
Actualitate
Modă și modern

/p. 6

Actualitate
Prefectul dă 
„cărțile pe față,, 
.......... ................. i.........(P - 3

Sport
• Jiul: Bani pentru 

supraviețuire
* 4 /p. 7

Magazin
Pluto nu mai este 
planetă

/p. 12

Astâtâ pentru 
cțttteri de prebi cuvîm

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 17, nr. 4364

Sâmbătă
26 august 2006

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

din (ară și invitați din Cipru și Serbia.
(Foto: C.Marinuț)

Leul devine convertibil
Deva (I.J.) - De la 1 septembrie 2006 

turiștii sau oamenii de afaceri care călă
toresc în străinătate vor putea vinde și cum
păra lei românești fără restricții, anunță 
BNR. Casele de schimb valutar și băncile 
străine vor accepta să schimbe leul românesc 
în funcție de cursul oficial care se calculează 
în fiecare tară de banca centrală. Schimbul 
a fost posibil și în prezent însă în puține 
state ale Europei.

la Sistem

fi

+++Doi dintre membrii trupei Sistem au fost implicați, ieri, într-un accident rutier la ieșirea din 
municipiul Deva. +++Fiatul acroșat de mașina celor de la Sistem a ars în întregime. +++Nemeth 
Karol, șoferul din Fiat, a fost grav rănit la picioare.

Se cântă imnul la CJ
Deva (D.I.) - Consilierii județeni au adop

tat ieri, la inițiativa grupului PSD, un proiect 
de hotărâre prin care, de luna viitoare, la 
începutul fiecărei ședințe a CJ Hunedoara, 
va fi intonat Imnul național al României. Im
nul va fi intonat de pe suport magnetic, în 
interpretare vocală prescurtată. Astfel, cel 
puțin o dată pe lună, consilierii vor avea oca
zia să audă îndemnul „Deșteaptă-te, româ
ne!”. Așteptăm să vedem și rezultatele!

Deva (T.S., I.H.) - Acciden
tul a avut loc, ieri, în jurul 
orei 16:30, la ieșirea din Deva. 
Florin Romașcu și Ciprian 
Rogojeanu, doi dintre mem
brii trupei Sistem, se îndrep
tau spre Arad und. urmau să 
susțină un concept. Potrivit 
martorilor, mașina acestora, 
un VW Passat, ieșise din

Deva și avea o viteză foarte 
mare. La un moment dat, 
aflați pe banda a doua a DN 
7, într-o curbă ușoară, au 
acroșat partea din față a unui 
autoturism Fiat.

în urma impactului, Fiatul 
s-a răsucit pe loc și a luat foc, 
în timp ce mașina celor de la 
Sistem și-a pierdut o roată,

dar și-a continuat drumul 
aproximativ 300 de metri. Din 
fericire, în mai puțin de 10 
minute, la fața locului a ajuns 
o mașină a Pompierilor mili
tari care au stins incendiul. 
Șoferul din Fiat, Nemețh 
Karol, a suferit o fractură la 
picior fiind transportat de 
urgență la Spitalul Județean

din Deva. Celălalt pasager din 
Fiat s-a ales doar cu câteva 
răni ușoare.

Cât despre băieții de la Sis
tem, aceștia s-au ales cu câte
va zgârieturi și o sperietură 
zdravănă. Polițiștii nu au dat 
încă un verdict final privind 
vinovății. Cercetările con
tinuă. /p.3
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■ O sută de persoane 
vor fi disponibilîzate de 
la operatorul județean 
de apă și canalizare.

Deva (M.S.) - O sută de an
gajați ai operatorului regional 
de distribuție a apei și cana
lizare ApaProd SA Deva vor fi 
concediați colectiv începând 
cu data de 1 noiembrie. Deci
zia a fost aprobată ieri de Con-

colective la Apa Prod
siliul Județean (CJ) Hunedoa- pensatorii în conformitate cu
ra, ca parte a programului de 
restructurare și reorganizare 
a societății.

Conform unui studiu efec
tuat de conducerea societății, 
în actuala structură de perso
nal cel puțin două persoane ar 
trebui să desfășoare aceeași 
activitate, în același timp și 
loc.

Angajații disponibilizați vor 
putea beneficia de salarii com-

prevederile Ordonanței 8 din 
2003, în cazul în care Guver
nul va introduce această fir
mă pe listele societăților care 
pot efectua concedieri colec
tive.

în prezent ApaProd Deva 
numără 890 de angajați, în opt 
orașe ale județului Hunedoara, 
care se ocupă cu rețelele de 
alimentare cu apă și canali
zare.

Garda e de vină!
Deva (A.S.) - Șefa Agen

ției județene de Mediu dă 
vina pe Garda de Mediu 
în problema Processing 
Service. Cel puțin așa re
iese dintr-un comunicat 
sosit pe adresa redacției. 
Replica survine în urma 
unui articol publicat în 
Cuvântul Liber, /p.6

Prizonieri ai Statelor Onite
Aproximativ o mie de persoane sunt deținute In cadrul luptei

(tamra C.I.» 5nrs.J Depart,MTientn; ApJrftrît a? SUA

Obligațiuni de cinci stele
Deva (M.S.) - Prima tranșă 

din emisiunea de obligațiuni 
a Consiliului Județean (CJ) 
Hunedoara va fi lansată pe 
piața de capital în data de 5 
septembrie și a stârnit deja un 
interes deosebit din partea 
băncilor și fondurilor de 
investiții. „Preconizăm că sub
scrierea se va încheia chiar în 
prima zi de emitere a obli
gațiunilor. Pentru CJ Hune
doara este mult mai bine să 
emită obligațiuni decât să facă 
un credit, pentru că dobânda 
este mai mică decât la bănci”, 
a declarat ieri directorul eco
nomic al CJ Hunedoara, Da

niela Sălăjan. Prima emisiune 
de obligațiuni va fi în valoare 
de 150 miliarde lei vechi. Va
loarea unei obligațiuni va fi 
de un milion de lei vechi, ele 
putând fi cumpărate de cei 
interesați, inclusiv persoanele 
fizice, de la ghișeele BCR. Alte 
două emisiuni de obligațiuni 
vor mai fi făcute anul viitor., 
valoarea totală a celor trei 
tranșe fiind de 600 miliarde lei 
vechi. Banii obținuți din vân
zarea obligațiunilor vor fi 
folosiți de CJ Hunedoara pen
tru finanțarea unor lucrări de 
infrastructură, majoritatea 
fiind în sectorul de drumuri.

dezafectată de pe platforma siderurgică „Ecosid” va mai 
da bătăi de cap hunedorenilor încă trei zile, /p.3

(Foto: T. Mânu)
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• Cocteiluri Molotov. Persoane necunos
cute au aruncat cu mai multe cocteiluri Mo
lotov în interiorul unui restaurant McDon
ald's, în noaptea de joi spre vineri, la Palaio 
Faliro, o suburbie a Atenei, provocând pa
gube materiale minore. Acțiuni similare au 
avut loc la 28 iulie, într-o suburbie a Atenei, 
două restaurante McDonald's fiind avariate.

Trupe suplimentare în Liban

Apel către 
.statele UE

Bruxelles (MF) - Pre
ședintele Comsiei Euro
pene, Jose Manuel Du- 
rao Barroso, a cerut sta
telor membre UE să „își 
Îndeplinească rolul” și 
să furnizeze contingen
tele militare necesare 
consolidării forței de in
terpunere din Liban. 
„Este timpul ca Europa 
să iși îndeplinească ro
lul pe care îl are pe sce
na mondială”, a declarat 
Barroso într-un comuni
cat, declarându-se „opti
mist” în ceea ce privește 
angajamentul țărilor eu
ropene. „Sunt optimist 
că Europa va furniza 
contingentele necesare 
consolidării FINUL (For
ța interimară ONU din 
Liban), pentru a sprijini 
Guvernul libanez să își 
extindă controlul pe în
treg teritoriul”, a preci
zat Barroso.

Jose BarroSO (Foto: EPA)

Ehud Olmert
(Foto: EPA) 

fi vor 
demisia
Ierusalim (MF) - Circa 
63 la sută dintre Isra- 
elieni doresc demisia 
premierului Ehud Ol
mert, potrivit unui 
sondaj de opinie pu
blicat ieri, transmite 
Reuters. Popularita
tea lui Olmert a scă
zut drastic ca urmare 
a criticilor determina
te de faptul că Israe
lul nu a reușit să dis
trugă Hezbollah în 
urma ofensivei din 
sudul Libanului. Son
dajul, publicat de co
tidianul Yediot 
Aharonot, a indicat 
faptul că 63 la sută 
dintre respondenți 
doresc demisia lui Ol
mert. Circa 74 la su
tă dintre israelieni 
consideră însă că mi
nistrul Apărării, Amir 
Peretz, ar trebui să 
demisioneze.

■ Un nou contingent 
francez s-a alăturat 
forței internaționale de 
pace în Liban.

Beirut (MF) - Un număr de 
170 de geniști francezi au so
sit, ieri dimineață, în portul 
Naqura, din sudul Libanului, 
acestea fiind parte a trupelor 
suplimentare promise de 
Franța pentru constituirea 
noii forțe internaționale de 
pace.

Contingentul, specializat în 
debleiere, reconstucție și înlă
turarea minelor antipersonal, 
va fi pus la dispoziția FINUL, 
a declarat comandantul ope
rațiunii Baliste, amiralul Xa
vier Magne.

„Diferiții protagoniști (ai 
conflictului din Liban) au lă
sat în urmă un anumit număr 
de dispozitive explozive, adică 
muniție lansată de avioane 
sau mine antipersonal sau an
titanc, plus diferite dispozi

■*'’S AWIK

Trupele franceze au debarcat în portul Naqura, din sudul Liba 
nului .-.L, "

tive capcană și variate”, a 
precizat amiralul.

„Trebuie să acționăm în 
etape. Vom începe cu securi-

(Foto: EPA)

zarea terenului, cu recon
struirea unui minim de struc
turi de primire înainte de a 
putea demara alte acțiuni”, a

subliniat amiralul, referin- 
du-se la dislocarea trupelor 
suplimentare franceze. .

Pe teren minat
Nava la bordul căreia s-au 

îmbarcat geniștii transpoîiz - 
de asemenea, mijloace de ue- 
bleiere, (opt tractoare și șase 
camioane), aparatură pentru 
deminare (șase vehicule blin-. 
date), de comandament și lo
gistică.

Franța s-a angajat inițial să 
trimită 200 de militari pentru 
consolidarea forței interimare 
ONU în cadrul eforturilor de 
aplicare a rezoluției 1701 a- 
doptată de Națiunile Unite.

înființată în 1978, FINUL 
numără în prezent 2.000 de 
militari, dintre care 200 fran
cezi, dar trebuie să mobilizeze 
15.000 de soldați.

Președintele Jacques Chi
rac a anunțat, joi seară, deci
zia sa de a trimite încă 1.600 
de militari, contingentul fran
cez ajungând astfel la 2.000.

Liberalii cer deconspirare totală

Răniți în urma raidurilor
Gaza (MF) - Aviația israeliană a bom

bardat, ieri, locuința unui militant pales
tinian și un depozit de armament din Fâșia 
Gaza, rănind opt persoane, au afirmat surse 
medicale și militare.

Primul raid a avut loc imediat după 
miezul nopții și a distrus locuința unui 
comandant local al Brigăzilor Martirilor Al- 
Aqsa din tabăra de refugiați de la Jabalya. 
Cinci civili aflați lângă locuința acestuia la 
momentul atacului au fost răniți.

Alți trei palestinieni au fost răniți când 
Israelul a bombardat, ulterior, o locuință 
din Gaza City, incendiind-o, au informat 
mai mulți medici și martori.

Un purtător de cuvânt al armatei israe- 
liene a afirmat că ținta fusese un depozit 
de armament, și că locuitorii fuseseră aver
tizați să părăsească imobilele înainte de 
declanșarea raidurilor.

Locuitorii au afirmat că ocupanții au fost 
evacuați după ce au fost anunțați telefonic 
de armată, adăugând că imobilele din 
apropiere au fost afectate.

■ Ei vor solicita modifi
carea Legii CNSAS, pro
punând deconspirarea 
ofițerilor de Securitate.

Mamaia (MF) - Președintele 
PNL, Călin Popescu Tăricea
nu, a precizat, joi, la Școala 
de vară a TNL, că liberalii 
vor solicita modificarea Legii 
CNSAS, propunând „scoate
rea la lumină a dosarelor ofi
țerilor și subofițerilor de Se
curitate”.

„De curând, am propus să 
facem câteva modificări la ac
tuala Lege de organizare și 
funcționare a CNSAS”, le-a 
spus Tăriceanu tinerilor libe
rali.

„în primul rând, dorim 
scoaterea din cuprinsul Legii 
a acelei sintagme - pe care am 
numit-o perversă - «colabora-

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: arhivă)

re cu Securitatea ca poliție 
politică», care a dat multora 
posibilitatea să se ascundă în

spatele ei și să încerce să ne 
convingă că au făcut-o din pa
triotism, din datorie morală”, 
a subliniat liderul PNL.

O a doua propunere a libe
ralilor vizează deconspirarea 
ofițerilor și subofițerilor de 
Securitate.

„A doua propunere este de 
a scoate la lumină nu numai 
dosarele celor care au colabo
rat cu Securitatea, dar și a 
celor care au instrumentat 
frica și teroarea care a dom
nit în România timp de 45 de 
ani. Este vorba de scoaterea 
la lumină a dosarelor ofițe
rilor și subofițerilor de Secu
ritate”, a adăugat premierul.

De asemenea, acesta le-a 
spus tinerilor liberali că un 
mare merit pentru procesul 
deconspirării 1-a jucat opinia 
publică, în special mass-me
dia.

Repozîționare 
de trupe

Bagdad (MF) - Trupele 
britanice au abandonat, , 
joi, baza din provincia 
Maysan, din sudul Ira
kului, care a fost atacată 
aproape în fiecare noap
te, și se pregătesc să se 
deplaseze în zona de la 
granița cu Iranul, pen
tru a combate traficul de 
arme. Militarii vor a- 
dopta tactici folosite de , 
o unitate specială care ' . 
s-a luptat cu trupele ma
reșalului Erwin Rommel 
în Africa de Nord, în 
timpul celui de-al doilea 
război mondial. Cei 600 
de militari au renunțat 
la tancuri și vehiculele 
blindate în favoarea ma
șinilor de teren înarma
te cu mitraliere.

Ancheta a SUA în Israel După euforie, dezinteres

, Doua atacuri Două bombe au explo- 
' dat ieri. Ia interval de 7 minute, în Quet- 
I ta, Pakistan. Cel puțin patru oameni au fost 
i răniți. De ia începutul acestui an, în zonă 

au fost uciși peste 200 de oameni în urma 
exploziilor provocate de rachete, grenade 

P sau mașini-capcană. (Foto: epa)
I ' '

S Statele Unite anche
tează posibila utilizare 
de către Israel a bom
belor cu fragmentare.

Washington (MF) - De
partamentul de Stat an
chetează posibila încălcare 
a convențiilor militare in
ternaționale de către Israel 
prin folosirea în Liban a 
rachetelor cu încărcături 
explozive prin fragmentare, 
de producție americană, 
interzise de Washington, 
relatează New York Times.

Foști și actuali oficiali a- 
mericani și-au exprimat în
doiala că investigația va 
conduce la impunerea de 
sancțiuni Israelului, dar 
ancheta ar putea ajuta ad
ministrația Bush să ate
nueze criticile țărilor arabe 
în privința sprijinului a- 
cordat statului evreu.

Publicația relatează că 
Biroul pentru Controlul 
Comerțului cu Armament 
din cadrul Departamentu
lui de Stat a dechis o an
chetă săptămâna aceasta în 
urma informațiilor potrivit 
cărora în sudul Libanului 
au fost descoperite trei ti

puri de bombe cu fragmen
tare, de fabricație america
nă, care au produs victime 
în rândul civililor libanezi.

Israelul și-a apărat drep
tul de a folosi bombele cu 
fragmentare și susține că 
acestea au fost utilizate 
conform legilor internațio
nale. dar nu a menționat 
dacă au fost întrebuințate 
în conflictul din Liban.

Cotidianul american re
latează că Statele Unite au 
semnat acorduri cu Israe
lul în privința utilizării a- 
cestui tip de armament în
că din anii '70 potrivit că
rora acest tip de muniție să 
fie folosit numai împotri
va armatelor arabe organi
zate și a unor ținte militare 
bine definite. Un oficial 
ONU â acuzat, marți, Israe
lul că a lansat astfel de 
bombe asupra a cel puțin 
170 de sate din sudul Liba
nului în timpul celor 34 de 
zile de conflict. Acesta sus
ține că Israelul a folosit a- 
ceastă muniție în mod deli
berat împotriva zonelor po
pulate de civili, contrar le
gislației internaționale.

Israelul neagă că a folo
sit armamentul ilegal.

Noile state membre 
ale Uniunii Europene 
și-au pierdut interesul în 
blocul comunitar.

Londra (MF) - După o peri
oadă de euforie, noile state 
membre ale UE și-au pierdut 
interesul în implementarea re
formelor necesare consolidării 
statutului lor în blocul comu
nitar, relatează The Times.

Dintre fostele state comu
niste. România are unul din
tre cele mai proactive guver
ne, dar se află în perioada în 
care data aderării sale nu este 
clară. Scepticii susțin că posi
bilitatea integrării europene 
reprezintă un stimulent pu
ternic pentru implementarea 
reformelor, dar - odată ce 
obiectivul a fost atins - inten
sitatea acestora are tendința 
de scădere.

Ungaria a anunțat, săptă
mâna aceasta, că își revizu
iește planurile privind adera
rea la zona euro, anunț care 
ar reprezenta un semnal că 
Budapesta nu intenționează 
să adopte moneda europeană.

La rândul lor, Lech și Ja- 
roslaw Kaczynski, frații ge
meni care ocupă funcțiile de 
președinte și prim-ministru al 
Poloniei, par a se fi concen-

Vaclav Klaus (Fota: epa)

trat mai mult pe implementa
rea unei agende culturale con
servatoare decât pe proble
mele economice.

Cehia a reușit săptămâna 
trecută să ajungă la un acord 
pentru formarea unui Guvern 
în urma a două luni de blocaj 
politic, însă intențiile coaliției 
ar putea duce la apariția unei 
noi crize, iar președintele Va
clav Klaus este în continuare 
un critic aspru al UniuniL

Noul guvern de stânga -ain 
Slovacia a anulat reformele | 
financiare și procesele de pri
vatizare inițiate de predece
sori, iar Estonia, care deși are 
o creștere economică puterni
că, a anunțat că rata inflației 
ar putea întârzia aderarea la 
zona euro.
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• Serbările de la Țebea, Mircea Moloț, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara, 
a anunțat ieri că, în acest an, Serbările Na
ționale de la Țebea se vor desfășura pe data 
de 17 septembrie. Cu acest prilej se va co
memora împlinirea a 134 de ani de la moar
tea lui Avram lancu, conducătorul revoluției 
de la 1848-1849 din Munții Apuseni. (D.l.)

Concurs. Ediția a Xlll-a a Concursului de 
p^cuit pentru persoanele cu handicap se va 
desfășura astăzi, la baza de agrement 
Șoimuș, de la ora 8 dimineața. „Sunt invitate 
toate persoanele cu handicap din județ care 
vor să participe", declară Octavian Bogdan, 
președintele AHN Hunedoara. (I.J.)

• Oferte de la Microsoft. Microsoft inten
ționează să angajeze 10 manageri și specia
liști software din România pentru filiala din 
Irlanda a companiei, oferind salarii anuale 
cuprinse între 65.000 și 120.000 de euro, 
cazare și transport, potrivit unor anunțuri a- 
părute pe un site specializat în recrutare de 
personal. (MF)

Prefectul dă „cărțile pe fată"
■ Disputa între două 
firme poate duce la 
concedierea șefilor de 
la mediu din județ.

Mihaela Tămaș
mihaela.îamas informmedia.ro

Deva - Disputa între cele 
două societăți comerciale, 
„Grampet Buituri”, din Sime
ria, și „SlagProcessingsser- 
vice”, a apărut ca urmare a 
alunecărilor de teren care au 
avut loc în zona haldei de 
zgură Buituri. Evenimentul s- 
a produs din cauza exploa
tărilor neconforme și precipi
tațiilor abundente.

în urma unei analize s-a 
constatat că responsabilitatea 
privind stabilitatea haldei 
este atât a societății comer
ciale „Mittal Steel”, ca pro
prietar, cât și a celorlalte 
două firme, ca procesatori.

Prefectul Cristian Vladu
Grampet a anunțat atât pro
prietarul haldei, cât și 
cealaltă firmă, încă de la 
începutul lunii mai 2006 și în 
8 iunie, de producerea 
alunecărilor de teren, însă nu 
a fost luată nici o măsură în 
acest sens. între timp se mai 
produce o alunecare de teren,

(Foto: T. Mânu) 

în urma căreia aproximatix 
1,5 milioane metri cubi de 
steril „au luat-o la vale”, mai 
multe persoane fiind evacu
ate. în urma verificărilor s-a 
constatat că Slag avea auto
rizație de funcționare eliber
ată doar din data de 8 august, 
cu două zile înainte de pro-

ducerea alunecării de teren.

Destituiri?
Ca o reacție a speculațiilor 

făcute, prefectul Cristian Va- 
ldu, cel care a convocat Con
siliul județean pentru Situații 
de Urgență, a făcut publică, 
ieri, stenograma acestei șe
dințe. în urma discuțiilor pur
tate cu directorul Agenției 
pentru Protecția Mediului, 
Elena Bădescu, a declarat că 
„cine a eliberat autorizația a 
fost într-o vizită în urmă cu 
două săptămâni împreună cu 
două persoane din minister, 
pentru a discuta alte proble
me. A fost o dezbatere dar nu 
li s-a spus de existența unei 
fisuri.... Stenograma a fost
trimisă ministrului Sulfina 
Barbu, iar dacă se vor găsi 
vinovați, atât Elena Bădescu 
cât și comisarul Gărzii de 
Mediu, Cristian Moldovan, pot 
fi destituiți.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Când Pluto nu 
mai e planetă

Incendiu pe platforma „Ecosid"

Problemă: Dacă Pluto nu mai e planetă și 
dacă, după fuga lui Omar Hayssam 
printre berbecuți, nici Balada Miorița nu mai 

e ce-a fost, în cât timp vor reveni în funcții de 
conducere băieții cu ochii albaștri demiși de 
Băsescu?

Rezolvare: Pentru că Pluto nu mai e plan
etă, s-au modificat scrierile în stele. Toc
mai de asta, în zodiacul lui Omar, scris de 

cei trei magi de la Serviciile Secrete, n-au mai 
apărut anii ăia grei de pușcărie. Pentru teror- 
_/n. Ei s-au preschimbat, pur și simplu, în ani 
de trai pe vătrai pe undeva prin Siria. Iar 
cartea destinului nu s-a oprit aici. Ilie Botoș a 
revenit pe firmament și așteaptă steluțele verzi 
de la Băsescu. Semn că Pluto lucrează. în 
același context, nici cei trei magi nu vor fi 
uitați. Nu de alta, dar s-ar putea să apară 
dosarul cu scrierile sfinte făcute de marinerul 
Băsescu în timp ce încerca să descopere toate 
bordelurile din Lumea Nouă.

Ce-i va aduce, oare, noul Pluto, pre
mierului Tăriceanu? Dar prietenului său 
,Dinu Patriciu? Cu siguranță, ceva de bine. Că 

doar nu toate drumurile duc la DNA. Mai 
ales, acum, după ce-a umplut Năstase, Uni
versul, de ouă.

■ Un fum dens a inva
dat Hunedoara, după 
ce un rezervor inflama
bil a luat foc.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informrTiedia.ro

Hunedoara - Flăcările au 
izbucnit în jurul orei 15:00, la 
o instalație de tip „schruber”, 
dezafectată, pe platforma 
Ecosid, din Hunedoara. Au 
fost anunțați pompierii din 
Hunedoara care s-au deplasat 
la fața locului cu trei autospe
ciale, însă, pentru că în acea 
instalație există încă reziduuri 
de benzină, incendiul nu a

Fumul s-a văzut de la 100 m
putut fi lichidat.

„După ce s-a acționat cu trei 
autospeciale, una a rămas în 
zonă pentru a supraveghea in
cendiul. Nu poate fi stins până 
în momentul în care se 
epuizează materialul inflama
bil. Până la această oră nu se 
cunoaște motivul izbucnirii

flăcărilor”, declară ofițerul de 
serviciu din cadrul Inspec
toratului pentru Situații de 
Urgență „lancu de Hune
doara”. Până la stingerea 
incendiului, însă, hunedorenii 
vor fi nevoiți să mai suporte 
cel puțin trei zile mirosul de 
fum.

Unicul bazin școlar
Deva (C.B.) - Liceul de 

Muzică și Arte Plastice 
„Sigismund Toduță” din 
Deva este singura insti
tuție școlară din județul 
Hunedoara care va avea 
în viitor un bazin de î- 
not. Construcția propriu- 
zisă a bazinului nu a în
ceput încă. Se lucrează la 
sălile de clasă, de concert 
și de expoziție. „Bazinul > 
de înot este în proiect, 
dar această parte de in
vestiție nu este încă ata
cată”, a declarat inspecto
rul școlar general adjunct 
Simion Molnar. >

Trupa Sistem, la un pas de 
moarte la Deva

imitr mc pctiți cm gmtwt cl »
Atjumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

i- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

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

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

■ Martorii oculari 
susțin că a fost un 
miracol faptul că to
boșarii nu au murit.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

lOAN HUGHIUR

„Băieții ăștia sunt nebuni. 
Cred că au avut peste 150 de 
kilometri la oră. După ce au 
lovit Fiat-ul au zburat pur și 
simplu vreo 300 de metri. 
Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat 
dacă mașina ar fi ajuns pe 
contrasens. Păi îi făceau 
varză”, spune Cristian, unul 
dintre cei aflați la locul acci
dentului.
Se caută un vinovat

în privința vinovaților 
părerile sunt împărțite. Șofe-

Membrii trupei după accident (Foto: I.H)

Deva - Accidentul în care 
au fost implicați cei doi 
membri ai trupei Sistem au 
șocat martorii aflați în zonă.

Fiatul a ars complet Roata Passat-ului a fost smulsă

rul Fiatului susține că, Volks- 
wagenul a depășit axul dru
mului și l-a acroșat pe partea 
stângă. „Mergeam pe drum și 
i-am văzut venind rachetă 
spre noi. Abia am apucat să 
spun <Ăștia intră în noi!> că 
așa s-a și întâmplat”, declară 
șoferul din Fiat.

De partea cealaltă, cei doi 
membri ai trupei Sistem 
susțin contrariul.

„Nu noi am depășit axul 
drumului. Ne-am trezit 
acroșați de Fiat”, spune unul 
dintre membrii trupei. 
Polițiștii sosiți la fața locului 
cred că ambii șoferi ar fi 
vinovați de accident. Cel 
puțin până la finalizarea 
anchetei.

Poliția urmează ca în urma 
cercetărilor să stabilească 
vinovățiile în acest caz.

Incendiu la Uroi
Uroi (I.H.) - Groapa de 

gunoi de la Uroi, a luat 
foc joi seară, în jurul orei 
22.00. Cea mai probabilă 
cauză a fost autoăprinde- 
rea provocată de tempera
turile ridicate din ultime
le zile, pe fondul acumu
lărilor de biogaz. Pom
pierii Serviciului Volun
tar pentru Situații de Ur
gență - Simeria s-au de
plasat la fața locului pen
tru izolarea focului. Inter
venția a continuat și a do
ua zi, când focul a fost 
stins în întregime, ne-a 
spus șeful S.V.S.U. Sime
ria, Alexandru Bobină.

Record de participare la bursă
■ Minibursa locurilor 
de muncă a realizat ieri 
un record de participa
re: 1030 de persoane.

INA JURCONE 

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Pentru cei aflați în 
căutarea unui loc de muncă, 
232 de agenți economici au 
oferit 1195 de locuri de muncă 
vacante. Ofertele cele mai 
mari au fost înregistrate la 
Petroșani - 185, Deva - 175, 
Hunedoara - 175, Orăștie - 135 
și Hațeg - 112. „317 persoane, 
din cele 1030 prezente la

bursă, au fost încadrate pe loc, 
din care 128 în Petroșani. Gele 
mai căutate meserii au fost 
cele de montator subansam
bluri - 46 și muncitor necali
ficat în construcții - 38. Dar au 
fost căutate și cele de vân
zător, cusător piele, manipu- 
lant marfă”, declară Vasile 
Iorgovan, director al Agenției 
Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Hunedoara. 
Alte 518 persoane au fost 
selectate de angajatori pentru 
interviuri, agenția urmând a 
monitoriza în termen de o 
lună de la desfășurarea bursei 
câte contracte de muncă au 
fost încheiate. Aglomerație la bursă

informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informrTiedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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1743 - S-a născut Antoine Laurent de Lavoisier, chimist 
france, unul . nt r creatorii chimiei moderne im. 1794 
17W - A fost publicată „Declarația Drepturilor Omului și

Cetățeanului", pe baza căreia va 
fl adoptată, în 1948, „Declarația 
Drepturilor Omului".___________
1880 - S-a născut Guillaume 
Apollinaire (Wilhelm Apolllnarls 
de Kostrowitsky), poet șl critic 
de artă francez (m, 1918).
1907 - A murit publicistul $1 
scriitorul losif Vulcan (n. 1841).
1920 - Femeile primesc drept 
de vot în SUA, prin amenda- 
mentul 19 la Constituție.
1955 - S-a născut Emil 
Hurezeanu, poet șl eseist, fost 

director al serviciului român al postului de radio Deutsche 
Welle._______________________ ________________
1978 - A încetat din viată acwul francez d* fum Charles 
Boyer (n. 1897). ’

Cerul va fi temporar noros. Maxima va 
fi de 20°C, iar minima de 5°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Vreme caldă. Maxima termică 

va fi de 28°C, iar minima de 13°C.
Luni. Cer temporar noros. Maxima va 

fi 27°C, iar minima va fi de circa 10°C.

Calendar Creștin Ortodox_______________________
26 august, Sfinții Mucenici Adrian și Natalia
27 august, Preacuviosul Părinte Pimen cel Mare

Calendar Romano-Catolic_________
26 august. Sfântul Cezar de Arles
27 august, Sfânta Monica

Calendar Greco-Catolic___________
26 august, Ss Adrian și Natalia
27 august, dr. S Pimen

Soluția Integramel din numărul precedent: C-M-S-S- SOCIETATE - MORMAN 
- R - MULT - ROCA - NE - UNDE - ȚIGANI - TD - ȚIPI - GER - FA - ACAR - O -
TG - ADUSA - CERC - APOI - E - ANIMALE - POM - L - REDA - BAZAR - SIRE
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O
Scorpion
începeți ziua energic șl plin ae Idei. Sunteți hotărât să duceți la 
bun sfârșit o activitate începută mal demult. în cursul dimineții, 

un prieten vă propune o asociere.

Săgetător
Nervozitatea din cursul dimineții vă poate afecta relațiile cu colegii, 
șl cu partenerul de viață. Este posibil să aveți o ieșire nervoasă 
din cauza unui eșec în afaceri.

Capricorn
Partenerul de viață ar putea să vă Interpreteze greșit dorința de 
libertate. Vă sfătuim să fiți atent la ce spuneți și să acordați atenția 
cuvenita relațiilor partenerlale.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
tn perioada 1-26 august. Cuvântul liber vrea s4-l 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect Integrama apărută tn flecare ediție 
a ziarului șl trimite-o alături de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 3 7 A, 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o Tn cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până tn 31 august Extragerea va 
avea loctn 31 august, In prezența unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN ROMURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media ți nici rudele acestora de gradele I șl II.

î Nume............................................nț
! Prenume.................................... J
j Adresa........................................ j
I ....................... Tel......................... !i ■
! Localitatea ................................. j
i Sunteți abonat la Cuvântul liber? !

DA □ NU □

Pești

S-ar putea să fiți indispus din cauza unei stări depresive. De aceea, 
relațiile cu partenerii de afaceri pot avea de suferit. Este posibil 
sS-t faceți reproșuri partenerului de viață.

Berbec
Relațiile cu prietenii s-ar putea îl nu fie tocmai bune, pentru ci 
țineți să vă Impunețl punctul de vedere. S-ar putea ca partenerul 
de viață să nu fie de acord cu dvs.

faui!
Dimineață, sunteți Irascibil, din cauza întârzierilor. Ieșirile nervoase 
vă pot pune Jntr-o situație delicată, atât la serviciu, cât șl în fam
ilie. 1# recomandăm să vă păstrați calmul.

«emani , '•
Relațiile sentimentale au de suferit, vă sfătuim să nu vă descura
jați din cauza micilor neînțelegeri cu persoana Iubită, dupâ-aml- 
azâ puteți să le depășiți.

Rac
Vă sfătuim $1 vă rezolvați problemele Importanta dimineață, când 
aveți mal multă energie flzlcâ șl Intelectuală. Reproșurile grava pe 
care le faceți înrăutățesc relațiile sentimentale.

Leu
Dimineață, este posibil să vă lăsa*, oomlnat do sentimente șl există 
riscul să devenlțl melancolic. De aceea, puteți avea probleme destul 
de mari de comunicare.

Fecioară
Aveți o zl foarte încărcată șl se pare că vă rezolvați mal greu 
sarcinile de serviciu. Se pare că sunteți inhibat, din cauza unor difi
cultăți de comunicare.

Balanță
Sunteți nemulțumit șl aveți tendințe de a critica pe toată lumea. 
In cursul dimineții, este posibil să fiți subiectiv. Vă recomandăm 
să nu vă ocupați de afaceri.

Vărsător

Dimineață, este posibil să vă certați cu partenerul de viață, din 
cauza banilor. Un prieten vă cere să îl înapoiați un împrumut sca^ 
dent azi, însă dvs. nu puteți. - ’

Gaz metan
Nu sunt programate întreruperi.

Energie electrică____________
' Nu sunt programate întreruperi.

M _______ _______
Nu sunt programate întreruperi.

■KTm IIliEI

Btfteccuou
Ingrediente: 500 g carne (mușchi de vacă), 

sare, piper, ouă, frunze-de pătrunjel.
Mod de preparare: Carnea (mușchii de 

vacă) se,spală, se curăță de tendoane, se 
taie de-a curmezișul fibrelor, în bucăți de 
aproximativ 100-150 g, se bate ușor, se 
sărează și se piperează. Apoi se pune în 
tigaie sau într-o cratiță cu unt foarte încins 
și se prăjește pe ambele părți până este gata 
(25 minute). Se așază biftecul pe un pla
tou. Când se servește la masă, se pune peste 
fiecare biftec câte 1 ou prăjit ochi. Ca gar
nitură se servesc cartofi, iar deasupra se 
toarnă sos și unt și se decorează cu frunze 
de pătrunjel.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

6:05 50 de ani de divertis
ment *1 50 de emisiuni 
(r)

700 Câinele meu, dep- 
" tomanull (comedie, 

SUA, 1969)
830 Desene animate
920 Celebritățile timpului 
0tău (s)

930 împreună pentru natură 
10:00 Mic. da' voinici 
1030 Parian de glorie... (r) 
11:10 Integrante despre inte

grare (3 episoade). 
Prezintă Răzvan Petrișor 

11:25 Despre Mari 
Români (r)

1220 O tură de aventură
13:00 Justiție militară (serial, 

SUA, 2001)
13:55 Formula 1. Calificări: 

Marele premiu al Tur
dei. Transmisiune 
directă

15:15 Orașele Europei:
Milano (doc. Austria) 

16:05 Antidotul (comedie, 
s* Franța, 2005) 

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

Sport

2020 0 tură de awntuiă (r) 
21KX) Festivalul Național de 

Muzică Ușoară Mama
ia, 2006. Secțiunea 
interpretare (II). Trans
misiune directă

22:00 Festivalul Național de 
Muzică Ușoară Mama
ia, 2006. Secțiunea 
creație (II)

23:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2330 Festivalul Național de 
Muzică Ușoară Mama
ia, 2006. TVR 50 Recital 
(II). Transmisiune 
directă

1:00 Ascensiunea lui Mc 
. Hammer a fost oprită 

(dramă/biografic, SUA, 
2001)

235 Jurnalul TVR (r) Meteo. 
Sport

325 Cazul Furtwăngler (r) 
(dramă, Fr./Anglia/Ger- 
mania/Austria, 2002)

520 O tură de aventură (r)

7S0 Merrie Melodies Show
0(s, animație, SUA 

1990). Voci: Mei Blanc, 
Arthur Q. Bryan, June 
Foray, Daws Butler

730 Taz-Mania (s,
0animație, SUA, 2003). 

Voci: Jim Cummings, 
John Astin

8:00 Știrile ProTv 
10:00 Urgia (film, r) 
1200 ProMotor 
1300 Știrile ProTv 
13:05 Bătălie galactică

H (comedie, SUA, 1999). 
Cu: Tim Allen, Sigour
ney Weaver, Alan Rick
man, Tony Shalhoub, 
Sam Rockwell, Daryl 
Mitchell

15:15 Furtuna perfectă
Il (aventuri, SUA 2000). 

Cu: George Clooney, 
Mark Wahlberg, John 
C.Reilly, Diane Lane. 
R.: Wolfgang Petersen 

17:45 Dansez pentru tine - 
caravana, preselecție 

18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Teoria conspirației
3(thriller, SUA, 1997). 

Cu: Mel Gibson, 
Julia Roberts, 
Patrick Stewart 
Cylk Cozart, 
Steve Kahan. 
R.: Richard Donner 

2330 Castelul bântuit 
-.^(thriller, SUA 1999).

Cu: Lili Taylor, 
Liam Neeson, 
Catherine Zeta-Jones, 
Owen Wilson, 
Bruce Dem, 
Marian Seldes.
Regia: 
Jan de Bont

2:00 Teoria conspirației
Q(film, r)

430 Dansez pentru tine - 
caravana preselecție 
(reluare)

5:15 ProMotor
(reluare)

6:00 Teo
(reluare)

7:15 întâmplări hazlii (s) 
800 Jack McCall (western,
I3SUA 1953). Cu: 

George Montgomery, 
Angela Stevens, Dou
glas Kennedy 

9:30 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 
1030 Incredibil, dar

0 adevărat (s) 
1130 Desene animate: 

Animax; 
Aventurile lui 
Hyperman 

12:00 Desene animate: Jetix; 
Copiii de la 402; 
Familia Tofo 

1300 Știri 
13:15 Viață de lux (doc.) 
1430 Secretul Măriei (serial) 
1630 Pirații paradisului

Ei (aventuri, SUA, 1998). 
Cu: Jane Seymour, 
David Carradine, 
James Keach, John 
Mallory Asher, Blake 
Bashoff, Jamie Renee 
Smith 

1830 Săptămâna finaciară 
19:00 Observator. Sport

Meteo

20:45 Fotbal în direct
Steaua vs. Farul

23:30 Euforia Midnight Sun 
Tour

24:00 Recuperatorul
(acțiune/aventură, 
Canada, 1999). Cu: 
Michael Pare, Kaela 
Dobkin, Raymond Ser
ra, Austin Pendleton. 
R.: George Mendeluk 
Un joc dublu și o 
înșelătorie, n-a mai 
rămas decât crima.
Cândva conducător de 
joc, Rico "Bullet" 
Burke își petrece 
acum timpul recu
perând bani 
pentru Tommy 
Costa.

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Șerifii din Texas (wes

tern, SUA, 1951)
4:30 întâmplări hazlii (s) 
5:15 Stagiarii (s) * 
6:00 Viață de lux (doc., r)

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
830 Megatehnicus 9:00 D'ale 
Iu' Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Zoom/2 
11:00 Info... baza în direct 
1130 Școala micilor vrăjitoare 
(s) 1200 Andromeda (s) 1300 
Pop/Rock Story 13:30 Festi
valul Folk You. Selecțiuni 
14:30 Bazar (r) 15:00 Orgolii 
(partea a X-a) (Italia, 2003) 
17:00 Fotbal: Pandurii Tg. Jiu 
- CFR Cluj, etapa 5. Meci din 
Liga I 19:00 Hollywood re
porter (s) 1930 Europa altfel 
19:40 Treptele iubirii (partea 
a Vil-a) (Italia, 2004) 21:30 
Jurnalul TVR. Știri, sport, 
meteo 22:10 Rock Hudson 
(dramă, SUA) 23:50 Transfer 
0:20 Marcă înregistrată

8:00 Știri N24 830 EVen Steven 
(s) 9:00 Robbie (s) 10:00 Ce 
bine e acasă! (s) 1030 Whoopy 
(s) 11:00 Pariu 24 1130 
Agenția de turism 12:00 Rebe
lii (s) 1230 Prin gaura cheii 
1300 Tibanu' 1330 Cosby (s) 
1400 Fresh Star 1500 Obsedați 
de sex (s) 16:00 Don Juan 1800 
Jara Iu’ Papură Vouă 1830 Știri 
Național TV 19:45 Jara Iu1 
Papură Vouă 20:00 Legiunea 
străină (av.) 22:00 Cyrano de 
Bergerac 1:00 Nume de cod: 
Soldatul 3:00 Automobile (r)

8:15 Icstrim Tivi (r) 8:45 Pro- 
Motor (r) 935 Krypto, câinele 
erou (r) 10:25 Descoperă Ro
mânia (s) 10:55 Terapie inten
sivă (r) 12:20 Hollywood ne
cenzurat (doc.) 1300 Cei care 
plătesc cu viața (film, r) 15:00 
Cheers (s) 15:40 Marea cursă 
(dramă, SUA 1965) 19:00 O 
nouă viață (s) 20:00 Francois 
Villon 22:15 Cartelul crimelor 
(s, dramă, SUA, 2002) 2330 
Alias (s) 030 Saturday Night 
Live (s) 130 Cartelul crimelor 
(r) 230 Saturday Night Live (r)

8:30 Amy, fetița cu ghiozdan
ul albastru (s) 9:30 Rubi (s., 
Mexic, 2004) 11:30 Celebri
tate (r) 1230 Minciuna (s). Cu: 
Kate del Castillo, Guy Ecker, 
Karla Alvarez, Salvador Pine
da 13:30 Inger sălbatic (s) 
1530 Visuri fără preț (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1825 
Vremea de acasă 18:30 
Rebelde (s) 20:30 La Tormen- 
ta (s) 21:30 Jurnalul unei ma
me (romantic) 23:45 Bărba
tul visurilor mele (s) 0:45 
Celebritate (s) 1:45 Totul 
despre sex (s) 2:30 Poveștiri 
adevărate (r)

730 Desene animate 8:30 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
930 Viața în afara cabinetu
lui (s) (comedie) 10:00 Auto- 
forum 10:30 Flavour - 3 
bucătari (r) 11:00 Sport dietă 
și o vedetă 11:40 Tele RON 
12:45 Războiul lui Foyle (s) 
14:20 Săptămâna nebună (r) 
15:20 Cash taxi (r) 16:30 
Super Nanny - Dădaca ide
ală (r) 18:00 Focus 1900 Mar
iana - Prețul inocenței (s). 
20:00 Fete frumoase (dramă, 
SUA, 1996) 22:30 Sonny 
(dramă, SUA, 2002) 0:30 Bo
dily Sanctions (thriller)

7:00 Calendar ecumenic 730 
Euroblitz 9:05 Marș forțat (r) 
10:00 La limită. Emisiune auto 
10:30 Vis de vacanță 11:00 
Euroblitz - Cinema 1130 Hob
by Mix (reluare) 1200 Fan X 
13:00 Bibescu (partea a ll-a) 
1330 Fan X 14:00 Destinații 
la cheie 1430 Pasul Fortunei
(r) 16:00 Esentze. Tendințe în 
beauty style. Prezintă llinca 
Vandici 17:00 High Life (r) 
18:15 Briefing. Știrile 
săptămânii 19:15 NYPD Blue
(s) 21:15 Răpirea fecioarelor 
(acțiune) 23:00 Time Out 
23:45 Trenul vieții (r) 1:45 
Răpirea fecioarelor (r)

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

6:00 îngerul păzitor 735 Ter
ry 9:10 A zecea vară 10:55 
Marile speranțe 12:45 Ade
vărul și alte minciuni 1420 
Lipit de tine 16:15 în căutarea 
Tărâmului de Nicăieri (dramă, 
Marea Britanie, 2004) 17:55 
Micul inventator (animație. 
Japonia, 2004) 2ft00 Maestrul 
despărțirilor 2125 Apă în
tunecată 23:10 Echipa Ame
rica: Jandarmul mondial (M5 
Creep 2:10 Fascinație (thriller, 
Germania, 2004) 3:50 Donnie 
Brasco

7:45 Ziarul realității 8:00 Real
itatea de la 8:00 8:45 Ziarul 
realității 9:45 Ziarul realității 
1120 Documentarele Reali
tății 12:00 Realitatea de la 
12:00 1320 KILOcruciada 
1520 Deschide lumea! 1600 
Realitatea de la 16:00 1720 
Capital TV 1900 Realitatea de 
la 19:00 1920 Numele meu 
20:30 Deschide Realitatea 
2220 Greșelile noastre 2320 
Documentarele Realității 
2400 Realitatea de la 24:00

6:00 Vânătorii de ...tun. 
Racheta confederată 780 Re
chinii din adâncuri 8S0 Rechi
ni în deșert 980 Fălci în Pacif
ic 10:00 Ray Mears și tehni
cile indigenilor. America 11S0 
Cum se fabrică 12:00 Vâ
nătorii de mituri. Racheta con
federată 1380 Rechinii din ar 
dâncuri 14S0 Rechini în deșert 
15:00 Fălci în Pacific 16:00 
Fălci aeriene 18S0 S-a născut 
un MG 1900 Cei mai bogați 
oameni din Europa. Construc
torii de imperii 20:00 Por
tavionul. Un oraș în largul mări 
21S0 Tu alegi azi! 24S0 
Retușat ai bisturiul
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I www.finantare.ro
I Deva (I J.) - Portalul oferă trei ghiduri utile în vederea 

găsirii celor mai potrivite surse de finanțare: „Ghidul 
W privind consultanța", „Ghidul privind finanțarea" și „Ghidul 

privind finanțările nerambursabile".

CUBS SALUTAI BNR

1 euro = 3,5302 lei
1 dolar = 2,7639 lei ___
1 liră sterlină - 5,2214 lei
1 forint - 1,2731 lei ’

1 DST » 4,0919 lei '

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

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
®-» 231515.

ORÂȘTIE

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

în județ_______________________________________
DN 7: Vețel - Ilia - Limită cu județul Arad
DN 68A: Dobra - Limită cu județul Timiș
DN 66: Băcia - Călan

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece

bal - Str. Horia - Str. Mihai Eminescu - Calea Zarandu- 
lui

Radare mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

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

SUDOKU

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.

1
2

9 2
3 6 7

4 8 9
4 7 3

6
4 8 7

1 i 8

3
2 5

4
9:

2
4

5 8 3
Soluția jocului din 
numărul precedent

7 1 9 8 5 6 2 3 4
5 2 8 3 1 4 6 9 7
3 6 4 7 2 9l 5 8 1
8 3 5 1 4 2 9 7, 6
2 9 7 6 3 5 4 i: 8
1 4 6 9 8 7i 3 2 5
6 8 1‘ 5 9 3\ 7 4 2
4 7 3 2 6 f 8 5 9
9 5 2 4 7 8 1 6 3

Acte, la sânge, pentru subvenți
■ Porcii vii de 90-120 
kg, livrați abatoarelor 
autorizate, trebuie să 
fie certificați calitativ.
INA JURCONE____________________________

lna.|urconaflnformm>dl>.ro

Deva - Primirea subven
țiilor de către producătorii a- 
gricoli care livrează porci vii 
este efectuată după depunerea 
unor documente. între acestea 
se numără cererea-tip (care se 
completează de producătorul 
agricol în termen de 30 de zile 
de la data efectuării plății pen
tru porcii abatorizați, viza DSV 
din care să rezulte îndeplinirea 
condițiilor cuprinse în Pro- 
gramul-cadru privind respec
tarea normelor de biosecuritate 
în exploatațiile de porcine. Per
soanele fizice sunt obligate să 
depună suplimentar copii ale 
următoarelor documente: bile
tul de proprietate a animalelor,

Subvențiile se vor da în condiții mai drastice

certificatul sanitar-veterinar, 
borderoul de achiziție întocmit 
de abator, actele care atestă 
efectuarea plății» factura fiscală 
de abatorizare, autorizația sa- 
nitar-veterinară și licența de fa
bricație a abatorului. In plus, 
se adaugă centralizatorul ra
poartelor de clasificare a car

caselor de porcine pe clasele de 
calitate „E” și „U”.

„Pentru persoanele juridice, 
actele care trebuie depuse vor 
fi însoțite de factura fiscală de 
cumpărare a animalelor din 
care să rezulte proveniența 
intern-extern, numărul de 
porci cumpărați și greutatea

totală și medie de achiziționi 
a acestora și o declarație 
propria răspundere din care 
rezulte că porcii pentru cs 
solicită subvenție provin c 
producția internă", decla 
loan Farca, director APIA P 
nedoara.
Valorile subvenției

Subențiile acordate de AP 
Hunedoara se ridică la 1 
lei/cap pentru clasa de calits 
„E”, 100 lei/cap pentru cla 
de calitate ”U”, 140 lei/ci 
clasa „E” și „U” pentru port 
livrați la abatoare autoriza 
și certificate ecologic de t 
organism de inspecție și ce 
tificate de MAPDR și I 
lei/cap în condițiile cur 
părării de către producător 
agricoli, persoane fizice, di 
producția internă, minim a 
purcei întăreați, ! castraț 
Actele se depun la centri 
local APIA de care aparțin 
producătorul agricol.

la-ți prlmuul la Inttab» II
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Devenii cer bănci noi
Vasile Crișan, Deva, Str. 

Poiana Narciselor, bl. 1, sc. 1, 
ap.13 : “Vă scriu în numele 
mai multor pensionari din 
municipiul Deva, care locuini 
în vecinătatea Pieței Mari. 
Mulți dintre noi nu ne putem 
deplasa până în parc, unde 
sunt atâtea bănci, pentru a ne 
putea odihni, și de aceea pre
ferăm să stăm pe băncile din 
fața pieței, de pe Bulevardul 
Decebal. Acolo sunt patru 
bănci pe care însă nu se mai 
poate sta, din cauză că lipsesc 
șipcile din ele, iar una este

ruptă de tot. Am dori ca aces
tea să fie reparate și chiar să 
fie montate câteva bănci în 
plus, pentru că suntem mai 
mulți oameni în vârstă.

Răspunsul viceprimarului 
Florin Oancea: Avem, în ca
drul Serviciului Public de 
întreținere și Gospodărire 
Municipală, confecționate pes
te 300 de bănci noi pe care, în
cepând de săptămâna viitoare, 
o să le montăm în fiecare car
tier din oraș. Promit că o să 
începem de luni cu mobilarea 
spațiului din fața Pieței.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Ce părere aveți despre im/latîva ifcsiZiuhii Local de a intona imnul înaintea pedinfleior?

Nu-i o idee rea, dar 
să nu-1 cânte tot, 

doar o strofă-două, ca 
să aibă timp de muncă. 
Traian Avram,
Deva

Da, o părere bună, 
nu mi se pare ceva 

nefiresc.

Ioan Trufaș, 
Deva

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajații Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele 1 și II.

Eo inițiativă lăuda
bilă. Să-l cânte de 

câte ori este nevoie.

Radovan Micin, 
Deva

A fost o propunere a 
P.S.D. pentru C.J, 

adoptată și de C.L. și 
e binevenită.
Victor Vaida,
Deva

Să cânte. Doar e 
imnul țării. Foarte 

frumos!

Maria Pascu, 
Deva

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

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

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

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

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate ‘ 
în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 26 august 2006
Nume_____________________Prenume___________
Adresă. 
Telefon Sunteți abonat?

LIBER
CONCURS

http://www.finantare.ro
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•Accident ușor. în 24.08.2Q06, pe strada 
Vânătorilor, din Brad, conducătorul unui 
autoturism Ford, Costel C., de 36 ani, din 
localitate, a efectuat viraj la stânga, fără a 
acorda prioritate autoturismului Cielo, con
dus regulamentar din sens opus de Otto M., 
de 33 ani, din Caransebeș, județul Caraș- 
Severin, cu care a intrat în coliziune. (I.H.)

• Furt calificat. Costel C., de 18 ani, din 
Vulcan, fără ocupație, fără antecedente 
penale, despre care polițiștii au stabilit că, în 
cursul lunii iunie 2006, a pătruns prin efrac
ție în incinta unei societăți comerciale din 
Vulcan, de unde a sustras un moto-ferăstrău 
marca „Huskvarna" și diferite piese, în va
loare totală de 2.400 lei noi. (I.H.)

•Cozma cere despăgubiri. Fostul lider al 
minerilor Miron Cozma - condamnat la 18 
ani de închisoare - cere despăgubiri de 
patru milioane de euro statului român, 
apreciind că este deținut ilegal, după ce fos
tul șef al statului Ion Iliescu l-a grațiat ca 
apoi să revoce decretul. (MF)

„Garda
■ Șefa Agenției jude
țene dă vina pe Garda 
de Mediu în problema 
Slag Processing Service.

Adrian Sălăgean
adrian.salagean@inforiYimedia.ro

Deva - într-o adresă trimisă 
sus-semnatului, Elena Bădes- 
cu, director executiv al 
Agenției de Protecția Mediu
lui (A.P.M.) Hunedoara,. își 
prezintă poziția referitor la 
articolul „Fără autorizație de 
mediu” apărut în cotidianul 
Cuvântul liber din data de 19 
august a.c.

Reamintim că în articol se 
făcea referire la faptul că fir
ma fratelui deputatului libe
ral Mihăiță Calimente, Slag 
Processing Service, a ex
ploatat halda de zgură de la

de Mediu e de vină,,

Exploatarea haldei de zgură de la Buituri naște dispute

Buituri mai bine de un an și 
jumătate fără a avea auto
rizații legale privitoare la pro
tecția mediului. Abia în 27 
iulie a.c. Garda de Mediu ar 
fi aflat că halda este 
exploatată ilegal. Alunecările 
de teren ce au avut Joc la Bui

turi în noaptea de 8 spre 9 
august a.c. au adus în atenție 
modul în care este exploatată 
halda. Articolul sublinia fap
tul că Autorizația de mediu 
pentru firma Slag Processing 
Service a fost emisă cu data 
de 7 august a.c., cu doar o zi 

înaintea producerii alunecării 
de teren. Dacă nu a fost o 
coincidență rarisimă, chestiu
nea lasă loc la interpretări 
diverse.

Pentru situația existentă, 
șefa A.P.M. Hunedoara arată 
cu degetul spre Garda de 
Mediu: „Conform OUG
195/2005, este problema Gărzii 
de Mediu că au aflat doar în 
27 iulie că Slag Processing 
Service nu are autorizație de 
mediu, la fel cum este tot 
problema lor să ia măsuri 
împotriva celor ce desfășoară 
activitatea fără autorizație. 
Legea nu dă voie nimănui să 
funcționeze fără autorizație 
de mediu”. Referitor la data- 
cheie de emitere a autori
zației de mediu, șefa A.P.M. 
precizează doar că aceasta s- 
a făcut „după parcurgerea 
etapelor prevăzute de lege”.

„Cupa Libertadores" în închisoare
Vacanță fericită cu DHS

Deva (I.J.) - Tinerilor în vârstă de până 
la 25 de ani care au vizitat site-ul SC 
Eurosport DHS SA, firma le-a pregătit o sur
priză. Prin Tombola „‘Vacanță fericită cu 
DHS” li s-au atribuit numere de ordine, iar 
20 de „numere” au avut parte de o surpriză. 
„Firma și-a dorit implicarea în viața socială 
și sportivă a comunității. De aceea am orga
nizat o tombolă. Numerele extrase dintr-o 
urnă în prezența mass-media și cu ajutorul 
secretarei Primăriei Deva, Laura Sîrbu, au 
reprezentat tot atâția câștigători. Ei au 
primit din partea firmei role și biciclete”, 
declară Andrei Birtoc, manager economic 
al societății.

între câștigătorii din toate județele țării 
s-au numărat și patru Bunedoreni. Dacă pre
miile consistente au plecat în alte colțuri 
ale țării, Octavian Iliescu, Claudia Lupșa,

■ Echipele „Speranța" 
și „Viitorul" de la Peni
tenciarul Bârcea Mare, 
în finala campionatului.

Deva (M.S.) - Două echipe 
de deținuți de la Penitencia
rul Bârcea Mare, de lângă De
va, și-au disputat ieri finala 
campionatului de fotbal des
fășurat în închisoare vreme 
de două luni de zile, meciul 
reprezentând o premieră prin 
faptul că s-a desfășurat pe 
gazon, în afară instituției.

Prima echipă, numită 
„Speranța”, a fost constituită 
din deținuți care au pedepse 
mari și sunt închiși într-un 
regim de maximă siguranță. 

Colegii lor, cu pedepse mai 
mici și cu un regim de 
detenție închis, și-au numit 
echipa „Viitorul”. Cele două 
finaliste au jucat câte două 
reprize a câte 30 de minute, 
iar câștigătorul campionatu
lui a fost stabilit abia în urma 
loviturilor de la 11 metri.

„Ambele formații au fost de 
valori egale și au jucat fără 
faulturi. Cred că deținuților 
le face bine un astfel de con
curs. Este o premieră, iar ast
fel de întreceri sportive vor 
mai continua”, a afirmat 
directorul Penitenciarului 
Bârcea Mare, inspector-șef 
principal Emanoil Bota.

Partida a avut loc pe un 
teren situat în afara peniten-

Faza disputată din cadrul finalei 
ciarului, a fost arbitrat de 
ofițeri din cadrul închisorii, 
iar jucătorii au purtat tri
couri și șorturi ca orice 
echipă din viața normală, 
Terenul pe care s-a jucat

(F-oto: T. Mânu) 

meciul a fost construit cu aju
torul deținuților și din spon- „ 
sorizări, pentru nivelarea *| 
acestuia folos indu-se 80 de 
camioane încărcate cu pă
mânt și pietriș.

MODĂ 

SI MODERN
5

Alura senzuală în modă

Machiajul în tonuri de 
albastru

Deva (M.T.) - în principiu, sunt foarte 
puține situații când un anumit fard nu ni 
se potrivește sub nici o formă, în funcție 
de nuanța acestuia. De fapt, s-ar putea 
spune că este vorba de un fel de prejude
cată, care însă, rareori este întemeiată. 
Acesta este și cazul fardului de ochi în 
nuanțe de albastru. Dacă ai părul blond și 
pielea albă, se recomandă un fard translu
cid, în nuanțe de albastru marin pe care îl 
aplici pe întreaga suprafață a pleoapei. 
Curbează genele dacă este nevoie, cu aju
torul aparatului special, și aplică un singur 
strat de mascara maro. Este suficient, pen
tru a nu „știrbi” delicatețea aspectului ge
neral. Bruneta? Un fard albastru închis apli
cat la colțul exterior al pleoapelor și, dacă 
îți dorești un aspect mai sofisticat, poți 
trasa o linie subțire, în aceeași nuanță, la 
baza inferioară a pleoapelor. Te-ai gândit 
că, dacă ești roșcată, nu ți se potrivește 
machiajul în tonuri de albastru? Nimic mai 
fals, dar poți alege doar un fard bleu-argin- 
tiu cu textură cremoasă care va crea un 
contrast minunat în raport cu nuanța 
părului. Mascara va fi bleumarin, pentru a 
pune și mai bine în valoare tonurile de 
argintiu.

■ Senzualitatea s-a în
tors! Negrul este cea 
mai senzuală dintre 
toate culorile închise.

Mihaela Tămaș________________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Chiar dacă trăim în 
timpuri în care încercăm să 
atingem standarde cât mai 
înalte, se pune foarte mult 
accentul pe stilurile senzuale. 
Noile stiluri senzuale nu sunt 
foarte provocatoare. Ele 
afișează o doamnă sofisticată, 
foarte feminină, misterioasă 
și care lasă mult loc imagi
nației. Hainele senzuale sunt 
inspirate din anii 80. Cele mai 
multe inspirații sunt dintr-un 
trecut foarte romantic. Fe
meia vrea să pară evlavioasă. 
Ea este îmbrăcată așa cum se

Pantofi pentru toamnă
■ Chiar dacă tempera
tura este încă de peste 
30 de grade, ne gândin la 
ce vom purta la toamnă.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tanias@informniedia.ro

Deva - Toamna aceasta vom 
avea foarte multe modele din 
care să ne alegem cizmele 
care ne plac și din atâtea 
modele este imposibil să nu 
găsim măcar unul pe gustul 
nostru. Cizmele foarte înalte 
și ghetele vor fi cele mai pur
tate încălțări. Vom întâlni o 
mulțime de cizme și de ghete, 
de diferite culori, cu sau fără 
tocuri, însă cele mai căutate 
vor fi cizmele a căror înăl
țime depășește genunchiul. 

îmbrăcau femeile duminica la 
biserică. în sezonul de toam- 
nă-iarnă 2006-2007, a fi sen
zuală nu înseamnă a fi cât 
mai puțin îmbrăcată, ci din 
contră.

Culori și țesături
Se poartă iar negru! însă a 

dispărut el vreodată din 
ținutele noatre? Filigranul și 
dantelele fine," dungile din 
dantelă, satinul, blana și cat
ifeaua, damascul, motivele 
foarte fine și delicate și 
motivele florale foarte mari 
sunt câteva dintre caracteris
ticile acestui sezon în ceea ce 
privește hainele senzuale.

Femeia sezonului 2006-2007 
este mai îmbrăcată ca nicio
dată.

Senzația de foarte îm
brăcată și de puțin provocator 
o dau bluzele lungi și foarte

Sandalele se vor purta și 
toamna, însă numai la 
început când vremea va fi 
încă potrivită pentru a nu ne 
îngheța picioarele. în momen
tul în care vom vedea că 
soarele este din ce în ce mai 
palid trebuie să renunțăm la 
sandale și să ne alegem o 
pereche de pantofi sau de 
cizme din mulțimea pe care 
o vom avea la dispoziție.

Sandale moderne

Toamna readuce în modă culorile închise
largi, cu mânecile lungi sau 
scurte, care acoperă șoldurile. 
Costumașele, dresurile, rochi
ile foarte lungi, în culori 
închise, semitransparente, cu 
dungi, cu detalii pe spate care 
să atragă atenția, mânecile 
foarte lungi sunt hainele 
potrivite pentru o seară 
romantică alături de ființa

Tocurile pantofilor vor fi 
învelite în catifea sau în piele 
de căprioară.

Pentru toate gusturile
Toamna aceasta găsim de 

toate pentru toate. Pantofi cu 
toc, fără toc, ghete, sandale, 
toată lumea va fi mulțumită 
și nu va exista nici o per
soană care să poată spune că 
ceea ce este la modă nu i se 
potrivește. Pantofii cu toc li 
se potrivesc femeilor scunde 
care vor să pară mai înalte 
și cu picioare mai lungi, cei 
fără toc sunt pentru cele 
foarte înalte și care nu vor să 
pară niște girafe. însă în to
pul preferințelor se află 
balerinii care sunt purtați de 
toate femeile, indiferent de 
înălțimea lor.

iubită. Rochiile, fustele, pan
talonii lungi îți vor da o notă 
de senzualitate specifică 
sezonului de toamnă. Negru, 
puțin lurex strălucitor pe 
alocuri și motive seducătoare 
dau picioarelor un aer foarte 
sexy. Dresurile colorate în alb 
și negru sunt la modă anul 
acesta.

Cișmele negre sunt in top
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Bani pentru supraviețuire

A Stoarcere de scor. în primul meci al 
efapei a V-a, disputat ieri. Ceahlăul Piatra 
Neamț a dispus, pe teren propriu, de Unirea 
Urziceni cu scorul de 2-1. Oaspeții au deschis 
scorul în minutul 4 prin Leandro, dar trupa pre
zidată de „Pinalty" a întors scorul prin golurile 
reușite de Purică (10) și M. Ilie (69). (C.M.)

Meci dificil
Deva (V.N.) - După ce miercuri, Corvinul 

2005 a pierdut la Tîrgoviște cu scorul de 3-0, 
hunedorenii se gândesc și speră la o victo
rie în partida de mâine cu Apulum Alba 
Iulia. „Va fi un meci greu. Trebuie să ne re
grupăm și să ne refacem psihic după șocul 
de la Tîrgoviște” - a declarat ieri Dorin 
Nicșa, președintele clubului. De asemenea, 
antrenorul Romulus Gabbr ne-a spus că „cel 
mai important lucru este să câștigăm acest 
meci, care nu este deloc ușor. Sperăm să ne 
revenim, pentru că la Tîrgoviște partida a 
fost mult mai echilibrată decât arată scorul”. 
Hunedorenii pornesc în această etapă cu 
lotul complet, dorind cu ardoare cele trei 
puncte puse în joc.

■ Jiul a primit de la Q 
Hunedoara trei miliarde 
de lei, dar banii vor ajun
ge la bugetul de stat.

ClPRIAN MARINUț 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Jiul Petroșani, 
unica echipă hunedoreană 
din Liga I, a primit, ieri, o 
mână de ajutor din partea 
Consiliului Județean Hune
doara care a alocat pentru 
finanțarea clubului din Valea 
Jiului suma de trei miliarde 
de lei vechi (300.000 RON. 
Această sumă nu va fi însă 
cheltuită de către Jiul pentru 
achiziția de jucători sau alte 
chestiuni sportive, ci va 
merge la bugetul statului în 
contul datoriilor pe care le 
are Jiul la finanțele publice. 
“Toți banii vor fi virați la stat 
pentru achitarea datoriilor. 
Facem în această perioadă

eforturi pentru a achita toate 
restanțele, întrucât dacă până 
la data de 31 august nu plătim 
tot, riscăm ca FRF să ne 
retragă licența pentru Liga I”, 
afirma Alin Simota, patronul 
Jiului. Banii oferiți de CJ 
Hunedoara pot fi primul pas 
de însănătoșire financiară a 
clubului Jiul, situație de care 
minerii au nevoie pentru 
supravețuirea pe prima scenă 
a fotbalului românesc.

Să vină punctele
Dincolo de revirimentul în 

contabilitate, Jiul are nevoie 
de puncte.

Pentru a reveni pe linia de 
plutire și în clasament e 
obligatoriu ca echipa pre
gătită de Florin Marin să 
câștige meciul pe care-1 va 
susține, duminică, de la ora 
18.00, pe teren propriu cu Poli 
Iași. Misiunea nu e deloc 
ușoră, întrucât Poli e una din
tre cele mai în formă echipe

Jiul are nevoie de victorie în meciul cu Pali lași

ale campionatului, ocupând 
locul IV în Liga I, însă Jiul 
trebuie să spargă gheața, să

înscrie primul său gol și să 
obțină întâia victorie în acest 
sezon competițional.

FC CIP atacă

S-au jucat cu... ocaziile
Deva (V.N) - Hotărât lucru, caracteristica 

generală a partidei de ieri dintre Mureșul 
Deva și Soda Ocna Mureș, contând pentru 
etapa a patra a Ligii a IlI-a la fotbal a fost 
ușurința cu care devenii au ratat ocazie după 
ocazie. Devenii au dominat net prima re- 
’ariză, dar fără nici o materializare pe tabela 

marcaj. Așadar, la pauză scorul a fost de 
0-0. La șase minute după reluarea jocului a 
venit și golul salvator. Noul intrat, Lintaru, 
a obținut o lovitură de la 11 metri după un 
fault asupra lui, iar Bitiș a transformat de 
data aceasta fără emoții. După ce au primit 
golul, oaspeții au ieșit mai curajos în atac, 
iar în minutul 68 au obținut și ei un penal
ty, după ce Rahoveanu a faultat un atacant 
la singurul contraatac mai tăios al celor din 
Ocna Mureș. Tot Rahoveanu i-a salvat pe 

, ,deveni la un meci egal, care era departe de 
.-realitatea din teren.

supercupa
Deva (C.M.) - Campioana 

României, FC CIP Deva, și 
câștigătoarea Cupei
României, Energoconstrucția 
Craiova, vor deschide oficial 
sezonul competițional la fot
bal în sală prin partida pen
tru Supercupă pe care o vor 
disputa, duminică, de la ora 
17.00, la Rm. Vâlcea. „E o 
ocazie de a ne trece în pal
mares un nou trofeu, așa că 
ne propunem câștigarea meci
ului și adjudecarea Supercu- 
pei României. De acum, nu ne 
mai permitem experimente 
sau alt gen de erori cum s-a 
întâmplat în unele meciuri 
amicale, ci trebuie să 
câștigăm toate partidele pen
tru ca la momentul meci
urilor din UEFA să fim la 
potențial maxim”, afirma 
Paul Grecu, vicepreședintele 
FC CIP. Din lotul campioanei 
pentru acest meci vor lipsi 
Gherman - accidentat și por
tarul Bejinariu, căpitanul de 
anul trecut, care va fi înlocuit 
de noua achiziție Juvărdean.

Au spart gheața
Orăștie (C.M.) - Dacia Orăștie a reușit, ieri, 

să obțină primele puncte după promovarea 
în Liga a IlI-a, câștigând cu sorul de 5-1 par
tida din deplasare cu Someș Gaz Beclean. 
„Am avut un start ezitant, iar gazdele au 
beneficiat de un penalty în minutul doi pe 
care J-a parat însă Cimporescu. Am contin
uat să jucăm modest și peste 10 minute 
adversarii au deschis scorul. Apoi, am reușit 
să ne- impunem jocul și am egalat înainte 
de pauză prin Boyte, iar în repriza secundă 
ne-am dezlănțuit, înscriind încă de patru ori 
prin Boyte (2) și Avornicesei (2)”, afirma 
Constantin Nenu, antrenorul Daciei.

FC CIP vrea un nou trofeu

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee!!!!!
Vara asta, Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!

Vrei și vacanță, vrei să te și răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, să 
găsești o altă sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit la tine, îți rămân bani și 
de mare, cu siguranță!

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

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

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

presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul ele telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajatii 
S C. Inform Media S.R L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat in 
paginile ziarului din data de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena Șerban.
Succes!

£ ~fită r'e_ est /
Atjonează-te acum! JURNAL
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AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER: f
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta); i
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate; l
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la 1 
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 i
firme din diferite domenii, care își prezintă ofertele; i
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!

i 
Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale Cuvântul i 
liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform ■ 
Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara. 1
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, per
soană de contact Magdalena Șerban, sau la 0801030303 (netaxabil).
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< Adresa la care doresc să primesc ziarul:
AC
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2 Localitatea

“J Telefon (opțional)____________________________

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 probâ.
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• Român la Xanthîs. loannis Matzourakis, 
antrenorul formației Xanthi, adversara echi
pei Dinamo în turul întâi al Cupei UEFA, s-a 
născut în România, fiind un bun cunoscător 
al fotbalului românesc. în cariera sa a mai 
pregătit echipele Aigaleo, Pierikos, Larisa, 
Olympiakos și AEL Limassol, iar în perioada 
1996-2000, a mai antrenat la Xanthi. (MF)

• Ronaldo rămâne la Real. Atacantul bra
zilian Ronaldo, de la Real Madrid, adversara 
Stelei în grupa E a Ligii Campionilor, nu va 
evolua la AC Milan, oficialii milanezi confir
mând, ieri, eșecul negocierilor în vederea 
transferului său. „Negocierile privind posi
bilul transfer dl lui Ronaldo sunt terminate", 
a anunțat clubul milanez. (MF)

Dinamo, ocrotită de
■ Alb-roșii au scăpat de 
Totenham și vor juca în 
turul I cu Xanthi Skoda 
din Grecia.

București (MF) - Dinamo 
București va întâlni formația 
Xanthi Skoda din Grecia în 
primul tur al Cupei UEFA, s- 
a stabilit, ieri, la tragerea la 
sorți de la Monte Carlo. Pri
mul meci va avea loc în 14 
septembrie în Grecia, în timp 
ce returul se va disputa la 28 
septembrie la București.

Se putea și mai rău
Președintele CA al FC Di

namo, Nicolae Badea, și acți
onarul Vasile Turcu s-au de
clarat mulțumiți de tragerea 
la sorți a turului întâi al Cu
pei UEFA, în urma căreia e- 
chipa antrenată de Mircea 
Rednic va întâlni pe Xanthi, 
fiind de părere că se putea și 
mai rău. „Se putea și mai rău: 
Tottenham. Acum nu deținem, 
practic, nici o informație des

Câinii roșii au trecut în turul anterior de Beitar ierusalim (Foto: epa>

pre Xanthi, dar important este 
că se joacă primul meci aco
lo. Până la ora primei manșe 
este timp pentru corecții în 
joc, pentru continuarea proce
sului de omogenizare și pen
tru o documentare atentă. In
diferent de numele adversaru
lui, Dinamo trebuie să facă ce 
și-a propus, adică atingerea 
pentru al doilea an consecutiv 
a fazei grupelor, apoi depăși
rea acesteia. La prima vedere, 
scopul pare mai ușor de atins 
cu1 Xanthi decât cu Totten
ham”, a spus Badea.

Acționarul Vasile Turcu a 
afirmat că șansa a ajutat-o 
puțin pe Dinamo, care a evi
tat în ultima clipă formația 
engleză Tottenham.

Au scăpat de englezi
„Nu a fost rea tragerea, se 

putea și mai rău. Trebuie să 
fim concentrați și ambițioși la 
ora meciului și este un avan
taj că turul se joacă, în 
deplasare. Avem șanse 50-50, 
plecăm de la egal la egal. în 
fotbal, câteodată, și echipele 
mai mici fac legea”, a comen

tat Turcu. La un moment dat, 
în timpul tragerii la sorți, în 
urna echipelor favorite mai 
erau doar Dinamo și Slavia 
Praga, iar în cealaltă urnă 
Tottenham și Xanthi. Prima a 
fost extrasă Xanthi, 
Dinamo, astfel că elevii lui 
Mircea Rednic au evitat în 
ultimul moment o dublă 
manșă cu formația engleză.

Tradiție favorabilă
Dinamo a întâlnit de două 

ori echipe din Grecia în com
petițiile europene, reușind de 
fiecare dată calificarea în 
fazele următoare. în turul 1 al 
ediției 1970/1971 a Cupei 
UEFA, Dinamo a întâlnit pe 
PAOK Salonic de care a trecut 
după o victorie, 5-0 acasă, și 
o înfrângere în deplasare, scor 
0-1.

în Cupa Cupelor, sezonul 
1989/1990, Dinamo a întâlnit 
în turul doi pe Panathinaikos 
Atena de care a dispus cu 
scorul general de 8-1, 2-0 în 
deplasare și 6-1 acasă.

fundașul echipei FC 
Sevilla, a fost desemnat cel mai bun jucător 
al Cupei UEFA în sezonul trecut, el fiind 
premiat, ieri, la Monte Carlo.

Echipe inedite în 
Supercupa Italiei

Roma (MF) - Supercupa Italiei pro
gramează, sâmbătă, la Milano, meciul Inter- 
nazioaale - AS.Roma,.o partidă neașteptată 
la încheierea sezonului trecut, dar posibilă 
ca urmare a scandalului din fotbalul italian, 
în rolul de campioană a Italiei se află Inter- 
nazionale Milano, locul 3 în sezonul 2005- 
2006, care a primit titlul după ce predece
soarele sale în clasament Juventus și AC 
Milan au fost găsite vinovate de meciuri tru
cate. AS Roma va fi pentru o seară în rolul 
de câștigătoare a Cupei Italiei, în locul 
echipei Internazionale, care a învins-o în 
finală, în mai (1-1, 3-1). Pentru Inter este 
ocazia de a-și prezenta noile yedete, 
transfugii de la Juventus, Patrick Vieira și 
Zlatan Ibrahimovici, dar și pe Hernan Cres
po, sosit de la Chelsea.

Adversar solid
H Formația antrenată 
de Răzvan Lucescu va 
întâlni o echipă cu peste 
10 jucători brazilieni.

București (MF) - Rapid 
București va întâlni formația 
portugheză Nacional Madeira 
în primul tur al Cupei UEFA, 
s-a stabilit, ieri, la tragerea la 
sorți de la Monte Carlo. 
Primul meci va avea loc în 14 
septembrie la București, în 
timp ce returul se va disputa 
la 28 septembrie la Madeira.

Greu cu lusitanii
Rapid va întâlni în pre

mieră formația Nacional Ma
deira în competițiile europene 
și doar pentru a doua oară o

pentru Rapid
grupare din Portugalia. în 
ediția 1969/1970 a Cupei 
UEFA, Rapid a întâlnit Vito
ria Setubal, în turul I al com
petiției, fiind eliminată după 
1-3 în deplasare și 1-4 acasă. 
Echipele românești au fost 
eliminate de 11 ori de 
cluburile portugheze din 
cupele, europene și au reușit 
să se califice de trei ori. For
mațiile din România au elim
inat doar trei echipe por
tugheze, pe fiecare în Cupa 
UEFA, în timp ce lusitanii au 
trecut de 11 ori de cluburi 
românești.

Multi brazilieni
în lotul cu care Nacional va 

aborda viitoarea ediție de 
campionat se află numeroși

Buga(alb) a marcat un gol decisiv cu F.K. Sarajevo (Foto: epaj

străini, dintre care mai mult 
de zece sunt brazilieni. în 
sezonul trecut, Nacional a în
cheiat pe loctil cinci în cam
pionat, cu 52 de puncte, din 
34 de etape (14 victorii, 10 
egaluri, 10 eșecuri, golaveraj 
40-32), după campioana FC 
Porto, Sporting Lisabona, 
Benfica și Sporting Braga. 
Nacional Madeira joacă pe

stadionul „Rui Alves” (3.0/’ 
locuri), are culorile negru-ar 
iar gruparea este fondată pe 
8 decembrie 1910. Echipa 
antrenată de Carlos Brito 
(fost tehnician la Boavista 
Porto și Rio Ave), va debuta 
în noua ediție de campionat 
duminică, în deplasare, cu 
concitadina Maritimo Fun
chal.

PROGRAM UEFA - TURUL I
București (MF) - Programul meciurilor din turul întâi al Cupei 
UEFA, stabilit, vineri, în urma tragerii la sorți de la Monte 
Carlo:

Cernomoreț Odesa (Ucraina) - Hapoel Tel Aviv (Israel) 
Sporting Braga (Portugalia) - Chievo Verona (Italia) 
Levadia Tallinn (Estonia) - Newcastle United (Anglia) 
Molde FK (Norvegia) - Glasgow Rangers (Scoția) 
Standard Liege (Belgia) - Celta Vigo (Spania) 
Maccabi Haifa (Israel) - Litex Loved (Bulgaria) 
Derry City FC (Irlanda) - Paris Saint-Germain (Franța) 
Hertha Berlin (Germania) - BK Odense (Danemarca) 
Legia Varșovia (Polonia) - Austria Viena (Austria) 
Panathinaikos Atena (Grecia) - Metalurg Zaporoje (Ucraina) 
Lokomotiv Moscova (Rusia) - SV Sulte Waregem (Belgia) 
Sparta Praga (Cehia) - Heart of Midlothian (Scoția) 
Fenerbahce Istanbul (Turcia) - Randers FC (Danemarca) 
FC Saizburg (Austria) - Blackburn Rovers (Anglia) 
FC Schalke 04 (Germania) - AS Nancy-Lorraine (Franța) 
Ethnikos Achnas FC (Cipru) - RC Lens (Franța) 
Slovaci Liberec (Ceh ia)-.'Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 
AZ AlkmaaiSiOlanva) - Kayșerispor (Turcia) 
FC Rubin k an (Rusia) - Parma (Itajia)
Brondby Edțrenftâg; Eintracht Frankfurt ■(Germania) b 

Atromitos FC (Grecia) - FC Sevilla (Spania)
Beșiktaș Istanbul (Turcia) - ȚSKA Sofia (Bulgaria) 
Vitoria Setubal (Portugalia) - SC Heerenveen (Olanda) 
Olympique Marseille (Franța) - Mlada Boleslav (Cehia) 
Atvidabergs FF (Suedia) - Grasshoppers Zurich (Elveția) 
Rapid (România) - Nacional Madeira (Portugalia) 
FC Basel 1893 (Elveția) - FK Rabotnicki (Macedonia) 
West Ham United (Anglia) - Palermo (Italia) 
Feyenoord (Olanda) - Lokomotiv Sofia (Bulgaria) 
Trabzonspor (Turcia) - Osasuna Pamplona (Spania) 
MFK Ruzomberok (Slovacia) - FC Brugge (Belgia) 
FC Sion (Elveția) - Bayer 04 Leverkusen (Germania) 
FK Partizan Belgrad (Serbia) - FC Groningen (Olanda) 
Xanthi Skoda (Grecia) - Dinamo (România) 
Slavia Praga (Cehia) - Tottenham Hotspur (Anglia) 
IK Start (Norvegia) - Ajax Amsterdam (Olanda) 
Artmedia Bratislava (Slovacia) - Espanol Barcelona (Spania) f 
Wisla Cracovia (Polonia) - Iraklis Salonic (Grecia) 
Livorno (Italia) ■ SV Pasching (Austria)
Dinamo Zagreb (Croația) - AJ Auxerre (Franța)
Meciurile se vor disputa în sistem tur-retur, în 14 și 28 sep- | 

tembrie. I

Prețuri „europene" la meciurile Stelei
■ Cel mai ieftin bilet la 
meciul de la București 
cu Real Madrid costă 
1.000.000 lei vechi.

București (MF) - FC Steaua 
București a stabilit prețurile 
biletelor pentru meciurile de 
pe teren propriu din grupa E 
a Ligii Campionilor, cu 
Olympique Lyon, Real Madrid 
și Dinamo Kiev, informează 
site-ul oficial ql grupării din 
Bulevardul Ghencea.

Prețurile biletelor pentru 
partida cu Olympique Lyon 
de la 26 septembrie sunt: 
500.000 lei vechi la peluze, 
1.000.000 lei vechi la tribuna 
a doua și 1.500.000 lei vechi la 
tribuna întâi. La partida cu 
Real Madrid, de la 17 oc

tombrie, tichetele vor costa 
1.000.000 lei vechi la peluze, 
2.000.000 lei vechi la tribuna 
a doua și 3.000.000 lei vechi la 
tribuna întâi.

Prețurile pentru meciul cu 
Dinamo Kiev (21 noiembrie) 
sunt ceva mai mici decât la 
partidele cu echipele de top 
din Vest: 350.000 lei vechi la 
peluze, 500.000 lei vechi la tri
buna a doua și 1.000.000 lei 
vechi la tribuna întâi.

Abonamentele pentru se
zonul competițional intern 
2006/2007 nu sunt valabile la 
acest meci, iar posesorii aces
tora au biletele rezervate.

Doritorii vor putea să-și 
achiziționeze bilete pentru 
toate cele trei partide pe teren 
propriu deodată de la casele 
de bilete si de pe internet. Paraschiv, căpitanul Stelei

Real în ...rodaj
Madrid (MF) - Real 

Madrid, adversara cam
pioanei României în gru
pa E a Ligii Campi
onilor, debutează, du
minică, în noua ediție a 
campionatului Spaniei, 
pe teren propriu, cu Vil
larreal, în timp ce cam
pioana FC Barcelona va 
întâlni, în deplasare, pe _ 
Celta Vigo, formație la . 
care joacă Gabriel Ta- ( 
maș. Real Madrid, încă \ 
în rodaj după preluarea 
sa de către Fabio Capei- i 
lo, va putea conta în pri
ma etapă pe noile achi
ziții Ruud Van Nils- 
terooy, Mahamadou Dia
rra, Emerson și Fabio 
Cannavaro.

Șanse egale in partidele directe
București (MF) - Mijlocașul 

Florin Cernat a declarat, ieri, 
că atât Dinamo Kiev, cât și 
Steaua au șanse egale în me
ciurile directe din grupa E a 
Ligii Campionilor, putând în
curca socotelile favoritelor Re
al Madrid și Olympique Lyon. 
„Șansele sunt egale, 50-50. De 
la început am zis că nu vreau 
să picăm cu Steaua, dar asta 
nu înseamnă că mi-e frică, 
am jucat împotriva unor 
echipe mult mai titrate. La 
București, un cuvânt de spus 
îl vor avea suporterii* Stelei, 
care sunt incredibili. Va fi 
greu din acest punct de vede
re, împing echipa de la spate, 
îi motivează extraordinar pe

jucători”, a spus Cernat.
Florin Cernat a subliniat că 

atât Dinamo Kiev, cât și 
Steaua pot încurca socotelile 
favoriților în grupa E. „Sin
gura echipă cu care nu-mi 
doream să cădem era Steaua, 
dar de ce mi-a fost frică n-am 
scăpat. Nu voiam să joc 
împotriva nașului meu (n.r. - 
managerul general Mihai Sto
ica). Și el e supărat din cauza 
asta. Favorita grupei este 
Real Madrid, dar și despre 
Lyon am cuvinte frumoase. Și 
acum doi ani am căzut cu 
Real și am făcut zece puncte 
în grupă. Noi avem ca obiec
tiv ieșirea din grupe”, a spus 
Cernat. Florin Cernat are o experiență bogată în Liga campionilor (Foto: epa
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Vând ap. 2 camere (03) Vând ap. 4 camere (07) www.lnfoafiment ro
• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670’, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• urgent, zona Sala Sporturilor, balcon, 
amenajări, centrală termică, preț 75000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• Gojdu, circuit, et. 3, faianță, gresie în bucătărie, 
gaz contorizat, balcon închis, preț 105000 ron, tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• zona Ștrand, et. 1, balcon, amenajat, preț 
75000 rx)n,tel. 221712 sau 0724/305661. (A2)
• Alei -Irmatei, et. 1, amenajat, bucătărie 
mărită,balcon închis, termopane, baie cu geam, 
87000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, zona Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, gaz 2 focuri, apometre, repartitoare, 
preț 93000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, balcon, contorizări, preț 
80000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, amenajări modeme, geam 
termopan, gresie, faianță, repartitoare, gaz, 
apometre, preț 93000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, amenajări moderne, etaj 
intermediar, preț 63000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, 
balcon, amenajări moderne, preț 125000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, et. 3, vedere la bulevard, 
st 60 mp, preț 1,2 mlcj., negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, zonă bună, et. 3, centrală 
termică, termopane, balcon închis, modificări, 
îmbunătățiri, preț 78.000 ron, tel. 0726/710903. 
(Al)
• urgent, et 1, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, preț 80.000 ron, tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent circuit, modificat, centrală termică, 
A.C., termopane, parchet, gresie, faianță, 
mobilat, et. 3, luliu Maniu, preț 36.500 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)'

• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620.358. (Ă6)

• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 
(A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon,
?n- netre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită, preț 
t 1 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
07Zs, 018866. (A6) ;
• zona împăratul Trai an, etaj 2, bucătărie modi
ficată, balcon, parchet, faianță, gresie, 
contorizări, ocupabil imediat, urgent, preț 
100.000 ron, tel. 0745-302200,0788-165703. (A4) '

• zona licee, bloc de cărămidă, etaj 1, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat, accept 
credit ipotecar, preț 81.000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745-302200, 0788- 
165703. (A4)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788- 
165’- £32808. (A4)
• zom Șc. 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, 
interiori, zonă liniștita, ocupabil imediat, preț 
98.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200. 0723- 
251498. (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă ' 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine I 
întreținut, preț 28.500 euro, negociabil, urgent, i 
accept credit ipotecar, tel. 0723-251498,0745- 1 
302200,232808. (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet, gresie, faianță aerisire la 
baie, contorizări, preț 88.000 ron, negociabil,

t credit ipotecar, tel. 0788-165702, 0723- 
J,8.(A4)

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

• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță, parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță, 
parchet, balcon cu cămară, baie modernă, Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron. neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)
• în circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări, etaj 3, zona Gojdu. Preț 93.000 RON. 
Tel. 231800; 0740/317.314. (A9)
• dec., amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona BCR, vedere spre parc, preț neg. Tel. 
231800; 0740/317.314. (A9)

Cumpăr ap2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, zona Gojdu, piață, Mărăști, decoman
date sau semidecomandate, se oferă prețul 
pieței, tel. 0745-302200,0723-251498.232809. (Â4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, hol central, Deva, bdul luliu 
Maniu, bl. 4. Tel. 0354/104855. (6/23.08)
• Deva, semidecomandate, zona Gojdu, etaj 1, 
bloc cărămidă parchet, contorizări, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț negociabil, fără interme
diari. Tel. 222327,223132. (T)
• semidecomandate, etaj intermediar, zonă 
bună, în Micro 5 Hunedoara, mici îmbunătățiri, 
preț 410 milioane lei, negociabil, tel. 
0727/541732. (T)
• zonă ultracentrală. Hunedoara, parchet 
paluxat, centrală termică, 2 balcoane, faianță 
baie, bucătărie, preț800 milioane lei, negociabil. 
Tel, 0748/306207. (T)
• zona Gojdu, decomandate, hol central, 
contorizări, preț 145000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• semidecomandate, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, et. 1, zona Bălcescu, preț 950 mii, 
negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu, et 2, balcon, parchet, contorizări, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• zonă ultracentrală decomandate, balcon, 2 
băi, centrală termică parchet, gresie, faianță, 
preț 140.000 ron, negociabil, tel. 072-3-251498, 
0788-165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, parchet, gresie, faianță, 
centrală termică ocupabil repede, zona Astoria, 
preț 87.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200,0788- 
165703. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță, 
parchet amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 232808. (A4)
• 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; 0740/317314. (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)

• Deva, Liliacului, bl. 22, sc. D, ap. 35, etaj 2, preț 
negociabil. Tel. 225276,0722/358223. (2/25.08)

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

1___________ —_______ .________________

• blocurile Mintiei, et. 2, decomandate, 2 băi, 
amenajări, preț 60000 euro, tel. 221712 său 
0724/305661. (A2)
• urgent, Devă Gojdu, et. 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; 0724/620358. 
(A6)
• 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,

I 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)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• 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, etaj 2.2 băi, 
balcon deschis, vedere în 2 părți. Preț 145.000 
RON. Tel. 231800; 0740/317.314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• decomandate, 2 băi, 6 balcoane, scară inte
rioară centrală termică s 130 mp, 240.000 ron, 
tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• sau schimb casă în Deva, 4 camere, curte, 
grădină mare, cu apartament 3 - 4 camere. în 
Deva, plus diferență Tel. 219588. (T)

I • nouă Deva, Pietroasa parter, etaj, mansardă 
| sc 240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 

garaj, centrală termică, 400 mp teren, tel. 
0722/564004. (Al).

■ • central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
; băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
j termică apă gaz. canalizare, livadă 350.000 ron, 

tel. 215212. (Al)

ca&bg cu fjrrna i 
din clornsnlul

■v I

• 3 camere, bucătărie, baie, anexe, curte 916 
mp, teren arabil 14 ari, 1 ha livadă, preț 70.000 
ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• 6 camere, baie, bucătărie, gaz, apă curentă 9 
ari, Deva, preț 250.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. (A6)

• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere ♦ scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală Deva. 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol. garaj, 
grădină. Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70.000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• în Deva, construcție 2006, P+M. living, 
bucătărie, 2 băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică teren drept 1000 mp, 
preț 150.000 euro, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250.000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină 
centrală termică ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779288. (A8)

• la 40 km de Deva. 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp * 3700 mp, preț 9000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică termopane, teren 600 
mp, preț 360.000 lei, tel. 0746/779288. (A8)

• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică preț 135.000 
euro, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
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jf* Garant Consulting
11 ani de experiență

wwa garant (Qftselting.de

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

in spatele Pieței Centrale. 
Tel. 235208, 

, 0724/620358,0729/018866.
r (55232) I

Vă oferă servicii de înterraedlere vânzări, 
cumpărări, închirieri, administrare locuințe, 

consultanță imobiliară. 
Pentru ca dumneavoastră să faceți alegerea 

potrivită, apelați Ia serviciile noastre. 
Mondial Casa vă asigură servicii rapide de calitate 

și siguranță în tranzacțiile imobiliare.

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

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

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (55in)

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR 

ATESTAT Șl LICENȚIAT
Deva, bd. luliu Maniu. bl.CI, parter 

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004.

www.prima-invest.ro

Agenția Imobiliară
Deva. I.L Caragiale, nr.20 (in spate la U.M. Pompieri)

< 223400
4 0723/020207

0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdslink.ro
“... aproape de tine...” | 
e mail: casabetania@rdslink.ro '

FIESTA NORA
A.jcr.lh'

I ..I

AICI POATE 
EI RECLAMA 

TA!

RECLAME

http://www.lnfoafiment
Qftselting.de
http://www.prima-invest.ro
http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
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Dealer auto, reprezentant al unei mărci de prestigiu,
angajează

Director Vânzări pentru județul Hunedoara
Cerințe:

- Experiență în vânzări (min. 2 ani)
- Cunoștința bune de limba engleză
- Cunoștințe operare PC
- Carnet conducere categoria B

Ofertă:
- Pachet salarial motivant, mașină și telefon de serviciu.

Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul, însoțit de scrisoarea de intenție 
și poză la adresă office@protos-auto.ro, până la data de 31 august 2006.

(61095)

S.C. THERMi METALURGICA 
Ș.R.L.

angajează:

1 DIRECTOR, minim 5 ani experiență și cunoștințe de limba franceză

2. ȘEF ATELIER, MECANIC și (sau) METALURGIC cu o bună experiență în 
domeniu

3. CONTROLOR DE LABORATOR cu experiență în micrografie

4. CONTABIL, cu experiență
5. RESPONSABIL LOGISTICă, vorbitor de limba franceză
6. RESPONSABIL ÎNTREȚINERE, cunoștințe în electromecanică și limba franceza.

7 OPERATOR
RelațUși CV-urila teVfax: 0254/232505

Email: viefrancMhemni-lvon.com (cu specificația COD RTML).

(61166)

S.C COMFRUCT S.A.
Deva, Str Rândunică nr. 3
J2D/25/T991, CUI R2102929 ' \
Capital social: 260 717,5 RON 'A
Nr.înreg Z24.08.2006

Către acționarii S.C. Comfruct S.A. Deva 
Către comisia de cenzori a S.C. Comfruct SA. Deva

S.C. Comfruct SA Deva, având sediul social în Deva, Str. Rândunicii, nr. 3, înregistrată la O.R.C. de pe lân- 
găTribunalul Hunedoara sub nr. J 20/25/1991, CUI R 2102929, reprezentată legal prin dl. Baku Zena Călin, în calitate 
de președinte al Consiliului de administrație - director general, prezintă acționarilor și cenzorilor societății următoarea 
INFORMARE

1. începând cu data de 22.08.2006, Hotărârea A.G.A nr. 1 din 04.05.06 a fost suspendată in temeiul Sentinței 
Civile Nr. 1248/CA/2006 a Tribunalului Hunedoara, din data de 02.08.2006, definitiva și irevocabilă.

Această Sentință este înregistrată conform legii lă O.R.C. de pe lângă Tribunalul Hunedoara, prin încheierea 
nr. 9701/2006 din 22.08 2006, a judecătorului delegat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Hunedoara și a ClM 
38289/21.08.2006.

2. Pe cale de consecință, începând cu data de 22.08.2006, Consiliul de administrație compus din:
- Lucea Pavel
- Orădan Schutz Diana Lucia
-Vasi Daniela Otilia

numit prin Hotărârea AGA nr. 1 din 04/05.2006 își încetează activitatea.
3. Din data de 23.08.2006 conducerea S.C. Comfruct S.A. Deva este asigurată de Consiliul de administrație 

compus din următoarele persoane
-■Baicu Zeno Călin - președintele C.A.
- Ciobanu Dan - membru C.A,

• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică, 
teren 1300 mp, preț 150.000 euro, negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, P+l, zonă centrală, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină, preț 150.000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)l

• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent, 
preț 55.000 euro, negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• Deva, P+l+M. zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică, 
termopane, beci, construcție 1993, preț 150.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779288. (A8)

• la22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică, ideal casă de 
vacanță, teren 3000 mp, preț 85.000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent, în Deva, 5 camere, bucătărie, baie, 
amenajate cu gresie, faianță, încălzire cu sobe 
de teracotă pe gaz, garaj, curte ST= 430 mp, 
FS=14 m, zona Viile Noi - Deva. Tel. 231800; 
0740/317.314. (A9)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugâreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

Al.l«îl< SĂ I II RI PRI/ZI XTAXT DI I I- 
DFR ȘTrUXT-TT ErtTMȚXrnTFT'Ă ATTXt V 
"( ine iui îți ia tiitorui în propriile mâini, nu va 
avea parte de acesta'.
European Consulting Group - A.VV.I). -lider 
ut european în domeniul serviciilor financiare, v«

vine în sprijin cu:
-programe de acumulare de capital pentru copii;
-pensii private facultative;
-acces la fonduri de investiții în străinătate. w
Partenerii noștri:AlG. GENERALI, ALLIAXZ-ȚIRIAC, B 
w 11 xer stadtische a
l)EV A-Bd.22 Decembrie bl.4 parter Tel.0749/597.648

S.C. FOTEHER LEGIS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

• înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila), 

rl • modifică prin , acte adiționale societăți existente

VA z ' «> /A • asigură asistenta juridică la redactarea contractelor

. reprezintă in Instanță interesele persoanelor juridice.

(59240)

f f ) ? / \ j Construct» civile și industriale
. z 1 1 \ i 1 l Distribuție materiale construcții

ț | (C Comerț electrocar nice

/.«-ram. ANGAJEAZĂ
CONTABILITATE PRIMARĂ CERINȚE;1" ?
CERINȚE: -experiență in domeniu min.5 ani;
-cunoștințe minime de -cunoștințe IT,
contabilitate; -vârsta maximă 45 ani.

- cunoștințe IT; AVANTAJE:
-vârsta maximă 40 ani. -salariu motivant;
AVANTAJE: -condiții de lucru Intr-o

-salariu motivant. echipă dinamică
Rel la Tel .: 0723/400 636 sau 02S4/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! buuTIMEDIA

■ AUTOCAD 2D JI 3D
■ ADMINISTRATOR REȚEA
- CONTABILITATE INFORMATIZATĂ

TEL: 0254.206.210
MOB; 0723,130.463 
E-mail office® Uiți, ro
Site: www.iim.ro

(56963)

Deva, Aleea viitorului. Ni 2 
Oâncjâ Crucea Roșie)

stCRion?.'
SERVICII DE CURĂȚENIE

A/i At-c ew tenta /
SOLUȚIA OPTIMA IN'IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere

Tel/Fax:O254/231552 Mobil:0721/0322 71 g

TRANSPORT PERSOANE 
România - Italia -

Mfeâafc
Vis a vis de McDonald 's

Tel. 0254/234717,
0742/030201,0724/697859 

HM euro dus
| euro dus-întors ■ 15 zile

Weuro tlus-iniws ■ 90 zile 1

• casă la 10 km de Deva apă gaz, telefon, cablu 
tv, încălzire centrală garaj, beci, grădină viță de 
vie, drum asfaltat, preț negociabil. Tel. 214640. 
(D

• casă 3 camere, 2 băi, centrală termică 
hidrofor, anexe, st 1500 mp, în Șoimuș. Tel. 
0745/312117.(4/23.08)

• casă nouă la 12 km de Deva 3 nivele, garaj, 
800 mp teren, canalizare, apă gaz, curent, preț 
65.000 euro. Tel. 0722/564004. (T)
• casă si grădină în Leșnic, nr. 67. Relații tel. 
0729/128429, după ora 14. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Trident, preț negociabil. Tel. 
0728/442147. (5/21.08)
• Hunedoara, B<M Dacia Gl, etaj 4, gaz conto- 
rizat, faianță vedere spre Artima 30 mp, bine 
întreținută preț negociabil. Tel. 711152. (T)
• urgent. In Hunedoara, Bdul Dacia bl. Gl, etaj 4 
din 9, gaz contorizat balcon închis, 30 mp, bine 
întreținută vedere spre Artima preț 410 
milioane lei, negociabil; accept credit ipotecar. 
Tel. 0254/711152. (T)
• urgent în zona Udo, etaj intermediar, balcon, 
st 36 mp, contorizări, preț 80000 ron negociabil, 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent în zona Mărășești, amenajată modern, 
contorizări, preț 72000 ron, tel. 0740/013971. (A2) 
urgent decomandate, neamenajată bucătărie, 
baie, balcon, suprafață peste 35 mp, zona Piață 
preț 83000 ron, tel. 0741/154401, 227542 seara 
(A2)
• decomandate, bucătărie, baie, contorizări, 
zoan Nicolae Bălcescu, preț 68000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• 2 camere, contorizări. etaj intermediar, zona 
Dacia preț 55000 ron, tel. 0741/154401, 227542 
seara (A2)
• decomandate bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, etaj intermediar, Dacia preț 60000 
ron, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• 2 camere, Gojdu, preț 64000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• baie, zona Gojdu, preț 43000 ron. tel. 
0741/154401,227541 seara (A2)
• baie, Progresul, preț 52000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• Dacia et 2, decomandate, repartitoare, 
faianță gresie, parchet laminat preț 55000 ron, 
tel. 221712 sau 0724/30566. (A2)
• urgent tn zona Dacia etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 50000 ron, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, în zoan Decebal, etaj intermediar, 
balcon, modernizări, preț 82000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, în zona Gojdu, decomandate, balcon, 
amenajări modeme, contorizări, repartitoare, 
gaz, apometre, preț 71000 ron, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, în zona Dacia, amenajări moderne, 
preț 56000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, în zona Progresul, amenajări, preț 
52000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent în zona Sala Sporturilor, balcon închis, 
contorizări, preț 47000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• decomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță ușă metalică et. 3, zona poliție, 
preț 650 ron, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Deva, zona Gării, etaj 1, bacon închis, 
termopan, ușă metalică parchet, st 32 mp, 
contorizări, renovată preț 81.000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• dublă superamenajată, merită văzută, preț 
62.000 ron negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, semidecomandate, et. 1, centrală 
termică, termopane, parchet, gresie, faianță 
mobilată și utilată complet, zona luliu Maniu, 
preț 25.000 euro, negociabil, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• dec., suprafață mare (41,5 m), cameră cu 
parchet contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă. Preț 90.000 RON, neg. Tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• în Deva, dec., suprafață mare, contorizări, 
balcon, ocupabilă imediat, etaj 3, Bd. Decebal. 
Preț 25.000 euro, neg. Tel. 231800; 0740/317,314. 
(A9)
• zona Trident preț negociabil, tel: 0728442147
• zona Procțesuhi, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat Merită văzută I 
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 la stradă parchet 
faianță apometre. gaz 2 focuri, preț 66.000 ron, 
negociabil, tel. 0723-251498,232808. (A4)
• etaj intermediar, zona Mărești, 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)
• etaj2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,072V436384, 0742/005228. (A5)

Vând terenuri (21)

• 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)

- Urs Miron - membru C A.
4. Prezenta Informare se publică în Monitorul Oficial al României, partea a iV-a și se comunică și membrilor 

Consiliului de administrație care au fost suspendați. ’

Președintele CA. - Director general
Baicu Zeno Călin

(60983)

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

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerinfe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga,

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro (32135)

• Deva, 600 mp teren, central, pentru 
construcție casă eventual închiriez pentru 
activități comerciale. Tel. 0741/27871& 
(9/21.08)

• teren intravilan, Deva str. Roci, cartier in 
dezvoltare, cu belvedere, aer minunat, 
orientare sudică preț negociabil. Tel. 
0722/282374. (3/22.08)

• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358. (A6)
• intravilan, 2.000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 
(A6)

• In comuna Șoimuș, teren intravilan (loc 
de casă) 1100 mp, preț 15 euro mp; extra
vilan (Sighet) 1400 mp, 3 euro mp; extra
vilan fânaț (Ogrez) 5000 mp, 1 euro mp; 
pădure 700 mp, 2 euro mp; prețuri negocia
bile. Tel. 213656. (12/24.08)

• intravian, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/1693?’' 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe intre 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 0742/005228. 
(A5)
• 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)

Asociația Compose- 
sorală Nobil Zeicani, 

organizează în data de 
09.09.2006, ora 20.00, la 
sediul asociației, licitație pentru 
vânzare de masă lemnoasă - 
rășinoase 292 mc.

Documentele de partici
pare, împreună cu taxa se 
depun cu 3 zile înainte.

(61104)

: GAZ HAȚEG
S,A,

wnde autocamioane 
tip ROMAN și autou
tilitare tip DACIA, în 
stare de funcționare.
Relații suplimentare la 
sediul firmei din Ha
țeg, str. Victor Babeș, 
nr. 101, și la tel. 
02547 777285.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

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

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

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

e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC intre orele 8,00 - 20,00, In perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de Învățământ superior;

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 3 am 1.400 Licențiat in Științe 
Administrative

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat ln Economie șl 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat in Marketing

Participarea nu este condiționată de Încadrarea In muncă și nici de vărstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la flecare disciplină din planul de Învățământ.
Admiterea se Usca prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, In 
fUnctie de numărul de locuri la flecare specializare.
Candldatilor 11 se pune Ia dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute In planul de Învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studantilor U se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare șl o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții vșnltl prin transfer ln anul II de studii de la alte instituții de Învățământ superior gutorlzate/acreditate sunt acutifi 
de taxa de Înscriere și Înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuțâ, nr. Ibis,

Tel: 0264/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater" din Sibiu, str. Someșului, nr. 67, 
Tel./fax: 028B/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079888.

(66712)

RECLAME

mailto:office@protos-auto.ro
lvon.com
http://www.iim.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
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OCOLUL SILVIC VALEA ORĂȘTIEI orga 
nizează în data de 04.09.2006 licitație de masă lemnoasă fasonată, 
producția anului 2006, pentru un volum de 280 mc, lemn de fag 
sortat pentru F.T., C1, C2, C3 și C4 (lemn de foc).

Licitația este publică, închisă, cu preselecție și va avea loc în 
data de 04.09.2006, ora 10.00, la sediul Ocolului Silvic Valea 
Orăștiei, din municipiul Orăștie, strada Nicolae Bălcescu, nr. 16 (în 
clădirea spitalului vechi din centrul istoric, la etajul 1).

Preselecția agenților economici, va avea loc în data de 
30.08.2006, între orele 9.00- 15.00.

Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația 
de preselecție, se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea 
Orăștiei, până cel târziu în 31.08.2006, ora 16.00, conform H.G. 
85/2005.

(61086)

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

caută pentru dezvoltarea echipei
responsabil de zonă

Cerințe:

Comemorări (76)

La 27 august 2006 se împlinesc 4 ani de când 
moartea nemiloasă a smuls-o de lângă noi pe

DOBRIN CAMELIA
soție și mamă deosebită. Ai rămas o prezență lumi
noasă în memoria noastră.

• intravilan, Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, fs 
22 m, facilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• 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)
• intravilan DN7, st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp. negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan DN7, st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8) •
• intravilan DN7, st 3041 mp, fs 90 m, apă, gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460 m, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m. curent apă, 
preț 20 euro/mp, negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8).
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
Jonă, preț 21.000 euro/parcela negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• S-500-1000 MP, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp. tel.231800, 
0740 317 314CA9)

h • S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 

utilitățile în zonă. Preț 25 euro/mp. Tel. 2131800; 
0740/317314. (A9)

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă. Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6T
• 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; 0724/620.358. (A6)
• 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 si utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună. 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer ap. 3 camere dec., mobilat și utilat inte
gral, totul nou, CT, zona Eminescu, Deva, 220 
euro/lună. Tel. 231800; 0740/317.314. (A9)

Vând locuri de veci (23)

• cavou in cimitirul Bejan, loc central, preț nego
ciabil. Tel. 219314. (1/25.08)

• vând 2 autoturisme Dacia 1310, af 1986, 
2001, negociabil. Tel. 0724/044830. 
(8/25.08)

Cumpăr teren (22) Auto românești (36)

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

Vând spații comerciale (25)

• vând Dada 1310, stare excepțională, bine 
întreținută, 62.000 km, preț negociabil. Tel. 
221866, după ora 15. (7/24.08)

• Deva, P+l, 150 mp teren, 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică, apă, gaz, canalizare, curent, 
82.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

f < • amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
V mp, preț 55.000 eurq, negociabil. Tel. 235.208, 

0729/018866 (A6) ' »-*- • • ■“*

' • S34 mp, vitrină de 33 m, neamenajat Bd. 
Decebal, Deva Tel. 231800:0740/317314. (A9)

Auto străine (37)
• vând Audi A41,9 TDI, af 2002, negru-metalizat, 
toate opțiunile full, ireproșabil sau schimb cu 
mașină mai ieftină plus diferență. Tel. 
0723/270348. (T)

Microbuze. Dube (38)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat 50 mp, zona piața centrală, preț 300 
euro/lună. Tel. 0745/253413. (T)

' • zona tefecabinâ, P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară, centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină, ideal sediu firmă sau locuință. Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• spațiu comercial, Deva, ultracentral, 38 mp, cu 

1■_ baie, termopan, 350 euro/lună, tel. 215212. (Al)

• vând autobuz marca Rocar Montana, af 
1990, înmatriculat persoană fizică, stare 
bună. Informații la tel. 0788/590137. 
(4/25.08)

Moto-velo (41)

• vând bidcfetă Mountain Bike, mărime medie, 
pentru copii, preț negociabil. Tel. 0727/767575.

SC/WACO/V SZ1 Deva

ANGAJEAZĂ:

Laborant determinări fizico-mecanice.

CERINȚE
- Să fie absolvent de liceu profil chimie, materiale de construcții, 

construcții sau posesor a unei calificări în meseria de laborant.

CV-urile se pot depune direct la sediul SC MACON SA Deva, la compar
timentul Resurse Umane până la data de 04.09.2006 sau prin fax 0254- 
226060.

Relații suplimentare la telefon nr. 213930, 213931, int. 116și 117.

(60959)

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

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:

• cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;

f' • capacitate de convingere
O • seriozitate;

• abilități de comunicare.

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

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

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

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

• Permis de conducere;
• Mașină proprie;
• Cunoștințe PC (WORD, EXCEL, OFFICE);
• Limbă engleză nivel mediu;
• Abilități de comunicare;

Oferim:

• loc de muncă modern;
• salariu atractiv + bonuri de masă;
• mediu de lucru atractiv și dinamic.

Depunerea CV-urilor se va face până în data 
de 15 septembrie la sediul redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter, sau la 
adresa de mail: camelia.gaga@informmedia.ro

Persoană de contact: Camelia Giga, 
tel. 0720/400441.

(35064)

Dumnezeu să-i odihnească sufletuL 
Florin și Oana

(9/24.06)

Cu adâncă durere in suflet, copiii și nepoții 
anunță împlinirea a 6 luni de când a trecut în 
neființă cea care a fost

OPREA LUCREȚIA
o bună mamă și mătușă. Parastasul și slujba de 
pomenire vor avea loc sâmbătă la ora 16.00 la 
Biserica Ortodoxă din Valea Brad.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând greble mecanice pentru fân, mașină 
pus și scos cartofi, cazane combustibil 
solid. Tel. 0723/885225. (10/24.08)

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea, bibliotecăși 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 de peste 100 
ani, stare excelentă, și 4 trunchiuri de cireș uscat 
cu dimensiuni diferite, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560. (T)

Electrocasnice (56)

• vând urgent și avantajos aragaz și frigider în 
stare foarte bună de funcționare, prețuri nego
ciabile. Tel. 0721/055313. (T)

Plante ș i animale, agroali- 
mentare (57)

• vând porumb boabe, știuleti și grâu, preț 
negociabil. Tel. 0254/230964,0745/980872. (T)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Altele (61)

• vând cazan pentru făcut țuică, preț convena
bil, negociabil. Tel. 0254/218172 după ora 16. (T)
• vând gobfene modelele: Ruga lui IsuS (500ron), 
Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre (230 
ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând pnme, 10 tone, Lăpugiu de Sus, nr. 106. 
Tel. 281849. (1/24.08)

Suntem nr. 1 în 
județul 

Hunedoara

(24.08.2006)

Pierderi (62)

• pterdut CI. și permis pescuit, în zona de 
pescuit Gura Cernei Sântuhalm, pe numele 
Ispas Paul Eugen; găsitorului recompensă. 
Tel. 228254, 0746/011619, 0744/701199. 
(15/23.08),

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Poliac Angelica. Se declară nul. (3/25.08)

Solicitări servicii (71)

• caut femeie cu vârsta cuprinsă între 40 - 
55 de ani, sănătoasă, experiență, pentru 
îngrijirea unui copil de 3 luni, program fle
xibil, 8 ore pe zi; rog seriozitate; ofer o 
masă pe zi. Tel. 0742/138784. (2/22.08)

rrestări servicii (72)

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

Informația te privește!

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

VARIANTE

Se vn px« '4) o » rvMrshs

O Anunț GRATUIT

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. ’ (12/21.08)

• Firmă distribuție papetărie angajează agenți 
vânzări și dispecer mărfuri. CV la tel./fax 
0254/230899. (13/23.08)

• SC TOTALITARIS SRL Deva angajează șoferi profe
sioniști (pentru TIR) și manipulanți pentru depozitele din 
Deva. CV la fax 0254/222344 sau la sediul firmei din DN7 
(vizavi de OMV). (5/25.08)

• societate comercială angajează vânzători pentru 
magazin produse industriale, materiale construcții, 
electrice etc. Informații tel. 0726/685852. (15/24.08)

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 ți 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu ișl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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•Planuri de nuntă. Cântăreții americani 
Beyonce Knowles și Jay-Z s-ar putea căsători 
foarte curând, vedetele plănuind o nuntă 
foarte fastuoasă în insulele Caraibe.

• De la operații. Fostul top model Cindy 
Crawford a recunoscut într-un interviu că 
înfățișarea sa actuală se datorează unor 
operații estetice.

Sex protejat în 
închisori

San Francisco (MF) - Un 
proiect de lege care per
mite distribuirea de pre
zervative îh închisorile 
din California, unde rata 
de infectare cu HIV este 
de opt ori mai mare decât 
pe străzile orașului Los 
Angeles, a fost adoptat de 
comitetul legislativ al 
acestui stat american. 
Proiectul a fost trimis gu
vernatorului Californiei, 
Arnold Schwarzenegger, 
care deocamdată nu a 
adoptat nici o poziție în 
privința acestei chestiuni, 
conform purtătorului său 
de cuvânt. California are 
cel mai mare sistem de 
închisori din Statele Unite 
cu 162.000 de prizonieri, 
majoritatea fiind bărbați.

Concerte 
anulate
Mente Orb (MF)-Cân
tărețul britanic Tom 
Jones (66 ani), „victima 
unei grave infecții pul
monare", a anulat 
două concerte pe care 
trebuia să le susțină la 
Monte Carlo, a anun
țat vineri un purtător 
de cuvânt din partea 
organizatorilor eveni
mentelor. Biletele pen
tru cele două concerte 
ale autorului hiturilor 
„What's New Pussy
cat" sau „Sex Bomb" 
fuseseră epuizate. în 
martie, Tom Jones a 
fost înnobilat de regina 
Marii Britanii, el fiind 
numit cavaler în semn 
de recunoaștere pen
tru serviciile aduse 
muzicii britanice.

O maimuțică sud- 
americană, un saguin pig
meu albinos, s-a născut la 
Froso Zoo din Ostersund, 
Suedia. Cântărește 100 
grame și are 35 centimetri, 
fiind cea mai mică din 
lume. (Foto: EPA) )

Gata de lansare
Washington (MF) - Condi

țiile meteorologice sunt favor
abile lansării navetei spațiale 
Atlantis prevăzută pentru 
mâine, de la baza spațială 
Kennedy din Florida, a de
clarat un responsabil al servi
ciului de meteorologie de la 
NASA. Vremea se anunță 
bună și pe pistele prevăzute 
pentru aterizarea de urgență, 
în cazul în care vor exista 
probleme cu naveta în primele 
minute de la lansare. Este vor
ba de centrul spațial Kennedy, 
baza militară White Sands din 
New Mexico, Zaragoza sau 
Moron în Spania sau Istres în 
sudul Franței. Numărătoarea 
inversă a început oficial joi, la 
16:00 GMT, pentru lansarea 
prevăzută pentru mâine, la ora 
20:30 GMT, în mijlocul unei 
ferestre de tir de zece minute. 
Fereastra de lansare se va 
închide pe 14 septembrie.

Mumie veche de 2500 de ani

Rinocerul alb, un animal foarte rar (Foto: fan)

■ Blondă și tatuată, 
mumia a fost descope
rită în stare foarte bună.

Berlin (MF) - O mumie blon
dă și tatuată, care a stat in 
gheață timp de 2500 de ani. a 
fost adusă la lumina zilei într-o 
stare foarte bună de conser
vare, în munții Altai, de o 
echipă internațională de arhe
ologi din Berlin. Este vorba de 
corpul unui războinic scit care 
a fost descoperit în timpul 
săpăturilor efectuate la o alti
tudine de 2600 de metri, într-un 
mormânt șub forma „tumulus” 
(„movilă”) care poartă denu
mirea de „Kurgan”. Cerce
tătorii au fost surprinși de 
pletele blonde ale războinicu
lui, care în momentul morții

avea 30-40 de ani. Specialiștii 
nu au descoperit încă în ce 
condiții a murit acesta. Cu 
capul acoperit de o pălărie și 
îmbrăcat într-un mantou de 
castor și zibelină, războinicul 
era acoperit pe tors cu tatua
je. Scitul a fost înhumat alături 
de doi cai și harnașamentele 
lor, arme, recipiente din lemn 
și lut și sculpturi din lemn 
aduse la Ulan Bator.

Arhelogii la mormânt (Foto epa)
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Diana este năs
cută in zodia Săge
tător, este pasionată 
de muzică, distrac
țiile la maxim și 
sport.

Salvarea rinocerilor albi
Kmpala (MF) Doi rinoceri albi oferiți de 

compania Disney, gigantul american al 
industriilor de entertainment și media, au 
sosit în Uganda unde vor fi integrați într-un 
program de reproducere ce va contribui la 
supraviețuirea acestei specii pe cale de dis
pariție. Doi rinoceri albi, un mascul numit 
Nande și o femelă numită Hasani, în vârstă 
de cinci și șapte ani, au sosit într-un avion 
special din rezervația de animale a grupu
lui american, Disney's Animal Kingdom, sit
uată în Florida, a anunțat Autoritatea ugan- 
deză pentru natură (UWF). Rinocerii au fost 
eliberați într-o zonă controlată din nord-ves- 
tul Ugandei, ferma Ziwa.

Pluto nu mai este planetă

Zebrele Bomani și Cha-Bua își țin de 
urât în țarcul de la grădina zoologică din 
Nuremberg, Germania. S-au născut pe 20 
iulie, respectiv 6 august. (Foto: epa)

■ în urma deciziei as
tronomilor, sistemul nos
tru solar este compus 
numai din opt planete.

Praga (MF) - Membrii Inter
national Astronomical Union 
(IAU) au votat, joi, la Praga, 
decizia ca Pluto să nu mai fie 
considerată planetă și ca Sis
temul solar să cuprindă doar 
opt planete.
Dezbateri aprinse

Experții au aprobat o defi
niție oficială a planetei, ceea ce 
a dus la reclasificarea lui Plu
to în categoria de „planete 
pitice”. Unul dintre cele trei 
criterii după care se cata
loghează o planetă spune că 
aceasta trebuie să „fi curățat 
vecinătatea din jurul orbitei 
sale”. Cel mai mare obiect din

Sean Connery, onorat în orașul natal

Monede comemorative
Kingston (MF) - Bank of Jamaica a emis 

1.000 de monede de aur și argint pentru a-1 
comemora pe starul muzicii reggae Bob Mar
ley. Moneda are valoarea de 50 de dolari 
jamaicani și are pe una dintre fețe efigia lui 
Bob Marley. Prețul unei monede este de 100 
de dolari. Monedele au fost realizate de 
British Royal Mint și ar fi trebuit să apară 
pe piață în 2005, cu ocazia împlinirii a 60 de 
ani de la nașterea lui Marley. Este pentru a 
doua oară când Bank of Jamaica emite mone
de cu efigia lui Marley în țara lui natală, 
primele fiind scoase cu ocazia împlinirii a 
50 de ani de la nașterea marelui cântăreț. 
Marley a murit de cancer în 1981.

Edinburgh (MF) - Actorul 
Sean Connery va primi un 
premiu pentru întreaga cari
eră din partea filialei 
scoțiene a British Academy 
of Film and Television Arts 
(BAFTA).

Legenda cinematografiei, 
care ieri a împlinit 76 de ani, 
s-a aflat în cursul acestei 
săptămâni la Edinburgh,

Au votat câți au mai rămas (Foto: epa)

sistemul solar fie va concen
tra material pe traiectorie, fie 
îl va mătura datorită forței 
gravitaționale. Pluto a fost 
„descalificat” pentru că orbita 
lui eliptică se suprapune peste 
cea a lui Neptun. Cercetătorii 

unde a fost gazda festivalu
lui internațional de film care 
este organizat anual în acest 
oraș. Un purtător de cuvânt 
din partea BAFTA Scotland 
a declarat: „Sir Sean a prim
it deja un premiu BAFTA 
pentru întreaga carieră și 
este membru al academiei. 
Dar este pentru prima dată 
când industria cinematogra

de la NASA implicați în misi
unea robotizată de pe Pluto au 
catalogat această decizie drept 
„jenantă”. La vot au participat 
doar 424 de astronomi care mai 
rămăseseră in Praga pentru ul
tima zi a congresului, din 2.700 

fică scoțiană are șansa de a- 
1 onora”.

„Prin intermediul acestui 
premiu, BAFTA Scotland do
rește să-i mulțumească pen
tru cei 50 de ani dedicați 
industriei cinematografice 
internaționale și pentru spri
jinul acordat cinematografiei 
scoțiene”, a mai spus pur
tătorul de cuvânt.

de participanți. Alți astrono
mi au fost foarte mulțumiți de 
această decizie: „Până la 
sfârșitul acestei decade am fi 
avut 100 de planete în sistemul
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Magda Stavinschi

............................
solar”, a comentat profesorul 
Iwan Williams. Magda Stavin
schi, directorul Institutului 
Astronomic al Academiei 
Române, a fost prezentă la dez
baterile de la Praga și consid
eră că retrogradarea lui Pluto 
era de așteptat.

Gigantica statuie 
din granit, reprezentân- 
du-1 pe faraonul egiptean 
Ramses II, este mutată 
din piața din Cairo, unde 
a stat 50 de ani, și va fi 
amplasată lângă Marile 
Piramide. (Foto: epa)
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