu contract indivi
dual de muncă pe perioadă 
nedeterminată. Această infor
mare se face printr-un anunț 
afișat la sediul angajatorului, 
iar o copie a anunțului va fi 

de 80 la sută acest împrumut, 
precum și dobânzile, primele 
de asigurare și alte costuri 
aferente. Rambursarea credi
tului va fi asigurată de Soci
etatea Electrocentrale Deva. 
Această măsură de ajutor de 
stat va fi notificată de Consi
liul Concurenței, conform re
glementărilor în vigoare în 
domeniul asigurărilor de stat.

puri de cercetași din Drăgă- 
șani și Găești, cu cercetașii 
din Deva. Toți s-au deplasat la 
Renghet - Geoagiu, punctul de 
plecare în camp. Locul de 
campare a fost stabilit pe 
„Dealul lui Bogdan”, un pla
tou pitoresc deosebit, cu sur
să de apă, zonă împădurită cu 
vizibilitate mare spre împre
jurimi. Acolo, după ridicarea 
drapelului și înmânarea eșar
felor personalizate tuturor cer
cetașilor, au început să se 
desfășoare activitățile speci
fice cercetășești: pregătirea 
hranei, construirea de obiecte 
utilitare din crengi și sfoară, 
deplasări în grupuri mici pe 
trasee dificile, vizite la stână, 
discuții cu sătenii din zonă 
pentru a afla cât mai multe 
despre „comoară”. 

locului nu au dat un răspuns 
acestei întrebări până la 
finalizarea anchetei. Sâmbătă 
seara un alt accident soldat 
cu un mort și rănirea gravă 
a trei pasageri a avut loc la 
ieșirea din localitatea Hațeg.

transmisă sindicatului sau 
reprezentanților salariaților.

Proiectul legislativ pre
vede că salariații cu contract 
individual de muncă pe du
rată determinată nu vor fi 
tratați mai puțin favorabil 
decât salariații permanenți 
comparabili, numai pe mo
tivul duratei contractului in
dividual de muncă, cu excep
ția cazurilor în care trata
mentul diferit este justificat 
de motive obiective.

„Majoritatea modificărilor 
vor veni în sprijinul anga
jaților pentru a-i feri de posi
bile abuzuri din partea pa
tronilor. Includerea explicită 
a cestora în Codul Muncii 
este un lucru binevenit”, a 
declarat Petru Vaidoș, liderul 
sindicatului Siderurgistul Hu
nedoara.
Ore suplimentare

O altă prevedere se referă 
la faptul că salariații de noap

“Surprinde momentul”
iii

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.

CONCURS

Conducătorul unui Ford 
Transit a intrat pe contrasens 
lovind o mașină care circula 
regulamentar.

în urma impactului pasa
gerul din dreapta a murit pe 
loc.

te beneficiază fie de program 
de lucru redus cu o oră față 
de durata normală a zilei de 
muncă, pentru zilele în care 
efectuează cel puțin trei ore 
de muncă de noapte, fără ca 
aceasta să ducă la scăderea sa
lariului de bază, fie de un spor 
la salariu de minimum 15 la 
sută din salariul de bază pen
tru fiecare oră de muncă de 
noapte prestată.

în cazurile în care durata 
zilnică a timpului de muncă 
este mai mare de șase ore, 
salariații au dreptul la pauză 
de masă și la alte pauze, în 
condițiile stabilite prin con
tractul colectiv de muncă a- 
plicabil sau prin regulamen
tul intern.

Tinerii în vârstă de până la 
18 ani beneficiază de o pauză 
de masă de cel puțin 30 de 
minute, în cazul în care dura
ta zilnică a timpului de mun
că este mai mare de patru ore 
și jumătate.

mailto:tiberiu.strola@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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au» medtdnel mWtere m Români»
1456 * A încetat din viață lamu de Hunedoara, în tabăra 

lângă Belgrad.
1723 -A murit Dimitrie Cantemir, 
domn al Moldovei (1710-1711), cărtu
rar de talie europeană (n. 1673).
1925 - S-a născut actorul Toma Cara- 
qlu (foto) (m, 1977)._______________
1928 - S-a născut actorul Jean Con- 
«Mfe_______________________ ___

1939 - 5-a născut cântărețul american Kenny Rogers.
1940 - A murit, în urma unui atentat, la Mexico City.
Lev Davidovlci Troțkl, om politie rus (n. 1879)._________
1959 - Prejedlntele american Dwight Elsenhower 
proclamă grupul de insule Hawai drept al SO-lea stat te- 
deral al SUA.___________ _
1968 - Intervenția în Cehoslovacia a trupelor sovietice ;! 
a unor state participante la fostul Tratat de la Varșovia 
(România nu a participat).

o

ft*

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

Cer temporar noros. Maxima va fi de 
29°C, iar minima de 10°C.

Prognoza pentru două zile
Marți. Cer temporar noros. Maxima va 

fi de 25°C, iar minima de 8°C.
Miercuri. Cer mai mult noros. Tempe

ratura maximă 23°C. Minima va fi de 10°C.

Calendar Creștin-Ortodox_________ f
Sf. Ap. Tadeu (Levi), Sf. Muceniță Vasa; Sf.Mc. Romul preo

tul, Donat și Silvan diaconii și Venust.

Soluția Integramel din numărul precedent D ~ H - C - I - NELOCUITI - SARACA - N - SECAT - 
RAF - RT - AF - FO - STAB - ADAM - E - TRADARE - FD - EM - MAT - EP - AVA - A - UȘOARA 
- 0T - CRI - NUDA - SUT - T - LATI - STROP - AICI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
!►»

Calendar Romano-Catolic_____________
Sf. Pius al X-lea, pp.

Calendar Greco-Catolic
Ss. luda tadeul, ap.; Ss. basa și fiii ei, m

Localitatea................................. |
Sunteți abonat la Cuvântul liber? !

Energie electrică _ ___________________ ___ ___
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8.30 - 16.00 în localitățile Renghet și Fântâna Rece.

Gaz metan ________. _ . ___
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe str. M. Sadoveanu, Zăvoiul și Flamingo 

și în localitatea Archia.

Apă ______
Astăzi, furnizarea apei potaDile va fi întreruptă în muni
cipiul Hunedoara, Pești; și Hășdat, cu începere de la 
ora 22.00. întreruperea se va finaliza în data de în 22 

august, ora 22.00.

Shaorma de pui
Ingrediente: lipii, 400 g carne de pui 

dezosată, sare, piper, condimente, 1 gălbe
nuș de ou, 200-230 ml ulei, 1 linguriță 
muștar dulce, 100 ml smântână, 2 castraveți 
murați mici, 1 ceapă mică, 200 g varză albă, 
2 roșii mici, cartofi prăjiți.

Mod de preparare: Se taie puiul cubulețe. 
Se freacă cu ulei (2-3 linguri), condimente 
(sare, piper, cimbru, boia dulce, usturoi 
praf, condimente pentru pui). Se lasă la 
marinat aproximativ 2 ore. între timp se 
face maioneza dintr-un gălbenuș de ou crud 
(se poate pune încă un gălbenuș fiert), 
muștar și 200 ml ulei. La sfârșit se pune 
smântână și 2-3 căței de usturoi pisați. Se 
pune sare după gust. Se dă la frigider. Varza 
se taie fideluță și se freacă cu sare. Ceapa 
și castraveții murați se taie julienne. Roșiile 
se taie felii orizontale, subțiri. Carnea se 
frige în tigaia de teflon.

(Foto: arhivă)I Poftă bună!
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7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

8:10 Shirley Temple, copilul 
•rl minune (biografic,

SUA 2001). Cu: 
Connie Britton, Colin 
Friels, Hinton Battle. 
R.: Nadia Tass

9:45 Luptători pentru 
NATO 

1035 Delhi și Calcutta (do
cumentar, India) 

1130 Bucuriile muzidi. Me- 
zzosoprana lulia Bud- 

uceanu
120 Justiție militară (serial, 

SUA 2001). Cu: David 
James Elliott

13:00 Hollywood star (doc.) 
13:30 Desene animate: Sab

rina
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Spectacolul lumii... 
1530 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară 
17:00 Corry și restul lumii

« (ep. 33, comedie, SUA) 
1730 Doctor Becker (ep. 10,

B comedie, SUA, 1998) 
18:00 Misterele din Sankt

B Petersburg (ep. 36) 
19:00 Jurnalul ÎVR. Sport

2020 Teoria conspirației.
Atentate (II). Docu
mentar despre asasi
natele comuniste 

20:50 Integrame pentru inte
grare (2 episoade) 

2105 Despre Mari Români.
Top 100: sondaj sau 
dezbatere națională? 

22:10 CSI - Crime și investi
gații (serial, thriller,

BSUA 2004) 
23:05 50 de ani de divertis

ment în 50 de emisiu
ni. Prezintă Maria 
Movileanu și C. 
Brașoveanu 

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
0:20 Amenințarea (thriller,

Franța, 1977). Cu: 
Yves Montand, Carole 
Laure, Marie Dubois

2:20 Jurnalul TVR (r) 
3:25 Cu mafia pe urme (r)

(comedie polițistă, 
SSUA, 1988). Cu: Paul

Lazar
5:10 CSI -Crime și investi-

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
» Tânăr și neliniștit 

(film serial, reluare) 
1000 Dansez pentru tine - 

caravana preselecție (r) 
11:00 Salvați-I pe tatal 

(aventuri, SUA, 1998). 
Cu: Robert Carradine, 
Evan Bonifant, Holly 
Gagnier. R.: John Brad
shaw

13:00 Stin' ProTv
1400 Povestea lui Ron Clark

S(film, r)
16:00 Tânăr șl neliniștit (s, 

gep. 2800). Cu: Eric 
Braeden, Joshua Mo
rrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:Q Familia Bundy (s). Cu:

Ed O'Neill, Katey Sagal, 
David Garrison, Aman
da Bearse, Christina 
Applegate

1830 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport

2030 ( laponele deșertului 
‘" D (Hollywood Flies) 

(acțiune, Canada, 
2005). Cu: Antonio 
Cupo, Bianca 
Guaccero, Caprice 
Bourret

22:15 Meseriașii (serial) 
2300 Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare
24:00 Dispăruți fără urmă (s, 

«SUA. 2002). Cu: Antho
ny LaPaglia, Poppy 
Montgomery, Mari
anne Jean-Baptiste, 
Enrique Murciano Jr., 
Eric Close. R,: David 
Nutter si Rachel 
Talalay

1:00 Icstrimtivi
130 Familia Bundy (r) 
2:00 Meseriașii (r) 
225 Omul care aduce 

cartea (r)
230 Știrile Pro Tv
330 La Bloc (r)
400 Stilul Oana Cuzino (r) 
430 Parte de carte (r) 

U-ctrim Tiui lr}

700 Știri
900 V.I.P.
B(film serial)

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia

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

12:00 Secretul Măriei

B (film serial)
13:00 Observator 

cu Simona Gherghe 
13:45 Jocuri la Saint-Tropez 

(reluare) (divertisment) 
16:00 Observator 
16:45 Secretul Măriei 

□(film serial)
0 tragedie cumplită, 
survenită pe neaștep
tate a schimbat com
plet destinele celor 
două surori și o face 
pe Maria să descopere 

că viața Lorenei era 
departe de a fi per
fectă.

19:00 Observator
cu Alessandra Stoices- 
cu și Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:45 Tristan și Isolda
< ■ (partea I) (aventuri, 

coprod., 1998). Cu: 
Ralf Bauer, Lea Bosco, 
Joachim Fuchsberger. 
R.: Fabrizio Costa. 
După moartea tatălui 
lui, Prințul Tristan s-a 

dus să locuiască în 
Cornwall, la curtea 
unchiului său, care-l 
tratează ca pe un fiu.

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

24:00 Timecode (dramă, 
ȘjyUA, 2000). Cu: Ste- 

llan Skarsgard, Saffron 
Burrows, Salma Hayek, 
Xander Berkeley, 
Richard Edson. R.: 
Mike Figgis

200 Concurs interactiv 
3300 întâmplări hazlii (s) 

4:15 Fete și băieți (s) 
5:15 Stagiarii (s)
600 Aproape perfectă
Cl (serial)

BO5 Călătorie în Balcani. Biju
terii din patrimoniul Sud-Est 
european (doc.) 9:00 Poftă: 
bună! (r) 930 Casa ta (r) 10:00 

Plaja lui Măruță 1130 
Coolmea distracției estivale (r) 
1225 Tainele seismului 12:45 
Lumi dispărute (doc., r) 14:00 
Fergus McPhail (s) 1430' 
Aventuri secrete (s) 15:00 Im-: 

preună în Europa 16:00 Jur- i 
* naiul TVR (r) 16:30 Zona*de 

conflict. Dezbatere 17:00 
Zestrea românilor. Țara: 
Moților - De la Arieșeni la vale ș 
1735 Sărutări furate (s) 1830 

Ulița spre Europa 19:00 Roată 
la roată 1930 Dragul de Ray
mond (s) 20:00 Motocidiștii ; 
pofticioși (doc.) 20:35 Cara
catița (s) 2130 Ora de știri 
2230 La răscruce de vânturi

830 Revista presei 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
9:30 The New Action Man 
Series (s) 10:00 That’s 70's 

. Show (s) 1030 Căsătoriți pe 
viață (s) 1130 Cosby (s) 12:00 
Quizzit 1300 Jara Iu' Papură 
Vouă (divertisment 2004) 
1320 Look who is winning 
14:30 Sare și piper cu Stela și 
Arșinel (r) 1600 Naționala de 
bere 1630 Cuscrele (s) 1730 
Docul 13 (s) 1830 Știri 19:45
Țara Iu' Papură Vouă 20:00 
Echipa de investigații 21:00 
Pitici de vară 2200 Știri

6:00 Apropo TV 9:00 Cheers 

(s) 1020 Lumea PRO CINEMA 
(r) 11:15 Utopia (film, r) 13:15 
Droopy, maestrul detectiv (s) 
13:45 Cheers (r) 14:45 Verdict 
Crimă! (r) 16:00 Echipa de 
elită (s) 1700 0 nouă viață (r) 

! 18:00 Echipa de elită (s)
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Tremors - creaturi uci
gașe 22:00 Palmetto (thriller, 
Germania/ SUA, 1998) 0:15 

Saturday Night Live (s) 1:15 
Palmetto (film, r) 3:15 Tremors 

- creaturi udqașe (r)

Barb»c

Dimineața sunteți nevoit si luați o decizia dificili: vl sa 
propune o colaborate •vantajoaiâ, dar partanarul de viață 
nu este de acord s* munciți Ip plus.

Taut
Reușiți si terminați cu bine o il’IvKbîb Important!. Găsiți 
cu greu soluții la problemele familiei. Nu ista momentul 
si cumpărați un obiect de valoare.
Gemeni
Intenționați si vi asumați mal multe responsabilități la ser* ■ 
viciu, dar vă temeți ci jaful nu va fi de acord. Relațiile cu 
colegii de servicii ie anunță tensionate.

Rac

Șefii vi apreciezi, dar nu vi ajlaptațl la felicitări din o» îea 
colegilor! Nu aste momentul UI spuneți chiar toi ce gin
ți Iți. Mergeți tn vizită la o ruda mal In virați.
L»U

Nu este recomandabil si vi puneți mari speranța Intr-o 
afacere pentru ci s-ar putea si fiți dezamăgit. Apar mal 
multe evenimente neprevăzute, cane vi strici planurile.
Fecioara •

Nu mal plecați Intr-o delegație, d n cauza unei probleme 
de sănătate. Șefii vor înțelege situația. Evitați certurile, pen
tru a nu vi agrava situația. Odlhn țl-vil

Balanța
Aveți probleme la serviciu, din cauza zvonurilor lansate de 
o femele invidioasă. La nevoie, puneți bol colegi față în 
fațai Vă regăsiți liniștea alături da partener.
Scorpion

al să faceți schimbări radicale in viața dumneavoastră, 
es în privința relațiilor sentimentale. Faceți cunoștință 
cu mal multe persoane Importante.

Săgetător

S-ar putea să fiți nevoit să luațl o decizie dificili cu priviră 
la asocierea Tntr-o afacere. Sfaturile unei persoane cu expe- | 
riența vă ajuta să înțelegeți avantajele.

Capricorn

Vă dațl seama că o femele din anturaj vă Invidiază. Nu este 
recomandabil să provocațl o discuție. Ar fi bine si dațl 
dovadă de mai multă discreție. Odlhnlțl-vă mal multi

Vărsător ș |
Aveți succes în afaceri și în activitățile desfășurate pentru 
cămin. Reușiți să faceți schimbări atât în casă, cit șl în ț 
afaceri, Țineți seama șl de părerile unei rade.

Pești

Primiți un cadou cu valoare sentimentali deosebită. S-ar 
putea să primiți șl de la serviciu o Impozantă sumă de bani. 
Nu sunt recomandate călătoriile în interes Darsonal.

630 Visuri fără preț (r) 8:30 
Muzica de acasă (r) 930 Cio
colată cu piper (s) 10:30 
Iubirea mea, păcatul (s) 1130 

Celebritate (s) 1230 Minciuna 
(serial, Mexic, 1998) 1330 
ager sălbatic (s) 1530 Visuri i 

fără preț (s) 1730 Poveștlri - 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 Rebelde (s) 2030 I 

La Tormenta (s) 2130 Tărâmul * 
pasiunii (s) 22:30 Bărbatul 
visurilor mele (s) 2330 Mamă 

după ora 5 (dramă, România, 
2006) 030 Poveștiri adevărate 
(r) 130 Căsătorie de probă (r) 
3:00 Mamă după ora 5 (r)

7:30 Casa noastră (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 8:40 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 9:40 Sun
set Beach (s) 10:40 Dragoste 
și putere (r) 1130 Tele RON 
13:00 Garito - partea l+ll 
16:05 Dragoste și putere (s) 
17:00 Miss World România 
20061730 Trăsniți în NAT.O. 
(r) 1800 Focus 1900 Mariana 
- Prețul'inocenței (s) 2000 
$.05. Salvați-mi casa. Gazda 
emisiunii : Olimpia 2100 
Viceversa 2200 Totul despre 
sex (s) 2230 Focus Plus 2330 
Trăsniți in N.A.T.O. (r) 2400 
Miss World România 2006 (r)

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 10:00 Misiune 
imposibilă (reluare) 10:30 
Euromaxx (doc.) 11:00 Ne 
privește 12:00 Destinații la 
cheie (reluare) 1305 bebe.ro 
(r) 1435 Lumea cărților 1535 • 
Malraux, o mare viață 1635 
Fan X 17:00 Euromaxx (relu
are) 18:00 6! Vine presai 
20:00 NYPD Blue (serial 
polițist, SUA 1993). Cu: David 

Caruso, Dennis Franz 22:00 i 
Nașul. The Best of Talk-show.J 
Cu Radu Moraru 2400 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 
NYPD Blue (serial, reluare) 
2:15 6! Vine presa! (reluare)

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

8:00 Homari de Brooklyn 
(dramă, SUA 2005) 9:35 
Complotul doctorului Fu 
Mandiu (comedie, SUA, 1980) 
11:15 Rolul vieții (dramă, 
Franța, 2004) 1300 Răzbuna
rea femeii de vârstă mljlode 
(dramă, SUA, 2004) 1435 
Dragă, am mărit copllull 
(aventuri, SUA 1992) 16:05 
Pizza, sufletul maul (aventuri, 
SUA 2005) 1735 Lipit de tine 
(comedie, SUA, 2003) 1930

(romantic SUA 1998)

8:00 Realitatea de la 8:00 
9:00 Realitatea de la 9:00 
1000 Realitatea de la 10:00, 
1130 Realitatea bursieră! 
1200 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea I 1400 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumeal 17:45 Edi
torii Realității 18:00 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
20KI0 Realitatea de la 20:00 
21:15 100% 21:55 Prima 
ediție 22.*00 Oamenii Realității 
23:15 Realitatea all-indusive

7:00 Spionii 8:00 Adevăratul 

cod al lui Da Vinci 900 Con
fruntări și fiare vechi 10KXI 
Natura în stare brută 1100 
Regii construcțiilor 12:00 Moto
ciclete americane 1300 Spionii 
^■OO Adevăratul cod al fui Da 

Vina 1500 Confruntăn și fiare 

vechi 1600 Brainiac 1700 
Curse 1800 Automobile ame
ricane recondiționate 19:00 
Construcții colosale 20:00 
Vânătorii de mituri 21:00 
Motociclete americane 2200 
Omul-rechin - Povestea din 

spatele filmului 2300 La un 
pas de moarte 2400 Big Dad
dy Kustomizer 1O0 Dosarele

bebe.ro
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134 da zile au mal rămas 
până la Integrarea în UE

on un n iii

www.profuderomana.ro
Deva (CP.) - Acesta este un site educațional dedicat tutu- 
ror celor care doresc o evaluare temeinică $1 corectă, în 
perspectiva probei de limba romănă pentru examene de 

( «admitere la facultate.

AUDUNȚI LUNI
..........................

Consiliul Județean Hunedoara:
Petru Mărginean-, vicepreședinte ; 08.00*1 2.00

Primăria Municipiului Orăitle ________ __
losif Blaga, primar, 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad____ _ ________________
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

„Contre" pe Spitalul Vulcan

Poliția Municipiului Deva__________________________
Comisar-jel Nlcolae Petruș, adjunctul țelului Poliției 
Mlnlclplulul Deva 10.00-12.00

In județ ~ Jj____'________________________ __
DN 7: Zam - lila - limită jud. Arad;
DN 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; 
Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. Horea $1 Mlhal 

Emlnescu.

■ Autoritățile locale și 
reprezentanții DSP nu 
ajung la un acord pri
vind viitorul spitalului.

Clara Râs_________________
clara.pai(lnformm«lla.ro

Deva - Viceprimarul muni
cipiului Vulcan, Angela Stoi
ca, a declarat că in localitate 
a Început o operațiune de dis
tribuire a unor chestionare 
prin care se solicită părerea 
cetățenilor In legătură cu des
ființarea unor secții ale spi
talului din oraș. Până acum 
au fost distribuite 2000 de 
chestionare, operațiunea fiind 
prevăzută să se incheie in 
această toamnă. în funcție de 
opiniile exprimate de local
nici nu este exclusă acțio

CURS VALUTAR RNR - 11.08.
1 euro____________________________________3,5261 lei
1 dolar american_________________________ 2,7491 lei
1 gram aur 54,3027 lei

TRAN1ACȚU SUMBRE

r • W w • • w * w w w • w v • V w « * • w v * * « <4 V* • V « v'

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

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

Codul de înregistrare
Deva (C.P.) • Firmele în

registrate ca plătitori de 
TVA până la data de 
31.12.2006, trebuie să-și pre
schimbe codul de înregistra
re ca plătitor de TVA în co
dul de înregistrare în sco
puri de TVA. Firmele vor 
fi înregistrate, din oficiu, de 
către organul fiscal compe
tent care va emite și certi
ficatul de înregistrare în 
scopuri de TVA. Actul va fi 
transmis, prin poștă, la do
miciliul fiscal al contribua
bilului. înregistrarea din o- 
ficiu, nu se va aplica în ca- 

1 zul contribuabililor înscriși

UE aduce creșterea salariilor
Societatea Preț Variație

închidere (lel/acț) (%)

SNP 0.5450 0

SlfT ... 0.85
tiv 1.0700 0.94
bRB- 17.30UO
BCC 0.5100 -0,97
IMPACT 0.4850 0

0.5700 -0 87
1 ITIBIOTIGE 1.3606 -2.88
AZOMUREJ 0.1850 -1.6
ROMPETROL S.0B15 -2.63
SIF3 2.0» 0.49
SIF5 2.6400 1.93

■ Ce se va întâmpla cu 
costul forței de muncă 
imediat după inte
grarea în Uniune?

Deva (C.P.) - Specialiștii în 
resurse umane consideră că 
data de 1 ianuarie 2007 nu va 
aduce o creștere spectaculoa
să a salariilor. Dar există po
sibilitatea ca, în următorii doi 
ani, salariile în mediul privat 
să se dubleze. Ca o consecin
ță, păstrarea angajaților va de
pinde de strategii de dezvolta
re specifice. Dacă e să vorbim 

Rubrică realizată de SVM |ffi FIN WEST SA DEVA, 

b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 

lipsă, în așa fel încât fiecare 

număr să figureze o singură 

dată. De asemenea, cifrele de 

la 1 la 9 trebuie să figureze 6 

singură dată atât pe rândurile 

orizontale cât și pe coloanele 

verticale ale celor nouă 

blocuri luate împreună.

4! 3 1
4

3
1

7 5
8

6
2 5

1 8
1 4

2 7 9
7 9 3

6 2 9
9 3 1

Soluția jocului din 
numărul precedent

2 6: 8 Si 1 3 7 4 5

7 3 91 5 6 4 2 8 1

4 1 5 2 8 7 9 3 6

3 2 4 1: 7 6 8 5 9

6 9 1 8 5 2 3 7 4

8 5 7 3 4 9! 1 6 2

1 4 6 1 9 8' 5 2 3

5 7 3 4: 2 1 6 9: 8

9 8 2 6 3 5 4 1 7

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

narea Direcției de Sănătate 
Publică in instanță, dacă 
reprezentanții acesteia lși 
mențin proiectul de desfi
ințare a secțiilor de materni
tate, chirurgie șl ATI.
Restructurare

„Din cauza indicatorilor 
slabi și a faptului că tot mai 
mulți cetățeni din Vulcan a- 
pelează la Spitalele din Lu- 
peni, Petroșani sau Hațeg, am 
luat decizia de a desființa 
secțiile de chirurgie și ATI, 
dar va rămâne o secție de ob- 
stetrică-nașteri naturale. Spi
talul se află intr-un program 
de modernizare, până la finele 
anului se vor investi 7 mi
liarde de lei vechi pentru 
reabilitarea clădirii principa
le a spitalului”, a declarat dr. 
Dan Magheru, directorul Di

în evidența specială. în a- 
cest caz, organul fiscal com
petent va solicita prezența 
contribuabilului la sediul 
său, în vederea clarificării 
situației fiscale, prin trans
miterea unei notificări, a 
declarat Lucian Heiuș, di
rectorul DGFP Hunedoara.

Lucian Heiuș

insă de domenii în care salari
ile sunt sub media pe econo
mie și în care nici nu se poate 
vorbi de investiții în dezvol
tare, majorările salariale sunt 
condiționate de restructurări. 
Unitățile de producție vor să 
recurgă la restructurarea in
ternă a activității, adică la 
creșterea numărului angajați
lor direct productivi, și la re- 
tehnologizare, care duce la 
majorarea productivității.

„După integrare, problema 
cea mai mare nu va fi crește
rea salariilor ci faptul că ta
xele și contribuțiile pe salarii

secția de chirurgie șl ATI se vor desființa.

recțiel de Sănătate Publică 
Hunedoara. Banii se vor fo
losi pentru extinderea și res
tructurarea compartimentului 
de primire urgențe.

Acesta va avea o configu
rație modulară cu sală de 
resuscitare, sală de tratament 
imediat, sală de urgență co

Club IT la ADR Vest
Deva (C.P.) - Agenția pen

tru Dezvoltare Regională 
Vest, are un club IT, al cărui 
scop este dezvoltarea sectoru
lui comunicațiilor și tehnolo
giei informației.

în cadrul acestui proiect au 
fost realizate: o pagină de 
internet al Clubului IT din 
regiune, în care se află inclus 
și județul Hunedoara, (http: 
//ClublT.IT-Parc-TM.Ro/), 
precum și un chestionar de
dicat firmelor în vederea 
obținerii de informații rele
vante pentru fundamentarea 
unor posibile viitoare pro
iecte și politici.

„Rolul acestui club este de 
a identifica câteva proiecte 

se ridică la circa 65% din fon
dul de salarii. Aici cred că tre
buie să se acționeze, pentru că 
altfel se pare că angajatul și 
patronul lucrează pentru stat. 
Ar putea totuși să apară și 
probleme cu șomajul. Să luăm 
din experiența Ungariei, care 
după integrare a ridicat salari
ul minim brut la 250 de euro. 
Acest lucru a dus la încetarea 
activității unui important in
vestitor american în domeni
ul IT, circa 6000 de oameni de
venind șomeri”, a declarat Că
lin Pogăciaș, directorul CCI 
Hunedoara. Pentru prestatorii 

A-

continuă să-ți facă viața mai ușoară!

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

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

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

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

• 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 - 21 august 2006
Nume__________________Prenume__________________
Adresă
Telefon_______________ Sunteti abonat?______________

urna

mune, toate cu aparatură mo
dernă. Totodată s-a aprobat 
scoaterea la concurs a unui 
post de medic și a patru pos
turi de asistente medicale. 
Posturile pentru asistente vor 
fi ocupate, prin concurs, de 
angajatele din secțiile care se 
vor desființa.

punctuale, pentru a crea noi 
oportunități de afaceri pentru 
sectorul TIC din Regiunea 
Vest și de a mobiliza supor
tul necesar pentru realizarea 
acestor proiecte, care pot con
tribui în mod substanțial nu 
doar la dinamizarea sectoru
lui TIC ci și la dezvoltarea 
întregii economii regionale, 
în acest sens în data de 21 
septembrie vom organiza un 
workshop regional la care pot 
participa cei interesați de 
evoluția sectorului comuni
cațiilor și tehnologiei infor
mației”, a declarat Cornel Be
rari, consultant al Agenției 
pentru Dezvoltare Regională 
Vest 

UE poate însemna și șomaj
de servicii turistice, unde ro
lul salariaților este esențial 
pentru menținerea clientelei, 
problema se pune într-un mod 
mai dramatic, cu atât mai 
mult cu cât aceștia se declară 
nemulțumiți de calitatea pro
fesională a multora dintre lu
crătorii din turism, iar soluția 
avansată pare a fi... importul 
de personal din alte țări.

CONCURS

http://www.profuderomana.ro
TM.Ro/
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PRIMĂRIA orașului

SIMERIA

Simeria a sărbătorit pe par
cursul a șase zile cea de-a 
doua ediție a manifestărilor 
prilejuite de „Zilele Orașu
lui”.

Tonul evenimentelor a fost 
dat încă de marți, 15 august, 
de către slujba prilejuită de 
Sărbătoarea Adormirii Maicii 
Domnului - Hramul Bisericii 
Ortodoxe Române Biscaria.

Ziua de miercuri a oferit, la 
sala de ședințe a primăriei 
orașului, expoziția de pictură 
a artistului plastic Liana 
Popeț Blaj. Cei prezenți au 
putut admira cele treizeci de 
lucrări, rod al muncii ulti
milor trei ani prin care 
artista și-a exprimat potenția
lul său artistic. loan Cârjoi, 
reprezentantul Uniunii Artiș
tilor Plastici din Deva, 
prezent la vernisaj a vorbit 

despre cele două tendințe 
care se reflectă în creația 
artistului plastic - naturalis
mul și abstracționismul, 
tendințe care îi asigură suc
cesul publicului.

Muzică, dans și 
sărbătoare

începând cu ziua de vineri 
Parcul Tineretului a fost gaz
da manifestărilor unde cei 
prezenți au „gustat” din spec
tacolul oferit de organizatori.

Printre cei invitați a fost și 
trupa Celia, o nouă apariție 
pe scena muzicală.

Cu această ocazie, cei 
prezenți au putut asculta 
piesa pe care aceștia o vor 
prezenta la secțiunea de 
creație a Festivalului de la 
Mamaia din acest an.

Prezența scenică precum și 
interpretarea de excepție i-a 
făcut pe cei prezenți să-i 
îndrăgească pe membrii tru
pei încă de la primele acor
duri.

Spectacolul a continuat cu 
recitalul oferit de Ducu Bertzi 
și invitații săi, seara închein- 
du-se cu recitalul formațiilor 
Gillie Larson și Roy Martin 
din Norvegia. Genul country 
cu influențe pop-rock a fost 
pe gustul tuturor celor 
prezenți.

Seara de sâmbătă a fost 
dedicată spectacolului fol
cloric oferit de Nelu Ban Fîn- 
tînă și invitații săi. Reperto
riul interpreților Cornel Bu- 
ble, Lenuța Ungureanu, Vin- 
țan Adriana, Mariana Deac, 
Iosif Ciocloda și Florica Bra- 
du a încântat mulțimea pre

zentă, antrenând-o într-un 
spectacol de joc și voie bună.

Ultima zi a adunat un pu
blic numeros, venit să vadă 
trupele Danger, Direcția 5 și 
Voltaj.

în așteptarea invita-ților 
speciali ai serii, publicul s-a 
relaxat pe ritmurile muzicii 
ambientale interpretate de 
Gheorghe Iovu. Spectacolul # 
fost deschis de trupa de roci 
alternativ și industrial, Dan
ger. Membrii trupei au rămas 
plăcut surprinși de afluența 
de spectatori.

Punctul culminant al serii 
l-a constituit concertul trupei 
Voltaj care a oferit un spec
tacol de zile mari.

Recitalurile live, însoțite de 
o sonorizare pe măsură, au 
determinat mulțimea să fre
doneze hiturile acestora.

ASOCIAȚIA CULTURALĂ 
COMUNITARĂ 

„CÂNTECELE STREIULU!
SIMERIA

Artistul plastic Liana Popeț-Blaj...

...și câteva dintre lucrările sale

Ducu Bertzi și invitații săi Florica Bradu Lenuța Ungureanu Mariana Deac



cuvÂ^ Fotbal ca-n vremurile bune
SPORT ■ Corvinul a jucat ca 

în epoca Lucescu și a 
depășit norma hune- 
doreană de trei goluri

Nicolae Gavrea_____________
ClPRIAN MARINUȚ

• Ponor renunță. Gimnasta Cătălina Ponor 
declarat că în proporție de 90% este de- 

' tisă să nu mai continue activitatea competi- 
țională. Cătălina Ponor a împlinit, ieri, 19 
ani, iar sâmbătă seară și-a serbat ziua de 
naștere la Constanța. (C.M.)

rmu/ mui
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a IV-a: vineri: Gloria 

Bistrița - Jiul 0-0; Farul - Unirea Urziceni 0-1; sâmbătă: 

Poli lași - Pandurii 2-1; CFR Cluj - FC Național 1-0; Steaua
- FC Vaslui 3-1; Rapid - U Craiova 1-1; duminică: FC Argeș
- UTA 0-1; Oțelul - Ceahlăul 3-1. Partida Dinamo - Poli 
Timișoara s-a terminat după închiderea ediției.

Programul etapei a V-a: Poli Timișoara - Gloria Bistrița; U 

Craiova - Dinamo; UTA - Rapid; Ceahlăul - Urziceni; FC 

Național - Oțelul; Pandurii - CFR Cluj; Jiul - Poli lași; Steaua 

- Farul; FC Vaslui - FC Argeș.

Clasament
1. CFR Cluj 4 4 0 0 11-2 12

2. Steaua 4 3 1 0 9-1 10

3. Poli lași 4 3 0 1 6-3 9

4. Dinamo 3 3 0 0 4-1 9

5. Farul: 4 2 1 1 7-4 7

6. UTA 4 2 1 1 7-6 7

7. Rapid 4 1 3 0 3-2 6

8. U. Urziceni 4 2 0 2 2-6 6

9. Poli Tim. 3 1 2 0 2-0 5

10. U. Craiova 4 1 2 1 4-5 5

11. Gloria 4 1 1 2 2-2 4

12. Pandurii 4 1 1 2 3-4 4
13. Otelul 4 1 0 3 5-8 3

14.Ceahlăul 4 1 0 3 3-7 3
15. FC Național 4 1 0 3 3-6 3

16. FC Argeș 4 1 0 3 2-6 3

17. Jiul 4 0 1 1 3 0-3 1

18. FC Vaslui 4 0 1 3 4-11 1

Hunedoara - Echipa antre
nată de Romulus Gabor a 
reușit, sâmbătă, o partidă de 
excepție și a primit aplauze la 
scenă deschisă. FC Corvinul 
2005 a demonstrat că startul 
bun reușit la Lupeni și vic
toria contra principalei con- 
tracanditate la promovare, U. 
Cluj, din ultimul amical nu 
au fost întâmplătoare și a 
făcut spectacol în meciul cu 
FC Baia Mare. Hunedorenii 
au controlat partida în total
itate, nici un moment 
nepunându-se problema în
vingătoarei, ci doar a dife
renței de scor.
Păcurar - golgheterul

Balul a fost deschis de 
Păcurar care l-a executat pe 
portarul advers cu un șut 
bombă de la 35 de metri, 
anunțând că are poftă de gol.

I

_ â Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a ll-a, 19 august: CFR
* Timișoara - FC Caracal 2-1; FC Bihor - Building Vânju Mare 

1-0; ISC Turzii - Unirea Dej 2-0; Dacia Mioveni - Poli II 

Tijnișoara 1-1; Corvinul Hunedoara - FC Baia Mare 5-0; 

Universitatea Cluj - FC Târgoviște 0-0; CSM Râmnicu Vâl

cea - Apulum Alba lulia 2-1; FCM Reșița - CS Auxerre 

Lugoj 1-1. Partida Gaz Metan Mediaș - Minerul Lupeni 

nu s-a disputat, urmând a fi reproqramată.

Campioana la defilare
Deva (C.M.) - FC CIP Deva, 

campioana României la futsal 
ediția 2005-2006, își va prezen
ta lotul pentru noul sezon, 
miercuri, ora 17.00, la Sala 
Sporturilor din Deva. Festivi
tatea va fi urmată de un meci 
amical în compania vicecam- 
pioanei Republicii Moldova, 
Camelot Chișinău.

„Este ultimul test înaintea 
startului sezonului. Suporterii 
noștri vor avea ocazia să-i 
revadă pe campioni și să-i 
vadă în premieră la lucru la 
Deva pe jucătorii achiziționați

'-S

Clasamentul
T. Corvinul 2005 Hd. 2 1 1 0 7-2 4

2-3 Dacia Mioveni 2 1 1 0 3-1 4

Auxerre Luqoj 2 1 1 0 3-1 4

4. ISC Turzii 2 1 1 0 2-0 4

5. U. Cluj 2 1 1 0 2-1 4

6. FC Târqoviște 2 1 1 0 1-0 4

7-9. FC Caracal 2 1 0 1 2-2 3

CSM Rm. Vâlcea 2 1 0 1 2-2 3

Apulum A l. 2 1 0 1 2-2 3

10. FC Bihor 2 1 0 1 1-1 3

11. CFR Timișoara 2 1 0 1 2-3 3

12. Minerul Lupeni 1 0 1 0 2-2 1

13. Poli II Timișoara 1 0 1' 0 1-1 . . 1

14. FCM Reșița 2 0 1 1 1-2 1

15. Buildinq V.M. 2 0 1 1 0-1 1

16 Gaz Metan 0 0 0 0 0-0 0

17. Unirea Dej 2 0 0 2 0-4 0

18. FC Baia Mare 2 0 0 2 1-7 0
Programul etapei a lll-a, 23 august: Auxerre - CSM Rm. 
Vâlcea: FC Caracal - FCM Reșița; Building VM - CFR 

Timișoara; Minerul Lupeni - Dacia; Poli II Timișoara - 

Unirea Dej; FC Baia Mare - Gaz Metan; FC Târgoviște - 

Corvinul; Apulum - U. Cluj; FC Bihor - I.S. Câmpia Turzii.

rmiii / uu i nK snu a v-aț

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a ll-a: Sparta Mediaș - Glo
ria II Bistrița 1-0; Mobila Sovata - „U" 1919 Cluj 1-4; 

Mureșul Deva - Inter Blaj 1 -0; Sănătatea Cluj - Soda Ocna 

Mureș 0-1; CSM Sebeș - Oltchim Rm. Vâlcea 0-1; Someș 

Beclean - Trans Sil. Tg. Mureș 0-2; Arieșul Turda - Dacia 

Orăștie 2-0; FC Sibiu - Atletic Sibiu 0-1; Maris Tg. Mureș 

- Avântul Reghin 1-1.

Programul etapei a lll-a, vineri 25.08, ora 18.00: Avântul 
- FC Sibiu; Gloria II Bistrița - Maris; ,U" 1919 Cluj - Spar

ta; Trans-Sil Tg. Mureș - Sănătatea; Soda OM - Inter Blaj; 
Oltchim - Someș Gaz Beclean; Dacia - CSM Sebeș; Atle

tic Sibiu - Arieșul Turda; Mobila Sovata ■ Mureșul Deva.

Clasamentul
1. Atletic Sibiu 2 2 0 0 6-1 6p (+3)

2. Arieșul Turda 2 2 0 0 5-1 6p (+3)

3. „U" 1919 Cluj 2 1 1 0 4-1 4p (+1)

4. Trans Sil 2 1 1 0 4-2 4p(+1)

5. Sparta Mediaș 2 1 1 0 1-0 4p (+1)

Mureșul Deva 2 1 1 0 1-0 4p(+1)

T. Inter Blaj 2 1 0 1 3-1 3p(0)

8 Soda Ocna Mureș T 1 0 0 0-1 3p (+3)

9. FC Sibiu 2 1 0 1 1-1 3p (0)

10. Oltchim 2 1 0 1 2-3 3p(0)

11. Mobila Sovata 2 1 0 1 4-6 3p (0)

12. Avântul Reqhin 2 0 2 0 1-1 2p(-1)

13. CSM Sebeș 2 , 0 1 1 2-3 1p(-2)

14. Maris Tq. Mureș 2 0 1 1 2-6 1p(-2)

15. Gloria II Bistrița 2 0 0 2 2-4 Op (-3)

16. Someșul Beclean 1 0 0 1 0-2 Op (-3)

17. Dacia Orăștie 2 0 0 2 0-3 Op (-3)

18. Sănătatea Cluj 2 0 0 2 0-4 Op (-3)

Mulțescu, 
salvatorul Jiului

Petroșani (C.M.) - Portarul 
Cătălin Mulțescu, cel mai bun 
jucător al Jiului în acest 
debut de campionat, a avut o 
contribuție decisivă la remiza 
albă „scoasă” de mineri, 
vineri, în deplasarea de la 
Bistrița, aducând practic pri
mul punct al petroșânenilor 
în noul sezon. Mulțescu a 
intervenit de trei ori decisiv, 
în prima repriză, la ocaziile 
avute de jucătorii Gloriei, 
Negrean (12) și Nalați (18 și 
38). Apoi, în repriza secundă, 
Mulțescu a coordonat perfect 
defensiva, suplinind absența 
căpitanului Muhart, indispo
nibil din cauza unor pro
bleme medicale, astfel că tru
pa lui Sabău și-a creat o sin
gură ocazie, ratată de Zaharia 
în minutul 90. Rămâne ca în 
următoarele etape și ceilalți 
componenți ai echipei pre
gătite de FI. Marin să joace la 
fel de bine ea Mulțescu și Jiul 
să strângă noi puncte cu care 
să evadeze din zona pericu
loasă a clasamentului.

Cătălin Mulțescu (Foto: T. Mânu)

Păcurar (la minge) a marcat patru goluri in poarta adversă

După o serie de ratări Cor
vinul 2005 și-a majorat avan
tajul prin reușita fundașului 
Ambruș (41) care a reluat în 
plasă de la limita careului 
mic. Marius Păcurar a reușit 
dubla în prelungirile primei 
reprize, când a punctat din 
nou cu capul dintr-o centrare 
a lui Mondea. La reluare, 
același Pacurar a continuat 
să-și arate clasa de golgheter 
și a mai punctat de două ori, 
trecându-și astfel în cont 
patru reușite. întâi, Păcurar 
(min. 47) a fost atent la recu

în această vară: portarul 
Juvărdean, Bîrcean de la Sil- 
vanus Reșița și portughezul 
Juan. După meci se va alătura 
lotului și ucraineanul Frolov, 
component al ecnipei Camelot 
Chișinău”, afirma Cristi Radu, 
directorul sportiv al echipei 
FC CIP.

Campioana va susține pri
mul joc oficial în acest sezon, 
duminică, 27 august, la Rm. 
Vâlcea, în Supercupa Româ
niei cu Energoconstrucția 
Craiova, câștigătoarea Cupei 
României.

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee!!!!!
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?

fa-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNA, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citit bine), sau prelungește-ți actualul 
abonament cu încă cel puțin o lună, pană 

Profită de acest concurși 
Abonează-te acum!

perare și a făcut 4-0, după ce 
mingea trimisă de Irina a 

lovit bara. Apoi, în minutul 
68, Păcurar a stabilit scorul 
final după ce a transformat 
un penalty scos de Pepenar 
care a fost faultat de Ciceu.
Suporteri entuziaști

Rezultatul și maniera în 
care fost obținut au înflăcărat 
tribunele. Suporterii au 
aplaudat la aproape toate 
fazele de poartă, l-au aplaudat 
frenetic pe Păcurar în 
momentul schimbării, iar la

FC CIP începe sezonul din postura de campioană (Foto: T Mânu)

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

Unde te poți abona?

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

final au afișat un banner prin 
care îndemnau echipa să 
tragă la promovare. Răspun
sul finanțatorului FC Corvi
nul 2005, Florin Uscatu, a fost 
dătător de speranțe. “Dacă la 
finalul turului ne vom situa 
pe un loc care ne dă șanse să 
ne batem la promovare atun
ci echipa se va bate pentru 
performanță”, a spus Uscatu. 
Mai precaut, antrenorul 
Romulus Gabor s-a ferit să 
pună presiune asupra echipei. 
“Obiectivul echippi este 
locurile 1-8. Presiunea nu este 
la noi. Nu avem motive să ne 
umflam în pene”, a spus 
Gabor.

Casetă tehnică

FC Corvinul 2005 - FC Baia

Au marcat: Păcurar (min. 5, 45, 
47, 68 - din penalty), Ambruș 

(min.41).
FC Corvinul 2005: Opric - Mon- 

dea, Ambruș, Irina, Crușoveanu 

- Vișan, lacob, Bunea (min.76 

Furdean) - Pepenar, M. 
Dăscălescu (min.64 Tarcea), 

Păcurar (min.80 Hațegan). 
Antrenor - Romulus Gabor.

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

CONCURS
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• Operație. Fostul selecțio
ner al Angliei, Bobby Rob
son, în vârstă de 73 de ani, a 
fost diagnosticat pentru a 
patra oară cu cancer, de 
data aceasta la creier, și va fi 
operat săptămâna viitoare

pentru înlăturarea tumorii, informează 
săptămânalul Sunday Mirror. (M.F.)

• Interdicție. Antrenorul Feng Suyong, care 
se ocupă de lotul de atletism al Chinei, inten
ționează să interzică accesul familiilor sporti
vilor pe.Stadionul Național, în perioada Jocuri
lor Olimpice de la Beijing, competiție ce va a- 
vea loc în august 2008, informează AFP. (M.F.)

John Terry (Foto: EPA)

Penalizare pentru John Terry
București (M.F.) - Căpitanul reprezenta

tivei Angliei, John Terry, a fost amendat 
cu 100 de lire sterline, deoarece nu a retur- 
nat un formular al poliției trimis la domi
ciliul său după ce a fost surprins de radar 
depășind viteza legală, în octombrie 2005, 
informează Daily Mirror. De asemenea, Ter
ry, în vârstă de 25 de ani, a primit trei punc
te de penalizare la permisul de conducere.

John Terry s-a declarat Vinovat în fața 
magistraților din Guildford (Surrey) de ne- 
trimiterea documentului și a recunoscut că 
el era persoana aflată la volanul automo
bilului Bentley surprins rulând cu o viteză 
mai mare decât cea legală, în 18 octombrie 
2005, în apropierea bazei de pregătire a clu
bului Chelsea. Formularul, trimis la locuin
ța din Oxshott (Surrey) a fotbalistului, ar 
fi trebuit să fie retumat până în 7 decem
brie 2005. Magistrații au decis, de aseme
nea, ca Terry, care are antecedente în ceea 
ce privește depășirea vitezei legale, să plă
tească 200 de lire sterline reprezentând chel
tuieli de judecată.

Holyfield a revenit în ring
Dallas (M.F.) - Fostul campion mondial 

la categoria grea, pugilistul american Evan- 
der Holyfield, în vârstă de 43 de ani, a re
venit în ring, după o absență de 21 de luni, 
cu o victorie în fața compatriotului său 
Jeremy Bates, vineri, la Dallas, informează 
AFP. Holyfield, care are în palmares 38 de 
victorii, opt înfrângeri și două meciuri nu
le, este cunoscut mai ales pentru meciul 
cu Mike Tyson, din iunie 1997, atunci când 
„Iron Mike" l-a mușcat de ureche.

După înfrângerea din 1999, pentru titlul 
unificat, în fața englezului Lennox Lewis, 
Holyfield s-a aflat pe o pantă descendentă, 
suferind cinci din cele opt înfrângeri din 
carieră. Evander Holyfield l-a învins, vi
neri, pe Bates, prin KO tehnic în repriza a 
doua. Meciul era prevăzut să se desfășoare 
pe durata a zece reprize.

MOtOddfem. Alvaro Bautista, a câș
tigat feri, marele Grand-Prix de motoci- 
clism al Cehiei, desfășurat pe circuitul de 
la Masarik, localitatea Brno, la dasa 125 bc.

(Foto: Eh*.

Tricolorii, medalii de
■ România, în cinci 
finale la Campionatele 
Mondiale de kaiac- 
canoe, de la Szeged.

București (M.F.) - Echipa
jele masculin de canoe 4 și 
feminin de kaiac 4 ale Româ
niei au ocupat locul trei în 
finalele ce au avut loc, dumi
nică dimineață, pe distanța de 
500 metri, în cadrul Campi
onatului Mondial de kaiac- 
canoe de la Szeged (Ungaria), 
informează site-ul oficial al 
competiției. Gabriel Talpă, Flo
rin Mironcic, Loredan Popa și 
Silviu Simioncencu, care au 
fost cronometrați cu timpul 
de 01:33.710, au fost devansați 
de un echipaj din Belarus și 
altul din Polonia.
Aproape de podium

La kaiac 4 feminin, Maria
na Ciobanu, Lidia Talpă, Flo- 
rica Vulpeș și Alina Platon au 
parcurs cei 500 de metri în- 
tr-un minut, 34 de secunde și 
535 de miimi.

Rugby.
Echipa națio
nală de rugby 
a Noii Zeelande 
a câștigat, pen
tru a șaptea oa
ră în istorie, 
Turneul celor 
trei Națiuni, 
după ce a în
vins, sâmbătă, 
19 august a.c., 
la Auckland, 
cu scorul de 
34-27 (11-20), 
reprezentativa 
Australiei, în 
etapa a șasea 
a competiției, 
informează 
AFP.

(Foto: EPA)

Echipajul Ungariei a câștigat cursa de kaiac 4 din cadrul CM de Kaiac-canoe de la Szeged. (Foto: epa)

Pe primul loc s-a clasat un 
echipaj din Ungaria, urmat de 
Germania.

în proba masculină de ka
iac 4 pe distanța de 500 metri, 
echipajul Alexandru Ceaușu/ 
Marian Băban/Alin Anton/ 
Ștefan Vasile a ocupat locul 
patru, cu timpul 01:21.650. A 
câștigat un echipaj din Slo

vacia, urmat de sportivi din 
Ungaria și Polonia. Florin Mi
roncic s-a clasat pe poziția a 
șaptea în finala de canoe sim
plu pe distanța de 500 metri, 
cu timpul 01:52.451.
Canoe 2, locul șapte

Medalia de aur a fost obți
nută de rusul Maxim Opalev,

cea de argint de ucraineanul 
Yuri Cheban, iar cea de bronz 
de chinezul Yang Wejun. Tot 
locul șapte a fost ocupat de 
echipajul de canoe 2 alcătuit 
din Iosif Chirilă și Andrei Cu- 
culici în finala de 500 metri, i 
cu timpul 01:44.484. A câștigat ’ 
un echipaj din Rusia, urmat 
de Germania și Ungaria.

J
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Naționala de ( 
polo, învingătoare

București (M.M.) - Repre
zentativa de polo a României 1 
a învins, duminică, echipa Gre- * 
ciei, cu scorul de 10-7 (2-3, 4-2, -, 
3-1, 1-1), în ultimul meci dis
putat în cadrul Cupei Romte- 
lecom. Golurile României au I 
fost marcate de Iosep (3), Ra 
du (2), Bușilă, Kalman, Bonca, g 
Dunca și Andrei - câte unul. 
Pentru Grecia au înscris fra
ții Hristo și Giorgios Afruda-. 
tis, fiecare câte trei, și Nosftaș

România a câștigat Cupă 
Romtelecom, obținând cinci 
victorii din tot atâtea mecfttrt^ 
disputate.

Echipa României va pleca, 
în 25 august a.c., în Croația, 
unde va susține un stagiu de 
pregătire, ultimul înaintea Cam
pionatului European de la Bel- 
grad (1-10 septembrie).

„Bronz" la C.M.
București (M.F.) - Atleta 

Ana Maria Greceanu s-a clasat 
pe locul trei, sâmbătă, în pro
ba de 10.000 de metri marș din 
cadrul Campionatelor Mondi
ale de juniori, de la Beijing, 
informează site-ul oficial al 
competiției. Greceanu, care a 
fost cronometrată cu timpul 
de 46 de minute, 45 de secun
de și 67 de sutimi, a fost de
vansată de sportiva chineză 
Liu Hong (45:12.84) și atleta ru
să Tatiana Șemiakina (45:34.41).

Tânăra atletă este legitima
tă la CS Farul Constanța și 
este pregătită de profesoara 
Stana Mihăilescu. în ediția 
precedentă, Ana Maria s-a si
tuat pe locul nouă.

Preliminariile C.E. de Handbal
■ România face parte 
din grupa a lll-a, în ur
ma tragerii la sorți de 
la Innsbruck (Austria).

București (M.F.) - Repre
zentativa de handbal mas
culin a României va face 
parte din grupa a IlI-a a pre
liminariilor Campionatului 
European din 2008, alături 
de echipele Letoniei, Bulga
riei și Georgiei, s-a stabilit 
în urma tragerii la sorți ce 
a avut loc, sâmbătă, la Inns

bruck (Austria). La tragerea 
la sorți, România a făcut 
parte din urna a doua, ală
turi de Austria, Grecia și 
Suedia.
Șapte grupe preliminare

în urma tragerii la sorți 
au fost stabilite șapte grupe 
preliminare, cinci formate 
din patru echipe și două din 
câte trei formații. Meciurile 
se vor disputa în sistem tur- 
retur, prima etapă în peri
oada 3-7 ianuarie 2007, a 
doua etapă în perioada 10-14

ianuarie 2007, iar a treia 
etapă în perioada 17-21 ia
nuarie 2007.
Turneul play-off

Primele două clasate din 
grupele cu patru echipe se 
vor califica în play-off-ul 
pentru Campionatul Euro
pean din 2008, meciurile 
fiind programate pe 9/10 
iunie, respectiv 16/17 iunie 
2007. în play-off mai sunt 
deja calificate Slovenia, Is
landa, Ucraina, Polonia, Ce
hia și Ungaria.

Espanol face apel la FIFA
■ Federația spaniolă 
a considerat nefondată 
contestația depusă de 
clubul barcelonez.

Madrid (M.F.) - O contes
tație a clubului Espanol Bar
celona, referitoare la faptul că 
FC Barcelona i-a folosit pe fot
baliștii Carles Puyol și Xavi 
Hernandez, joi, în prima man
șă a Supercupei Spaniei, a fost 
respinsă de Federația Spani
olă de Fotbal (RFEF), informea
ză AFP.

Federația spaniolă a con
siderat nefondată contestația 
clubului Espanol privind fap
tul că în acest meci au evolu
at jucătorii Carles Puyol și Xa
vi Hernandez, care au fost scu
tiți de participarea la partida

amicală Islanda - Spania, dis
putată cu două zile înainte de 
Supercupa Spaniei, din mo
tive de accidentare.

Espanol susține că, potrivit 
regulamentelor FIFA, cei doi 
fotbaliști nu aveau dreptul să 
joace oficial pentru echipa lor 
de club cel puțin cinci zile.
Convocarea, anulată

Comisia de Competiții a RFEF 
a considerat, vineri seară, că 
această regulă nu este aplica
bilă în cazul celor doi fotba
liști, deoarece convocarea a- 
cestora fusese anulată. Espa
nol Barcelona intenționează 
să facă apel la FIFA la decizia 
dată de RFEF.

Echipele Espanol și FC Bar
celona se vor întâlni, dumini
că seara, pe stadionul Camp

Puyol, cu spatele, unul dintre contestați. (Foto: epa)
Nou, în manșa secundă a Su- lona a învins, cu scorul de 
percupei Spaniei. FC Barce- 1-0, în prima manșă.
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Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând ap. 2 camere (03)

■ Brad, semidecomandate.cn 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, 
preț negociabil. Tel. 0720/834127. (5/15.08)

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)

Radio Deva
100% local

(58569)

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

• Hunedoara, zona Teatru, centrală termică, 
superîmbunătățit, preț negociabil. Tel. 
0748/306207. (T)

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

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

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

• semidecomandate, contorizări, parchet, 
gresie, faianță, etaj 2, preț 65000 ron, negociabil, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

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

■ zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0729/018866. (A6)

• zona Dacia, 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 Șa Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă, balcon, 
centrală termică, 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 3, 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)

• arcuit etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366.  (A5)

• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al- 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)

• in drcuit, 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)

• 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 Uliacului, et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)

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

• zona Udo, dec., parchet, apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)

• zona Minerului, decomandate, contorizări, 
preț 83 000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Bălcescu, et. 2, amenajări modeme, 
centrală termică, preț 125.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)

• zona Mărăști, amenajat modern, centrală 
termică 2 balcoane, preț 128.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)

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

■ etaj 1, cu balcon, parchet, gresie, faianță 
centrală termică ocupabil repede, zona 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 uscătorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 232808. (A4)

• dea, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

• dea, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)

• 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)

• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, neg. 
Tel. 231800. (A9)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

PROGRAM:
8.0(1-13.30
8.00-18.00

NOU LA DEVA !!!!

Grădinița TWEET Y își deschide in 

Septembrie porțile.

GRĂDINII \ DE LIMBI STRĂINE: 
ENGLEZĂ FRANCEZĂ GERMANĂ

ADRESĂ;
Deva, str. Aleea Panwluțclor nr 8, 

Cartier Dorobanți 
Tel: 0722.442.422

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

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

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

de top.
Pentru mal multe informații : 

0729 101 850 
0788 660 931

LPADUREAN@YAHOO.COM

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, etaj 1, 100 mp, occidental, centrală 
termică termppane, ușă metalică 49.000 eurc, 
negociabil, tel. 215212. (Al)

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

• 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 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358. 
(A6)

• 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)

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

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

• dea, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balceane, vedere în 2 părți, amenajat medern, 
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)

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

• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau la 
schimb cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus 
diferență tel. 0745-302200,232808. (A4)

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

www.infoaliment.ro
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Banii ajung la tine în 10 minute!*

Banii din slrăinutate. trimiși prin MoneyGram de cui dragi, te așteaptă acum la once sucursală OTP Bank. 
Vino la OTP Bank să îți nrlici banii și poți beneficia gratuit de deschiderea unui cont curent, de emiterea unui 
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Banca Transilvania S.A
• ! *. I 1

I
- Execută lucrări de construcții și

instalații termo-mecanice rețele de

distribuție apă. Relații ia tei.: 731. 517

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

Sucursala Deva
SC APA PROB SA Deva -

Sucursala Hunedoara

3.C. PARTEHER LEQ15 SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistenta juridică la redactarea contractelor

♦ reprezintă în Instanță interesele persoanelorjuridice.

(59240)

COT..». angajbazA 
CONTABILITATE PRIMARĂ 
CERINȚE:
-cunoștințe minime de 
contabilitate:

Restaurant 
Construcții civile si industrials 
Distribuție materiale construcții 

Comerț electrocar ni ce

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

-salariu motlvant.

C.ONTABIL- ȘEF
CERINȚE;
-experiență în domeniu min.S ani;
-cunoștințe FT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

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

Rel. fa Tel0723/400 630 seu 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! MULTIMEDIA «om^^
- OPERARE PC (după programa ECDL|
■ Cursuri do vâri pentru copii 
(EqualSkJlli il Junior Web]
* LIMP* STP UNE
TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.X30.463
E-rnaii: officaQiilm.ro
Site: www.tiiTt.rg Deva, Aleea viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56963)

\1 EGE SĂ 1 II REI’RE/E\ I \\ I DE I I- 

deka pr\T-TrEcox<yvTm7ETĂ~nr\( 
"( ine nu îsi ia viitorul în propriile mâini, nu va 
mea parte de acesta .
European < 'onsulling Group - A.W.I). -lider 

m european in domeniul serviciilor financiare, vil

v ine în sprijin eu:
-programe de acumulare de capital pentru copii;
-pensii private facultative;
-acces la fonduri de investiții în străinătate.

Partenerii noslriî.UG, GENERALI. ALL1ANZ-ȚIR1AC. i 
VHE\ERS1ÂI)TIS< HE a

Df A VBd.22 Decembrie bl.-l parter Tcl.0749/597.<>48

ECRIOTI MVA.STRHARAST<BLK4

SERVICII DE CURĂȚENIE

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

Tel/Eax:0254/231552 Mobil:0721/0322 71 §

TRANSPORT PERSOANE
ImL. . lb.l:M . u . jQ Wj o

Fel, 0254/234717, 
0742/030201,0724/697859 

1$ euro dus 
lt. euro dus-întors -15 z/le —I 

eurodus-mtas-90zilei

România • Italia * Frânta • op
MnbtMrari

ji,‘gjQa

♦i -Ș UbtM tdM,
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Vinde la licitație publică prin executor bancar Dănilă Ovidiu Adrian imobilul situat în 
extravilanul.orașului Simeria, satul Sântandrei, jud. Hunedoara, imobil constând în teren 
arabil în suprafață totală de 11.200 mp, proprietatea societății S.C. IULKAR TRANS S.R.L 
Vulcan.

Licitația va avea loc în Deva, la sediul sucursalei situat în Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 
42, în data de 17.09.2006, la ora 12. Prețul de pornire al licitației este de 190.000 RON 
(1.900.000.000 LEI).

Prețul de adjudecare indude TVA.

Persoanele care doresc să participe la licitație vor depune până la termenul de vânzare 

în contul executorului bancar deschis la Banca Transilvania o cauțiune reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației.

• dec, zona pieței centrale Deva, etaj 1,2 băi, 
balcon deschis, centralătermică, vedere în două 
părți, preț 140.000 RON, neg. Tel. 231800; 0745- 
511776. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă cu grădină și anexe, Deva, Str. Livezilor, 
preț 160.000 euro. Tel. 0722/380574. (5/17.08)

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

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

• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere. 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, apă gaz, 
canalizare, 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)

• viă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. (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, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620,358. (A6)

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

• în Deva, construcție 2006, P+M, living, 
bucătărie, 2 băi. 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, 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 ocupabi lă 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 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• urgent, in Deva, 5 camere, bucătărie, baie, 
amenajată gresie, faianță încălzire sobe de 
teracotă pe gaz, garaj, curte, ST=430 mp, FS=14 
m, zona Viile Noi, preț 400.000 RON, neg. Tel. 
<31800;0740-317313. tA9f

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (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)

Vând garsoniere (191

• zona Trident preț negociabil, tel: 0728442147

• In Hunedoara, Bdul Dacia, bl. Gl, etaj 4, gaz 
contorizat, balcon închis, faianță vedere spre 
Artima, bine întreținută 30 mp, preț negociabil. 
Tei. 711152. a)

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

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

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

• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

Calculatoare si accesorii 
(51)

P-fa Victoriei nr ,58/10, M 0354 405003

BENE internațional

calculatoare
monitoare

Ateect «totem mriii note hand
Promoție:

PIV@©©ron—

(60406)

• B-dul Decebal, et. 5, decomandate, contorizări, 
balcon, 80000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată, ocupabilă imediat. Merită văzută. 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866, 
07Z4/620.358. (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)
• 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 78.000 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 1, repartitoare, balcon, parchet zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400. 0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj L dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon. Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)

• decomandate, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 90.000 
RON, neg. tel. 231800; 0740-317314. (A9)
• dec, tn Deva, suprafață mare, contorizări, 
balcon, ocupabilă imediat, etaj 3, Bd. Decebal, 
preț 25.000 euro, neg. tel. 231800; 0745-511776. 
(AȘ

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând terenuri (21)

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

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

• Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, fs 22 m, 
facilități, 20000 euro parcela, tel. 0722/564004. 
(Al)

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

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

2. în perioada 23 august 2006, ora 22.00 - 24 august 2006, ora 24.00, ar
astfel: (

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

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

c) Furnizare apă cu presiune scăzută la restul utilizatorilor (Centrul 
Vechi, case particulare și parter, etajul I, II din Micro I, 11, III, IV, V, 
CENTRUL CIVIC)

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

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)

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

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

• intravilan, M00 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358. (A6)
• intravilan, 1000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 
(A6)

• 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. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460 m, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)

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

• teren pentru construcție case, posibili
tate de parcelare, de la 500 mp-1000 mp- 
10.000 mp până la 20.000 mp, zona Zăvoi, 
drumul Archiei, preț negociabil; nu sunt 
agent Tel. 0729/668841. (9/15.08)

• 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)

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

• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)

• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități in zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

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

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 80 mp, occidental, baie, termopane, 
terasă 55000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• Deva, 80 mp, la stradă occidental, termopane/' 
gresie, faianță, baie, 55.000 euro, tel. 215212. (ALț

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

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

imobile chirii (29)

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

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

• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, - 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 * 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)

• oier spre închiriere 2 ap. cu 2 cam, zonă ultra
centrală, mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0729/018866; 0724/620358. (A6)
• garsonieră In Timișoara, mobilată Calea 
Buziașului, 100 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

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

Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal; 550003 
tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 

www.uamsibiu.ro, 
e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC intre orele 8,00 - 20,00, In perioada M Iulie - 28 septembrie 2008 da luni pini etmbitt lncbuiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele speclallzirl da Învățământ superior:

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

del)

Titlul obținut 
la absolvire

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

Ecosnomie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat in Economie șl 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1,600 Licențiat in Marketing
Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concura, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
CandldațUor 11 se pune la. dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute In planul de invățământ. precum și bibliografia necesară.
Studenților 11 se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlari etc.).
Studenții venlti prin transfer in anul II de studii de la alte instituții de lnvățămănt superior autorizate/acredltate sunt

‘ iculare.
♦ Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,
Tel: 0254/712444; 0741/552452.

* Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079638.

de taxa de înscriere și 
INFORMATU SUPLIMENTARE:

scutit!

(56712)

RECLAMI

officaQiilm.ro
http://www.tiiTt.rg
http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
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• ofer pentru închiriere birou, 50 mp, 
clădirea Cepromin, etaj 3. Tel. 0727/347566. 
(8/16.08)

• apartament 3 camere decomandate, 2 băi, 
mobilă nouă, centrală termică, termopane, luliu 
Maniu, 250 euro/lună+garanție, tel. 0745/367893. 
(Â2)

• apartament 3 camere, amenaiat modern, 
centrală termică mobilat modern, preț 220 
euro/lună tel. 0740/013971. (A2)

EWWHg GRECIA,
THESSALONIKI KATERINI LARISSA ATENA

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84|

Noi aducem 
soarele 

pentru voi!

5eri lejput ețLsâ^g u sta ți 5iinpl acerea dansului

[lnfdriTidtii3Lrreze^ăriilaiteljj)2S4i24921j![0727/22S456

S.C. ROMTRANS S.A.
Agen(la Oradea

VINDE
Următoarele mijloace de transport:

/. Autotractor VOLVO FH12/semire- 
morcă prelată Schmitz 13,6Om

■ an fabricație 1997

- 3 bucăți

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

- an fabricație 1994

- 6 bucăți

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

S.C. EUMCM- 
SULTS.R.L

In calitate de lichidator judiciar al SC GAZ LINE 

SRL • în faliment, cu sediul în Deva, str, Apuseni, nr.5, 

scoate la vânzare prin licitație publică următoarele active 

din patnmonrul debitoarei

apartament cu 4 camere, situat în Deva, Str,22 
Decembrie, bl. 20, sc.A, ap,5 (135,000 lei+TVA),

- apartament cu 4 camere, situat In Deva, Aleea 
Viitorului, 6I.E6, sc, 1, ap.7 (108,750 lei+ÎVA),

- apartament cu 4 camere, situat tn Deva, Str,22 

Decembrie, bl.41, sc.B, ap.50 (135,000 lef+TVA),

■ apartament cu 2 camere, situat în Deva, 5tr,22 

Ț decembrie, bl 42, sc A, ap.1 (90.000 lei+ÎVA),

- apartament cu 2 camere, situat în Deva, Str.1 

Decembrie. bl.F9, sc.2, ap, 15 (85,250 lei+ÎVA),

■ apartament cu 2 camere situat in Deva, str 
Zamf Irescu, bl ,A6, sc,3, ap,42 (67,500 lei+ÎVA),

■ apartament cu 2 camere, situat în Deva, Str, 
Zarandului, bl,52, sc.A, ap.3 (82.500 lei+TVA).

InfmalH suplimentam se pot obțină la tel. 
0254.231279,0723,226.450,0726.162.041.

In acest sens, lichidatorul judiciar adresează 

prezent.

INVTTAȚIE

Către toți cel Interesați să achiziționeze Imobilele 

descrise anterior să se prezinte la licitațiile publice orga

nizate după următorul calendar: 

în data de 28 august 2006, ora 10,00

• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et, 2, gresie, faință, parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată, preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

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

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208:0724/620358. (A6)

- an fabricație 1996

-10 bucăți

4. Semiremorcă prelată Schmitz 13,60 m 

■an fabricare 1997

- 4 bucăți

5. Semiremorcă prelată Briab 13,60 m

- an fabricație 1994

- 4 bucăți

6 Camionete IVECO Turbo Daily (7,51)

- an fabricație 1993- 1995

- 7 bucăți

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

Informații la telefoanele 0259-471170 

sau 0722/636475.

în data de 30 august 2006. ora 10,00 

■în data de 4 septembne 2006. ora 10.00 

în data de 6 septemorie 2006. ora 10,00 

•în data de 11 septembrie 2006. ora 10.00

Licitațiile vor II organizate la sediul lichidatorului 

judiciar din Deva. str. Mihail Kogălmceanu. nr4, cam 18. 

jud. Hunedoara

Ofertanțli sunt obligați să se prezinte la sediul 

lichidatorul judiciar cu cel puțin 24 de ore înainte de 

data organizării «citației, in vederea aepunenl ofertei de 

cumpărare, a cauțiunii reprezentând 10% din prețul de 

pornire a licitației, precum ;l pentru achiziționarea regu

lamentului de organizare a licitației ;i a caietului de 

sarcini.

în cazul in care termenul prevăzut anterior cade 

într-o zl nelucrătoare, ofertanțli se vor prezenta in ultima 

zi lucrătoare dinaintea licitației în vederea îndeplinirii 

obligațiilor ce le revin pentru a-;l asigura dreptul de 

participare la lidtație.

Of«ti di omptrvt trebuie si cuprind! sau si albi ti 
eneauimltmle:

- Certificat constatator de la Registrul Comerțului 

care să ateste identitatea ofertantului

- Scrisoarea de bonitate bancară care să ateste 

onorabilitatea ofertantului

- Identificarea Imobilului ofertat

- Prețul oferit, modalitățile ;i scadențele la plată

- Garanțiile oferite pentru eventuale plăți la 

termen

■ împuternicirea acordată persoanei care repre

zintă ofertantul la licitație

(60187) 

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

Auto românești (36)

• vând Dacia 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.(1)

Auto străine (37)

• vând Opel Zafira 2.0 DTi 16 v, af 2001, unic 
proprietar, vopsea metalizată, toate extrasele, 
full, stare ireproșabilă, sau schimb cu gama 
Daewoo, Super Nova, Sotenza plus diferență Tel. 
0723/270348. CD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

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

Garaje (43)

• tocMritz 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 mobilă bucătărie suspendată lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând lemn pentru construcții: grinzi, 
scândură, lațuri, diferite lungimi și grosimi, 
preț avantajos și transport gratuit. Tel. 
0721/051164.(7/15.087

• 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)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând capre de Banat, 200 ron bucată și 
țapi din aceeași rasă preț 300 ron bucată 
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)

Altele (61)

• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus 
SOOron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise 

Tandre (230 ron). Informații la telefon 
0729/942180.

Matrimoniale (69)

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

BOROMIR
MIR INB S.R.L. Sucursala DEVA

SHUk.«UMeMrmHk.« TriVF««OM+IH,«,-OMI/1WWO

• Pișcaturi
« Paste rnușțu,-
♦ Pr0v»e

www.boromir.ro 
boromrrdevtiârtctabnli

Parufkatie 
Patiseria 
Cctonoci j 
BiscuițiBoromir

UN MUNTE DE FĂINĂ ALBĂ CA ZĂPADA

S.C. F.I.S.E.
„ELECTRICA SERV* SA

AGENJ1A DEttntjngifțlSmKlBaOEKI 
DEVA

Scoate la vânzare prin licitație publică 

deschisă cu strigare mijloace de transport 

sate.
Licitația va avea la la sediul din Deva, str. 

G. Enescu nr.39, în data de:O5.O9.2OO6, ora 

11.00. în caz de neadjudecare, licitația se va 

repeta în zilele de 12.09.2006, respectiv 

19.09.2006, ora 11,00.

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

Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru îngrijire persoană bolnavă
■ femeie, permanent Relații latei. 219934. (T)

Prestări servicii (72)

074412W4sauzânOL104 0006 n'VeL

• execut la comandă goblene pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare este rugat să sune la tel. 
218084,0724/643045,0722/586808. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• actor, Deva, 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 
213244.
• administrator, Hunedoara, 1 post data limită 
30.08. Tel. 213244.
• administrator rețea de calculatoare, Orăștie, 
1 post, data limită 21.08. Tel. 213244.

• agent comercial, Călan, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244.

• agent comercial. Deva, 1 post, data limită 
17.09. Tel. 213244.

• agent comercial, Deva, 2 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.

• agent comercial. Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• agent comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08 Tel. 213244.

• agent comercial, Petrila, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• agent de asigurare, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
15.09. Tel. 213244.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 1 post, data limită 2.11., 
perioadă determinată. Tel. 213244.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila. 1 post, data limită 31.08., 
perioadă determinată Tel. 213244.

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 2 posturi, data limită 31.08, 
fără cazier. Tel. 213244.

• agent de pază în incinte, Călan, 6 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244.

• agent de pază în incinte, Vulcan, 3 posturi, 
data limită 31.08, perioadă determinată. Tel. 
213244.
• agent reclamă publicitară. Deva, 3 posturi, 
data limită 30.08 Tel. 213244.

• agent vânzări. Deva, 1 post, data limită 30.08 
Tel. 213244.

• agent vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
10.09. Tel. 213244.
• agent vânzări, Petrila 1 post data limită 31.08 
Tel. 213244.

• efetor ospătar, Hațeg, 1 post data limită 30.08 
Tel. 213244.

• ambalator manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.

• ambalator manual, Deva, 10 posturi, data 
limită 11.09. Tel. 213244.

• ambalator manual, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.

• asistent de cercetare, economist în manage
ment, Deva, 1 post, data limită 10.09. Tel. 213244.

• asistent lannadst Călan, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.

• asistent farmacist, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244.

• asistent medical generalist, Călan, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244.

• asistent social, Petrila, 2 posturi, data limită 
31.08, perioadă determinați Tel. 213244.

• barman, Călan, 2 posturi, data limită31.08Tel. 
213244.

• barman, Deva. 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244.

Mijloacele fixe scoase la vânzare pot fi 

văzute la sediul întreprinderii unde pot fi 

consultate și date tehnico-economice oferite 

de către Serviciul Financiar - Contabilitate 

Patrimoniu.

Relații suplimentare la telefoanele: 
0254205613)205690.

Taxa de garanție pentru participarea la 

licitație este de 10% din prețul de pornire al 

licitației mijlocului fix solicitat a fi cumpărat, 

iar taxa de participare este de 15 RON 

(150.000 left. care se achită la casieria unității, 

până in ziua licitației (cel mai târziu cu o oră 

înainte de începerea acesteia).

• barman, Deva, 1 post, data limită 11.09. Tel. 
213244.
• barman, Deva, 1 post, data limită 1409. Tel. 
213244.
• barman, Deva, 4 posturi, data limită 7.09. Tel. 
213244.
• barman, Deva, 6 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• barman, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• bobinator mașini electrice rotative, Petroșani, 
4 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.
• brutar, Brad. 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• brutar, Brad, 4 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• brutar, Călan. 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• brutar, Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.

• brutar, Hunedoara. 1 post, data limită 30.08., 
perioadă determinată. Tel. 213244.

• brutar, Orăștie, 1 post, data limită 15.09. Tel. 
213244.
• bucătar, Călan, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.

• bucătar, Hațeg, 1 post data limită 31.08. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244.
• bucătar. Hunedoara. 11 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244.
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 1809. 
Tel. 213244.

• bucătar, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244

• bucătar, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244.

• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 11.09. 
Tel. 213244.

• cameristă hotel, Deva, 4 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244.

• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
14.09. Tel. 213244.

• casier, Deva, 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244.

• casier, Simeria, 1 post, data limită 11.09. Tel. 
213244.

• casier tezaur, Deva, 5 posturi, data limită30.08 
Tel. 213244.

• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 15.09. Tel. 213244.

• cofetar, Orăștie, 5 posturi, data limită 15.09. 
Tel. 213244.

• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244.

• contecționer articole din piele și înlocuitori, 
Deva, 10 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Hunedoara, 8 posturi, data limită 10.09. Tel. 
213244.
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244.

• confecționer-asamblor articole din textile,
Brad, 31 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.

■ confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 16 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Deva, 10 posturi, data limită 11.09. Tel. 213244.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 11 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244.

• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 1 post, data limită 2.09. Tel. 213244.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 30 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.

• confecționer-asamblor articole din textile,
Orăștie, 5 posturi, data limită 30.08. Tei. 213244.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Petrila, 10 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.

• confecționer-asamblor articole din textile,
Petroșani 5 posturi, data limită 25.09. Tel. 213244.

• confecționer-asamblor articole din textile,
Vulcan, 45 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.

• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani. 4 posturi, data limită 31.08 
Tel. 213244.

• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani, 5 posturi, data limită 23.08 
Tel. 213244.

• confecționer manual în metaloplastie,
Simeria, 1 post, data limită 10.09. Tel. 213244,

• confecționermontator produse lemn, Hune
doara. 4 posturi, data limită 31.08., perioadă 
determinată Tel. 213244.

• consMer administrație publică. Hațeg, 1 post, 
data limită 25.08., perioadă determinată Tel. 
213244.

• consRler, expert, inspector, referent, econo
mist, Deva, 1 post, data limită 17.09. Tel. 213244.

Oferte locuri de muncă (74)

• AC METAL EXPRES SRL Deva, Str. 16 Februarie, nr. 
3, angajează macaragii, mecanici utilaje, 
buldozeriști, muncitori necalificați. Tel. 0254/219522.

(6/1508)

• Societate comercială, operator Elite pentru vestul 
țării, angajează în condiții salariale atractive agent 
aprovizionare automate cafea. Cerințe: domiciliul stabil 
în Deva, posesor permis cat. B. CV-urile la fax 
0254/231485. «na®

• Societate comercială angajează agenți de 
vânzări pentru orașele Deva și Hunedoara. CV-urile 
se trimit la fax 0254/210945. (7/18.06)

• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Deva, 1 post, data limită 30.08 Tel. 213244.

• consilier, expert, inspector, referent, econo- 
, mist, Hațeg, 1 post, data limită 30.08 Tel. 213244.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244.
• consRler juridic, Orăștie, 1 post, data limită 
17.09. Tel. 213244.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 14X19. Tel. 
213244.

• contabil, Hațeg, 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244.

• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.

• contabH-șef, Hațeg 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244.

• cosmetician, Deva. 1 post, data limită 7.09. Tel. 
213244.
• cosmetician, Hunedoara. 1 post, data limită 
30.09., calificare în domeniu. Tel. 213244.

• croitor, Deva, 5 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• croitor, Hunedoara, 2 posturi, data limită31.08 
Tel. 213244.

• croitor, Lupeni, 6 posturi, data limită 31.08, 
perioadă deteminată Tel. 213244.

• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Deva, 5 posturi, data limită31.08 Tel. 213244.

• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.

• croitor, Petroșani, 1 post, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244.

• croHopștanțator piese încălțăminte. Brad, 2 
posturi, data limită 30.09., perioadă determinată 
Tel. 213244.

• croitor-țtanțator piese încălțăminte. Hune
doara, 3 posturi, data limită 10.09. Tel. 213244.

• cusâtor confecții Industriale din blană 
Orăștie, 5 posturi, data limită 3.09. Tel. 213244.

• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 3 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244.

• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 30.09., perioadă determinată 
Tel. 213244.

• cusâtor piese din piele și înlocuitori. Brad, 9 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.

• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Deva, 24 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.

• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 3 posturi, data limită 2808 Tel. 213244.

• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.

• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 8 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.

• cusâtor piese la încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 12 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244.
• director ațunct societate comercială Hațeg,
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244.

• [Erector economic, Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.

• director societate comercială Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.

• director tehnic, Călan, lpost, data limită31.08 
Tel. 213244.
• (Especer, Brad, 9 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• drujblst, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244.

• dulgher, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244.
• dulgher, Deva, 1 post, data limită 809. Tel. 
213244.
• dulgher, Deva, 10 posturi, data limită 7.09. Tel. 
213244
• dulgher, Deva, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• dulgher, Deva, 7 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• dulgher, Hațeg, 1 post, data limită 25.08 Tel. 
213244.
• dulgher, Hațeg, 4 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244
• dulgher, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.09. Tel. 213244
• duigher-restaurator, Lupeni, 1 post, data 
limită 1.10. Tel. 213244.

• duigher-restaurator, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 27.08 Tel. 213244

• dulgher, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244

• economlst-țef, Petrila, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244.
o electrician auto, Deva, 1 post, data limită 30.08 
Tel. 213244.

• electrician de întreținere și reparații, Deva, 1 
post, data limită 1.09. Tel. 213244.

• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244

• electrician de întreținere și reparații, Petrila, 1 
post data limită 10.09. Tel. 213244.

• electrician de întreținere și reparații, Petrila, 1 
post data limită 31.08., perioadă determinată 
Tel. 213244

o electrician echipamente electrice și ener
getice, Deva, 1 post data limită 7.09. Tel. 213244.
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• Explozii în Ucraina. Incendiul care a 
izbucnit, sâmbătă, la un depozit de arma
ment din sudul Ucrainei, a provocat rănirea 
a șase persoane, pompierii continuând, ieri, 
eforturile pentru stingerea acestuia. Iarba 
uscată din zona tehnică a bazei a luat foc 
din cauza căldurii, iar flăcările au ajuns până 

- la depozit, provocând explozii de proporții.

Cosima și Orlanda sunt doi pui de
alpaca, având doar 18 zile de când s-au 
născut în parcul Friedrichsfelde din Berlin.

(Foto: EPA)

A terminat de
■ Boy George a prestat 
cinci zile de muncă în 
folosul comunității 
măturând străzile.

New York (MF) - Ars de 
soare și cu răni la degete, Boy 
George (45 ani) a terminat de 
executat pedeapsa la care a 
fost condamnat pentru că a 
irosit timpul poliției: mătu
rarea străzilor din New York, 
timp de cinci zile.

Fostul lider al trupei Cul
ture Club a plătit o amendă 
de o mie de dolari și a trebuit 
să presteze cinci zile de 
muncă în folosul comunității 
pentru că a chemat fără nici 
un motiv poliția, în octombrie 
2005. Boy George sunase să 
anunțe că un așa-zis hoț a 
intrat în apartamentul lui din 
Manhattan, dar când poliția a 
ajuns la fața locului n-a găsit 
vreun intrus, ci cocaină - 
motiv pentru care cântărețul 
a trebuit să urmeze și un 
tratament de dezintoxicare.

Cele cinci zile de muncă în 
folosul comunității au început 
cu stângul pentru Boy George, 

Expoziție de sex
Berlin (MF) - Păpuși Barbie 

lesbiene, hermafrodiți nuzi, 
variații pe tema transsexuali- 
tății sau a erotismului homo
sexual - toate ipostazele sexu
lui nonconformist văzut de 
Warhol, Bacon sau Louise 
Bourgeois sunt expuse, de 
sâmbătă, în orașul german 
Koln.

Vedeta expoziției „Al optu
lea câmp” este, probabil, maes 
trul pop art Andy Warhol, ale 
cărui lucrări sunt expuse la 
celebrul Muzeu Ludwig. Prin-

Boală rară
New Delhi (MF) - Un 

indian născut cu două 
penisuri perfect funcțio
nale a acceptat să fie in
ternat intr-un spital din 
New Delhi pentru a se 
supune unei operații de 
extirpare a celui de al 
doilea sex, care îl îm
piedica să aibă o viață 
normală și să se căsă
torească. Om de afaceri 
în vârstă de 24 de ani, el 
suferă de „duplicare de 
penis” sau „diphallus”, 
boală foarte rară, care 
apare la un bărbat din 
5,5 milioane. Primul caz 
de diplhallus a fost în
registrat în 1609. Publi
cația citată nu precizea
ză nici identitatea pacien
tului, nici numele spi
talului unde va fi inter
nat acesta.

Suspectat 
de trafic
Paris (MF) - Un 
bărbat de 48 de 
ani care a 
colecționat 170 de 
păianjeni tropicali, 
doi scorpioni, un 
șarpe boa și o 
vulpe a fost intero
gat, sâmbătă, de 
autorități, investiga
torii de la Val-de- 
Reuil, localitate situ
ată la aproximativ o 
sută de kilometri la 
nord-vest de Paris, 
încearcă să afle 
dacă este vorba de 
trafic de animale. 
Bărbatul a justificat 
însă această 
colecție neobișnuită 
pur și simplu prin 
„dragostea pentru 
animale".

Hispanicii premiați pentru filme

Câștigători la premiile Emmy
Los Angeles (MF) - „The Simpsons” a 

câștigat premiul Emmy pentru cel mai bun 
serial de animație difuzat în prime-time 
în Statele Unite, în condițiile în care juri
ul s-a ferit să dea acest premiu serialului 
„South Park” pentru un episod satiră la 
adresa scientologiei și a lui Tom Cruise.

Cea dea 58-a ediție a Creative Arts 
Emmy Awards s-a desfășurat sâmbătă. Ce
remonia, care premiază excelența din 
domenii ca make-up, costume, editare de 
sunet și regie artistică, este un fel de pre
ludiu pentru Premiile Primetime Emmy, de 
mai mare importanță, ce vor fi decernate 
pe 27 august.

Miniseria HBO „Elizabeth I” a plecat 
acasă cu cele mai multe premii, cinci la 
număr, ea fiind urmată de documentarul 
HBO „Baghdad ER”, care a câștigat patru 
premii. HBO a strâns în total 17 premii.

■ Actorul și regizorul 
Andy Garcia a fost 
marele câștigător al pre
miilor hispanice de film.

Los Angeles (MF) - „The 
Lost City”, care marchează 
debutul ca regizor al actoru
lui Andy Garcia, a luat pre
miul pentru cel mai bun film 
la gala Imagen de la Los An
geles, ce recompensează cele 
mai bune producții cinema
tografice și de televiziune his
panice.

Garcia a câștigat și premi
ul pentru cel mai bun regi
zor cu „The Lost City”, care 
urmărește destinul unei 
familii cubaneze înstărite în 
timpul ascensiunii la putere 
a lui Fidel Castro.

Nuntă plătită de o revistă
Londra (MF) Liz Hurley a negociat cu o 

revistă glossy ca aceasta să suporte costul de 
2 milioane de lire sterline al nunții pe care 
actrița o va face cu omul de afaceri Arun 
Nayar, scrie Daily Mail. înțelegerea dintre 
vedetă și revistă prevede, printre altele, ca 
celebritățile prezente la nuntă - Sir Elton 
John, David Furnish, soții Beckham, Patrick 
Cox și Hugh Grant - să fie dispuse să pozeze. 
Cuplul va organiza două ceremonii, una în 
Marea Britanie și alta în străinătate, și va 
primi câte un milion de lire sterline pentru 
fiecare. Liz Hurley nu a anunțat deocamdată 
data nunții, spunând doar, într-un interviu 
recent, că va fi „foarte curând”.

Copiii se răcoresc la fântânile 
arteziene (Foto: epa)

v LIBER

măturat străzile

care a țipat la ziariștii care 
l-au urmărit, luni, în prima 
zi, peste tot.

La sfârșitul perioadei, sta
rul a avut numai cuvinte de 
bine despre șefii lui. „Ne-au 
tratat cu amabilitate și cu res
pect”, a spus el. Boy George 
a adăugat că se gândește chiar 
să organizeze un concert pen
tru gunoierii și măturătorii 
din oraș. Potrivit manageru
lui lui, Jeremy Pearce, munca 
a fost grea, dar lui Boy George 
„aproape că i-a plăcut”.

nonconformist
tre operele lui Warhol expuse 
la acest muzeu se numără 
mai multe „Picturi oxidate”, 
realizate când artistul a uri
nat pe suprafețe de cupru.

în total, 250 de opere ale 
unor nume mari ale artei sec
olului XX figurează în această 
„primă expoziție în care 
homosexualitatea și transsex- 
ualitatea sunt reprezentate 
într-un spațiu vast, unde pot 
fi văzute din toate unghiurile 
și cu întreaga lor doză de ero
tism”, spun organizatorii.

Banderas a fost însoțit la ceremonie de soția sa, actrița Melanie
Griffith (Foto: EPA)

Antonio Banderas a fost 
declarat cel mai bun actor 
grație rolului său din filmul 
„Take the Lead”. Echivalen
tul acestui premiu pentru

Temperaturi de 42 de grade
Sofia (MF) - Valul de căldu

ră care a ajuns în Bulgaria 
la începutul săptămânii a atins 
apogeul ieri, zi în care meteo
rologii au și anunțat tempera
turi de până la 42 de grade Cel
sius în sud-estul țării.

Temperaturile vor înregis
tra o scădere în acest început 
de săptămână, când maximele 
vor varia între 32 și 37 de 
grade Celsius. Temperaturile 
caniculare, care au afectat
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televiziune i-a revenit lui 
Michael Pena pentru rolul 
său din „Walkout”, o produc
ție TV ce spune povestea ade
vărată a unor elevi de origine

Bulgaria în această săptă
mână, au provocat moartea a 
patru persoane în decurs de 
trei zile, între care doi bătrâ
ni din orașul Montana au fost 
suferit atacuri de cord mor
tale, în timp ce lucrau în gră
dină.

Medicii avertizează per
soanele care au probleme cu 
inima să rămână în casă în 
intervalul orar în care căldu
ra atinge valori maxime. 

mexicană din Los Angeles, 
din 1968, care au organizat 
mișcări de protest față de dis
criminarea și condițiile 
proaste de studiu de la școală.

Cea mai bună actriță într-un 
film a fost desemnată Ameri
ca Ferrera pentru rolul din 
„The Sisterhood of the Trav
elling Pants”, în timp ce Lisa 
Vidal a luat premiul pentru 
cea mai bună actriță într-o 
producție TV - „Odd Girl Out”.

Cel mai bun serial TV 
difuzat la ore de maximă 
audiență a fost desemnat „The 
West Wing”, în care Jimmy 
Smits joacă rolul unui candi
dat hispanic la președinție.

Premiul pentru întreaga 
carieră i-a fost acordat lui 
Gregory Nava, regizorul fil
mului „El Norte” (1983).

Cu spatele Primul 
campionat de alergat cu 
spatele s-a desfășurat, ieri, 
în localitatea Stans din 
Elveția. Concurenții au 
alergat pe o distanță de
11 kilometri. (Foto: epa) e


