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Cernobilul de pe blocuri
■ Antenele de tele
fonie mobilă instalate 
pe clădiri pun în pericol 
sănătatea oamenilor.

Deva (T.S.) - Apărute ca ciupercile după ploaie, antenele de telefonie mobilă amplasate pe blocurile din orașele hune-

dorene ascund un pericol nevăzut: radiațiile electromagnetice. Guvernul României recunoaște nocivitatea acestui tip de radiații neio nizate emise de astfel de antene, dar s-a rezumat la a da o Ordonanță de Urgență prin care angajații care lucrează în clădiri pe care sunt montate

astfel de antene să beneficieze de sporuri salariale. Asta în timp ce legislația din țările Occidentale devine din ce în ce mai dură cu operatorii de telefonie mobilă. Spre exemplu, în Franța, este interzisă montarea de antene de telefonie mobilă la o distanță mai mică de 150 de metri de zonele

locuibile. In cazul în care aceste antene sunt montate, în jurul lor sunt construite niște „zone tampon” care protejează populația. Dan Magheru, directorul DSP Hunedoara, susține că, în câteva luni, și România va adopta aceste legi. Până atunci însă... Dumnezeu cu mila! /p.3

Catastrofă feroviară. Două trenuri au intrat în coliziune, ieri, în Delta Nilului, si-tuată la nord de capitala Egiptului, Cairo, surse din serviciile de securitate afirmând ' că 80 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 163 au fost rănite, /p.12 (Foto epa)
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Lapte cu probleme
Deva (T.S.) - Doar 15 la sută din laptele produs în România este la standardele Uniunii Europene, a apreciat ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur. Și asta deoarece țăranul nu folosește instalații de muls, ceea ce produce o încărcătură microbiană foarte mare a laptelui. Din această cauză, statul vrea să subvenționeze doar laptele de calitate. /p.3

, Concurență. Peste 220 de tineri hunedoreni, inclusiv femei, care își doresc Să îmbrățișeze cariera militară dejandarmi vor începe, astăzi, primul examen, care constă în testele de pregătire sportivă. 
/p.3 (Foto: Traian Mânu)

De vorbă cu ziariștiiVrei să construiești un dialog liber, pe o temă aleasă de tine? Redactorii cotidianului Cuvântul Liber îți stau la 
CUVÂNTUL dispoziție! Te așteptăm joi, 24 *w’,*UBEwa august, între orele 10:00 și 11:00, la sediul redacției.Pentru că ne pasă de ceea ce se petrece în jurul nostru!

Consiliu etic, la spitale
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■ Consiliul etic se înfi
ințează în spitale pen
tru reclamații și cazuri 
de șpagă.

Deva (I.J.) - La intenția Ministerului Sănătății, Spitalul Județean Deva a înființat consiliul de etică încă de la mijlocul lunii martie. Legea

intră în vigoare luna aceasta și specifică înființarea acestui consiliu pentru rezolvarea cazurilor de plângere ale pa- cienților privind comportamentul cadrelor medicale, încălcările codului deontologic și analiza cazurilor de șpagă. „Până acum am rezolvat deja mai multe plângeri. în general ele au fost făcute de per

soane cu probleme psihice. Cele justificate sunt făcute medicilor din cadrul serviciului de urgențe care nu pot acoperi imediat cazurile după dorința pacienților. Consiliul e format din 7 membri din toate secțiile spitalului. Șeful acestuia este dr. Ioan Ilca, medic chirurg”, declară dr. Dan Florea, directorul Spitalului Deva, /p.3

Nemulțumiri
Orăștie (D.I.) - Alexandru Munteanu, vicepri- marul Orăștiei, a declarat că pe nici un metru de conductă nou instalată în localitate nu curge nici un strop de apă. Asta în condițiile în care programul SAMTID trebuia finalizat până Ia 30.09. /p.6

Rata șomajului

i ■ ’ ■
i 4,565 milioane salariați
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Scandal la birtul din sat
■ Un bărbat din Certej,< 
a ajuns la spital, după 
ce a fost bătut de pri
etenul de „pahar".

Certej (M.T.) ■ în urma le- zi-unilor suferite, loan Sorin S., de 33 de ani, din Certeju de Sus, a fost, duminică, internat în Spitalul Județean Hunedoara - Deva. Sămbâtâ seara cei trei amici s-au întâlnit la „un pahar, de vorbă”, într-un bar de pe Strada Făeragului, din localitate. Spre dimineață, când nu mai „vorbeau” decât aburii alcoolului, a izbucnit

conflictul, în care au fost implicați frații Viorel Costan- tin V. și Iulian Florin V. în urma discuțiilor în contradictoriu, loan Sorin S„ a fost lovit în cap, iar apoi bătut cu pumnii și picioarele. „Bărbatul a fost transportat la spital, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a petrecut incidentul. în funcție de numărul zilelor de îngrijiri medicale, necesare, se va face încadrarea juridică a faptei”, declară inspector principal Magda Popa, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.
country în județ, la Costești, în Deva și Hunedoara.
(Foto: T. Mânu)

formațiilor 
norvegiene „Roy Martin Band” și „Gillie narsen” au susținut concerte de muzică rock și
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PE SCURT•Arestați. Militarii israelieni l-au arestat duminică pe secretarul general al Parlamentului palestinian, Mahmoud al-Rahmi, membru al mișcării Hamas. Acesta a fost arestat în timp ce se afla în locuința sa. Sâmbătă, armata israeliană l-a arestat pe vicepremierul palestinian, Nasser Shaer, membru al grupării Hamas, care se afla tot în locuința sa.

Executivul se rărește

îngrijorareLondra (MF) - Ministrul de Interne, John Reid, s-a declarat convins că opinia publică britanică este îngrijorată de apariția unor tensiuni pe piața imobiliară și în serviciile publice, în cazul in care nu vor fi impuse restricții privind imigranții din România și Bulgaria. „Nu cred în libera mișcare a forței de muncă. Cred că situația trebuie ținută sub control. Același lucru îl afirmă și minoritățile etnice. Nu există nimic rasist în a- cest sens”, a subliniat ministrul. Reid a declarat că în opinia sa inclusiv imigranții aflați deja în Marea Britanie precum și membrii minorităților etnice sunt îngrijorați de acest fenomen.

John Reid (Foto: EPA)

Saddam Hussein
(Foto: EPA) 

Al doilea 
proces 
Bagdad (MF) - Proce
sul intentat lui Sad
dam Hușsein și altor 
șase foști coman
danți în armata iraki
ană, acuzați de uci
derea a zeci de mii 
de etnici kurzi, s-a 
deschis, ieri, la Bag
dad. Saddam Hus
sein a refuzat, ieri, 
să-și afirme poziția, 
ceea ce a determinat 
judecătorul să consi
dere că acesta pledea
ză nevinovat. Fostul 
președinte, în vârstă 
de 69 de ani, și-a rei
terat poziția la înce
putul unui proces an
terior, unde era jude
cat pentru crime îm
potriva umanității, 
când nu a recunoscut 
instanța, calificând-o 
drept un „tribunal de 
ocupație" și a refuzat 
să-și spună numele.

3 Premierul a semnat 
primele decizii pentru 
reducerea numărului de 
secretari de stat.București (MF) - Premierul Tăriceanu a semnat primele decizii de eliberare din funcție a unor secretari de stat, după ce a convenit cu reprezentanții partidelor din coaliție să reducă numărul acestor posturi cu 30%, de la 82 la 52 de locuri.Prin decizii ale premierului au fost eliberați din funcția de secretar, de stat Tudor-Ale- xandru Chiuariu (Departamentul pentru Lupta Anti- fraudă din cadrul Cancelariei prim-ministrului), Cristian Mihai Cărăușu (Departamentul de Implementare Programe și Ajustare Structurală din cadrul Cancelariei), Ștefan Francisc-Csutak (Ministerul Integrării Europene), Dan Cristian Stoica (Ministerul Justiției), Constantin Popescu

Premierul Tăriceanu (Foto: arhM)(Ministerul Mediului).
Eliberați din ftuicțiiCristina Ana-Maria a fost eliberată din funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții Străine (ARIS), iar Gabriela Vasile a fost eliberată din postul de vice-pre- ședinte al ARIS.Cristian Vlădescu a fost eli

berat din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății Publice, urmând să dețină, în continuare, calitățile de membru al Consiliului de Administrație și de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.Vasile Gabriel Niță a fost e- liberat din funcția de adjunct al șefului Departamentului ordine și siguranță publică, cu rang de subsecretar de stat, din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, iar Dorin Costel Todor a fost numit în funcția publică de secretar general al Ministerului Justiției.Tăriceanu l-a demis și pe secretarul de stat de la Cancelaria primului-ministru Dan Petrescu (PNL).Surse liberale au declarat, vineri, că acesta a fost eliberat din funcție pe motiv că ar fi fost ofițer de securitate.Guvernul precizează că posturile de secretar de stat eliberate vor fi restructurate.

Eliberați
Chișinău (MF) - Ghe- nadie Țăran și alți doi membri ai organizației Dignitas din regiunea transnistreană, suspectați că ar fi fost implicați în explozia troleibuzului de la Tiraspol, au fost eliberați. Tatăl lui , Ghenadie Țăran a decla- ‘j rat că fiul său a fost eli-" berat sâmbătă dimineața. Potrivit sursei citate, Țăran a fost mai întâi' judecat, iar după ce instanța l-a eliberat din lipsă de probe, a fost reținut imediat la ieșire. DUpă ce a fost supus mai multor interogatorii, Țăran și colegii săi au fost eliberați. Alexandru Țăran, fratele liderului Dignitas, a fleelsE rat că Ghenadie se simte bine. O grenadă a explodat, la 13 august, într-un troleibuz de la Tiraspol, provocând moartea a două persoane și rănirea altor zece.

Trimiterea de trupe 
în Liban, amânata

Bombă dezamorsatăTeheran (MF) - Poliția iraniană a dezamorsat, sâmbătă, un dispozitiv exploziv de mare putere, amplasat într-o mașină aflată pe strada Molavi, în apropierea marelui bazar din Teheran, a declarat, luni, un reprezentant al forțelor de ordine, citat de agenția semioficială Fars, relatează AFP.„în jurul orei 7.30 (7.00, ora României), polițiștii au încercat să oprească o mașină, însă pasagerii au fugit (...) Au fost trase două focuri de avertisment. în cele din urmă, polițiștii au reușit să-i rețină pe cei doi suspecți și au descoperit în interiorul mașinii o bombă de mare putere”, a spus Mohammad Tourang, reprezentant pentru relații publice al poliției.„Cei doi pasageri sunt originari din provincii din vestul țării și au recunoscut că au avut legături cu un al treilea bărbat, care a fost și el arestat”, a adăugat el.Printre provinciile din vestul Iranului se numără Khouzestan (șud-vest), cu o puternică minoritate arabă, Kurdistan (vest), cu majoritate kurdă, și Azerbaidjan (nord- vest), cu populație majoritar azeră.

■ Statele europene au a- 
mânat acest demers până 
când mandatul viitoarei 
forțe va fi clar definit.Paris (MF) - Armistițiul instituit de Națiunile Unite a primit o nouă lovitură, duminică, după ce statele europene chemate să contribuie cu trupe la forța internațională din Liban au decis să amâne a- cest demers până când mandatul viitoarei forțe va fi clar definit, relatează New York Times.Statele comunitare au amânat orice decizie în această privință până miercuri, când Uniunea Europeană va abor

da această problemă.în urma experiențelor nefericite din anii *90, când nu a putut fi evitat masacul din Bosnia, guvernele europene insistă ca ierarhia de comandă și condițiile noului angajament să fie clarificate înainte ca situația să degenereze din nou în Orientul Mijlociu, relatează publicația americană.„în trecut, atunci când misiunile de pace nu au fost adecvat definite, am asistat la eșecuri majore”, a declarat, duminică, Agnes Romatet-Espagne, purtător de cuvânt al Ministerului francez de Externe.Un alt oficial de la Paris a precizat că „Italia, Spania și Finlanda au ridicat aceeași

Militari israelieni părăsind sudul Libanului (Foto: epaiproblemă ca Franța”. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Madrid a declarat că Spania este dispusă să trimită trupe, „dar condițiile trebuie clarificate și acceptate”.
Australia a refuzat, la rândul ei, să trimită trupe, potrivit unui oficial guvernamental de la Canberra, care și-a exprimat îndoiala că FINUL va fi mandatată să dezarmeze gherilele Hezbollah.

Procurorul TPI, Carla Del Ponte
(Foto: EPA)

Masacrul din Srebrenița, judecat la Haga

Au fost peste un milionBagdad (MF) - Peste un milion de pelerini au comemorat timp de tEei zile moartea celui de al șaptelea imam șiit, Mussa al-Kazim, la Bagdad, a anunțaL, lunî, armata americană, precizând că violențele nu au scăpat de sub control în timpul ceremoniei.„Comemorarea morții celui de al șaptelea imam șiit, Mussa al-Kazim, a reunit peste un milion de pelerini la mausoleul Kazi- miyah din Bagdad”, se arată într-un comunicat al armatei, care precizează că ceremoniile au durat de vineri până duminică.„Acest eveniment nu a fost marcat decât de un număr relativ redus de evenimente violente”, precizează comunicatul.Atacurile asupra pelerinilor au provocat, duminică, moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea altor 300, a anunțat ministrul irakian al Sănătății.

■ Procurorul TPI, Caria 
Del Ponte, critică Serbia 
pentru „refuzul" de a-l 
aresta pe Mlădiei.Haga (MF) - Procurorul Tribunalului Penal Internațional, Caria Del Ponte, a criticat, ieri, autoritățile sârbe, în timpul procesului a șapte sârbi bosniaci judecați în legătură cu masacrul de la Srebrenița, pentru „refuzul lor impardonabil” de a-l aresta pe Ratko Mlădiei, transmite AFP.Fostul lider militar al sârbi

lor bosniaci, generalul Ratko „Mlădiei ar trebui adus în fața unui tribunal” pentru a răspunde acuzațiilor de crime de război, comise în timpul războiului din Bosnia, a declarat Del Ponte.Procurorul a profitat de o- cazie pentru a declara că autoritățile sârbe sunt responsabile de imposibilitatea de a-l judeca pe Mlădiei, din cauza „refuzului impardonabil” al acestora de a-l aresta.„Guvernul Serbiei este perfect capabil să facă acest lucru... Este scandalos” că Mlădiei, ca și fostul lider politic

al sârbilor bosniaci Radovan Karadzici, care este în continuare căutat, nu pot fi încă judecați de tribunalul ONU, a adăugat Del Ponte.Mlădiei și Karadzici sunt principalii acuzați în cazul masacrului de la Srebrenița din iulie 1995, din timpul războiului din Bosnia (1992-1995), unul dintre cele mai sângeroase conflicte care au condus la destrămarea Iugoslaviei.TPI a calificat cazul drept „genocid”, șase persoane fiind deja condamnate, dintre care două pentru complicitate la genocid.
Răspunsul Iranului, așteptat azi de marile puteri
■ UE și Iranul vor con
tinua contactele diplo
matice pentru dezamor
sarea crizei nucleare.Bruxelles (MF) - înaltul reprezentant UE pentru Politică Externă, Javier Solana, și președintele Consiliului iranian pentru Securitatea Națională, Aii Larijani, s-au declarat favorabili continuării contactelor pe tema programului nuclear al Teheranului.După o convorbire prin te

lefon cu Larijani, Solana a declarat: „A fost o conversație constructivă în cursul căreia am trecut în revistă diferite aspecte ale programului nuclear iranian”.„Ne-am înțeles să inițiem, într-un anumit context, contacte suplimentare pentru a restabili încrederea în natura pur civilă a programului nuclear iranian”, a adăugat Solana.Regimul de la Teheran este așteptat să răspundă oficial, azi, ofertei marilor puteri în

sensul suspendării programului de îmbogățire a uraniului.Secretarul general ONU, Kofi Annan, a cerut Iranului să răspundă favorabil propunerii comunității internaționale.„Sunt mulțumit de faptul că Republica islamică a anunțat că va răspunde marți (azi - n.r.) propunerii Chinei, Rusiei, Statelor Unite, Marii Britanii, Franței și Germaniei pentru găsirea unei soluții globale la criza nucleară”, a afirmat Annan într-un comu

nicat.„Fac un apel către guvernul iranian să profite de a- ceastă oportunitate istorică. Sunt încrezător că răspunsul Iranului va fi favorabil și va constitui baza pentru un a- cord final negociat”, a ad*f gat secretarul general ONU.în încercarea de a convinge regimul conservator să renunțe la programul nuclear, suspectat că ar avea scopuri militare, marile puteri au propus măsuri de cooperare.
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ACTUALITATE /Jmarți, 22 august 2006
• Verificări. Prefectura Hunedoara a verificat, din punct de vedere al legalității, peste 23.400 de acte normative emise de autoritățile locale în prima jumătate a acestui an. Dintre acestea, 175 au fost revocate, iar patru au fost atacate în instanța de contencios administrativ. (M.S.)
• Recurs amânat. Curtea de Apel Alba lulia $ acordat, ieri, un nou termen de judecată recursurilor declarate de cei 14 inculpați în dosarul „Hydra", arestați preventiv în 17 august. Apărătorii aleși ai inculpaților au invocat imposibilitatea studierii celor 98 de volume ale dosarului și au solicitat un termen pentru pregătirea apărării, stabilit pentru 23 august, ora 12. (M.T.)

Antena, ucigașul de pe bloc

, pArkkamu

Corupția cea de 
toate zilele
Adrian Sălăgean
adrian.salagean@mformmedia.ro

■ Studiile arată că, în 
timp, radiațiile emise 
de antene provoacă 
boli ale creierului.

Tiberiu Stroia_______________
tiberiu.stroia9informmedia.ro

Deva - Lipsa unei legislații clare în ceea ce privește amplasarea antenelor de telefonie și inexistența unor norme care să cuantifice exact nivelele de radiații permise face ca operatorii de telefonie mobilă să monteze astfel de antene oriunde doresc. „Cred că, în câteva luni, vom avea o legislație coerentă în acest domeniu. La această dată însă, Direcția de
Antenele tronează pe blocurile din DevaSănătate Publică nu poate interveni împotriva celor care montează astfel de antene. Știu că în Occident acest lucru este monitorizat permanent. Numai că la noi le

gislația este încă ambiguă”, a spus directorul Dan Ma- gheru. La această dată, în municipiul Deva, spre exemplu, există mai multe antene de telefonie mobilă instalate pe blocuri. Locatarii știu că Asociația primește câteva sute de euro lunar drept chirie. Bani folosiți pentru lucrări de renovare a blocului. Ceea ce nu știu este faptul că radiațiile emise de aceste antene le pot afecta sănătatea. Există chiar și un precedent: o persoană din Oradea se judecă cu o firmă de telefonie mobilă, după ce în decurs de cinci ani de la instalarea unei antene deasupra locuinței sale a făcut o tumoare craniană.
Siguranța pacientului, prin lege

Barometrul Opiniei Publice pe luna iulie 
confirmă bănuielile noastre cele mai 
negre: corupția a rămas în floare. Pentru 

majoritatea confortabilă a românilor, parla
mentarii și oamenii de afaceri sunt cei mai 
corupți români. Urmează în ordine 
funcționarii din guvern, miniștrii și polițiștii, 
judecătorii și avocații, urmați de procurori. 
Percepția străzii este că Guvernul Tăriceanu 
nu numai că nu a putut diminua corupția, 

«dar aceasta a crescut pe alocuri. Cetățenii 
intervievați au și soluții la această spinoasă 

problemă. Ei propun creșterea pedepselor 
pentru corupți, salarii mai bune pentru cei 
tentați de mită, educație anticorupție în 
școală și familie.

Și pentru că la noi corupția e în tot și 
toate, repondenții sondajului au recunoscut 
că și ei sunt parte în promovarea corupției. 
Circa 40 la sută din persoanele intervievate 
*iu dat șpagă la medici, la profesori, la 

fjoliție, la tribunal, la primărie, Ia biserică.

Sondajul comandat de Agenția pentru 
Strategii Guvernamentale surprinde în 
cifre rezultatele luptei anticorupție de sub fla

mura D.A. Rezultatul final este aproape egal 
cu zero. Ce nu e nula e doar anticorupție de 
catifea pe chestiuni de luptă politică. Ce se 
mai aude de Năstase, Copos? Oficial, le 
merge bine...

■ Hunedorenii apreci
ază că acest consiliu 
etic le redă demnitatea 
de pacient.

Ina Jurcone_________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Cei care au trecut pragul spitalului spun că statutul de pacient le creează în România diverse moduri de acționare sub demnitatea umană pentru a primi un tratament corect, chiar dacă își plătesc asigurările de sănătate. Ei consideră că, odată înființat, consiliul etic le rezolvă parțial din doleanțe, mai ales dacă sunt obligați să dea șpăgi -Medicilor sau mici atenții asistentelor și infirmierelor. Hunedorenii consideră că nici o lege nu a fost pusă la

Claudia Rad Georgiana Ursuleanpunct nemțește, însă speră că, sub protecție legală, li se va reda cât de cât demnitatea de pacient.
„Mori la urgență!”Dacă facem comparație cu alte țări civilizate, accesul lă medicul din serviciul de urgențe se face mult mai ușor la noi. Cu toate acestea, pacienții apreciază negativ secția, indiferent de spital. „Dacă mergi la urgențe poți să mori acolo. Ei vorbesc la

Deva a redat imaginea 
României

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 Vaslle, 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.E., 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

■ Norvegienii din cele 
două formații spun că 
nicăieri nu e mai fru
mos ca în Transilvania.

Ina Jurcone
ina.jurcane@in1ormmedia.ro

Deva - Aflați de câteva zile în județ, membrii formațiilor norvegiene „Roy Martin Band” și „Gillie Larsen” au susținut concerte de muzică pop, rock și country la Simeria, Costești, Deva și Hunedoara. Even imentul face parte

din proiectul de cooperare culturală Greenland Music Production Langersund.„Dorim să ne cunoașteți muzica, bucuria de a cânta diferite stiluri. Vrem să creăm muzică, să o exportăm în România și românii să-și exporte muzica la noi”, declară Olaf, managerul general al trupelor.
Transilvania e un visNorvegienii spun că nicăieri la ei nu au întâlnit un public atât de cald ca în Transilvania. Cel mai impre

Anca Andronictelefon și noi ne zbatem în chinuri pe hol. Poate ne ajută consiliul”, spunea Georgiana Ursulean. „Pe medici îi doare undeva de pacienți. Azi la urgențe se plimbau pe hol aiurea. Ar trebui să existe mai mulți medici în acest serviciu”, afirmă Claudia Rad. „în sfârșit, o lege pentru pacient! Consiliul acesta poate analiza reclamațiile și poate noi, ca pacienți, suntem tratați uman”, adaugă Anca Andronic.

Concurență
Deva (M.S.) - Peste 220 de hunedoreni vor susține azi proba sportivă din cadrul concursului organizat pentru accederea în cadrul Jandarmeriei Române. Pentru cele 3 posturi de subofițer dedicate femeilor concurența este de 15 candidate pe loc, în timp ce la băieți doar unul din șapte candidați va fi declarat reușit pe cele 25 de posturi de subofițer operativ scoase la concurs. Dintre candidate, cinci au absolvit o formă superioară de învățământ, în timp ce la bărbați sunt 11 persoane care au absolvit o facultate. Proba sportivă va fi urmată mâine de testul teoretic.

sionați au fost de orașul Deva. „E o bucurie sufletească deosebită să cântăm pentru deveni. Am fost plăcut impresionați și de arădeni, însă aici ne place și locul. Sperăm ca, într-un viitor apropiat, să investim în teren aici și să ne facem case, să

prindem rădăcini”, apreciază soliștii formațiilor.Trupele norvegiene au venit însoțite de un specialist în televiziune care va crea un film cu Transilvania. Ei spun că până acum au văzut la ei doar partea urâtă a României, iar aici totul este de vis.
Autocar răsturnatPetroșani (T.S.) - Un grup de 50 de turiști, plecat din Arad, a fost implicat, ieri dimineață, într- un accident rutier la intrarea în Petroșani. Turiștii plecaseră într-un pelerinaj la mănăstirile din sudul țării. Accidentul s-a produs după ce autocarul în care aceștia se aflau a fost lovit de mai multe piese metalice desprinse de pe remorca unei utilitare. Din fericire, nici unul dintre turiștii aflați în autocar nu a fost accidentat. Cât despre autocar, acesta a fost grav avariat. Șoferul dubitei susține că vinovat de incident se face șoferul autocarului care a încercat să-l depășească pe linie continuă.

Albul nu înseamnă calitate
■ Colectarea manuală 
a laptelui va scoate 
micii producători de pe 
piață.

Tiberiu Stroia
tiberiu. stroiaginfornimedia.ro

Deva - Deși statul subvenționează cu 60 la sută achiziționarea unei instalații de muls, puțini crescători de animale au înțeles necesitatea unor astfel de aparate. Și asta pentru că analizele microbiologice arată că un lapte obținut prin mulgere manuală, chiar dacă este alb, nu înseamnă că are calitate. „Integrarea în UE va aduce o serie de norme foarte stricte privind comercializarea produselor obținute de producătorii agricoli, a declarat loan Simion, directorul Direcției

Un comerț pe cale de dispariție pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara. în privința laptelui pentru consum, este absolut necesar ca laptele să fie muls mecanic. Asta pentru a preîntâmpina infestarea acestuia cu diferiți agenți microbieni. Este bine ca producătorii agricoli să știe că cei care vor ieși pe piață cu

(Foto: T. Mânu) lapte obținut prin mulgerea manuală a vitelor nu au nici o șansă. Fără un certificat de calitate, nu va avea voie să intre în piață. De aceea subvențiile pentru lapte vor fi acordate doar acelora care respectă normele de calitate a laptelui”, a declarat loan Simion.

mailto:adrian.salagean@mformmedia.ro
tiberiu.stroia9informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcane@in1ormmedia.ro
stroiaginfornimedia.ro
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jnHui»; w?>
1647 - S-a nâscut Dens Papin, fizician 
francez, inventatorul cazanului cu aburi 

fe1679Jm.J7U), _ _________
1862 - S-a nâscut compozitorul francez 
Claude Debmsy (m 1918),
1890 - A murit poetul Vasile Alecsan- 
dri (foto) fn1818).

1904 - S-* nâscut fostul lider chinez Deng Xiaoping (m~ 

1997)._______________________________________________
Î9J< - S-» născut generalul american Norman 
Schwarzkopf, comandant al forțelor armate americane 
to rlzboiul din Golf din 1991,____ _ _________ _
Î55B - A încetat din viața scriitorul francez Roger Mar

tin du Bard, laureat al Premiului Nobel pentru literaturi
In anul 1937, (n. 1881) ______________ _____
1$85 - A muritlrctorul Octavian Cotescu (n. 1931).

Cer parțial senin. Maxima va fi de 28 grade C, iar minima de 10 grade C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer mai mult noros. Maximava fi de 25 grade C, iar minima de 10 grade C.
Joi. Cer temporar noros. Temperatura maximă 25 grade C, iar cea minimă de 9 grade C.

Calendar Creștin-Ortodox__ ___________ ______
Sf. Mc. Agatonic; Sf. Mc. Ântuza și cei împreună cu ei.
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Barbtc
Dimineața s-ar putea sâ vl Indispună un telefon primit de 
la o ruda. Este posibil să fiți nevoit sl plecați Intr-o câlâtorle 
neprevăzut!. Nu va lisați antrenat Intr-o ceartil

Taur
Aveți tentația să începeți mal multe treburi deodată. Vi 
sfătuim să nu fiți nerăbdător, pentru că rlscațl să faceți 
greșeli. încercați să vă organizați mal bine!

Gemeni
Dimineață s-ar putea să fiți Indispus din cauza dlflcultlț„J 
financiare. Vă recomandăm să vă păstrați cumpătul, Inalfe- 
rent ce se întlmpll, șl si ascultați sfaturile unei persoane.

Calendar Romano-Catolic __
Sf. Fecioară Maria, Regină.

Calendar greco-catolic ___
S Agatonic șt însoțitorii săi, m (+ sec IV).

imnmn APâ, us, curent

_____ _____________ ___ ________
Nu sunt preconizate întreruperi.

Cnergie electrici _________ ______________ ____
Nu sunt preconizate întreruperi pentru consumatori.

Nu sunt preconizate întreruperi.

INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
In perioada 1 -26 august. Cuvlntul liber vrea să-l ' 
demonstrezi căt de ușor te poți juca cu cuvintele, j 
Dezleagi corect Integranta apăruți tn fiecare ediție | 
a ziarului $1 trimite-o alături de talonul completat, pa r 
adresa redacției: Deva. st». 22 Decembrie, nr. 37A, | 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o Tn cutiile spe- { 
dale Cuvlntul liber, pănă tn 31 august. Extragerea va * 
avea loc th 31 august, tn prezența unei comisii.

IIUL ESTE EXPRIMAT IN EOHIIRI VALORICI. 
Informați suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 1806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban. 
la acest concurs nu pot partlc'pa angajați! Inform 
Media p nici rudele acestora de gradele I șl II.

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

Tel.

Localitatea

i
I 
I 
I 
I 
I 
I

&
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

I 

I

Rac
încercați sa fiți mal atent la cheltuielii Ca să evitați o ceartă 
cu partenerul de viață, vă sfătuim să vă consultați înainte 
de a merge la cumpărături,

Leu
Se pare că sunteți agitat șl nervos din cauza unor pro
bleme financiare. încercați să vă calmați, pentru că alt*el 
rlscațl să aveți probleme Ia serviciul Evitați speculațlllel

Fedoerl
S-ar putea ca relațiile partenerlale să fie încordate din cauza 
stării de agitație pe care o aveți de dimineață, Dacă doriți 
să faceți Investiții, vă recomandăm să mal așteptați.

Balanță
S-ar putea să plecați Intr-o delegație. Nu sunteți In cea mal 
bună dispoziție șl aveți tendința să exagerați. încercați să 
nu vă susțineți cu încăpățânare punctul de vedere!

Scorpion,
Dimineață s-ar putea să vă schimbați programul din cauza 
unor probleme familiale. Un prieten vi propune o cola
borare care v-ar putea ajuta si câștigați niște bani.

săgetător
Nu încercați să cereți astăzi o mărire de salariu, chiar dacă 
sunteți convins că o merltațll Vă sfătuim să vă limitați la 
activități de rutină.

Capricorn
Dimineața s-ar putea să vă sune o rudă din altă localitate 
$1 să vă anunțe că intenționează să vă viziteze. Vă sfătuim 
să evitați discuțiile aprinse cu partenerul de viață.

Vărsător
Astăzi s-ar putea să nu fiți prea Inspirat șl nîd prea comu
nicativ. Evitați întâlnirile de afaceri șl călătoriile, pentru câ 
sunteți predispus la greșelii ■>

Pești
Se pare că nu vă simțiți în apele dumneavoastră, tocmai 
acum, când aveți multe de rezolvat. Vă sfătuim să nu vă 
asumați riscuri importante.

Vinete gratinate cu roșii
Ingrediente: 1 vânătă mare, 3 roșii, 200 g cașcaval sau mozzarela, oregano, sare.
Mod de preparare: Se spală și se curăță de coajă vânata. Se taie în felii de aproximativ 1 cm. Feliile se dau cu sare pe ambele fețe și se pun pe un șervet care să absoarbă zeama formată. Se lasă 30 de minute. Se taie roșiile în felii (dacă vreți puteți să le puneți în apă clocotită 30 de secunde ca să le deco- jiți). Se taie și cașcavalul în felii cât să acopere felia de vânătă. Pe o felie de vânătă se pune o felie de roșie cu oregano, iar peste roșie o felie de cașcaval. Se pun într-o tavă și se dau la cuptor, la foc mic, mediu, cam 20 de minute până se fac.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

790 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Căsătorie pe hârtie
▼ 13 (love story, SUA 

1990). Cu: Gerard 
Depardieu, Andie Mac 
Dowell

10:35 50 de ani de divertis
ment to 50 de emisiuni 
(r)

1130 Bucuriile muzidi
1295 Misterele din Sankt ‘ 

Petersburg (r) (ep. 36) j
1390 Împreună pentru 

natură (r)
13:30 Desene animate.Club 

Disney
1400 Jurnalul TVR. Spoit 

Meteo
14S Corry și restul lumii (r) 

(ep. 33, comedie, SUA 
2003). Cu: Ben Savage 

15:30 Oglinda retrovizoare. 
16.*00 Kronika. Emisiune to 

limba maghiară
17țJ Cony și restul lumii 

(ep. 34, comedie, SUA 
2003)

17:30 Doctor Becker (ep. 11)
18:00 Misterele din Sankt 

Petersburg (ep. 37)
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

2020 Toc înalt și minte bria 
(comedie de acțiune, 
SUA 2001). Cu: Min
nie Driver, Mary 
McCormack, Kevin 
McNally

21:55 Celebritățile timpului 
Stău (s)

22:10 CSI - Crime și investi- 
Elgații (serial). Cu: 

William L.Peterson, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan

23:05 50 de ani de divertis
ment în 50 de emisiuni

24.00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

0:20 Martor contra mafiei 
(thriller, SUA. 1998). 
Cu: Nicholas Turturro, 
Tom Sizemore, Debi 
Mazar. R.: Thaddeus 
O'Sullivan

2:30 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

330 Amenințarea (r) 
(thriller, Franța, 1977). 
Cu: Yves Montand

7.00 Știrile ProTv. 
Ce se Întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
□(film serial, 

reluare)
1090 Icstrim tivi 

(reluare)
1030 Vrei Teo, ai Teol 

(divertisment) 
(reluare)

1290 Dispăruți fără urmă 
—_(film serial, 
“reluare)

1390 știrile ProTv 
1490 Contra cronometru 

(film artistic, thriller, 
Canada, 1999). 
Cu: Stephen 
Collins, Laurie 
Murdoch, Rick 
Roberts, Emmet Shoe
maker. R.: Jerry Lon
don

1690 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Anna dreptății 
«►«(acțiune, SUA 1997).

Cu: Michael Jai White, 
John Leguizamo, Mar
tin Sheen, Theresa 
Randle. R.: Mark A. Z. 
Dippe

22:15 Meseriașii (serial) 
2390 Știrile ProTv, Sport 

Vreau să fiu mare 
2490 Walker, polițist texan 

__ (ep. 10, acțiune, SUA, 
“ 1993). Cu: Chuck Nor

ris, Clarence Gilyard 
Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills

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

cartea (r)
290 Știrile Pro Tv
390 La Bloc (r) 
3:30 ProVest (r)
4:15 Profeții despre trecut 

(r)
590 ProMotor (r)
690 Teo (divertisment) 

(reluare)

790 Știri
990 V.I.P.
0(film serial) 

1090 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia

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

1290 Secretul Manei 
0 (film serial) 

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

13:45 Povestea lui Lucky 
▼«(film artistic, dramă, 

SUA 1999).
Cu: Maria Geelbooi, 
Chase Moore, 
Arie Verveen, 
Lukas Haas.
Regia:
Sergei Bodrov 

1690 0 zator 
17:00 Zodia fluturelui

(talk-show) 
1990 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo

20:45 Tablou de nuntă
(divertisment) 

23:00 Observator cu Letiția
Zaharia. Sport 

24:00 Lege și ordine: Briga- 
“ specială

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

190 Dosarele roșii
(documentar) 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 întâmplări hazlii
S (serial)

415 Fete și băieți 
Bl (film serial, 

dramă, Italia, 
2004)

5:15 Stagiarii
0(film serial)

690 Aproape perfectă 
0(film serial)

790 Fergus McPhail (s, r) 730 
Experiența franceză 895 
Călătorie în Balcani (doc.) 990 
Sărutări furate (r) 10:00 Plaja 
lui Măruță 11:30 Caracatița 
(s, r) 1230 Dragul de Ray
mond (r) 13:00 Motocidiștii 
pofticioși (doc, r) 14.00 Fergus 
McPhail (s) 14:30 Aventuri 
secrete (s) 1590 împreună în 
Europa. Emisiune in limba ger
mană 16:00 Jurnalul TVR r 
16:30 Experiența franceză (r) 
1790 Mărtuni. Csango 17:35 
Sărutări furate (s) 1830 Ulița 
spre Europa 19:00 Lumea de 
aproape 19:30 Dragul de 
Raymond (s) 20:00 Școala 
părinților (doc.) 20:35 Cara
catița (s) 21:30 Ora de știri 
2230 Iubiri și secrete (partea 
a ll-a) (dramă, Italia, 2004)

790 Mambo și pasiune (s) 890 
Știri N24 9:00 Dimineața cu 
Răzvan și Dani 930 The New 
Action Man Series (s) 10:00 
That ’70s Show (s) 1030 Căsă
toriți pe viață (s) 1130 Cosby 
(serial) 13:00 Jara Iu' Papură 

Vouă (divertisment 2004) 1320 
Look who is winning 1430 A 
treia planetă de la Soare (s) 
1530 That'70s Show (s) 1690 
Naționala de bere 16:30 
Cuscrele (s) 1730 Docul 13 (s) 
1830 Știri 19:45 țara Iu' 
Papură Vouă 2090 Taxi Driver 
21:00 Pitici de vară 2290 Știri

935 Droopy, maestrul detec
tiv (s, r) 10:35 Lumea PRO 
CINEMA (r) 11:45 Echipa de 
elită (r) 12:45 Telefonul de la 
miezul nopții (s) 13:45 Droopy, 
maestrul detectiv (s) 14:15 
Krypto, câinele erou (s) 1445 
Terapie intensivă (r) 16:00 
Echipa de elită (r) 1790 Echipa 
de elită țs) 18:00 Echipa de 
elită (s) 1990 Terapie inten
sivă (s) 20:00 Bette! (s,
comedie, SUA, 2000) 21:00 
Echipa de elită (s) 22:00
Pedeapsa de pe muntele Eiger 
(acțiune/thriller, SUA 1975)

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
630 Visuri fără preț (r) 830 La 
Tormenta (r) 930 Ciocolată cu 
piper (s) 1030 Iubirea mea, 
păcatul (s) 1230 Minciuna (s 
13:30 Inger sălbatic (s) 1530 
Visuri fără preț (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s) 20:30 La Tormenta (s) 
21:30 Tărâmul pasiunii (s)1 
2230 Bărbatul visurilor mele 
(s) 23:30 Cu inima îndoită 
(dramă, România, 2006) 030 
Poveștiri adevărate (r) 1:30 
Căsătorie de probă (r) 390 Cu 
inima îndoită (film, r) 400 
Poveștiri adevărate (r)

06.30-07.00 Observator (r) 

16.30-16.45 Știri locale 

t■ ■-1* •

i ifeifimM
7:40 îngerul păzitor (comedie, 
SUA 2002) 9:15 A treia 
dorință (comedie, SUA 2005) 
10:55 Pn nlatnijri!* da filmare 
(SUA 2005) 11:25 Omul- 
Pălanjen 2 (aventuri, SUA, 
2004) 13:30 Zachary Beaver 
(aventuri, SUA, 2003) 14:55 
Oaspete to weekend (come
die, SUA 1995) 16:45 Salvată 
(comedie, SUA, 2004) 18:15 
în căutarea Tărâmului de 

Nicăieri (dramă, Marea Bri- 
tanie, 2004)19:55 Cu duzina 
e mal Ieftin! (comedie, SUA 
2003)

730 Levintza prezintă (r) 890 
Sport cu Florentina 8:40 Mar
iana - Prețul inocenței (r) 940 
Sunset Beach (s) 10:40 Dra
goste și putere (r) 1130 Tele 
RON 13:00 Garito - partea 
l+ll 16:05 Dragoste și putere 
(s) 17:00 Miss World România 
2006 17:30 Trăsniți în 
NATO. (r) 1890 Focus 1990 
Mariana - Prețul inocenței (s) 
20:00 Forța legii (s) 2190 
Săptămâna nebună (r) 22:00 
Totul despre sex (s) 22:30 
Focus Plus 23:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 2490 Miss World 
România 2006 (r)

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 
Ganciu 9:00 Fan X. Video- 
dipuri 10:00 Euromaxx (r) 
(documentar) 1030 Euroblitz 
(r) (documentar) 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Emisiune religioasă (r) 
1230 Teleshopping 1395 Un 
nou început (r) (documentar) 
14:00 Teleshopping 14:35 
Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (docu
mentar) 16:00 Film artistic 
românesc (r) 18:00 6! Vine 
presa! 2090 NYPD Blue (seri
al polițist, SUA 1993). Cu: 
David Caruso, Dennis Franz

9:00 Realitatea de la 9:00 
1090 Realitatea de la 10:00 
11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 1490 
Realitatea de la 14:00 1450 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Rea
litatea de la 17:00 1745 Edi
torii Realității 1850 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:00 2190 Realitatea de la 
21:00 21:15 1 00% 21:55 Pri
ma ediție 22:00 Oamenii 
Realității

790 Vânătorii de miturr i?00 

Adevăratul cod al lui Da Vinci 
990 Confruntări și fiare vechi 
10:00 Spectacolul rulotelor 
1190 Construcții colosale 1290 
Motociclete americane 1390 
Vânătorii de mituri 1490 
Adevăratul cod al lui Da Vinci 
1590 Confruntări și fiare vechi 
1690 Brainiac 1790 Curse 
18:00 Automobile americane 
recondiționate 1990 Construcții 
colosale 2090 Vânătorii de 
mituri 2190 Motociclete ame
ricane 2290 John Lydon și ata
cul rechinilor 2390 La un pas 
de moarte 2400 Big Daddy Kus- 
tomizer 190 Dosarele FBI
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133 de zile au mal fințțt 
până la Integrarea ta Ut

UNIM MU:
www.mfocell.ro
Deva țl.J.) - Slte-ul este conceput într-o manieră simplă 
șl utilă pentru navigarea în paginile lui. Portalul include 
o diversitate de telefoane mobile, pentru flecare model 
de telefon existând o pagină cu detalii tehnice.

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

Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general

Inspectoratul de Jandarmi Județean

09.00-12 00

Colonel Sâlan Viorel, comandantul IJJ

Primăria Municipiului Deva

12.00-Î4.QU

Florin Oancea, vlceprimar

Primăria Municipiului Orâștle

09.00-12.00

Alexandru Munteanu, vlceprimar 09.00-11.00

în județ _________ . M 1 _______
DN 7 Mintia - Leșnic - Ilia - Zam

DJ 687 Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat 
Deva: B-dul Decebal - Str. Horia - Str. Mihai Eminescu - 
Calea Zarandului

CURS VALUTAR BNR - 22.08.2006
• sv w « v vy / vv « va* vv «v vî f v? Vv v < « v./v <

1 evro_______________________________________  3.Ș32O le _
: cs ar net - an____________ __________ț 7403
1 gram de aur 54,7222 lei

ramul mi
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808 .„a
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter.

1*

221145

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

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©— 231515.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele 
9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.

3 1
8 6

4
3
8
9
2
5
7

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

Soluția jocului din 
numărul precedent

1 3 5 6
5 3 7 4
2 1 9 3
6 9 8 4 7 3

7 3 2 1 5 6
6 8 1 5

1 7 8 4
2 4 9

2
5
1
6
7
3
8
4
9

4
1

8
2

7
4

5 9
3 7

6
9

8 3 6 9 7 5 2
9 4 5 1 8 2 7
2 5 3 6 9 1 4
1 8 2 7 4 6 5
5 7 |9 4 6 3 1
6 1 7 3 2 8 9
3 2 8 5 1 4 6

Executați de Casa de Sănătate
■ Mii de persoane res
tante la asigurările de 
sănătate sunt somate 
de Casa de Sănătate.

INA JURCONE_______________________
lnajurconeflnformmedli.roDeva - în această situație sunt în general pensionarii, care nu s-au informat că, din 2001, trebuie să plătească pe lângă impozit și asigurări de sănătate. Acum formează cozi uriașe la Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara pentru a-și rezolva situația. Este și cazul lui Ion Stănilolu, din Strei-Săcele, care are acum de plătit asigurări de 473 lei, la care se adaugă dobânzi și penalizări de întârziere. „Eu am

fost zidar și acum sunt pensionar. Am avut autorizație independentă. Nu a existat o taxă de plată să nu o achit. Iar acum mă trezesc cu dobânzi și penalizări. Vreau să știu de ce nu am fost înștiințat la timp, să nu ajung acum în situația aceasta”, susține Ion Stănilolu.
RecuperăriNoul Cod Fiscal spune că termenul de recuperare a unor creanțe (datorii) la bugetul statului este de cinci ani.„Oamenii au fost înștiințați în nenumărate rânduri prin intermediul mass-media că trebuie să plătească, pe lângă impozite, și asigurările de sănătate, separat. Unii s-au bazat pe faptul că plătesc din-

Ion Stănilolu e unul din cel 10.000 de restanțieri din Hunedoaratr-o sursă și sunt în regulă. E situația pensionarilor care au mai lucrat pe lângă pensie. Ei trebuie să plătească și dobânzi și penalități de întârziere pentru ca să ne putem recupera banii cheltuiți cu ti-
tiu executoriu, somația etc.”, declară Ovidiu Blndea, purtător de cuvânt CJAS Hunedoara. Din cele peste 10.000 de cazuri de neplată din județ, doar 1000 și-au rezolvat situația.

Educație pentru tineri, prin artă
■ Teatru fără frontiere, 
concurs de sculptură și 
seminarii așteaptă 
tinerii în competiție.

INA JURCONE_______________________
Ina.jurcone» informmedla.ro

Deva - Tinerii se pot exprima prin literatură, artă și programe de pregătire la care se pot înscrie în funcție de opțiuni. Teatru pentru Tineri este un proiect al Teatrului fără Frontiere pentru promovarea tinerilor artiști: regizori, actori, scenografi etc. „Proiectul teatral multidisciplinar vi-

zează categoria de vârstă 14-20 de ani și va fi prezentat în perioada octombrie • noiembrie. Artiștii interesați sunt invitați să propună un proiect de spectacol ce poate fi bazat pe un text propriu sau pe un text din dramaturgia universală, de preferință scris in ultimii 5 ani, care să trateze problemele tinerilor”, declară Lorincz SzeU, director DJT Hunedoara. Termen limită de înscriere: 15 septembrie 2006.
ConcursConcursul Național de Pictură și Sculptură pentru Tineri (decembrie 2006) are în

2006 tematica „Mituri contemporane ale corpului - Sportul ca mod de exprimare și comunicare”. Termenul limită de înscriere este: 30 septembrie 2006, iar cel de prezentare a lucrării este: 20 noiembrie 2006. Concursul se adresează artiștilor între 18 și 40 de ani. Informații pot fi obținute din fișierul „Fisa inscriere con- curs_pictura.doc”. ANOCEFP organizează un seminar de contact Minerva în perioada 27-30 septembrie, la Predeal. Seminarul se adresează instituțiilor care doresc să se implice în proiecte de cooperare transnațională și vizează cu

Lorincz Szellprioritate dezvoltarea de proiecte axate pe diseminare pe baza utilizării tehnologiilor informaționale. Termen limită de înscriere: 30 august 2006. Informații suplimentare la http:// www.socrates.ro/pro- grame/socrates/minerva/nou- tati.html.
ce intră în vigoare la 1 septembrie?
4 4 4 JJ 4 4 4 444 4 4 J 4 4 4 4 4^4 4 4 4444JJ 44 J 4 4 4 4 “4 77/4444 4.

Am aflat și eu că se modifică CodulRutier și că intră în vigoare de la 1 septembrie, iar eu cred că noua variantă va fi una mai bună.
Nu am apucat să îl citesc. Presupun că noua variantă este una mai bună dacă specialiștii care au lucrat la elaborarea lui și-au făcut treaba.

ta

Am auzit că noua variantă se bazează pe puncte de penalizare. în plus cred că se înăspresc prevederile legate de pietonii care traversează prin locuri nepermise. 
Raluca Voicu,
Deva

Nu am cunoștință de modificările care apar în noul Cod Rutier, doar câteva aspecte mărunte, cum ar fi: „triplarea” va fi permisă.
ClPRIAN Harca, 
Satu Mare

Nu am aflat amănunte legate de a- cest aspect. Am înțeles că permisele vor avea niște puncte care ‘ se reduc cu fiecare abatere comisă.
Ionel Coza,
Deva

Călin Spanache, 
Deva

Marius CAmpean, 
Deva

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angâjatii Inform Media SRL. și nici 
rudele acestora de gradele I și n.

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

facem noi cumpărăturile?
Ce trebuie sâ 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, in 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 - 22 august 2006
Nume_______________________ Prenume_______________________
Adresă
Telefon____________________ Sunteți abonat?__________________

http://www.mfocell.ro
lnajurconeflnformmedli.ro
informmedla.ro
http://www.socrates.ro/pro-grame/socrates/minerva/nou-tati.html
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ANL-urile, din nou pe val• Semafoare. Consilierul local Carol Pan- duru (PNL) a solicitat conducerii Primăriei Deva să analizeze oportunitatea montării de noi semafoare la mai multe treceri de pietoni. „Circulația prin oraș este dificilă și trebuie luate măsuri de fluidizare a acesteia", a apreciat consilierul. (M.S.)
• Cercetat. Un minor din Petroșani, loan S., de 13 ani, elev în clasa a V-a, este cercetat în stare de libertate, după ce polițiștii Biroului de Investigații Criminale au stabilit că și-a însușit un telefon mobil, în valoare de 700 RON, lăsat de un cetățean german, pe o remorcă aflată în parcarea Hotelului Petroșani. (D.l.)

Bacalaureat
Deva (M.S.) - Peste 450 de absolvenți de liceu, din județul Hunedoara, s-au înscris la sesiunea a doua a examenului de bacalaureat, cei mai mulți dintre ei, 384, urmând să fie testați la proba scrisă de limba și literatura română. Prima probă a examenului, limba și literatura română - oral, a avut loc ieri, fiind examinați 128 de candidați, elevi din serii precedente sau care au dorit să-și mărească nota de la prima sesiune, a declarat vicepreședintele comisiei de bacalaureat, Constantin Huțanu. Comisia va mai examina astăzi un candidat' care își ispășește o pedeapsă cu închisoarea în Penitenciarul Bârcea , Mare, lângă Deva. Tânărul, în vârstă de 19 ani, a fost arestat în luna mai, după ce a condus un autoturism fără să aibă permis auto și a fost autorul unui accident soldat cu victime omenești.

Pogea ■ ci
ty manager 
București (M.S.) - 
Hunedoreanul 
Gheorghe Pogea, 
fost vicepremier în 
Guvernul României, 
ar putea fi primul 
city manager al Capi
talei. Primarul gener
al Adriean Videanu a 
declarat ieri că s-a 
gândit la colegul său 
de partid pentru 
această funcție. 
„Este o soluție pe 
care o analizez. O să 
am discuții cu dom
nul Pogea, cu con
silierii Alianței D.A. El 
este unul dintre 
managerii buni din 
această țară și cred 
că la proiectele înce
pute în Capitală aș 
avea nevoie de un 
așa om", a afirmat 
Videanu. El a expli
cat că există posibili
tatea numirii unui 
administrator unic 
(city manager - n.r.) 
căruia i se pot dele
ga competențe de 
ordonator de credite. 
PD a renunțat, în 
iunie, la funcția de 
vicepremier ocupată 
de Gheorghe Pogea, 
în încercarea de 

restructurare a 
guvernului.

■ în aceste zile au fost 
reluate lucrările la cele 
două blocuri ANL din 
municipiul Orăștie.
Daniel I. Iancu______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Orăștie - Viceprimarul municipiului Orăștie, Alexandru Muntean, a afirmat ieri că au fost reluate lucrările în vederea construirii prin ANL (Agenția Națională pentru Locuințe) a celor două blocuri de pe raza localității. Cu toate acestea, autoritățile locale sunt sceptice în privința finalizării imobilelor până la sfârșitul acestui an. „Oficial, noi nu am primit nici o hârtie în acest sens. Am fost la fața locului, iar constructorul ne-a dat asigurări că deja există fondurile, dar eu personal mă îndoiesc că lucrările

luliu Winkler (Foto: cl>

SAMTID-ul: doar canale fără apă
■ Deși până la sfârșitul 
lui septembrie lucrările 
trebuiau finalizate, prin 
rețea nu curge apa.

Daniel I. Iancu______________
daniel, iancu@informmedia.ro

Orăștie - Autoritățile locale din Orăștie și-au exprimat din nou nemulțumirea față de modul cum decurg lucrările

Intervenție. O subunitate de jandarmi din cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare Jandarmi „Aurel Vhucu” Orăștie a intervenit, la sfârșitul săptămânii trecute, la solicitarea Prefecturii, pentru diminuarea pagubelor produse de ploile abundente din ultima vreme, în timpul cărora au fost afectate zeci de gospodării. (Foto: ci)
Transparență

București (D.l.) - Trei dintre comisiile din Camera Deputaților (juridică, de buget-finanțe și de administrație publică) vor beneficia, din toamnă, de un sistem electronic de vot și de înregistrare a dezbaterilor. Potrivit președintelui Camerei, Bogdan Olteanu, sistemul va permite înre-gistrarea audio-video a lucrărilor din cele trei comisii și transmiterea acestora pe site-ul Camerei Deputaților. El a precizat că se va încerca găsirea de fonduri și pentru informatizarea celorlalte comisii permanente, însă a spus că speră să fie finalizat cât mai repede și proiectul inițiat cu televiziunea publică de înființare a unui canal prin cablu, care să transmită lucrările Parlamentului. El a arătat că din punct de vedere tehnic discuțiile pe această temă sunt „avansate”.

Modificări la
■ Din această săptă
mână, depunerea pașa
poartelor se face cu 
bonuri de ordine.

Deva (D.I.) - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, din cadrul Instituției Prefectului Județul Hunedoara, aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, începând cu data de 21.08.2006, depunerea actelor la ghișeul situat în Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 128, se va efectua pe baza bonurilor de ordine, care vor fi distribuite între orele 08.00 - 08.30.în zilele de luni, marți și

Bloc ANL la Orăștie (Foto: T. Mânu)vor fi gata până la sfârșitul anului. Noi ne ocupăm de utilități, dar va trebui să găsim o soluție pentru introducerea energiei electrice, pentru că sunt prea ridicate costurile. în prezent, la un imobil se lucrează la finisaje exterioare, iar la celălalt, la zidăria primului nivel. Spe
Exporturile, în ofensivă

■ Ministrul Winkler 
afirmă că exporturile 
românești sunt în 
creștere.

Daniel I. Iancu______________
dantel.iancu@informmedia.ro

Deva - luliu Winkler, ministrul delegat pentru comerț, a declarat ieri, la Deva, că exporturile românești au atins un nivel de 12,67 miliarde de euro în primele șase luni ale 
în cadrul programului SAMTID.„Deși în urmă cu câteva zile am avut o altă discuție cu reprezentanții firmei de construcții și am stabilit un program, nici de această dată nu s-a făcut nimic. Prin nici un metru din cei 17 kilometri de conducte prevăzuți a fi realizați nu curge apa, deși termenul de finalizare era stabilit la 30 septembrie. La ora
Pașapoartemiercuri se vor elibera 100 de bonuri de ordine zilnic, joi 125 de bonuri, iar vineri 50 de bonuri, în funcție de programul de lucru.Cererile pentru emiterea pașapoartelor se primesc de luni până vineri, între orele 08.30 - 12.30 și după-amiaza, luni, marți și miercuri, între orele 13.00 - 16.30, joi între orele 13.00 - 18.30 și vineri între orele 13.00 - 14.30.Eliberarea pașapoartelor este asigurată după următorul program: de luni până vineri, între orele 08.30 - 12.30, și după-amiaza, luni, marți și miercuri, între orele 13.00 - 16.30, joi între orele 13.00 - 18.30 și vineri între orele 13.00 - 16.30. 

răm ca lucrurile să fie totuși pe drumul cel bun”, ne-a spus viceprimarul Orăștiei.
Modificăriîn același timp, autoritățile centrale au în vedere și modificarea Legii privind activitatea ANL, printr-o OU a Guvernului. Ministrul delegat 
acestui an, ceea ce reprezintă o creștere cu 20,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. „Structura exporturilor s- a îmbunătățit prin faptul că au fost livrate produse cu grad mediu și înalt de prelucrare, care au valoare adăugată mare, ponderea acestora fiind de 50,8%. Este vorba despre mașini, echipamente, vehicule pentru transport, produse chimice și petrochimice”, a spus Winkler. Scăderi ale ponderii în exporturi au fost 
actuală, în zona blocurilor nu se mai lucrează deloc și doar pe unele străzi se mai vede ceva activitate. Din păcate, nu s-a realizat nici branșamentul peste Râul Orăștiei, care să asigure legătura cu zona gării, deși acest lucru era prevăzut a fi finalizat exact în toamna anului trecut”, ne-a declarat viceprimarul municipiului Orăștie, Alexandru Muntean. 

‘ fote un nou concurs’lansat de cotl'dlanuf „CuvW^BIP 

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

“Surprinde momentul”

pentru Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, Las- zlo Borbely, a afirmat că, potrivit noilor prevederi, autoritățile locale vor finanța până la 15% din proiectele de construcție a caselor prin ANL, îif1 prezent adminis-trațiile locale'1 fiind obligate să asigure utilitățile necesare locuințelor. Modificarea va aduce astfel beneficii primăriilor, care vor putea utiliza apartamente construite de Agenție. „Primăriile vor avea la dispoziție 25 de apartamente din 100, pentru urgențe precum evacuări din case naționalizate, victime ale inundațiilor sau ale altor calamități. Nu trebuie să se ia în considerare doar venitul beneficiarului, fiind nevoie să dăm posibilitatea primăriilor ca, în funcție de urgențe, să includă între beneficiari șF alte categorii”, a spus Borbely.
consemnate la produsele metalurgice, lemn și textile în sistem lohn. Importurile s-au situat la o valoare de 18,48 de miliarde de euro, în creștere cu 25,3% față de primele șase luni ale anului trecut.”Ministrul a mai arătat că, în luna iunie, a fost consemnată o creștere mai mare a exporturilor decât cea înregistrată la importuri, ceea ce indică „o oarecare stabilizare a dinamicii deficitului comercial.

**la nsurvurfp (Foto: CL)

Alexandru Muntean (Foto: ci)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:iancu@informmedia.ro
mailto:dantel.iancu@informmedia.ro


cuvini ■ Kezuitate moaeste in amicaie
SPORT

• Amical. Divizionara 3 Quasar Deva care«e ca obiectiv în nod sezon șromwarea în vizia A va susține, az de la ora 20, la Sala Sporturilor, un med de «enScare w v»ce- campioana Moldo» CarnescC Chșmău. ,E un test util, pentru că ne putea evalua exact nivelul de pregăore’ afcna Marius Sîrbu, antrenorul de»nicr SCMJ
• Arbitri. Partida Mnertf —oers - Dacia Mioveru, programată sâmbătă ri etapa a III- a a Liga a ij-a, «a fe condusă de tosrf Erdei . (Slatina), Dan toșu ș Mreea Obuleț (ambii București. ca ‘ tâtam. FC Târgoviște - Cor- vinu! 2005 «a ofca e bngadâ formată din: Uviu Canea .BagȘȘ,, 'Casări: Rorescu (Buc.) și. Dar» DemeStescu s (C.M.)

i______________________________________

■ Cetate Deva a suferit 
trei înfrângeri în tur
neul de pregătire de la 
Zalău.
ClPRIAN MARINUȚ 

cjxunffiarinut@in1ormmedia.ro

Deva (C.M.) - Cetate Deva a participat, la finalul săptămânii, la un turneu de pregătire alături de cele mai galonate echipe ale handbalului feminin românesc, Oltchim Rm. Vâlcea și HC Zalău, dar rezultatele au cam lăsat de dorit. Echipa deveană, pregătită de Marcel Șerban și Dinu Cojo- caru, a pierdut toate cele trei meciuri disputate: 25-34 cu Oltchim I, 26-27 cu HC Zalău și 27-33 cu Oltchim II. „Echipa

Carmen Cartaș (cu mingea) nu este încă în formă maximăe deficitară la capitolul organizare a jocului. Nu mai sunt probleme cu pregătirea fizică, dar relațiile de joc suferă, iar unele jucătoare reacționează din amintiri. Va trebui să accentuăm pregătirea pentru a elimina aceste carențe, cu

atât mai mult cu cât lidera echipei, Carmen Cartaș, nu e încă la potențial maxim după operația suferită în această vară”, afirma Marcel Șerban. Cetate va susține, la finalul acestei săptămâni, la Deva, două meciuri de verificare cu

echipa maghiară HC Beckec- saba.Primul meci se va desfășura vineri de la ora 18.30, iar al doilea sâmbătă de la ora 10.30. „Trebuie să ne punem la punct jocul pentru că prima partidă din campionat cu Oțelul Galați, acasă, va fi una pe viață și pe moarte. Rivala noastră din sezonul trecut, scăpată de la retrogradare la masa verde, și-a întărit mult echipa, dar noi nu vrem să începem cu stângul, ci vrem să câștigăm”, preciza Șerban.Prima etapă a sezonului 2006-2007 a Ligii Naționale de handbal feminin, la care vor participa după mulți ani 14 echipe, se va disputa în data de 10 septembrie.

Mate din cadrul lotului olimpic 
■ei. antrenat de Nicolae Form in te

Canotorii deveni și-au 
depășit obiectivul

la Deva. vor pleca, miercuri seară, după 
mun nmm n* la București, de unde joi
dnaineofa se vor deplasa la Londra pentru

■ La Campionatul 
Național de Canotaj 
Viteză, devenii au 
câștigat patru medalii.

Valentin Neagu
valentin. neagu@ info rmmedi a. ro

Deva - Recent, la Năvodari, s-au desfășurat Campionatul Național de Canotaj Viteză (2000 m) și Campionatul Național al cluburilor sportive școlare.La întreceri au participat și șapte sportivi legitimați de la secția de canotaj a CSS Deva. Ei au avut drept obiectiv câștigarea a cel puțin trei me

dalii. Pegătirile intense care au precedat aceste întreceri și-au spus cuvântul, iar sportivii deveni s-au întors cu patru medalii de la naționale și cu alte șapte de la campionatul școlar.Cele patru medalii de bronz au fost câștigate de următorii canotori: 2-B II, Alin Drumar, Adrian Halai; 1-F II, Raluca Urzicean, Ioana Jurca; 2x BC.U., Radu Roșea, Andrei Jurca; 2-BC.U., Radu Roșea, Andrei Jurca: La Campionatul cluburilor școlare, sportivii de la CSS Deva au câștigat următoarele medalii: 2xF I, medalie de bronz, Raluca Urzicean, Ioana Jurca; 2-F

Antrenamentele de pe Mureș le-au adus medalii devenilorII, medalie de bronz, Raluca Urzicean, Ioana Jurca; 2xB II, medalie de argint, Alin Drumar, Adrian Halalai; 2-B II, medalie de argint, Alin Drumar, Adrian Halalai; 2xBC, medalie de argint, Radu Roșea, Andrei Jurca; 2-BC.U.,

medalie de argint, Radu Roșea, Andrei Jurca; lxBC.U, medalie de argint, Claudiu Gajac. Cei doi antrenori de la secția de canotaj a CSS Deva, Florin Lupu și Andrei Cis- maș, au apreciat că întrecerile au fost viu disputate.
mi concurs bilateral cu echipa Angliei. 
Amănunte în pagina sport de mâine.

- ■■ tt J
„Trofeul Kogaion",

Mulțescu vrea la națională
Petroșani (MF) - Portarul echipei Jiul 

pltroșani, Cătălin Mulțescu, a declarat că 
viul său este să apere poarta reprezentativei României, dar până a- tunci vrea să ajungă să evolueze la o formație de top din Liga I. „Cine nu și-ar dori să apere poarta primei reprezentative? Normal că fiecare fotbalist țintește undeva sus, dar parcă mi-e și frică să spun că visez să ajung la națională. Nici nu știu dacă pot vorbi despre un asemenea țel din moment ce sunt portari foarte buni precum Lobonț, Coman sau Marius Popa. Până la națională mă gândesc să apăr foarte bine și să ajung la o echipă mai bună din campionatul intern”, a declarat Cătălin Mulțescu. Portarul echipei Jiul este sigur că, după egalul de la Bistrița cu Gloria, scor 0- 0, va urma o victorie, pe teren propriu, în meciul cu Poli Iași. „Egalul obținut în fața Gloriei este gura de oxigen de care aveam nevoie”, a afirmat Mulțescu.

■ ATM Kogaion Orăștie 
a organizat la Roșia 
Montană o nouă ediție 
a concursului de turism.
Daniel I. Iancu
dan iei. iancu@informmedia.ro

Roșia Montană - Cea de-a XVI-a ediție a „Trofeului Kogaion” s-a desfășurat în acest an în împrejurimile localității Roșia Montană, la acțiune participând concurenți din județele Arad, Alba, Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Cluj și Sibiu. Concursul a cuprins mai multe probe, printre care cea de regularitate, mai precis parcurgerea unui traseu stabilit de organizatori, ce a trecut prin imediata apropiere a exploatării de suprafață de la Ro

Alexandru, unul dintre cei mai mici participant la concursșia Poieni. Acțiunea s-a adresat în principal membrilor și simpatizanților cluburilor și asociațiilor de turism-ecologie, iar programul a avut în vedere atât aspecte legate de competițiile specifice de turism sportiv, cât și vizitarea împrejurimilor comunei Roșia Montană, dorindu-se conștientizarea participanților de efectele pe care le-ar putea avea asu

pra mediului înconjurător exploatarea la suprafață a aurului din zonă. în urma parcurgerii probelor de concurs (regularitate, orientare turistică, alpinism, teorie și probă culturală), pe primul loc în clasamentul general s-a situat ATE Trascău Corp Zlatna (2825 puncte), urmată de Condor Club Arad (2428 puncte) și Ar- caida Arad (2317 puncte).

Fair-play
Deva (V.N.) - La indicația FRF, începând din această ediție, AJF va urmări ca fiecare jucător și antrenor de fotbal să semneze la începutul întrecerilor o declarație prin care se angajează să recunoască fair-play-ul ca principiul suprem în fotbal. De asemenea, fotbalistul se „angajează să ! acționeze într-o manieră ireproșabilă din punct de vedere etic și din cel al respectului față de ceilalți participanți la competiție. Conștient de rolul meu, mă voi comporta corect și respectuos față de adversari, oficiali și spectatori”.

Arbitrii: pentru unii 
mumă, pentru Jiul ciumă

Antrenori calificați
Deva (V.N.) - în prezent, la nivelul Diviziei D și al Campionatului județean de 

fotbal, toate echipele au antrenori și instructori sportivi calificați. Acest lucru se datorează și organizării de către Asociația Județeană de Fotbal a unei școli pentru cei care nu a- veau studii de specialitate în domeniu. Doru Toma, secre-Doru Toma
oral asociației, ne-a precizat că aceste cur- 
uri s-au desfășurat la sediul AJF și au 
dsat trei luni. între cei care au absolvit 
scoada in ultima vreme se numără: Petrișor 
doran - Moții Buceș; Constantin Nenu - 
Bhcâ Orăștie; Emil Polvrea - Agrocompa- 
W Bâcia: Cosmin Mihăilă - CFR Simeria; 
Harm Stoica - Gloria Geoagiu; Codruț 
■Ktoâală - Aurul Brad; Doinei Tomoni - 
VBtanri Păclișa; Sebastian Tîrîș - Streiul

■ CCA n-a reacționat 
la protestele minerilor, 
dar a suspendat arbitrii 
în cazul altor echipe.

Deva (C.M.) - Oficialii Jiului au acuzat, după primele trei etape, o conspirație a arbitrilor, impusă de Federația Română de Fotbal, împotriva clubului din Petroșani. Minerii s-au plâns a- tunci că fluierașii au greșit împotriva lor în toate cele trei meciuri susținute și au făcut un memoriu la Federația Română de Fotbal, cerând sancționarea celor vino- vați, dar Comisia Centrală a Arbitrilor a rămas insensibilă. Reacția aceluiași for în cazul arbitrilor care au greșit împotriva unor echipe precum FC Argeș, Farul ori Rapid în cadrul etapei a IV-a a fost total opusă, de parcă membrii Comisiei suferiseră

între timp operații pe creier. Prietenii știu de ce...
SuspendăriAstfel, Compartimentul Delegări din cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) a decis, ieri, că arbitrii asistenți Sebastian Stoianov, Flavius Damaschin și Dragoș Iliescu vor fi delegați, până la finalul turului, numai la meciuri din Liga a Il-a și Liga a IlI-a.Această decizie a fost luată în urma greșelilor repetate comise de cei trei tușieri în primele patru etape ale Ligii I. în etapa a IV-a a Ligii I, Sebastian Stoianov a făcut parte din brigada ce a oficiat la meciul FC Argeș - UTA Arad, scor 0-1, iar Dragoș Iliescu din cea de la partida Farul - Unirea Urziceni, scor 0-1, ambii greșind împotriva echipelor gazdă. Flavius Damaschin a fost unul dintre

în meciul cu Dinamo, arbitrul i-a pus la zid pe jucătorii Jiuluitușierii partidei Rapid - Universitatea Craiova, scor 1-1, la finalul căreia prestația brigăzii de arbitri a fost acuzată de oficialii ambelor echipe. în funcție de prestațiile lor la
partidele din eșaloanele inferioare, Biroul Executiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor va decide dacă ei vor fi menținuți în lotul A sau vor fi retrogradați.

mailto:cjxunffiarinut@in1ormmedia.ro
mailto:iancu@informmedia.ro


PE SCURT Vești rele pentru Olăroiu• Premii Componentele echipei naționale de handbal feminin vor fi premiate de către ANS, cu câte 2.000 RON, pentru medalia de bronz cucerită la CM pentru tineret din Canada. România a învins, în finala mică a CM, echipa Franței, cu 30-28, după ce în semifinale cedase în fața formației Danemarcei, cu 32-34, după prelungiri. (MF)
• Speranțe la Polo Antrenorul naționalei de polo, Vlad Hagiu, a declarat că România are șanse mari să obțină un rezultat bun la CE de la Belgrad, pentru că este, deja calificată la CM din 2007 și a scăpat astfel de presiunea de a lupta pentru un loc la competiția de la Melbourne. (MF)

„Spionul" Stelei a fost 
impresionat de progre
sul reușit de Standard 
după meciul tur.București (MF) - Antrenorul secund al Stelei, Cătălin Necula, a declarat că pentru roș-albaștri va fi mult mai greu să obțină calificarea în grupele Ligii Campionilor decât a prevăzut după prima manșă cu Standard Liege.
Pericol american

Măsuri speciale de securitateBucurești (MF) - Autoritățile au luat măsuri speciale pentru prevenirea producerii unor incidente, miercuri, în zona stadionului Național, unde se va disputa meciul Steaua-Standard Liege. Primarul sectorului 2 al Capitalei, Neculai Onțanu, a declarat, după ședința tehnică privind măsurile speciale de ordine publică ce vor fi luate pentru acest eveniment, că au fost avute în vedere prevenirea accidentelor, furturilor, incendiilor, precum și a altor incidente. Pentru menținerea ordinii publice, la eveniment vor participa 1.200 de agenți comunitari, de la Brigada Rutieră și jandarmi, iar 20 de polițiști vor acționa în ținută civilă pentru a preveni specula cu bilete, tâlhăriile și furturile din buzunare. Comercianții din zona de restricție nu vor putea vinde băuturi alcoolice între orele 13:00 și 24:00. Pe stadion este interzisă introducerea de obiecte contondente, brichete, sticle, bannere cu conținut discriminatoriu, însă suporterilor li se va permite să aibă la ei telefoane mobile și chei.

Necula a asistat, sâmbătă, la meciul echipei Standard cu Racing Genk, din etapa a III- a a campionatului Belgiei, unde a remarcat reintrarea americanului Oguchi Onyewu. „Reintrarea americanului este un element esențial. El a adus soliditate în apărare și a redat încrederea. Personal, aș fi preferat să-și prelungească absența cu câteva zile”,«a spus Necula. Antrenorul echipei Standard, Johan Boskamp, s-a
La mâna lui „trei galbene"
■ Meciul Steaua - 
Standard va fi arbitrat 
de cel care a comis cea 
mai ilară gafă a CM.București (MF) - Partida: Steaua - Standard Liege, care va avea loc miercuri, de la ora 20.30, pe Stadionul Național, în manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, va fi condusă la centru de englezul Graham Poli, informează UEFA.
Eliminare întârziatăGraham Poli este arbitru FIFA din 1996, dar s-a remarcat în mod negativ la CM 2006. Poli i-a acordat trei cartonașe galbene lui Josip Simunici la meciul Croația - Australia, cea mai spectaculoasă greșeală de

Roqerio Ceni, component al echipei FC Sao Paulo, a devenit, duminică, portarul cu cele mai multe goluri înscrise, 64, depășindu-1 pe fostul goalkeeper Paraguayan, Jose Luis Chilavert. care avea 62 de goluri marcate. Ceni a marcat două goluri în meciul Cruzeiro - FC Sao Paulo. (Foto: epa)

Ionel Ganea

Scandal la crichetLondra (MF) - întreruperea unui meci de crichet între Anglia și Pakistan, duminică, la Londra, pentru prima oară din 1877, a suscitat puternice emoții în anglia, publi- i cațiile engleze consacrându-și prima pagină i acestei partide care eclipsează orice alt eveniment de actualitate.
Arbitrii, bată-i vinaîn a patra zi a meciului-test, echipa Pakistanului, care conducea, a refuzat să revină i pe terenul stadionul Oval, după ceai (pauză) în semn de protest față de o decizie a arbitrilor. Arbitrii australieni, Darrell Hair și Billy Doctrove, au impus Pakistanului o severă sancțiune de cinci puncte, pentru că ar fi modificat mingea. „Schimbarea formei sau a texturii mingii duce la modificarea comportamentului său în aer”, explică publicația The Guardian. Pakistanezii au decis apoi să revină pe teren, dar cei doi „Umpires” au rămas în pavilionul lor, considerând că vizitatorii au pierdut prin ■ neprezentare (3-0 pentru Anglia). Este pen- j tru prima oară din 1877 când un meci-test între Anglia și Pakistan se încheie prin forfait, în contextul în care cele două țări s-au întâlnit de 1.814 de ori în 130 de ani.

FC Barcelona a câștigat 
Supercupa SpanieiBarcelona (MF) - Echipa FC Barcelona a câștigat, duminică, Supercupa Spaniei, după ce a învins, cu scorul de 3-0 (2-0), formația Espanol Barcelona, în manșa secundă a competiției, informează AFP. Golurile campioanei Spaniei au fost marcate de Xavi Hernandez ’3 și Deco '12, '61. în tur, FC Barcelona a învins cu scorul de 1-0. FC Barcelona, câștigătoarea Ligii Campionilor, a obținut astfel primul

Steaua e favorită, dar Standard va lupta pană în ultimul minutdeclarat mulțumit de prestația la meciul cu Genk. „Este mult mai bine. Am reușit să jucăm 
arbitraj de la CM și care l-a costat scump. El nu a figurat ulterior pe lista celor 12 arbitri rămași în Germania lă cererea FIFA pentru următoarele meciuri. La meciul Croația - Australia, croatul Simunici a primit primul cartonaș galben în minutul 62 și pe al doilea în minutul 90. Graham Poli ar fi trebuit să îl elimine, dar a uitat să o facă. Trei minute mai târziu, Simunici a comis un nou fault și a primit al treilea cartonaș galben, iar Poli i l-a arătat abia atunci și pe cel roșu.Criticat de toată lumea, inclusiv de președintele FIFA, Sepp Blatter, Poll anunțase că nu va mai arbitra meciuri internaționale. Poll a mai arbitrat Steaua în octombrie 1997, la meciul din deplasare cu Fenerbahce Istanbul, scor
Ganea, „dresat" de... câini
■ Atacantului dinamo- 
vist î s-a impus să-și 
retragă declarațiile la 
adresa lui Borcea.București (MF) - Atacantul Ionel Ganea a primit un avertisment din partea conducerii clubului Dinamo pentru declarațiile făcute la adresa directorului executiv, Cristi Borcea, la finalul partidei cu Poli Timișoara.
Retrage declarațiileJucătorul și antrenorul Mircea Rednic s-au întâlnit, ieri, la biroul lui Cristi Borcea de la sediul FC Dinamo. După circa o oră de discuții, s-a decis ca jucătorul să primească un avertisment

său trofeu din noul sezon.O contestație a clubului Espanol Barcelona, referitoare la faptul că FC Barcelona i-a folosit pe fotbaliștii Carles Puyol și Xavi Hernandez, joi, în prima manșă a Supercupei Spaniei, a fost respinsă de Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF), însă câștigătoarea Cupei Spaniei și-a anunțat intenția de a face apel, inclusiv la forurile internaționale.
înotătorul american Brendan Hansen a stabflit unz nou record mondial în proba de 200 metri bras, cu ttm- pul 2:08.50, duminică, la Victoria, în cadrul Campf--g onatelor Pan Pacific de Natație. Fam: b*j

mai compact și nu am pierdut baloane atât de repede, mai ales datorită aportului lui Sa

Graham Polta acordat 3 galbene unui singur jucător (Foto: eh

* '■ •>. *

2-1, din manșa secundă a turului doi al Cupei UEFA, în urma căruia echipa din Bulevardul Ghencea s-a calificat în faza următoare.Presa turcă l-a criticat după meci pe centralul englez, acuzându-1 că nu a sancționat tragerile de timp ale steliș- 
și să retracteze declarațiile date la finalul partidei cu Poli.Omul de afaceri Vasile Tur- cu, acționar la FC Dinamo, a pus afirmațiile lui Ganea pe seama căldurii. „Cred că presiunea temperaturii ridicate din timpul meciului și emoțiile marcării primului gol l-au determinat pe Ganea să facă acele declarații. Nu se împacă cu ideea de a fi rezervă. Ganea e un jucător de mare valoare, profesionist, dar nimeni nu are garantat locul de titular”, a declarat Turcu. Referindu-se la posibilitatea ca unii acționari să îi impună antrenorului Mircea Rednic introducerea unui jucător, Turcu a spus: „Rednic e mic și al dracu'. Nimeni

Pinto. Mă bucură faptul că an luat un punct la Genk, dar nu pot să uit realitatea: am decâl puține soluții ofensive, în contextul în care De Camargo mai are 15 zile de indisponibilitate, iar Conceicao o lună”, a spus Boskamp. ÂF
Standard a progresatNecula a fost impresionat mai ales de nivelul jocului echipei Standard. „Această echipă nu are nimic de-a face cu cea pe care am văzut-o la Lokeren, mai ales în plaiiul organizării. Standard a progresat, iar obținerea calificării va fi mai grea decât am prevăzut. Mai ales că această echipă își poate îmbunătăți jocul”, a spus Necula. Antrenorul secund al echipei Standard. Frans Masson, care a asistat la meciul Steaua - FC Vaslui, scor 3-1, din etapa a IV-a a Ligii I, consideră că gruparea belgiană are șanse de calificare în ciuda faptului că în tur scorul a fost 2-2.

tilor. Graham Poll a ocupat locul patru în clasamentul arbitrilor anului 2005, după Markus Merk, Manuel Enrique Mejuto Gonzalez și Lubos Michel. Poll a arhivat, finala Cupei UEFA din 2005, dintre Sporting Lisabona și TSKA Moscova, scor 1-3.
nu își va permite să vină la Rednic și să îi impună un jucător".
Atac durIonel Ganea a lansat, duminică, un atac dur la adresa lui Cristi Borcea, afirmând că acesta a dorit scoaterea sa din primul 11, locul său în echipă fiind luat de Claudiu Nicules- cu. „Pe mine nu m-a scos antrenorul din echipă, ci domnul Borcea. Astea sunt regulile aici, la Dinamo. Atâta timp cât un antrenor nu e lăsat să lucreze sau să piardă pe mâna lui, eu zic că este foarte greu”, a spus Ganea, la finalul partidei Dinamo Timișoara (3-1), în caț|g a înscris și primul său gofflfe*': tru „câinii-roșii”. ,
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Felicitări (67)

• Mulțumiri fostului director general Răzvan Mareș 
pentru’efortul depus la modernizarea și rentabi

lizarea Hotelului Rusca și pentru profesionalismul 
de care a dat dovadă pe parcursul celor cinci ani. 
„2 j mulți ani” cu ocazia zilei de naștere din partea 
Recepției Hotel Rusca. a/?!.»»

Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semioecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671,0745/658670,0254/ 
611191 (după ora 21,00).
• decomandate, balcon închis, parchet, beci sub 
balcon, contorizări, preț 980 milioane lei. Tel. 
0745/159573. (T)
• decomandate, lavabil instalații sanitare noi, 
balcon închis, contorizări, geam la baie, interfo n

- etaj 4 din 1Q, ușă stejar la intrare, preț 1,250 mid. 
lei, Tel. 0788/610191. (T)
• Deva, Kogălniceani, 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 
superimbunătățit, preț negociabil. Tel. 
0748/306207. (T)
• Aleea Armatei, P, amenajat, colț de bloc, bună 
pentru privatizare, baie cu geam, 75.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Crișului, et 2, amenajat frumos, balcon, 
-■'•torizări, 75.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)

.Ida, et 2, contorizări, preț 63 000 ron, nego
ciabil, tel. 221712 sau 0724/305661. (A2)
• Minerului, et 3, semidecomandate, balcon 
închis, contorizări, instalații sanitare noi, 
parchet gresie, faianță preț 84.000 ron nego
ciabil, tel. 221712 sau 0724/305661. (A2)
• zona Gării, etaj intermediar, decomandate, 
modernizări, balcon, preț 120 000 ron, tel. 221712 
sau 0724/305661. (A2)
• urgent zona Sala Sporturilor, balcon, 
amenajări, centrală termică preț 75.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Casa de Cultură etaj 2, central, 
baxuX 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 
’ 1J.OOO RON. Tel. 235.208,0724/620358. (Ă6)

*midecomandate, 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 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 fcee, 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. Zamfîrescu, 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)

I • 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- 
25149a (A4)
• zona Zamfîrescu, 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. fiului, 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,

I 0724/169303,0742/005228. (A5)
I • etaj intermediar, dec, contorizări, balcon, Al. 

Streiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)
• In circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări, etaj 3, zona Gojdu, preț 93.000 RON. 
Tel. 231800; 0740-317314. (A9)
• decomandate, amenajat occidental, balcon 
închis, zona BCR, vedere spre parc, preț neg. Tel. 
231800. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, zona Gojdu, piață Mărăști, decoman
date sau semidecomandate, se oferă prețul 
pieței, tel. 0745-302200,0723-251498.^2809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, etaj 1. ap. 27, bl. 15, împăratul 
Traian, îmbunătățiri, centrală termică preț 
negociabil. Tel. 213253. (T)
• decomandate, ultracentral de lux, modificat, 
instalații noi, toate utilitățile, preț 55.000 euro, 
negociabil. Tel. 0723/041241,232393. (T)
• Deva, in spatele Cinema Patria, preț 1,18 mid. 
lei, ocupabil imediat. Tel. 0745/253413. (T)
• urgent, Deva, zonă liniștită, etaj 1, balcon 
închis, centrală termică parchet, gresie, faianță 
preț 97000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, semidecomandate, 2 balcoane, etaj 2, 
parchet, contorizări, zona Mărăști, preț 1,080 
mid., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• urgent, decomandate, centralătermică 2 băi,
2 balcoane, parchet, gresie, faianță 105 mp, 
Dorobanți, preț 44500 euro, negociabil, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Alf

• zona Liliacului, et. intermediar. 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona Emlnescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Lido, dec., parchet, apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• bulevardul Decebal, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, 3 balcoane, contorizări, preț 
155.000 ron, tel. 221712 sau 0724/305661. (A2)
• I. Corvin, et. 4, decomandate, izolat, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, preț 128.000 ron, tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, circuit, balcon, amenajări 
moderne, centralătermică etc., preț 36.000 euro, 
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, 
centralătermică 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, tei. 232808. (A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688, (A5)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON negociabil, tel. 232808. (A4)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, neg. 
Tel. 231800. (A9)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

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

i

• Gojdu, etaj 3, centrală termică aer 
condiționat, preț 45.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• I. Corvin, et. 2, decomandate. 2 băi, centrală 
termică faianță gresie, preț 145.000 ron. tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• urgent, zona I. Corvin, et. 2, decomandate, 2 
băi. 2 balcoane, amenajări moderne, centrală 
termică, tel. 0740/013971, preț 145.000 ron. (A2)
• urgent zona Decebal, etaj intermediar, 2 băi. 2 
balcoane, amenajări moderne, centrală termică 
preț 55.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• Deva, etaj 1, 100 mp, occidental, centrală 
termică termopane. ușă metalică 49.000 euro, 
negociabil, tel. 215212. (Al)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi. 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală ap. 6 camere. 3 băi. CT, gresie, 
faianță, parchet în camere, saună, modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358. 
(A6)
• 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)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro. tel. 223400. 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei. tel. 
223400.0724/169303.0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro. neg., tel. 223400. 
0720/387896.0742/005228. (A5)
• urgent zona I. Corvin, etaj intermediar, 2 
balcoane, 2 băi, centrală termică, amenajări 
moderne, preț 40.000 euro. negociabil, tel. 
0740/013971. (A2)
• 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)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169303.0720/387896,0742/005228. 
(A5)
• dec, zona Kogălniceanu Deva , etaj2.2 băi, 
balcon deschis, vedere în două părți, preț 
145000 RON, tel 231800,0740 317314(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)
• In Simeria, casă 3 camere, anexe, grădină, 
1100 mp, preț 1,5 mid. lei, negociabil; fără inter
mediari. Tel. 220393,261596. (T)
• vilă in Deva, lângă sediul Peugeot 2 garaje, 3 
nivele, ideală sediu firmă sau pensiune, preț 
160.000 euro, negociabil (baie, bucătărie, 2 
camere, terasă/ni ve I). Tel. 0722/772145. (T)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren, 2000 
mp, preț 70.000 lei, tel. 0745/786578. (A8)

• 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.

I (Al)

I • centrat 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)

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

Vara asta, Cuvântul Liber iți mobilează 
sufrageria ru numai 8,9 lei!
Vrei și vacanță, vrei sâ te și rasfeți, dar la 

, întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, 
I sa găsești o alta sufragerie, nu pe cea 

veche.
i Noi ne am gândit la tine, iti rămân bani
I și de mare, cu siguranță!

Cum poți.participa?
Fă Ti un abonament la Cuvântul Liber 
pentru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei

Profită de acesțjconcurs! 
Abonează-te acum! IM am

(3
73

91
)

• 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. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250.000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)

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

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

• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• în Devă construcție 2006, P+M, living, 
bucătărie, 2 bă, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, tel. 0745/786578. (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)

- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă sâ vină chiar la tine acasa. sună la 
numărul de telefon 0294/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa 
angajații S.C Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II,
Extragerea va avea loc, la sediul 
redacției, în data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului dm data de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275. interior 8806. Persoană 
de contact Magdalena Șerban. Succes!

CONCURS

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

Completați, decupați și depuneți taloanele în cutiile speciale Cuvântul 
liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media 
SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara.
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int 8806, persoană 
de contact Magdalena Șerban, sau la 0801030303 (netaxabil).

Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului! 
Este valabil doar pentru cei care in ultimele șase luni nu au fost abonați la 

"Cuvântul liber" și nici cititori de probă.
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Numele___________________________________________________________Prenumele________ ______________________________________________Adresa la care doresc să primesc ziarul:Strada____________________________________________________________Nr.___________Bl._________________ Sc.________Ap. _Localitatea_________________________________________ ___________Telefon (optional)
DA □vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.
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Banca Transilvania S.A.
Sucursala Deva

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, îi data de 17.09.2006, la ora 12. Prețul de pornire al licitației este de 190.000 RON 
(1.900.000.000 LB).

Prețul de adjudecare indude 1VA.

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.

(60406)

S.C. HERAL CONSULTING SRL Orăștie,

lichidator al S.C ABSOLUT TS.R.L Hațeg, anunță vânzarea la
licitație publică a imobilului situat în Hațeg, str. Crișan, nr. 3, jud. Hunedoara 
compus din: (clădire din cărămidă), ateliere în barăci metalice și platformă 
betonată.

Prețul de pornire al licitației este suma de 40.500 lei RON fără TVA.

Licitația va avea loc în data de 15.09.2006, ora 12.00, la sediul 

Tribunalului Hunedoara.

S.C. DESEFOR SA
Deva, cu sediul în str. Sântuhalm, nr. 3 (lângă Macon) angajează pentru secția de 
prelucrare a lemnului, următoarele categorii de personal muncitor, bărbați sau 
femei:

-gateriști
-drculariști
-ajutori drculariști
* muncitori calificați și necalificați pentru construcții.

Informații referitoare la nivelul de salarizare, locul și programul de lucru se 
pot obține la telefonul 231070, între orele 7.00 și 15.30.

(60578)

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. 
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi 
găsit la sediul lichidatorului, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 
0744861763, fax 0254-206241.

(60664)

SOCIETATEA NAJIONALĂ A APELOR 
MINERALE

-S.A. , cu sediul în București, str. Mendeelev, nr. 36-38, sector 1, telefon 316.80.73, fax 

316.80.71, în conformitate cu prevederile legale, anunță organizarea unei licitații deschise 
pentru „Valorificarea de apă minerală pentru balneație extrasă și livrată franco-sursă de 

S.N.A.M.-S.A. din perimetrul de exploatare VAȚA DE JOS, județul Hunedoara, pe bază de 

contract comercial".

Lidtatia deschisă va avea loc în data de 20.09.2006. ora 12.00. la sediul societății.

Caietul de sarcini în valoare de 2.006 lei poate fi cumpărat de la sediul S.N.A.M.-S.A., 

București, etaj 3, camera 148.

Pentru participarea la licitația deschisă ofertanții vor depune ofertele, conform caietului & 

sarcini, până pe data de 19.09.2006. orele 12.00. la secretariatul societății.

Garanția de participare este de 5.000 lei, achitată prin ordin de plată în contul S.N.AM- 

S.A. - RO27 RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea.

Relații suplimentare la sediul S.NAM. -SA, Compartimentul Marketing sau la numărul 

de telefon: 316.80.73/16.

(60595)

S.C. raraiEHER LEGIS SKL DEVA
Tel. 0765*243768 0788.189.103

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

modifică prin acte adiționale societăți existente 

asigură asistența juridică la redactarea contractelor 

reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.
(59240)

«vwtMg. ANGAJEAZĂ 
UVwrKWnJTATE PRIMARĂ
CERINȚE: 
-cunoștințe minime de
contabilitate;

- cunoștințe IT;
-virata maximi 40 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motlvant.

Construcții civile ei industrial. 
Distribuție materialo construcții 

Comerț elactroca.rilc

AVANTAJE: 
-salariu motlvant;
-condiții de lucru Intr-o 

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

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! vMucnMeou

• QNBMH K fttapt program ECDL) 
- CMmri di vară pifrtni copil 
ffgMlSHb fi JmiIw MM|
*UM' MINI

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mail: offioeOlim.ro
Site: .mm.ilm.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56963)
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■ proyranie de :icmmil;irc de capital pentru copii;
-pen-u privite facultative;
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JÎ CRIOTI r.
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de intreținere^

Tel/FauC-0254/231552 Nobil:0721/0322 71 |

TRANSPORT PERSOANE ©KfedlsIB* 
România - Italic • Frânta ■ ‘ nia WsavisdeMcDonoW's 

Te/. 0254/2347Î7, 
0742/030201,0724/697859 
f euro dus 

eurodus-mtors’ 15 zile - 
euro dus-înton-90 zilei

• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină, 
centrală termică, ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, termopane, teren 600 
mp, preț 360.000mp, tel. 0746/779288. (A8)
• zona A Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept, preț 150.000 
euro, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• la 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• urgent, in Deva, 5 camere, bucătărie, baie, 
amenajată, gresie, faianță, încălzire sobe de 
teracotă pe gaz, garaj, curte, ST=430 mp, FS=14 
m, zona Viile Noi, preț 400.000 RON, neg. Tel. 
231800;0740-317314. (A9'

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă in Sântuhalm, 4 camere, 2 holuri, 2 garaje, 
St 2500 mp. Tel. 210920,0747/966532. (T)
• casă nouă la 12 km de Deva, 3 nivele și 800 mp 
teren, canalizare, apă, gaz, curent, preț 65.000 
euro, negociabil. Tel. 0722/564004. (T)
• casă sl grădină în Leșnic, nr. 67. Relații tel. 
0729/128429, după ora 14. (T)
• P+1, Suing, bucătărie, 3 dormitoare, 2 băi, 2 
terase, centrală termică gaz lichefiat, mobilat, 
3000 mp, peisaj deosebit Săliște - Băița. Tel. 
0741/740047 și 07X1/632545. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Trident preț negociabil. Tel. 
0728/442147.(5/21.08)
• In Hunedoara, Bdul Dacia, bl. Gl, etaj 4, gaz 
contorizat balcon închis, faianță, vedere spre 
Artima, bine întreținută. 30 mp, preț negociabil. 
Tel.711152.Cn
• In Orițlfe, etaj 1, termopan, centrală termică, 
gresie, faianță, parchet și remorcă auto înscrisă. 
Tel. 248329,0729/328842. (0446061/21.08)
• Dada, et 1, decomandate, fără balcon, 
contorizări, 57.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, o cameră, baie, hol, 44.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, parter, faianță, gresie, contorizări, 
preț 68.000 ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bulevardul Decebal, et 2, decomandate, 
balcon închis, contorizări, preț 83.000 ron, tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• 2 camere, Gojdu, preț 64.000 ron, tel. 
0741/154401,’ 227542, seara. (A2)
• zona Trident preț negociabil, tel: 0728442147
• 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)

Anunțul 
tu u e 
gratuit 
în CL!Anunțurile de mică publicitate pentru Cuvântul Liber pot fl depuse în cutiile speciale instalate în următoarele puncte - în Deva:1. Comtim;2. Stația de autobuz Orizont- Micro 15;3. Galeriile de Artă Forma;4. Alimentara Dacia;5. Intersecția Zamflrescu - B-dul Decebal;& Cepromin; 
Orăștie - chioșcul de ziare de lăngă magazinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa de Consum;Ilia - Centrul de schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de cultură

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu. 
amenajată, ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• 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 lâ 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, 
balcori, ocupabilă imediat, etaj 3, Bd. Decebal, 
preț 25.000 euro, neg. tel. 231800; 0745-511776. 
(A9)

• Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, fs 22 m, 
facilități, 20000 euro parcela, tel. 0722/564004. 
(Al)
• Deva, str. Vulcan, 4800 mp, fs 21 m, apă gaz, 
curent, 28 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)

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

Cumpăr garsoniere (20)

• Duva, 600 mp teren, central, pentru 
construcție casă, eventual închiriez pentru 
activități comerciale. Tel. 0741/278718 
(9/2X06)

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

Vând terenuri (21)

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

• două terenuri de 6.000 și 24.700 mp localitatea 
Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în regulă titlu 
și cf, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560. (T)

• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)
• intravilan, 24)00 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208 0729/018866. 
(A6)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• S-500-1000 MP, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp. tel.231800, 
0740 317 314(A9)
• DN7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• DN7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă gaz, 
curent, cefflflcat 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,stl460m,preț60 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 Bejan, Deva, S 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 20 euro/mp. Tel. 231800; 
0745-511776 (A9)

• Deva, Mu Maniu, 38 mp, baie, termopane, vad 
superb, 350 euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• ofer 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)
• apartament 3 camere, decomandate .mobilat 
și utilat integral, totul nou.CT, zona Eminescu, 
Deva, 220euro pe lună tel.231 800,0740 317 314 
(A9)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• oferspreînchiriereap.2camere,zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1978 bine întreținută unic 
proprietar, preț 850 euro, negociabil. Tel. 214504. 
CT)
• vând Dada 1310, af 1990, pe gaz și Dacia.1400, 
af 1995. Tel. 242665. (0446062/21.08) /îjș

• vând Dada 1310, af 1997, instalație GPL, 
taxe la zi, preț 2200 euro, negociabil. Tel. 
0721/865686. (3/1808)

Auto străine (37)

• vând Audi A413 TDI, af 2002, negru metalizat, 
toate opțiunile, full, ireproșabil sau schimb cu 
mașină mai ieftină plus diferență Tel. 
0723/270348 (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abridrt cu circular, motor monofazic 1/2, 
preț negociabil. Tel. 0254/26359» rr)

Piese, accesorii (42)

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

• teren 3810 mp pe DN 7, zona Alaska. Tel. 
210920,0747/966532. (T)

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

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

Cumpăr teren (22)

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

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

Vând spații comerciale (25)

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

• Deva, 80 mp, occidental, baie, termopane, 
terasă 55000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• Deva, 80 mp, la stradă occidental, termopane, 
gresie, faianță baie, 55.000 euro, tel. 215212. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0729/018866(A6)
• S 34MP, vitrină de 3,5 m, rieamenajat, b-dul 
Decebal, Deva, tel. 231800,0740 317 314 (A9)

imobile chirii (29)

• căutăm pentru închiriere garsonieră în Deva 
sau cameră la casă, oferim 50 • 60 euro. Tel. 
0745/243197. (8/21.08)
• bulevardul Decebal, 3 camere, et. 1, decoman
date, mobilat, aragaz, frigider, preț 700 ron, tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• apartament 2 camere, decomandate, balcon, 
amenajat lux, mobilă și utilități moderne, 
centrală termică preț 250 euro/lună, tel. 
0740/013971. (A2)

• vând convenabil 2 roți complete (geant’ v 
cauciuc, cameră) pentru Lăstun sau alte tip; 
de mașină Tel. 223497. (T)

Garaje (43)
• ofer spre închiriere garaj de bloc în Cuza Vodă 
numai pentru mașină Tel. 219386, după ora 20.
(T)

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea, bibliotecă și bibliotecă cu 
canapea, stare bună preț negociabil. Tel. 
0747/496671.(10/21.08)

• vând mobilă bucătărie suspendată lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808 (T)
• vând un cuier din nuc, vechime peste 100 ani, 
stare excelentă și 4 trunchiuri de cireș uscat cu 
dimensiuni diferite, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.(T)
• vând urgant geam dublu cu toc și jaluzele 
interioare, cremon nou dimensiuni exterioare 
toc 150/120 cm; asigur transport, preț 100 ron. 
Tel. 225578 0744/934462. (T)
• vând caâ de apartament capitonată Tel. 
0254^12107. (T)

Televizoare (48)

• vând comnaH televizor color Grundig, diag
54 cm și amplificator Grundig, preț 15 milioane 
lei. Tel, 0745/253413. (T)

PEWTRU

ACERfUIMMILMlAMIWmi
vă așteaptă tn Deve pe Aleea Selcămllor, 

bl. 31, parter (lângă Lk. Auto) - 
Tel. 230324,206003,

offioeOlim.ro
mm.ilm.ro
Tel.711152.Cn


marți, 22 august 2006
Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând celular Nokia 3310, stare perfectă cu 
acte, în cutie, SB 4 - 7 zile, afișaj mare, preț 75 - 
100 ran. Tel. 225578,0744/934162,0726/551701. (T)

Electrocasnice (56)
• vând aragaz 3 ochiuri și cuptor, preț 100 ron, 
apometru apă caldă cu garnitură și țeava de 
legătură, preț 20 ron. Tel. 230297. (T)
• vând mașină de cusut electrică, nouă, Nico- 
leta, tip geamantan, preț 10 milioane lei. Tel. 
224248, după ora 16. (6/21.08)

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pord albi de 50 kg. Tel. 0254/237755, 
0741/578938. (T) 
ji!

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

Altele (61)
• vând goblene modelele: Ruga lui Isus (SOOron), 
Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre (230 
ron). Informații la telefon 0729/942180.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Adamesc Floarea Se declară nul. (0446060/ 
21.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Borza Ancuța Ioana Se declară nul. (0446057/ 
21.08)
■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Homorodean Ana. Se declară nul. (0446059/ 
21.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Stidan Maria Se declară nul. (0446058/21.08)

Matrimoniale (69)

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

1 • lânărcudublăcetățeniedoresccunoștințăcu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 

y prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber.
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428.0)

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)
execut la comandă goblene pe diagramă, 

J^brice model, aspect foarte frumos. Pun la 
S*dispoziția clientului cataloage de prezentare. 

Informații la telefon 0729/942180.
• lucrări, reparați în domeniul instalațiilor de 

rJ. centrale și sanitare este rugat să sune la tel.
218084,0724/643045,0722/586808.0)
• meditez matematică orice nivel. Tel. 
0744/192904,237101.(5/21.08)
• transport ieftin mobilier, electrocasnice, cu 
auto acoperit de 1,2 tone, 14 mc volum; asigur

... ..demontare rapidă, profesională pentru mutări.
Tel: 0254/225578,0744/934462.0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• electrician In construcții, Hațeg, 1 post, data 
limită 25.08. Tel. 213244.
• electrician In construcții, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.09. Tel. 213244.
• electromecanic auto, Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• electromecanic auto, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• facturist, Petroșani, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• falanțar, Deva, 4 posturi, data limită 15.09. Tel. 
213244.
• falanțar, Orăștie, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• falanțar, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• femeie de serviciu, Deva, 1 post, data limită 
11.09. Tel. 213244.
• femeie de serviciu, Deva, 1 post, data limită 
7.09. Tel. 213244.
• femeie de serviciu, Deva, 20 posturi, data 
limită 15.09, Tel. 213244.

• femeie de serviciu, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244.
• femeie de serviciu, Orăștie, 1 post, data limită 
15.09. Tel. 213244.
• fierar^betonist, Hunedoara, 1 post, data limită 
26.08. Țel. 213244.
• forjor mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• frezor universal, Deva, 1 post, data limită 27.08. 
Tel. 213244.
• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
10.10., persoane cu handicap. Tel. 213244.
• gaterist la tăiat bușteni, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• gaterist la tăiat bușteni, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• gestionar depozit. Deva, 1 post, data limită 
16.09. Tel. 213244.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• gestionar, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• inginer automatist Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel; 213244.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hațeg, 1 post, data limită 30.08. Tel. 213244.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• inginer constructor instalații. Vulcan, 1 post, 
data limită 31.0a Tel. 213244.
• inginer industria alimentară, Hațeg. 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• inginer rețele electrice, Vulcan. 1 post, data 
limită 31.08. T4el. 213244.
• inginer topograf, Vulcan, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• inspector asigurări, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
•' inspector resurse umane, Hațeg, 1 post, data 
limită 31.10. Tel. 213244.
• inspector resurse umane, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• inspector resurse umane, Petrila, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• instalator apă, canal, Deva, 1 post, data limită 
1.09. Tel. 213244.
• instalator apă, canal, Deva, 1 post data limită 
30.09. Tel. 213244.
• instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06.2007. Tel. 213244.
• Instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.09. Te|. 213244.
• Instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244.
• instalator încălzire centrală și gaze, Hune
doara, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244.
• instalator încălzire centrală și gaze, Petrila, 1 
post data limită 30.08. Tel. 213244.
• instalator încălzire centrală și gaze, Vulcan, 1 
post data limită 31.08. Tel. 213244.
• instructor schi, călărie, golf, tenis, înot Lupeni, 
3 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244.
• ipsosar, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
■ îngrijitor animale, Deva, 1 post data limită 
15.09., persoană cu handicap. Tel. 213244.
• Ingrțttor clădiri, Brad, 7 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• hgr^tor dădri, Deva, 1 post data limită 3.09. 
Tel, 213244.
• îngrijitor clădiri, Deva, iposturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Orăștie, 1 post data limită 
1.09. Tel. 213244.
• Ingrijftor de clădiri, Lupeni, 1 post data limită 
31.08, perioadă determinată. Tel. 213244.
• jurisconsult, Aninoasa, 1 post data limită 
25.08.Tel. 213244.
• jiaisconsult, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• laborant chimist, Hațeg, 2 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Călan, 3 posturi, data limită 
31,08. Tel. 213244.
o lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic de întreținere ți reparații 
universale, Petroșani,'1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Deva, 15 posturi, data limită 
30.08 TeL 213244.
■ lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 3 posturi, data 
limită 31.08., perioadă determinată. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 1 post data limită 
31.08. Tel. 213244.
• lăcătuș-montator pentru utilaje industriale, 
Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08. Tel, 213244.
• lăcătuș-montator, Petrila. 1 post, data limită 
10.09. Tel. 213244.
• lăcătuș-montator, Petrila. 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244.
• lăcătuș-montator, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244.

MICĂPUBLICITATE/11

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere
e seriozitate;• abilități de comunicare.

Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
e mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.

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

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

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

• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244.
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.09. Tel. 213244.
• lucrător comercial. Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08 Tel. 213244.
• lucrător comercial, Simeria. 1 post, data limită 
11.09. Tel. 213244.
• lucrător la prelucrarea peștelui, Hațeg, 17 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• lucrător pensiune turistică, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 1809. Tel. 213244.
• macaragiu, Brad, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• măcelar. Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• magaziner, Călan, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• maistru constructs civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• maistru industia alimentară Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• maistru mecanic auto, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.08., perioadă determinată Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Orăștie. 2 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Deva, 
1 post data limita 15.09. Tel. 213244.
• mașinist la mașini pentru terasamente. Hațeg, 
4 posturi, data limită 3.09. Tel. 213244.
• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Lupeni, 1 post, data limită 30.08 Tel. 213244.
• - asinist la mașini pentru terasamente, 
Orăștie, 1 post, data limită 15.09. Tel. 213244.
• mecanic agricol, Hațeg, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• mecanic auto, Brad, 1 post, data limită 2.09. 
Tel. 213244.
• mecanic auto, Deva, 1 post, data limită 1.09. 
TeL 213244.
• mecanic auto, Deva, 2 posturi, data limită 
15.09, școală profesională Tel. 213244.
• mecanic auto, Deva, 2 posturi, data limită 
25.08 Tel. 213244
• mecanic auto. Deva, 2 posturi, data limită 7.09. 
Tel. 213244.
• mecanicauto,Petrila,lpostdatalimită31.08. 
Tel. 213244.
• mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut, Hunedoara. 2 posturi, data limita 31.08. 
Tel. 213244.
• mecanic Întreținere și reparați’ mașini de 
cusut, Simeria, i post, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• montator aparatură optică Deva, 3 posturi, 
data limită 27.08. Tel. 213244.
• montator siAansambluri, Hunedoara, 17 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• motorist la motoagregate și mașini în silvi
cultură Lupeni, 1 post, data limita 30.08 Tel. 
213244.
• muncitor in activitatea de gospodărire a 
șpanului, Simeria, 3 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244.
• mimdtor necaHcat în agricultură Hațeg, 99 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată 
Tel. 213244.
• muncitor necalificat în agricultură Hune
doara, 2 posturi, data limită 28.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat în agricultură Orăștie, 5 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• muncitor necalHIcai în industria confecțiilor, 
Petroșani, 17 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• muncitor necalHicat în mine și cariere. Deva. 
24 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• muncitor necalHicat în silvicultură Braa, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.
• muncitor necalHicat în silvicultură Hațeg, 5 
posturi, data limită 15.09. Tel. 213244.
• muncitor necalHicat în silvicultură Hune
doara, 1 post, data limită 30.08, perioadă deter
minată Tel. 213244.
• muncitor necaDflcat în silvicultură Orăștie, 1 
post, data limită 2806. Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Deva, 5 posturi, data limită 
15.09. Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
31.08, perioadă determinată Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granule, Deva, 1 post, data 
limită 3.09. Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granule, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 10.09. Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la ambalarea produselor 
sub formaă de praf și granule, Deva 1 post data 
limită 1.09. Tel. 213244.
• muncitor necalHicat la asamblarea montarea 
pieselor, Hunedoara 1 post, data limită 21.08 
Tel. 213244.
• muncitor necalHicat la asamblarea montarea 
pieselor, Lupeni, 2 posturi, data limită 25.08 Tel. 
213244.
• muncitor necalHicat la asamblarea montarea 
pieselor, Orăștie, 23 posturi, data limită 31.10., 
durată determinată Tel. 213244.
• muncitor necalHicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 1 post data limită 
31.08 Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 14 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 11 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 6 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244.
• muncitor necalHicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• muncitor necalHicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 1 post data 
limită 30.09., perioadă determinată Tel. 213244.
• muncitor necalHicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 2808 Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara. 6 posturi, 
data limită 15.09. Tel. 213244.
• muncitor nocaHcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 8 posturi, data 
limită 1.09. Tel. 213244.
• muncitor necalHicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244.

• muncitor necalHicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 6 posturi, data 
limită 9.09. Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila, 1 post, data 
limită 10.09. Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila, 6 posturi, data 
limită 31.08 tel. 213244.
• muncitor necaHcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Vulcan, 10 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la întrețienre drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petrila, 4 posturi, bărbați, 
data limită 31.08., durată determinată Tel. 
213244.
• muncitor necalHicat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 1 post, data limită 
22.08, durată determinată Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri; baraje, Hațeg, 4 posturi, data 
limită 3.09. Tel. 213244.
• muncitor necaHcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Vulcan, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• muncitor necalHicat la spargerea și tăierea 
materialelor, Simeria, 4 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244.
• mundtor spălare și curățire cisterne, Deva, 1 
post data limită 3.09. Tel. 213244.
• operator calculator, Orăștie, 1 post data limită 
10.09. Tel. 213244.
• operator confecții industriale îmbrăcăminte, 
țesături, Petroșani, 38 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244.
• operator mașH-unelte semiautomate și auto
mate, Petroșani, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• operator răsudtor fire, Călan, 14 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244.
• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 15.09. 
TeL 213244.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244.
• ospătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244.
• ospătar, Oristie, 4 posturi, data limită 3.09. Tel. 
213244.
• ospătar, Petroșani, 2 posturi, data limită30.08. 
Tel. 213244.
• ospătar, Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• ospătar, Brad, 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 
213244.
• ospătar, Hațeg 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• patiser, Deva, 1 post, data limită 7.09. Tel. 
213244.
• patiser, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• paznic, Brad, 1 post, data limită 5.09. Tel. 
213244.
• paznic, Hunedoara, I post, data limită 25.08. 
Tel. 213244.
• paznic, Orăștie, 2 posturi, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• paznic, Petroșani, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• planificator, Orăștie. 1 post, data limită 21.08 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, 4 posturi, data 
limită 30.09, perioadă determinată Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, 6 posturi, data 
limită 10.09. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Călan, 9 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244.
• primitor dhtrlbuHor materiale și scule, Deva, 3 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.
• primitor distribuitor materiale și scule, 
Orăștie, 1 post, data limită31.08. Tel. 213244.
• primitor distribuitor materiale și scule, 
Simeria, 1 post, data limită 11.09. Tel. 213244.
• receptfoner de hotel, Orăștie, 1 post, data 
limită 14.09. Tel. 213244.
• receptfoner de hotel, Orăștie, 4 posturi, data 
limită 3.09. Tel. 213244.
• secretari, Hunedoara, 1 post, data limită 
3008 Tel. 213244.
• secretari, Orăștie 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244.
• secretari, Petrila, 1 post, data limită31.08Tel. 
213244.
• sortator produse, Hațeg, 4 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244.
• sortator produse. Lupeni, 2 posturi, data limită 
2808 Tel. 213244.
• spălător vehicule, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.09. Tel. 213244.
• spălător vehicule, Petrila, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244.
• specialist în relații publice, Orăștie, 1 post, 
data limită 1.09. Tel. 213244.
• sublngtoer electromecanic, Petrila, 1 post, 
data limită 31.08 Tel. 213244.
• lublnglner metalurgist, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.08 Tel. 213244.
• sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• sudor In mediu protector, Deva, 14 posturi, 
data limită 30.08 Tel. 213244.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, 2 
posturi, data limită 3.09. Tel. 213244.
• sudor, Brad. 1 post, data limită 2.09. Tel. 
213244.
• sudor, Brad, 2 posturi, data limită 1.09, 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• sudor, Brad, 6 posturi, data limită 30.09, 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• sudor, Hunedoara, 6 posturi, data limită31.08. 
Tel. 213244.
• sudor, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08 Tel, 
213244.
• supraveghetor săli spectacole, Deva 2 
posturi, data limită 30.08 Tel. 213244.
• șof coloană auto, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• șef raion, adjunct șef raion de mărfuri 
alimentare, Deva 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• șef sanitar, Călan, 1 post, data limită 31.08, Tel. 
213244.
• șofer autobuz, Brad, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 1 
post, data limită 31,08 Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 39 posturi, data limita 30.09. Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 1 post data I Imită 1409. Tel. 213244.

(1/21.08)

Decese (75)

Colegiul Medicilor Veterinari Filiala Hunedoara anunță cu durere dispariția fulgerătoare a celui care a fost
dr. BARB EREMIA TITUSmedic veterinar la Circumscripția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Geoagiu și este alături de familia îndoliată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(2/21.08)

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara anunță cu durere dispariția fulgerătoare a celui care a fost
dr. BARB EREMIA TITUSmedic veterinar la Cricumscriptia Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Geoagiu și este alături de familia îndoliată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(3/21,08)

Pios omagiu bunului nostru prieten
DAN VIȘINESCU.

Dumnezeu să-l odihnească. Familia Rozalia și Titus Ionescu
Oferte locuri de muncă (74)

• Angajez cofetari, patiseri, personal muncitor cu apti
tudini și pasiune pentru producerea dulciurilor. Salariu 
motivant în funcție de calificare, pricepere și realizări 
(productivitate). Informații suplimentare la tel. 0721/ 
281883,0254/263545.

• Societate comercială angajează agenți de 
vânzări pentru orașele Deva și Hunedoara. CV-urile 
se trimit la fax 0254/210945. (7/1808)

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

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

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post, data limită 30.08. Tel. 213244.
• șofer do autoturisme șl camionete, Călan, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244.
• șofer do autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 304)9. Tel. 213244.

• țoftr do autoturisme șl camionete, Deva, 2 
posturi, data limită 30D8 Tei. 213244.
• șofer da autoturisme și camionete, Hune
doara, 4 posturi, data limită 314» Tel. 213244.
• șofer di autoturisme și camionete, Orăștie 1 
post, data limită 144». TeL 213244.

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Furtună violentă la Budapesta
• Bani pentru discreție. Paul McCartney intenționează să-i ofere lui Heather Mills o recompensă în valoare de peste 50 de mili oane de euro pentru ca aceasta să nu dezvăluie detalii intime despre mariajul lor,
• Arestat. Rapper-ul Busta Rhymes a fost arestat, după ce un bărbat l-a acuzat de maltratare fizică, și urmează să se prezinte la tribunal la sfârșitul lunii octombrie.

Strip-poker La Londra a avut loc ; primul campionat mondial de strip-poker. Doisprezece națiuni au fost rdpezentate,| fiecare concurent având cinci piese de I îmbrăcăminte de pus în joc. învingător a fost englezul John Young. (Foto: epa)

Și-a ucis bunicaVarșovia (MF) - Un băiat de doi ani, dintr-un sat din sud-estul Poloniei, și-a ucis bunica de 68 de ani, lovind-o cu mașina tatălui său. „Copilul se juca în curte. El s-a urcat în mașină, s-a așezat la volan și apoi a întors cheia în contact. Cum mașina era băgată în viteză, a început să se miște”, a explicat purtătorul de cuvânt al poliției locale. Bunica băiatului, care era în fața autoturismului, a fost răsturnată și apoi strivită de mașină, a precizat purtătorul de cuvânt. Tatăl copilului era în casă în timpul producerii accidentului, sub influența băuturilor alcoolice, în acest caz a fost deschisă o anchetă.

Nu se 
însoară
Londra (MF) - Starul 
pop Robbie Williams 
(32 ani) a declarat 
într-un interviu pentru 
cotidianul britanic The 
Sun că pentru el 
mariajul iese din dis
cuție. Cântărețul a 
renunțat să-și mai 
caute o soție: „Nu voi 
fi bun de însurătoare 
în următorii zece 
ani... uitaț-vă la viața 
mea", a declarat 
Williams. Este de 
părere că nu poate fi 
fidel unei singure 
femei și este prea exi
gent. „Dacă lângă 
casa mea ar fi o 
pădure plină cu femei 
care vor sex, ar fi difi
cil pentru mine să nu 
mă duc acolo", a 
spus Williams.

O pasăre colibri a fost fotografiată în ; parcul național Table Mountain din Cape |Town. Parcul este recunoscut pentru extraordinara bogăție, diveristate și unicitate a faunei și florei. (Foto: epa)

„Star Trek", la 40 de aniLas Vegas (MF) - Mii de fani ai fenomenului „Star Trek” s-au adunat în weekend la Las Vegas, pentru a sărbători împlinirea a 40 de ani de la apariția seriei SF al cărei succes a depășit frontierele spațiului și timpului.Deși considerată prea complicată pentru televiziunea americană după difuzarea primului episod, în 1966, producția „Star Trek” a devenit unul dintre succesele cele mai durabile de la Hollywood, având încasări de un miliard de dolari. Cele cinci serii televizate au numărat 726 de episoade.Creată de Gene Roddenberry, prima serie a fost difuzată doar timp de trei sezoane. Dar fanii au fost repede seduși de această serie SF, iar în prezent formează o largă comunitate internațională de „Trekkies” sau „Trekkers”.

■ Doi români au fost 
dați dispăruți după ce 
au căzut peste bordul 
unei ambarcațiuni.Budapesta (MF) - O furtună violentă care s-a abătut uuminică asupra Budapestei s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea a peste 250, în timp ce mii de cetățeni asistau la focurile de artificii organizate cu ocazia zilei naționale a Ungariei, a anunțat Guvernul ungar. Una dintre persoanele decedate este o fetiță de 12 ani, a precizat agenția de știri MTI.Mai multe bărci s-au ciocnit pe Dunăre din cauza rafalelor puternice de vânt, puțin după ora 19:00. Asociația Navală Ungară a menționat că o barcă de mici dimensiuni s-a scufundat, iar doi dintre pasagerii acesteia sunt dați dispăruți.Martorii au declarat că s-a creat panică pe podurile care
Morți în explozia din MoscovaMoscova (MF) - Cel puțin șapte persoane, dintre care trei copii, au fost ucise în urma unei explozii care s-a produs, ieri, îiltr-o piață din centrul Moscovei, potrivit Ministerului rus pentru

Piața a fost închisă (Foto: epa;

Grav accident feroviar în Egipt
■ Potrivit ultimului 
bilanț, 80 de persoane 
și-au pierdut viața iar 
alte 163 au fost rănite.Cairo (MF) - Două trenuri au intrat în coliziune, ieri, în Delta Nilului, situată la nord de capitala Egiptului, Cairo, surse din serviciile de securitate afirmând că 80 de persoane și-au pierdut viața iar alte 163 au fost rănite.
Pe aceeași linieAccidentul s-a produs în jurul orei locale 07.00 (07.00, ora României), în apropierea orașului Qalyoub, la 20 de kilometri nord de Cairo. Una dintre garnituri a intrat în plină viteză într-un tren care

Madonna la Diisseldorf (Foto: epa)

»

Dărâmături pe străzi (Foto: epa)traversează Dunărea, al cărei nivel a crescut brusc, inundând mai multe străzi, printre care și o arteră din apropierea Parlamentului. Vântul puternic a afectat și palatul prezidențial, situat în zona de deal a orașului, unde alte persoane au fost, de asemenea, rănite.Mai mulți copaci s-au prăbușit peste spectatori, rănind grav 38 de persoane, a afirmat Emese Danks, purtătoare de cuvânt a Guvernului. Dărâmăturile și copacii prăbușiți pe străzi au îngreunat traficul ieri.
Situații de Urgență. Explozia a avut loc la ora locală 10.30 în piața Cherkizovoi, în apropierea stadionului Lokomotiv. Explozia nu este considerată un atac terorist, relatează agenția Interfax, care citează surse din cadrul Ministerului de Interne. Dovezile inițiale indică faptul că explozia a fost provocată de o instalație de gaze defectă, a precizat sursa citată de Interfax. Autoritățile ruse și-au exprimat temerea că bilanțul victimelor va continua să crească, 40 de persoane fiind rănite.

Bilanțul catastrofei feroviare se

staționa, a deraiat, s-a răsturnat și s-a rupt în mai multe bucăți.Deocamdată nu se știe cu exactitate de ce ambele trenuri

schimbă de la o oră la alta
- (Foto: EPA)erau pe aceeași linie. Se pare că unul dintre mecanici ar fi ignorat semnalele de avertizare. La fața locului au sosit numeroase ambulanțe și echipe

Cruciadă împotriva MadonneiBerlin (MF) - Episcopul german Margot Kăssmann a făcut un apel la boicotarea „starului pe cale de a îmbătrâni” Madonna, care și-a început, duminică, seria de concerte din Germania pe fondul unor controverse legate de momentul crucificării sale pe scenă.„La drept vorbind, credeam că Madonna este capabilă de mai mult, mai ales că se definește drept o ființă reli

de salvare, care i-au evacuat de urgență pe răniți.Potrivit directorului societății feroviare din Egipt, citat de MENA, accidentul a fost determinat de o „eroare umană”. Forțele de ordine au fost mobilizate pentru a menține mulțimea la distanță. Autoritățile au făcut apel la populație să doneze sânge. Ministrul egiptean al Sănătății, Hatem el-Ga- bali, a declarat că Guvernul va plăti câte 871 de dolari familiilor persoanelor care au decedat. Acesta este cel mai grav incident feroviar petrecut în Egipt după anul 2002, când aproximativ 360 de persoane și-au pierdut viața după ce un incendiu a devastat șapte vagoane ale unui tren de pasageri.
gioasă. Dar poate că un star pe cale să îmbătrânească nu mai reușește să atragă atenția decât insultând sentimentele religioase”, a declarat episcopul protestant. „Vă sfătuiesc să o ignorați pe Madonna”, a adăugat Kăssmann.Madonna (48 ani) a susținut primul său concert din Germania la Diisseldorf, iar următorul va avea loc azi, la Hanovra.

Festivalul Eisa aajuns la a 51-a ediție și se desfășoară în fiecare vară pe insula Okinawa. Participanții dansează pentru sănătatea și bunăstarea familiei. (Foto: epa) i


