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Vremea se va răci, devenind ușor 
instabilă.

dimineața la prânz seara

Accident grav. O bătrână ce vindea ciuperci pe marginea drumului a fost acci

De vorbă cu ziariștiiVrei să construiești un dialog liber, pe o temă aleasă de tine? Redactorii cotidianului Cuvântul Liber îți stau la 
CUVÂNTUL dispoziție! Te așteptăm joi, 31 
vV», .ubctt august, între orele 10:00 și 11:00, la sediul redacției.Pentru că ne pasă de ceea ce se petrece în jurul nostru!

dentată ieri în localitatea Spin. Femeia a dost acroșată de un Citroen care a derapat pe carosabilul umed. (Foto: i.h.)

Mama a doi copii a murit la numai 31 de ani +++ Hunedoreanca a fost primul pacient în moarte 
clinică căruia i s-au prelevat în acest an, la Timișoara, organele interne +++ Inima ei bate în pieptul 
unei femei de 40 de ani din Austria.

Distrugeri de muniție
Deva (D.I.) - Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința locuitorilor că astăzi, 30.08.2006, între orele 08.00 - 14.00, în poligonul de pe Dealul Paiului vor fi efectuate lucrări de distrugeri de muniție. Autoritățile locale previn astfel populația din zonă despre pericolul la care se expune dacă se pătrunde pe raza poligonului, pe timpul executării lucrărilor.

Timișoara (S.L.) - Un atac cerebral năprasnic, urmare probabilă a unei malformații vasculare, curmă viața unei tinere în vârstă de 31 de ani din municipiul Hunedoara. Este a doua mare tragedie în familie, după ce cu câțiva ani în urmă fratele ei a decedat în plină tinerețe. Cu un gest de o mare umanitate, mama hune- dorencei, lovită atât de crud

de soartă, acceptă ca organele interne ale fetei ei să fie folosite pentru a salva viața altor persoane suferinde. O echipă de medici de la Clinica de Anestezie Terapie Intensivă de la Spitalul Clinic Județean din Timișoara a prelevat ieri doar inima femeii a- flate în moarte clinică. în urma efectuării testelor de compatibilitate, medicii au trimis

inima la o clinică din Viena pentru a salva acolo viața unei femei care este compatibilă cu inima prelevată. Pentru celelalte organe, respectiv rinichi și plămâni, nu exista compatibilitate cu bolnavii aflați în baza de date. Tânăra femeie din Hunedoara este primul pacient din acest an căruia i s-au prelevat organe interne la clinica timișoreană. Specialiș

tii austrieci care au participat la intervenție au declarat că inima va fi dată unei femei din Austria care este bolnavă de mai mulți ani, iar de trei luni așteaptă un donator. Echipa medicală din Austria a plecat rapid de la Timișoara pentru a realiza transplantul. Acesta poate fi făcut intr-un interval de doar câteva ore de la prelevarea organelor./p.3
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Topul coostractorîîor auto
Un constructor român câștigă in medie 2,34 euro pe oră, 

. §nd astfel cel mai prost plătit în domeniul său de

hum AMx.»dlM germanâ a constructoriluc de automobile

Somațiile CJAS duc la proteste
■ Peste 15.000 de per
soane fizice autorizate 
sunt obligate la plata 
asigurărilor din 2001.

Deva (I.J,) - Dacă o parte dintre aceștia și-au plătit datoriile fără să crâcnească, ceilalți parcă au luat foc. Oamenii spun că de vină sunt anga-

jații Casei Județene care, așa cum au trimis înștiințări a- cum, puteau să o facă la timp. O mare parte dintre aceștia sunt pensionari, iar sumele pe care trebuie să le plătească sunt considerate covârșitoare. Este și cazul lui Constantin Stănciulescu, din Deva. Bărbatul a lucrat ca taximetrist. „Nu mă deranjează suma pe

care trebuie să o plătesc. Ci faptul că nu am fost înștiințat la timp că trebuie să plătesc. Nu am statut de rău-platnic, dar nu sunt de acord să a- dauge facturii și penalități și dobânzi. Refuz să plătesc! Am făcut o scrisoare deschisă către Casă și, dacă e cazul, voi ajunge chiar la Strasbourg”, susține Stănciulescu.

Anticipate
Orăștioara de Sus (D.I.) - Primarul din Orăștioara de Sus lipsește de la serviciu de patru luni. Dacă primarul aflat în con-' cediu medical va lipsi mai mult de șase luni, în comună se vor organiza alegeri anticipate. Zp.3.

înainte de școală, librăria
■ Până la primul sunet 
al clopoțelului au rămas 
câteva zile. A început 
goana după rechizite.

Deva (C.B.) - Dacă anii tre- cuți părinții erau terifiați din cauza prețurilor din magazine la caiete, în acest an librăriile au o gamă largă de produse pentru toate buzunarele. Costurile la produsele necesare pentru școală nu au crescut prea mult în ultimii ani, astfel încât părinții care au mai avut copii în clasa I sunt cu „lecțiile învățate”. Oferta în

acest an este generoasă, părinții având de unde alege. Cât de mulți bani vor investi ei pentru odraslele lor depinde de cantitatea produselor cumpărate și mai ales de calitate. Pentru părinții ai căror copii pășesc în acest ah pe prima treaptă a educației școlare, suma totală minimă ce trebuie investită depășește cu puțin 70 de lei. Pentru cine optează pentru calitate suma poate depăși chiar și 200 de lei și asta fără prețul uniformei. Costul acesteia se ridică până la 60 de lei, în cazul băieților și 35 de lei în cazul fetelor, /d.5
nou la Zam. Ieri a fost inaugurat la Zam noul pod peste râul Mureș. Primii beneficiari ai traversării râului peste pod au fost copiii din localitate, /p.3.

(Foto: T. Mânu)
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• Arie! Sharon, fostul premier israelian, care se află în comă după ce a suferit un atac cerebral în ianuarie, a fost externat ieri din secția de terapie intensivă a centruluimedical Chaim Sheba, de lângă Tel Aviv, unde a fost tratat de dublă pneumonie. Sharon a fost mutat înapoi în secția de recuperare a funcțiilor respiratorii, după îmbunătățirea activității renale și tratarea pneumoniei de care suferea.

Va primi viză 
deSUA

Washington (MF) - Administrația americană, aflată într-o dispută diplomatică serioasă cu Iranul din cauza programului nuclear al regimului de la Teheran, îi va permite fostului președinte Mohammad Khatami să viziteze Washingtonul săptămâna viitoare. Khatami, al cărui guvern reformist a fost înlocuit de cel al actualului președinte conservator Mahmud Ahmadinejad, a cerut viză pentru SUA, unde intenționează să susțină, la 7 septembrie, la Washington, un discurs privind reconcilierea.

Mohammad Khatami
(Foto: arhivă)

Abu Ghraib a fost închisă

Muammar Khad- 
dafi (Foto: EPA)

■ închisoarea din Bag
dad în care a fost 
declanșat scandalul 
abuzurilor s-a închis.

Bagdad (MF) - închisoarea Abu Ghraib din Bagdad, unde a fost declanșat scandalul a- buzurilor comise de militarii americani asupra prizonierilor irakieni, a fost închisă, a anunțat ministrul irakian pentru Drepturile Omului, Wijdan Mikhail.Forțele americane au pre

dat controlul asupra închisorii autorităților irakiene, după ce au transferat ultimii deținuți, la 15 august, a declarat la rândul său ministrul-ad- junct al Justiției, Busho Ibrahim.
TransferațiArmata Statelor Unite a confirmat intenția de a transfera aproape 3.000 de deținuți de la Abu Ghraib la alte închisori, însă a refuzat să facă alte comentarii.„în prezent, suntem pe

punctul de a transfera controlul închisorii Abu Ghraib către guvernul irakian. Din motive de securitate, preferăm să nu divulgăm data exactă a operațiunii până la finalizarea acesteia. Transferul ne va permite să ne consolidăm eforturile intr-un număr mai redus de locații și să îmbunătățim condițiile atât pentru gardieni, cât și pentru deținuți”, a declarat locotenent- colonelul Keir-Kevin Curry, purtătorul de cuvânt pentru operațiuni privind deținuții.

Ibrahim a afirmat că deți- nuții au fost deja mutați într-o închisoare din centrul de detenție Camp Cropper, situat în apropierea aeroportului internațional din Bagdad. r* Camp Cropper se află închiși mai mulți membri de rang înalt ai regimului lui Saddam Hussein.El a precizat că încă nu a fost luată o decizie privind viitorul închisorii.Unii oficiali au făcut referire la transformarea acesteia în muzeu.
iși critică 
poporul 
Alger (MF) - Președintele libian, Muammar Khaddafi, a criticat, în discursuri susținute în iulie și august, populația propriei țări, pe care o acuză că se bazează pe resursele de petrol și importuri și nu pe munca proprie. Criticile au creat agitație înaintea discursului către națiune programat pentru 1 septembrie și care urmează să fie rostit cu ocazia aniversării loviturii de stat din 1969, în urma căreia Gaddafi a obținut puterea. Remarcile lui s-au concentrat și pe o serie de ținte precise: fundamentaliștii musulmani, funcționarii corupți, birocrația, cerșitul și murdăria din multe localități.

Deflagrația a provocat moartea a trei turci și rănirea altor 20 de persoane (Foto: epa)

Atentatul din Antalya, revendicat

Proiect-pilot de la Cluj
Cluj-Napoca (MF) - Prefectura Cluj propune Guvernului un proiect pilot de descentralizare a serviciilor publice deconcentrate din județ, prin crearea unui guvernământ local care să constituie primul pas în înființarea regiunilor. Prefectul județului Cluj, Alin Tișe, a declarat, ieri, că acest proiect pilot ar putea fi experimentat în județ pe o perioadă de cinci ani. Prin proiect se propune alocarea directă către județ a unui buget, care să fie gestionat de nou înființata formă de guvernământ locală, constituită din Prefectură, direcțiile și serviciile decon- centrate și autoritățile locale.

■ O grupare armată 
kurda^a revendicat aten- 
tatufoe luni soldat cu 
trei morți și 20 de răniți.

Ankara (MF) - O grupare armată kurdă, Șoimii Libertății din Kurdistan (TAK), a revendicat, ieri, pe site-ul său Internet, un atentat comis luni în stațiunea mediteraneană turcă Antalya (sud), soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altor 20.TAK a afirmat că atentatul a fost comis în semn de protest față izolarea liderului separatiștilor din cadrul Partidului Muncitorilor din Kur

distan (PKK), Abdullah Ocalan, care ispășește, începând din 1999, o pedeapsă cu închisoarea pe viață.„Vom face RT (Republica turcă) să plătească scump a- ceste măsuri”, amenință separatiștii în textul publicat pe Internet.Explozia de luni, produsă în plin sezon turistic, a avut loc în fața unei piețe, între două motorete parcate în fața unui imobil al municipalității, și a declanșat un incendiu.
Și celelalteDeflagrația a provocat moartea a trei turci și rănirea altor 20 de persoane, dintre

care una se află în stare foarte gravă, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției din Antalya. „„TAK a revendicat și atentatele de duminică seara din Marmaris, stațiune balneară din sud-vestul țării, care s-a soldat cu rănirea a 21 de persoane, dintre care zece cetățeni britanici, precum și un atentat de la Istanbul, soldat cu rănirea a șase cetățeni turci.PKK a precizat că gruparea TAK este constituită din foști membri ai săi intrați în disidență. Poliția turcă, însă, consideră că TAK reprezintă numai o nouă denumire sub care acționează PKK.

Confruntări 
între irakieni

Bagdad (MF) - Cel puțin 50 de combatanți și 20 de militari irakieni au fost uciși în confruntări în localitatea Diwa- niya, situată la sud de Bagdad, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministrului Apărării de la Bagdad, citat de Reuters.Mohammed al-Askari a declarat că luptele au început duminică seara, când mai mulți bărbați , înarmați au atacat câteva secții de poliție; trupele trimise ulterior ca întăriri au preluat controlul situației în cursul zilei de luni.Armata irakiană, poliția și surse medicale a- nunțaseră anterior că în confruntări au fost im- /* plicați membri ai mili- fiilor loiale clericului radical șiit Moqtada al- Sadr și trupe irakiene. Un purtător de cuvânt al biroului local al clericului a afirmat că numai doi dintre membrii forțelor sale au fost uciși.Sadr, membru al Alianței Șiite, formațiune aflată la guvernare, a / instigat în trecut revolte armate violente împotriva trupelor americane, britanice și irakiene.
Reuniunea Diplomației

UCIȘI In tabăra de refugiați Balata, de lângă Nablus, Fâșia Gaza, militarii israelieni au ucis ieri doi membri ai Brigăzilor Martirilor âl-Aqsa, aripa militară a Mișcării Fatah, condusă de președintele Mahmud Abbas. (Foto: EPA)

■ La București vor a- 
vea loc reuniuni pen
tru ambasadorii ro
mâni și invitații străini.

București (MF) - Reuniunea Diplomației Române va începe, azi, la București, pentru trei zile capitala urmând să reunească mare parte dintre ambasadorii români, dar și câțiva invitați străini, printre care premierul danez, Anders Fogh Rasmussen sau ministrul spaniol de Externe,* Miguel Angel Moratinos.Obiectivul principal al reuniunii, desfășurată sub motto-ul „Noi realități, noi răspunderi, noi perspective”, îl va constitui evaluarea politicii externe a României ca viitor stat membru UE. '
StrategiiVor fi dezbătute proiectul unei strategii de politică externă post-aderare,

precum și un pachet de proiecte de legi referitoare la activitatea diplomatică, respectiv Legea diplomației, Legea românilor de pretutindeni și Legea votului prin corespondență. Toate aceste documente vor fi lansate spre dezbatere publică și vor fi afișate pe site-ul MAE.La lucrările reuniunii au fost invitați membri ai Gu- venului și ai Parlamentului, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, șefii de misiuni diplomatice ai României, consuli generali, directorii institutelor culturale românești, reprezentanți ai Corpului Diplomatic străin acreditat la București, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic și de afaceri.Șefii de misiuni vor fi primiți de către Președintele României, în cursul zilei de azi, la Palatul Cotro- ceni, și de către premier, mâine, la Palatul Victoria.

Statele Unite sunt capabile 
de încă un război

Fallon (MF) - Statele Unite sunt capabile să conducă un alt război, chiar dacă armata americană este în prezent foarte solicitată în Irak și Afganistan, a declarat, luni, secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld.„Sunt întrebat din când în când dacă armata americană ar putea să nu facă față unei alte crize la nivel mondial deoarece este foarte solicitată prin desfășurarea trupelor noastre în Irak și Afganistan. Răspunsul este nu”, a afirmat Rumsfeld, în cursul unei întâlniri cu militarii de la baza aeronavală din Fallon, statul Nevada.„Suntem capabili să facem față și altor probleme dacă a- cestea apar”, a adăugat el, re- ferindu-se în special la „Iran sau Coreea de Nord”.Circa 138.000 de militari a- mericani se află în prezent în Irak și peste 20.000 în Afganistan. Aceste disclocări de trupe, care au început în 2001 pentru Afganistan și în 2003

în cazul Irakului solicită prea mult armata terestră a Statelor Unite, care are dificultăți în asigurarea rotației ca-ș^ drelor militare, potrivit perților.„Din nefericire, alte state se gândesc că având 136.000 de soldați în Irak, nu suntem capabili să ne apărăm țara sau să facem orice alt lucru necesar. Avem o armată activă de mari dimensiuni, avem mulți rezerviști și aliați”, a spus oficialul.
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a îi 3 'JJ aJ aaă aa a a J Ja'i a a'j'a a j a J aJ a a j â a a a Jaa a a J a a J a a a a a . Inima de român i-a salvat viața
•Extindere. CL Deva a aprobat, în ședința de ieri, un nou studiu de fezabilitate necesar pentru extinderea, cu 15 paturi, a blocului operator și staționar din cadrul Spitalului Județean Hunedoara-Deva. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 5,5 milioane de lei (circa 1,56 milioane de euro), fonduri ae.tvor fi suportate din bugetul local. (D.l.)

Administrația 
împiedicată în 
partide
Adrian Sălăgean___________
adrian.salagean@informmedia.roViață grea pentru șefii direcțiilor descentralizate ale statului. Coșmarul oricărui șef de direcție începe atunci când trebuie să treacă legea peste stavila interesului de partid.Exemple sunt cu duiumul și la noi în județ. Magazinele SPAR sunt aproape construite. (Apropo, acolo nu trebuia să fie o autogară nouă? Sau edilii cred, probabil, că devenilor le ajunge gara). Chestiunea e că noile incinte Comerciale s-au ridicat fără autorizațiile de construcție necesare. Inspecția Județeană în Construcții nu se bagă. Aruncă pe deasupra capului pisica la Primăria Deva, lăsând să se înțeleagă că ei sunt prea mici să aplice legea, chiar așa, în orice situație.

A vem un monument „liberal" plasat ile-/ vgal pe domeniul public. Direcția de Cultură a județului Hunedoara ar trebui sa ceară demolarea edificiului. Nimic nu mișcă. Păi, cum să dărâme o instituție liberalofilă un edificiu liberal? Ce, a înnebunit lupul?Firma unui frate de parlamentar liberal a supt profit mai bine de un an din halda de zgură de la Buituri fără a avea autorizație ’’e mediu. Garda de Mediu, umanistă, a v.izut, dar s-a uitat în altă parte. A trimis, totuși, așa, ca un alibi, o adresă Agenției de Mediu „liberale" informând-o despre păcatele de mediu ale societății de la Buituri. Agenția n-a fost impresionată și, pe afinități de partid, a dat companiei, în timp mai mult decât util, autorizarea de mediu vitală pentru continuarea activității. Pentru că se mai întâmplă, când buboiul s-a spart și două milioane de tone de zgură au luat-o la vale, Agenția și Garda de Mediu au rămas, jenate, cu poalele •idicate în cap într-un schimb intens de pase cu pisica moartă.Șefii direcțiilor știu că sunt primii căzuți dacă nu posedă un simț politic dezvoltat. Ei, după caz, se metamorfozează când în organe de represiune a intereselor inamicilor politici, când în „kamarazi" de nădejde pentru partidul „mamă" sau cele vremelnic aliate. Aplicarea legii devine o chestiune care se adaptează la context. Cu efecte devastatoare pentru buna administrare a județului.

■ Potrivit legii româ
nești prelevarea de or
gane se face doar cu 
scop terapeutic.

Sanda Lupean 
sanda.lupean@informmedia.ro

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Timișoara Inima unei femei din județul Hunedoara, aflată în moarte clinică, va salva viața unei femei din Viena. „Familia femeii a făcut un gest extraordinar, fiind de acord ca acesteia să-i fie prelevate organe pentru a salva alte vieți”, ne-a spus conf. dr. Dorel Săndesc, șeful Clinicii ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean din Timișoara. Femeia avea 31 de ani, era căsătorită și avea doi copii. Ea se afla în moarte clinică, după ce a suferit o hemoragie cerebrală, iar viața ei nu mai putea fi sal
Pod nou peste râul Mureș

■ Investiția este cea 
mai mare realizată de 
CJ Hunedoara în acest 
mandat.

Zam (M.S.) - Zi desărbătoare pentru locuitorii comunei Zam, care au luat parte, ieri, la inaugurarea unui nou pod peste râul Mureș. Podul este situat aproape de granița județelor Hunedoara și Arad și a fost dat în folosință la capătul a 15 ani de lucrări care au fost întrerupte, în mai multe rânduri, din lipsă de fonduri.Valoarea investiției se ridică la 1,47 milioane euro, din care 1,03 milioane euro au fost alocați în perioada anilor 2004-2006 din bugetul Consiliului Județean Hunedoara. Podul din localitatea Zam are

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

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

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

Ion Laz

Război politico-economic
■ Miza exploatării “ 
haldei de zgură de la 
Buituri a generat un 
conflict de interese.

Tiberiu Stroia
tiberiu.strora@informmedia.ro

dial au fost găsite luni seară in comuna Teliucu Inferior în locuința lui C. Brăilă.
(Foto: I.J.)

Deva - După ce Mihăiță Calimente, directorul societății Slag Processing Service, a ieșit la „rampă” aruncând povestea cu fisura în curtea societății Grampet, ieri a fost rândul directorului Teonius Croitoru să ia „fisura de coarne” și să prezinte punctul său de vedere legat de cine se face vinovat de modul eronat în care s-a exploatat halda de zgură de la Buituri.„Fisura de care vorbește directorul Calimente a apărut în zona în care exploata Slag Processing Service. Pe teritoriul nostru aceasta a apărut mai târziu. Cât despre soluția adoptată de noi, ea a fost recomandată de specialiști în domeniu. Deci afirmația lui Grampet se teme de monopol

vată. După ce au fost efectuate teste de compatibilitate, pentru a se găsi un posibil pacient care avea nevoie de organe, medicii au găsit o femeie în Viena, care avea nevoie de inimă. Pacienta din Austria are 40 de ani iar organul a fost transportat ieri de urgență la clinica austriacă pentru a fi realizată cât mai repede intervenția. „Intervenția de prelevare de organe a decurs bine”, a mai spus Dorel Săndesc, șeful Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă de la Spitalul Județean din Timișoara.Potrivit Legii 2/1998, prelevarea de organe se face doar în scop terapeutic. în general organele pot fi prelevate de la persoane majore, în viață, cu capacitate psihică și prin acord scris. „Prelevarea se face cu avizul Comisiei de Avizare a Donării de la Donatorul Viu, din ea fac parte un medic din Colegiul Medicilor, un psiholog, un medic pedi

o lungime de 155 metri, este prevăzut cu două benzi pentru traficul rutier și cu trotuare pentru pietoni.„Este cea mai mare investiție finalizată de Consiliul Județean Hunedoara în acest mandat. Infrastructura reprezintă o prioritate pentru că, în acest fel, vom putea sprijini dezvoltarea economică a zonelor din județ”, afirma președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț, prezent la inaugurare.Peste 800 de săteni din satele Zam, Sălciva și Pojoga beneficiază de construcția noului pod, accesul acestora spre Drumul Național 7 fiind scurtat cu 25 de kilometri. Până la darea în folosință a lucrării, sătenii foloseau un drum învecinat, iar râul Mureș era traversat de sătenii

Ana Busuioc

Calimente cum că noi am generat alunecarea de teren este eronată”, a spus directorul Grampet.în privința autorizațiilor, Croitoru a fost cât se poate de clar. „Așteptăm ca instituțiile abilitate, Corpul de Control al ministerului să facă lumină în acest caz. Să verifice modul în care Slag Processing a obținut autorizațiile. Mă îngrijorează faptul că acest 

(Foto: CL)

atru și un reprezentant MAI. Repartizarea de organe se face de către Agenția Națională de Transplant. Dacă în țară nu există primitor compatibil, organele sunt alocate prin rețeaua internațională de transplant”, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara.

Conf. dr. Dorel Săndesc

Se taie panglicadin Pojoga cp o barcă, spunea, la rândul său, primarul comunei Zam, Gheorghe Si- cre. Pentru oamenii zonei, podul rezolvă o problemă care durează de cel puțin 20 de 

conflict economic s-a politizat. Și asta deoarece în acest Context noi avem de pierdut”, a declarat directorul Grampet. în privința mizei, ea este evidentă. Odată ce vor începe lucrările la autostradă cererea de zgură va fi foarte mare. „Se încearcă obținerea unui monopol. Sper însă că instituțiile statului își vor face datoria”, a concluzionat Croitoru.

Bac în derulareDeva (C.B.) - La sesiunea de toamnă a bacalaureatului s-au înscris în total 454 de candidați. Elevii care susțin în a- ceastă perioadă examenul de bacalaureat sunt cei care au lipsit prima sesiune. Până acum s-au desfășurat 3 probe de examen. Astfel, la examenul oral de limbă și literatură română s-au înscris 126 de candidați, prezentându-se doar 109, iar la examenul oral susținut la o limbă străină s-au înscris 125 candidați, însă doar 107 au fost prezenți. în cazul acestor două examene rata de promovabilitate a fost de 100%. Din totalul de 388 de candidați înscriși la examenul de limba română - scris, au fost prezenți 359.

(Foto: CL) ani. „De multe ori treceam Mureșul cu barca, dar riscam atunci când apele erau umflate de ploi. Ne era teamă mai ales pentru copiii care mergeau la școală”, spunea Ana Busuioc din Sălciva.„Așteptăm acest pod de foarte mult timp. Ocoleam cu mașina cel puțin 20 de kilometri”, afirma, la rândul său, Dănuț Plăveț, din satul Pojoga. „Era bine să avem podul acesta încă de acum 30 de ani. Este bun și acum, pentru că rămâne la copiii și nepoții noștri”, a completat, la cei 84 de ani ai săi, Ion Laz, din Sălciva.
Lege pentru 
căpșunari

Deva (T.S.) - Persoanele care lucrează în străinătate și au în România minori în întreținere sunt obligate să informeze serviciile publice de asistență socială despre situația acestora. Guvernul a adoptat normele motodologice de a- plicare a legii privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Astfel, pe lângă celelalte documente cerute cetățenilor este necesar și un document furnizat de Serviciul Public pentru Asistență Specială care să certifice că tutorii au anunțat autoritățile asupra faptului că lucrează în afara țării. Această lege vine ca urmare a problemelor grave eu care se confruntă minorii lăsați nesupra- vegheați acasă.

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:sanda.lupean@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:tiberiu.strora@informmedia.ro


miercuri, 30 august 2006
1698 - A apărut, la lași, prima scriere filosofică 
romănească - .Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea 
sau gludartul sufletului cu trupul" de Dim it r ie Cantemlr.

1881 - Primul sistem audio-stereo. 
patentat In Germania de inginerul 
francez Clement Ader. __________ _
1940 - S-au semnat la Viena, docu
mentele arbitrajului germano-ltalian 
(Dictatul de la Viena), prin care partea 
de nord-est a Transilvaniei (43.492 kmp

fi 2.f’i67.000 de locuitori, ta majoritate români) era luată 
României șl predată Ungariei horthyste._________________
1940 - A murit fizicianul englez Sir Joseph John Thom
son, descoperitorul electronului ta 1897, laureat al Pre
miului Nobel pentru Fizică pe anul 1906 (n. 1856).
2003 - S-a stins din viată actorul american Charles Bron
son (foto) (pe numele său adevărat Charles Buchinsky), 
la. vârsta de 81 de ani (.The Magnificent Seven").

Vremea va deveni în general instabilă și se va răci ușor. Cerul va fi mai mult noros și vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile vor fi cuprinse intre 20 și 27 de grade.
Prognoza pentru două zile
Joi. Cer noros, averse de ploaie. Maxima va fi de 28°C, iar minima de 20°C.
Vineri. Cer noros, averse de ploaie. Temperatura maximă 29°C, iar minima de 21°C.

F 1-1 
îsa ft —7 Tre» 

■®Sr f

DomoM ► î ►

Ti 

■Sta

T

► Y Jqjkel
tartari

►

r ►
fel

► Aduni

T ■*" o*» 
rJBU 

A|»

t

Un nume tatăl*
PanUtoiM---A- .A» strtcRV

▼ Aratar
Cap*

f CM*VW

A

I

Fl
►

►

1ir
►

f

Calendar Ortodox__________________
Sf. Alexandru, loan și Pavel cel Nou, Patriarhii Constan 
tinopolului.

Berbec .. ,, .
Zi bună, în cart totul vi m«rg« din pito,
•ctivitațilt noi șl relațiile cu pârterufil da afaceri. Ei» o 
perioada în care puteți rezolva orice problem! financiară..

Taur .... ____ ___________
Dimineața Intervin evenimente nepravlzuta șl mi vl puteți! 
respecta programul. Nu vl îngrijorați, pantru ci achlmbirlle 
sunt, în general, favorabilei

Gemeni
ZI favorabili studiului, cilltorlllor ta Interes personal șL. 
comunicării. Optimismul fl ambiția ni ajută si treceți mal 
ușor peste o deziluzie sentimentală.
Rac ____ ________ ____  **•

Aveți noroc fl reușiți si treceți pește orice obstacol. Puteți 
si terminați cu bina aproape orice vi propuneți. Este o zl 
bună pentru studii aprofundate, examene fl lucrări.

Leu ______________ __ ....
Vă puteți îmbunătăți considerabil situația financiară. Aveți 
oca2la să obțineți cu ușurință mici căfflgurl, atât de la ser
viciu, cit șl de pe urma unei afaceri.

Ypdoarl
Dimineață vl se oferă ocazia si demarați o afacere. Vi 
sfătuim să nu vă grăbiți, ca să nu luațl o hotărâre grefltl. 
Relațiile cu persoana Iubiți sunt foarte bune.

Dacă vă aflațl în fața unei dileme cu privire la o mică 
afacere, vi sfătuim să nu ezitați. Aveți ocazia să căștigațl 
o sumă Importantă. Nu neglijați probiemela do serviciu.

Scorpion
Dimineață vă preocupi anumite probleme Juridice legate 
de afaceri. Sunteți nevoit să alergați puțin, dar rezultatele 
sunt pe măsuri. O să faceți niște cheltuieli (W.

Calendar Greco-Catollc_____
Ss Alexandru (+ 336), loan (+ 577) și Pavel cel Nou (+ 
784), patr. Const.

Calendar Romano-Catolic _ ___ ________ ___
Sf. Felix, pr. m.

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: M - H - BIS - COSARI
- MA - HORN - SEF - CORB - 
AMAR - RT - OP - Dl - RA - DRAC
- C - TUS - SUTA - FIR - LATA - 
U - ABATUTI - SO - RIO - A2 - 
ACU - RARA - SCANA - HN - R - 
LEITA - STOP

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Dl»p»wrat apâ rsca 227087
Dispecerat apâ caldâ'517808
Dlspacarat Electrica 929
OffiMwrat 21)7651
infOTiptii CFR 212726
US9HW ............ 112
Pynolart 3S1
Jandarmerie 956
OK
0 jac. ho zr 214971
Deranjamente lift 235090

A»*
Furnizarea apei va fi întreruptă ta Deva, între orele 8 și 
12, pe străzile Zamfirescu și Nicolae lorga.

Gaz_________________ ' .
Astăzi, nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazu

lui metan ta Deva.

Șnergte ■.‘■cnică___________ ________
Astăzi, nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice ta Deva.

Salată de ton cu crutoane 
și piper

Ingrediente: 1 salată verde, proaspătă, roșii Cherry, felină, 1 conservă de ton în sos propriu, sucul de la o lămâie, piper negru praf, sos de salată (opțional), crutoane.
Preparare: într-un castron se pun 2-3 foi de salată verde și 2-3 roșii. Se rade un pumn de țelină. Se deschide conserva de ton și se amestecă 2 linguri de ton cu felina, sucul de lămâie și piperul. Se presară câteva frunze de ierburi aromate. Amestecul se pune

8:10 Nu .ști nidodată prea
▼ H tânăr! (comedie, SUA, 

1955).
1035 50 de ani de divertis

ment ta 50 de emisiuni 
(r)

1130 Bucuriile muzidl.
Tenorul Ionel Voineag j 

12X15 Misterele din Sankt ; 
1 Petersburg (r) (ep. 42) • 

13:00 Vreu sâ fiu... cu ttsy și
Bltsy(r)

1330 Desene animate: Club 
Disney (SUA)

1450 Jurnalul TVR. Sport ‘ 
Meteo

1430 Corry și restul lumii (r) 
El (ep. 39)

15:30 Oameni ca noi (r).
Prezintă Dana Rusu

1650 Conviețuiri. Magazin 
pentni alte natio
nality

17:00 Cony și restul lumii 
B(ep. 40, comedie, SUA) ,

1730 Doctor Becker (ep. 17, , 
B comedie, SUA, 1998)

18:00 Misterele din Sankt
0 Petersburg (ep. 43)

19:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

700 Știrile ProTV. 
Ca se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr șl neliniștit
B(film serial, reluare)

10.00 Furia cerului
O (film, reluare)

12.00 waiker, poirpsc texan 
ll(s, r). Cu: Chuck No

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

13.00 Știrile ProTV 
1450 0 singură șansă 
*Q(film artistic, dramă,

SUA, 2005).
Cu: Jami Gertz, Ernie 
Hudson, Stacy Mead
ows, Sicily, Trent 
Cameron. R.: Andy 
Wolk

1600 Tânăr și neliniștit
▼ B(film serial)
1700 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Familia Bundy

B(film serial)
1830 La Bloc (r)
1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

6.00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei 
cu Mircea Badea.

7:00 Știri 
9:00 In gura presei 

(reluare). 
Revista presei cu 
Mircea Badea.

j 10:00 Concurs 
interactiv

; 11:00 Anastasia
BI (film serial, dramă, 

Rusia, 2003). 
Cu: Elena 
Konkova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov 

1200 Secretul Măriei 
r B(film serial) 
’ 13:00 Observator 
j cu Simona Gherghe
; 13:45 Divertisment 
i (reluare)
i 1600 Observator

17:00 Zodia fluturelui 
(talk-show) 

1900 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport .Meteo

i
i

peste foile de salată verde și se adaugă crutoane, după preferință.

Poftă bună! (Foto arhivă)

’(3 Neveste disperate (s). 
’“Cu: Teri Hatcher, Mar

cia Cross, James Den
ton, Eva Longoria 

21:10 Festivalul National al 
Cântecului și Dansului 
Popular Românesc, 
MAMAIA 2006. Con
curs (0 

22:50 Jurnalul TVR 
23:10 Festivalul National al 

Cântecului și Dansului 
Popular Românesc, 
MAMAIA 2006. Con
curs (II)

0:10 MAMAIA 2006.
Vedete în recital

120 Societatea Vigilance 
g (thriller. Franța, 2004). ;

Cu: Albert Dupontel, 
Jean Dujardin, Franțois 
Berleand, Claude Per
ron. R.: Nicolas 
Boukhrief

300 Jurnalul TVR (r) 
Meteo, Sport 

3:50 Seniorii din Harlem (r)

2030 Autostrada exceselor
, 3g(comedie/acțiune, Ger- : 

mania/Luxemburg, 
2004). Cu: Luke 
Wilkins, Niels-Bruno 
Schmidt Kristian 
Kiehling, Alexandra 
Neldel. R.: Michael 
Keusch

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

Vreau să fiu mare 
2400 Renegatul (ep. 2,
Q acțiune, SUA, 1992). 

Cu: Lorenzo Lamas, "f 
L.Q Jones, Geoffrey 
Blake, Mike White, 
Kent McCord. R.: 
Stephen J. Cannell

100 Familia Bundy (r) 
. 130 Meseriașii (r)

135 Omul care aduce 
cartea (r)

200 Știrile Pro Tv
300 Autostrada exceselor | ' 

(film, r)
5.00 La Bloc (r)

20:45 Divertisment 
Dragostea la Antena 1 
(retrospectivă)

23:00 Observator
cu Letiția Zaharia. port 

2400 Eleanor Roosevelt 
Q (dramă, SUA, 1982).

Cu: Jean Stapleton, 
Kabir Bedi, Jeff Mar
cus. R.: John Erman 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 întâmplări hazlii (s) 
400 Stagiarii (s) 
530 Aproape perfectă 
O (film serial).

Visează să avanseze... 
Și nu-i va lăsa pe 
snobi să-i pună bețe-n 
roate. în spatele 
fiecărei femei de suc
ces se află o ceată de 
"târâtoare" care-i vrea 
slujba. Claudia 
"Claude" Casey 
devine peste noapte 
asistenta prezentatoru
lui de știri Will Butler.

s

Săgetător _ ______________
Astăzi aveți noroc la examene. Puteți si luațl decizii Impor
tante, cu bătaie lungi în viitor. Dlmlntați aflațl d veți ple
ca într-o delegație. Păstrițl-vă opdmtomull: - - - '
Capricorn___ _______________________________

Schimbările da la serviciu vl oferi ocazia si Vi asumați noi 
responsabilități. Șefii fl colegii vl apreciază inițiativele. Spre 
seară s-ar putea să primiți vești bune de le o rudă.

Vărsător ........................ _ *
Vă puteți ocupa de sfeceriși aveți ocazia să finalizați luci. 7 
începute mal demult. Sunteți bine dispus fl luațl decizii 
corecte cu privire la problemele financiare.

Pești ......... .. ....... ........... ........................... _____
Sunteți optimist, ceea ce vă ajuți sl depășiți mal ușor gri
jile de zl cu zl. După-amlază faceți planuri de călătorie 
împreună cu întreaga familie.

'* Twi t
I f 

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
630 Visuri fără preț (r) 830 La 
Tormenta (r) 9:30 Ciocolată cu ! 
piper (s) 1030 Iubirea mea, 
păcatul (s) 1230 Minciuna , 
(serial, Mexic, 1998) 1330 
înger sălbatic (s) 1530 Visuri 
fără preț (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de ’ 
acasă 1830 Rebelde (s, Mex
ic, 2004) 2030 La Tormenta 
(s) 2130 Tărâmul pasiunii (s) ,

ANTENA 1 DEV-
805 Călătorie în Balcani (doc.) 
900 Sărutări furate (r) 10.00 
Centrul de frumusețe (p. 2) 
1145 Caracatița (s) 1230 
Dragul de Raymond (r) 1300 
Școala părinților (doc. r) 1400 
Fergus McPhail (s) 1430 
încurcăturile lui Zack (s) 1500 ■ 
împreună în Europa 1600 Jur
nalul TVR (r) 1630 Germania 

în lung și-n lat (r) 1700 Omul 
între soft și moft 1735 Săru
tări furate (s) 1830 Ulița spre 2230 Bărbatul visurilor mele > 
Europa 1950 Natură și Aven- " ...................
tură 19:30 Dragul de Ray
mond (s) 20:00 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (doc., Anglia, 2001) 
2035 Caracatița ($) 2130 Ora 
de știri 2230 Canibalii 035 
Futurama (d. a.) 105 Lumea 
de aproape (r) 135 Iubiri și 
secrete (p. 3) (film, r) 3:20 
Omul de lângă noi (r)

(s) 23:30 Celebritate (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 * 
Căsătorie de probă (r) 200 De 
3x femeie (r) 400 Poveștiri 
adevărate (r) 445 Dorința js)

TV
............................... 1

730 Sport, dietă și o vedetă 
(r) 8:00 Sport cu Florentina 
840 Mariana - Prețul inocen
ței (r) 940 Sunset Beach (s) ! 
10:40 Dragoste și putere (r) 

830 Revista presei 900 Dimi- 1130 Tele RON 13:00 Garito 
neața cu Răzvan și Dani 1030 - p. I+II16O5 Dragoste și pu

tere (s) 17:00 Camera de râs 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r)' 
1800 Focus 1900 Mariana - 
Prețul inocenței (s, Venezuela, 
2003) 2000 7 bAni de-acasă .

neața cu Răzvan și Dani 1030 
Căsătoriți pe viață (serial, 
SUA, 2001) 1135 Desene ani
mate: Mr. Bean 12:00 Quizzit 
13:00 țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 1430 2030 Cash Taxi 2100 Kiss Ad- 
Nu suntem blonde (r) 15:30 A 
treia planetă de la Soare (s) 
1600 Naționala de bere 1630 
Cuscrele (s) 1730 Docul 13 (s) 
1830 Știri Național TV 2000 
Taxi Driver 2150 Pitici de vară 
22:00 Știri Național TV 2230 
Film artistic

venture 2200 Totul despre sex 
(s) 2230 Focus Plus 2330 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 2400 
Sex, dragoste și secrete (s) 
1:00 Focus (r)

6:00 Apropo TV 9:15 Droopy, 
maestrul detectiv (s, r) 10:20 
Echipa de elită (r) 1145 Ter
apie intensivă (r) 12:45 Echipa 
de elită (r) 13:45 Droopy, 
maestrul detectiv (s) 14:15 
Krypto, câinele erou (s) 1445 
Echipa de elită (s) 1600 Echipa 
de elită (r) 18:00 Echipa de 
elită (s) 1900 Terapie intensivă 
(s) 2000 Echipa de elită (seri
al) 22:00 Furie ucigașă (acțiu- 
ne/SF, SUA, 1982) 0:15 Twin 
Peaks (s) 1:15 Reds (dramă/ 
biografic, SUA, 1981).

9:00 Verissimo 10:00 Euro- 
maxx (r) 1030 Euroblitz (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Euromaxx (do
cumentar) 1230 Teleshopping 
1305 Briefing (r) 1400 Tele
shopping 14:35 Lumea cărților 
1500 Teleshopping 1535 Eu
roblitz: Cinema (r) 1600 NYPD ’ 
Blue (r) 1800 6! Vine presa! 
20:00 NYPD Blue (serial po- ■ 
lițist, SUA, 1993). Cu: David 
Caruso, Dennis Franz, Sherry 
Stringfield, James MacDaniel 
22:00 Film artistic românesc 
2400 Știri. Emisiune informa
tivă 0:15 NYPD Blue (s, r) 2:15 
6! Vine presa! (r)

06.30-07.00 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

HBO
950 Adevărul șl alte mindunl 
(comedie, Spania, 2004). 
10:30 Aventurile Iul Ociee 
Nash (aventuri, SUA, 2002). 
1255 Micul Inventator (ani
mație, Japonia, 2004). 14:10 
Cinema, dnema, cinema 
(SUA, 2006) 14:35 Preotul, 
rabinul șl fete (romantic, SUA, 
2000). 16:40 Bona de la 
Forțele Speciale (comedie, 
SUA, 2005). 18:15 PhlUp Mar
lowe (comedie. Cehia, 2003). 
2050 Alexandru (aventuri, SUA, 
2004). 22:50 Fascinație (thri
ller, Germania, 2004).

1050 Realitatea de la 10:00 
1130 Realitatea bursieră' 
1250 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumeal 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumeal 17:00 Rea
litatea de la 17:00 1745 Edi
torii Realității 1850 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:00 2150 Realitatea de la 
21:00 21:15 100% 2155 Pri
ma ediție 2250 Oamenii Re
alității 23:15 Realitatea all-

DISCOVEfrf
850 Poveștile celor care nu 
mai sunt Marilyn Monroe 950 
Motociclete americane 1050 
Spectacolul rulotelor 1150 Ma- ' 
nevre pe scară mare 1250 Mo
tociclete americane 1350 Spi
onii 1450 Poveștile celor care 
nu mai sunt Marilyn Monrbă 
1550 Confruntări și fiare vechi 
1650 Brairaac Maniad ai știin
ței 1750 Curse 18:00 Auto 
mobile americane recondițio
nate 1950 Manevre pe scară 
mare 2050 Vânătorii de mituti 
2150 Motociclete americane 
2250 Hoții trupurilor noastre 
2350 Aglomerație în aer 2450 
Big Daddy Kustomizer
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Vine vremea ghiozdanului
UN SI1E RE XI: 
www.femina. rd

■ Librăriile și magazi
nele de papetărie sunt 
cel mai des vizitate în 
această perioadă.

CăLIN BicAzan

Deva (I.J.) - Cel mai nou portal pentru femei. Puteți afla 
informații despre dragoste, sex, frumusețe, sănătate, 

!■ modă, familie, copii și tot ce este interesant pentru femei.

în județ____________________________________
DN 7 Simeria - Orăștie - Limită cu județul Alba
DN 68A Dobra - Limită cu județul Timiș
DN 7 Vețel - Ilia - Limită cu județul Arad 
în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Str. Horia - Str. Mihai Eminescu - Calea Zarandu- 
lui

CURS VALUTAR BNR - 30.08.2006
• 4 j s 4 4 444.444444444..

1 euro 3,5292 lei
1 dolar 2,7548 lei
1 liră sterlină 5,237 lei
1 forint 1,0128 lei

Prefectura Județului Hunedoara:_________ _____ _
Aurel Dan Pricăjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moioț, președinte

Primăria Municipiului Deva:
09.00-12.00

1 '

Mircia Muntean, primar

Primăria Municipiului Orăștie:

09.00-12.00

Teodor Iordan, secretar 09.00-11.00

începând cu ora 09.00

Deva - Pregătirile pentru începutul noului an școlar au intrat în linie dreaptă atât pentru copii cât mai ales pentru părinți. Magazinele de specialitate și cele universale se întrec în oferte atractive, atât din punct de vedere al prețului cât și al calității. Depinde de gusturi și de buzunare. Financiar, piesa de rezistență pentru părinți o constituie prima clasă de început a fiecărui ciclu școlar. în acest caz cumpărăturile încep de la zero. „Cel puțin la clasa I așa se întâmplă. Părinții cumpără toate cele necesare copiilor, începând de la stilou, creioane, acuarele și terminând cu ghiozdanul”, spune librarul Adriana Grecu.
Strict necesarPărinții care au experiența cumpărăturilor din anii tre- cuți se rezumă doar la achiziționarea strictului necesar. „Noi mai avem rechizite din

Puțin peste două săptămâni va începe școala pentru elevii din ciclul preuniversitar (Foto: t. Mamceilalți ani școlari. Astăzi am cumpărat doar un penar, câteva caiete de română și matematică, creioane și un stilou, prețul lor a depășit 38 de lei”, spune Mariana Dom- nariu.Prețurile nu sunt ridicate și variază în funcție de cali

tatea produsului. Cumulată, suma poate deveni usturătoare pentru cumpărător, dacă ne gândim că un ghiozdan de calitate poate ajunge până la 200 lei. O mare parte a părinților lasă cumpărăturile pentru o dată ulterioară când știu exact ce au nevoie copi

ii la clasă.„Indicațiile profesorilo sunt concrete în ceea ce pri vește gama de produse nece sare la școală. Aștept ca îi fiecare an prima zi de școală Atunci știm exact materiile ș necesarul de caiete”, adaug: Mariana Domnariu.
4,9 lei
15 lei

de la 1 la 6,9 lei 
de la 1,5 la 5,5 lei 
de la 3,5 la 18,5 lei

3) Prețuri speciale _ ___ _____
Atlas geografic școlar 12 iei
Enciclopedia de geografie 85 lei
Enciclopedia istoriei lumii 80 lei
Atlasul lumii pentru copii 60 lei
Enciclopedia generală pentru copii 45 lei

Primăria Municipiului Brad:
Florin Cazacu, primar

Primăria Municipiului Hunedoara:
Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00

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.

2 3 8 5

7
9 3

5 9
6

3 9 4 7
2

4 8 3 2
8 1 4

2 6 3
1 8 5 9

Soluția jocului din 
numărul precedent

1 4 2l 8 7 9 6 3 5
6 8 5 2 4 3 9 7 1
7 3 9< 5 1 6 8 2 4
4 9 6 3 5 8 7 T 2
2 1 8; 7. 6 4 3 5 9
3 5 7l 9 2 1: 4 8 6
8 2 3 4 9 5i 1 6 7
9: 7 1Î 6 8 2 5 4 3
5 6 4; 1 3 7i 2 9 8

1) Caiete șLcoperțe
Caiete - 40 pag. 0,6 lei

- 48 pag. 0,7 lei
- 60 pag. 1,2 lei

Caiete studențești
- 48 pag. 1,8 lei
- 80 pag. 2,9 lei

Blocuri de desen
- format A4 de la 1 la 2,9 lei
- format A3 de la 1.5 la 4,5 lei

Vocabular 0,5 lei
Coperte pentru caiete de la 0,5 la 0,7 lei
Coperte pentru caiete
studențești 1 leu
Coperte caiet A5 1,3 lei
Coperte pentru cărți 1 leu
Copertă pentru carnet 0,8 lei

A TA CONTEAZĂ: E
7» -.

Nu mi se pare normal. Nu e un lucru firesc.
Paul Coste, 
Deva

2) Stilouri și creioane
Stilou Herlitz
Stilou A pentru începători 
Carioca
Truse de geometrie 
Penare goale
Penare dotate
(carioca, creioane colorate, 
rezerve de stilou, 
liniar, radieră) 
Creioane 
Creioane cerate 
pentru copii 
Radiere
Set creioane colorate 
Acuarele 
Ghiozdane

de la 16,5 la 31 lei 
de la 0,5 la 0,7 lei

. de la 0,9 la 1,7 lei 
de la 0,6 la 1,2 lei 
de la 1,9 la 65 lei 
de ia 2,5 la 15 lei 

de la 20 la 200 lei

preoții care au colaborat cu se<
i t J J t 4 J J J J i t .... t f i t t 2 j".j

Mi se pare o inițiativă bună.Depinde ce măsuri se vor lua.
ana Ionescu, 
Deva

Nu prea știu despre acest subiect. Cred că nu e bine.
Florica LAZăR, 

I Deva

Nu sunt de acord. Este o aiureală.Categoric nu e bine. Probabil că nu e bine. Nu prea cunosc acest subiect.
Beni Ferencz, 
Deva

Nicoleta Isac, 
Deva

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

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

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

"Cuvântul liber" și nici cititori de probă.

Numele___________________________________________________________________Prenumele_____________________________ _________________________________Adresa la care doresc să primesc ziarul:Strada __ __________________________________________________________________Nr.____________ Bl.____________________ Sc._________ Ap. __ ____Localitatea_______________________________________________________ _Telefon (opțional) _ __________________________________________________
DA Q vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
liiai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

http://www.femina
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Primă electorală în consilieri• Răsturnați, loan S., de 56 de ani, din Vulcan, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și într-o zonă din localitatea Petroșani s-a izbit de o grămadă de nisip, răsturnându- se de mai multe ori. în urma impactului a rezultat rănirea gravă a pasagerei Lidia K., de 21 de ani, din Vulcan. (I.H.)
• Distrugere și furt calificat. Mihai U., de 46 de ani și loan O., de 40 de ani, ambii din Petrila, împreună cu Florin A., de 19 ani, din județul lași, au fost prinși în flagrant de Poliția T.F. Simeria Triaj sustrăgând un cablu din cupru de 74 metri de la instalația de semnalizare a gării Bănița. (I.H.)

Premieră la 
Vulcan

Vulcan (MF) - Locuitorii din coloniile minerești aflate la periferia municipiului Vulcan vor beneficia, pentru prima dată în istoria lor, de apă potabilă și canalizare, în urma unui program de investiții derulat de autoritățile locale. Viceprimarul municipiului Vulcan, Angela Stoica, a declarat ieri că peste 4.000 de oameni vor avea beneficii de pe urma acestui proiect, pentru care vor fi alocați 590.000 de lei din bugetul local. „Suma reprezintă doar 15 procente din suma totală, dar am obținut, printr-un proiect întocmit de reprezentanții Primăriei, banii cu care să introducem apa potabilă și să facem canalizarea în trei dintre cele mai sărace cartiere ale municipiului Vulcan”, a spus Stoica. De aceste utilități vor beneficia aproximativ 3.000 de oameni care locuiesc în Cartierul Sohodol, circa 800 de persoane din Colonia Cocoșvar și aproximativ 500 de familii din cel mai sărac cartier din Vulcan, Colonia de Jos.

Interpelare
Deva (D.l.) - Con
silierul local Andronic 
Teban, în cadrul 
ședinței de ieri a CL 
Deva, a făcut o inter
pelare la adresa com
partimentelor de spe
cialitate din cadrul 
Primăriei, prin care 
solicita lămuriri 
privind funcționarea 
unui restaurant în 
imediata vecinătate a 
unei unități de 
învățământ. „Doresc 
să ni se comunice 
dacă restaurantul 
care funcționează în 
fosta clădire a Rom- 
telecom, lipit de zidul 
Colegiului „Transilva
nia" și la nici 20 de 
metri de intrarea în 
școală, are 
autorizație de 
funcționare. Iar dacă 
are, cum de s-a per
mis comercializarea 
de băuturi alcoolice 
în imediata 
vecinătate a unei 
unități școlare?", a 
declarat Teban. 
Răspunsul celor din 
cadrul Primăriei a 
fost unul evaziv. „Nu 
pot să spun cu sigu
ranță, dar cred că 
autorizația a fost 
emisă deoarece se 
specifica în cerere că 
în acel restaurant nu 
se vor vinde băuturi 
alcoolice. O să veri
ficăm care este acum 
situația", a precizat 
Ludovic Szots, direc
tor în cadrul Primăriei 
Deva.

■ PD propune consilieri 
din oficiu pentru par
tidul din care face 
parte primarul.

Daniel I. Iancu_______________
danlel.iancu@lnfoemmedia.ro

Deva - Conducerea Partidului Democrat are în vedere modificarea legislației actuale, astfel încât primarii să fie aleși prin vot uninominal, iar consilierii locali și județeni prin vot preferențial pe liste. Biroul Permanent Central al PD a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că va propune introducerea unei „prime electorale” pentru partidul din care face parte primarul ales, pentru a se putea crea mai ușor o majoritate în consiliile locale. Decizia Partidului Democrat a fost anunțată în con
Risc de anticipate la Orăstioara
■ Primarul din Orăștioa- 
ra de Sus, Aurel Tămă- 
șoiu, se află din luna 
mai în concediu medical.
Daniel I. Iancu_______________
danlel.iancu@lnformmedia.ro

Orăștioara de Sus - Mai mulți locuitori din comuna Orăștioara de Sus ne-au semnalat faptul că primarul localității, Aurel Tămășoiu, nu își mai poate îndeplini atribuțiile ce îi revin. Se pare că Tămășoiu se află în concediu medical din luna mai a.c., conducerea Primăriei fiind asigurată de către vicepri

Trasee refăcute în Retezat
Munții Retezat (D.L) - Un număr de 11 rangeri voluntari și doi rangeri de la DSD - Administrația Parcului Național Retezat (APNR) au desfășurat în ultimele zile o serie de acțiuni în cadrul Parcului Național Re- I tezat. Ei au curățat și marcat traseul Lunca Berhina-Crucea Trăsnitului și au construit o punte nouă peste Lăpușnic, pentru a face mai ușor accesul în Poiana Pelegii. în perioada următoare se dorește îmbunătățirea marcajului și la alte trasee, precum și înlocuirea unor plăcuțe și săgeți indicatoare. Rangerii voluntari au vârste cuprinse între 13 și 29 de ani și provin din Hunedoara, Deva, Rapolt și Ghelari. Ei au absolvit cursurile de rangeri voluntari organizate în iarnă de APNR și Asociația Rangerilor din România (ARR) ca parte a proiectului PHARE „Management și promovare pentru ariile protejate”, proiect derulat prin ARR în parteneriat cu Parcurile Naționale Apuseni și Retezat.

Pozele trimise de cititorii noștri, făcute fie cu aparatul foto digital, fie cu mobilul, vor apărea in Cuvântul liber (Foto: Feher Jozsef)

Fii chiar tu reporter la Cuvântul Liber!

Lacuri în Munții Retezat(Foto: cp

■ Fotografiile și știrile 
trimise de cititorii 
noștri vor apărea în 
Cuvântul liber.Ai asistat la un accident și ai făcut poze cu aparatul digital sau cu telefonul mobil? Ai acum șansa ca pozele tale să apară în ziarul nostru! Poți deveni reporter Cuvântul liber trimițându-ne prin e-mail pozele, împreună cu o scurtă explicație despre evenimentul la care ai fost prezent.Fotografia făcută de tine va apărea, alături de numele tău, în paginile ziarului nostru, după ce noi vom verifica știrea dată de tine. Ai, astfel, ocazia să devii reporter Cuvântul liber, în adevăratul înțeles al cuvântului.
Reporter la CuvântulCele mai interesante poze sunt, desigur, cele de la accidente sau incendii, însă ne interesează fotografii și de la alte evenimente, mai ales dacă sunt ieșite din comun, însă, atenție! Fotografiile trebuie realizate exclusiv în locuri publice, respectând dreptul la viață privată al cetățenilor. 

textul în care mai mulți primari s-au declarat nemulțumiți de faptul că nu își pot realiza proiectele din cauza o- poziției manifestate de consilierii opoziției. Primarii hune- doreni apreciază ca pozitivă o asemenea propunere, deși spun că nu au probleme cu a- probarea proiectelor pe care le inițiază.
SusținereCarol Schreter, Petroșani (PD): „La Petroșani, avem o majoritate bună, astfel încât nu sunt probleme. Inițiativa conducerii Partidului Democrat mi se pare bună, pentru că este normal ca inițiativele primarilor, care fac parte din programul său față de comunitate și cetățeni, să fie aprobate”.Florin Cazacu, Brad (PSD): „Eu consider pozitivă această 
marul Viorel Bodea. în acest sens, am solicitat o opinie Prefecturii Județului Hunedoara, care se ocupă cu respectarea prevederilor legale și în acest domeniu. „în cazul în care un primar nu își poate îndeplini atribuțiile timp de șase luni, secretarul unității administrativ-teritoriale respective are datoria de a înștiința Instituția Prefectului, urmând ca aceasta, după constatarea situației, să organizeze alegeri locale. Am aflat și noi că primarul din Orăștioara de Sus este bolnav de mai multe luni, însă după câte știm, în luna iulie el și- a întrerupt concediul medical

Fotografiile realizate de cititorii noștri pot fi trimise prin e-mail, sau aduse direct la redacție
(Foto: Feher Jozsef)Imaginile vor fi trimise pe adresa de e-mail cuvantul@informmedia.ro, de preferință în format JPEG, alături de câteva rânduri care să cuprindă informații privind ce s-a întâmplat, locul

Florin Cazacu Carol Schreter Radu Păun Juraprevedere, pentru că este necesar ca programul primarului să fie agreat și de consilierii locali. Este evident că acest lucru se va petrece cu atât mai mult cu cât vor fi mai mulți consilieri din același partid”.Radu Păun Jura, Simeria

Attila Dezsiși s-a prezentat un timp la Primărie. O să vedem cum evoluează în continuare situația”, ne-a declarat ieri subprefectul județului Hunedoara, Attila Dezsi.

(localitatea, strada), precum și Atenție! Atât în cazul fo- data (ziua, ora). tografiilor, cât și al informa-De asemenea, trece la țiilor, anonimele nu vor fisubiectul e-mailului: „Reporter Cuvântul”, pentru ca informațiile trimise de tine să fie tratate cu prioritate.

(PNL): „Peste tot în Europa se folosește această primă electorală. Este un fapt normal, pentru a-i da posibilitatea primarului de a-și duce la îndeplinire programul, astfel încât nu pot să nu fiu de acord cu această inițiativă a colegilor democrați”.
Conclav PSD .București (D.I.) - Conducerea centrală a PSD a stabilit ieri convocarea unei întâlniri a primarilor și aleșilor locali ai partidului, la București, pentru o dată care urmează a fi stabilită, scopul fiind mobilizarea de partid și acuzarea abuzurilor actualei puteri. Principalul obiectiv al a- cestei acțiuni este adoptarea unei rezoluții în care social-democrații să-și expună ideile referitoare la descentralizare și dezvoltare regională.

luate în considerare.Nu poți deveni reporter Cuvântul liber dacă nu-ți dai numele!

mailto:danlel.iancu@lnfoemmedia.ro
mailto:danlel.iancu@lnformmedia.ro
mailto:cuvantul@informmedia.ro


CS Quasar este in Liga I!

Câmpeanu la atac. Pilotul brădean Mihai Câmpeanu va participa, la finalul săptămânii, la Tg. Jiu, la etapele 7 și 8 ale Campionatului Național de Viteză pe Traseu Montan, cu obiectivul de a câștiga cursele. (C.M.)
• Ghencea, gata de Ligă. Firma angajată pentru refacerea stadionului din Ghencea a anunțat că lucrările vor fi încheiate sâmbătă, 2 septembrie. Investiția de la stadionul echipei Steaua este de aproximativ 5 milioane de euro și a cuprins modernizări la vestiare, gard, sălile de conferințe și refacerea gazonului. (C.M.)

■ Deși a ocupat locul 
cinci în ediția trecută în 
Liga a ll-a. Quasar 
Deva a ajuns în Liga I.

Valentin Neagu
valentin.neagu@tnformmedia.ro

Deva - începând din ediția 2006 - 2007 a Ligii I la fotbal în sală, municipiul Deva va avea două echipe la acest nivel. Acest lucru s-a întâmplat doar de puțin timp, când, nou promovata, FC Rîmnicu Vîlcea, s-a retras din competiție. întrucât, echipele clasate pe locurile trei și patru în ediția trecută a ligii secunde nu s-au înscris în Liga I, Quasar a ajuns la acest nivel al întrecerilor.„Oricum, obiectivul nostru era să promovăm, dar în
Florin Stancu revine în Liga I dar în tricoul formației Quasar.ediția viitoare. Am ajuns cu un an mai devreme, iar acest lucru ne bucură. Suntem conștienți că va fi foarte greu,

dar avem încredere în dăruirea și forța noastră în joc” - ne-a declarat ieri Marius Sîrbu, tânărul tehnician al echipei.Desigur, pentru deveni, noul sezon va fi foarte dificil. O recunosc chiar ei, pentru că au fost luați cam pe nepregătite. Transferuri nu se mai pot face, pentru că prima partidă va avea loc deja sâmbătă, de la ora 18, la Sala Sporturilor din Deva. Adversar va fi Eurolines București, una dintre echipele puternice al campionatului. Al doilea meci va avea loc în același loc, dar cu... CIP Deva, campioana României. Cu toate acestea, obiectivul noilor promovați este „meținerea în primele 10 locuri ale clasamentului” - preciza antrenorul.
Agrocompany surprinde 
din nou

Băcia (C.M.) - Câștigătoarea campionatului județean din sezonul 2005-2006, Agro- companj^Băcia, promovată în vară în Liga a IV-a (Divizia D) a continuat, ieri, seria surprizelor plăcute pentru suporterii săi. Formația antrenată de Gheorghe Cornea a controlat autoritar meciul de acasă din etapa a IV-a a Cupei României cu CS Vulcan P* și a eliminat încă o echipă din Liga a III-a, 
f după ce în turul anterior trecuse de FC Sibiu. Agrocompany s-a impus net cu 3-0 (2-0), iar golurile formației din Băcia au fost reușite de Cornea și Bănărescu (dintre care unul din penalty).într-o altă partidă din faza a IV-a a Cupei României, Minerul Lupeni (Liga a Il-a) a pierdut la limită (0-1, gol în minutul 89) meciul cu Minerul Motru (Liga a III-a) și a fost eliminată. Faza a V-a a Cupei României, Ma care vor participa cele 56 de echipe câștigătoare ale jocurilor din faza a IV-a, este programată să aibă loc miercuri, 13 septembrie 2006, ora 16.30.

Mai slabi de înger
■ Mureșul a fost elimi
nată de FC Corvinul 
2005 doar după lovi
turile de la 11 metri.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
ciprian.marinut@iniormniedia.ro

Deva - Ineficacitatea combatantelor a făcut ca partida de ieri dintre Mureșul (Liga a III-a) și Corvinul 2005 (Liga a Ii-a), din faza a IV-a a Cupei României, să se încheie doar după penalty-uri, deși nici una dintre echipe nu are ca obiectiv un parcurs lung în competiția surprizelor. Pe parcursul celor 120 de minute de joc, alert și foarte disputat, ambele formații au irosit numeroase situații uriașe de a marca, printre care și câte o lovitură de la 11 metri de către fiecare dintre echipe. Primul care n-a izbutit să 

marcheze de la punctul cu var a fost corvinistul Tarcea (min. 16) care a tras în transversală, după ce Dăscălescu a fost faultat în careu de portarul Moldovan. La fel de neinspirat a fost și Bițiș (min. 43) de la Mureșul care a șutat slab oferindu-i posibilitatea portarului Pascal să respingă penalty-ul acordat după ce Kiraly l-a agățat în careu pe Bițiș.Irosirea celor două penal- ty-uri a provocat parcă o avalanșă de alte ratări incredibile sau de intervenții salvatoare ale portarilor, astfel că meciul a ajuns să se decidă la proba nervilor tari. Mai slabi de înger au fost devenii care au ratat toate cele trei lovituri (la șutul lui Bud a apărat Pascal, iar Polvrea și Vălășutean au șutat pe lângă), în vreme ce hunedorenii s-au dovedit mai exacți și au punc-

Ordean (plan secund) a marcat golul decisiv pentru Corvinul 2005.tat prin Bunea, Pepenar, Ordean și s-au calificat mai departe.
Mureșul Deva - FC Corvi
nul 2005 Hd 0-3

Au marcat: Bunea, Pepenar, Ordean (toți din lovituri de la 11 metri). De la Mureșul au ratat: Polvrea, Bud și Vălășutean.
Mureșul: Moldovan - Ceau- 

șu, Zaiati, Șuvaina, Vălășutean ■- Bud, Polvrea, Cioca- nia, Velea (70 Manole) - Bițiș, Lintaru (98 Revnic). Antrenor- Gheorghe Barbu.
Corvinul 2005: Pascal - Tătaru (46 Vișan), Hațegan, Kiraly, Crușoveanu (70 Ordean) - Tarcea (58 Pepenar), Mondea, Bunea, Pribac- Sabou, Dăscălescu. Antrenor - Romulus Gabor.
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etapa I, 3 septembrie____________ ____
Moldocor Piatra Neamț - Poli Timișoara 
Athletic Club București - Futsal Municipal Con

stanța:
Energoconstrucția Craiova ■ Clujana Cluj 
ACS Odorheiu Secuiesc - Cosmos Pitești 
Informatica Timișoara - United Galați
Quasar Deva - Eurolines București 
Energia Vulturu Focșani - FC CIP Deva

Etapa a ll-a, 10 septembrie_______________
Futsal Municipal Constanța - Moldocor Piatra Neamț 
Clujana Cluj - Athletic Club București 
Cosmos Pitești - Energoconstrucția Craiova 
United Galați - ACS Odorheiu Secuiesc 
Eurolines București - Informatica Timișoara 
FC CIP Deva - Quasar Deva
Poli Timișoara - Energia Vulturu Focșani

Etapa a III-a, 17 septembrie_________
Futsal Municipal Constanța - Poli Timișoara 
Moldocor Piatra Neamț - Clujana Cluj
Athletic Club București - Cosmos Pitești 
Energoconstrucția Craiova - United Galați 
ACS Odorheiu Secuiesc - Eurolines București 
Informatica Timișoara - FC CIP Deva 
Quasar Deva - Energia Vulturu Focșani

Etapa a IV-a, 4 octombrie________________
Clujana Cluj - Futsal Municipal Constanța 
Cosmos Pitești - Moldocor Piatra Neamț 
United Galați - Athletic Club București 
Eurolines București - Energoconstrucția Craiova 
FC CIP Deva - ACS Odorheiu Secuiesc
Energia Vulturu Focșani - Informatica Timișoara 
Poli Timișoara - Quasar Deva

Etapa a v-a, 8 octombrie______
Clujana Cluj - Poli Timișoara
Futsal Municipal Constanța - Cosmos Pitești 
Moldocor Piatra Neamț - United Galați
Athletic Club București - Eurolines București 
Energoconstrucția Craiova - FC CIP Deva 
ACS Odorheiu Secuiesc - Energia Vulturu Focșani 
Informatica Timișoara - Quasar Deva

Etapa a VI -a, 15 octombrie __
Cosmos Pitești - Clujana Cluj
United Galați - Futsal Municipal Constanța 
Eurolines București Moldocor Piatra Neamț 
FC CIP Deva - Athletic Club București
Energia Vulturu Focșani - Energoconstrucția Craiova 
Quasar Deva - ACS Odorheiu Secuiesc 
Poli Timișoara - Informatica Timișoara

litapa a Vil-a, 22 octombrie_______________
Poli Timișoara - Cosmos Pitești 
Clujana Cluj - United Galați
Futsal Municipal Constanța - Eurolines București

Futsal Liga I, Programul turului - 2007
Moldocor Piatra Neamț - FC CIP Deva
Athletic Club București - Energia Vulturu Focșani 

Energoconstrucția Craiova - Quasar Deva 
ACS Odorheiu Secuiesc - Informatica Timișoara

Etapa a Vlll-a, 29 octombrie_______________
United Galați - Cosmos Pitești 
Eurolines București - Clujana Cluj 
FC CIP Deva - Futsal Municipal Constanța 
Energia Vulturu Focșani - Moldocor Piatra Neamț 
Quasar Deva- Athletic Club București 
Informatica Timișoara - Energoconstrucția Craiova 
ACS Odorheiu Secuiesc - Poli Timișoara

Etapa a IX-a, 05.11.2006_________________
Poli Timișoara - United Galați 
Cosmos Pitești - Eurolines București
Clujana Cluj - FC CIP Deva
Futsal Municipal Constanța - Energia Vulturu Focșani 

Moldocor Piatra Neamț - Quasar Deva
Athletic Club București - Informatica Timișoara 
Energoconstrucția Craiova - ACS Odorheiu Secuiesc

Etapa a X-a, 8 noiembrie_____  ____ __
Eurolines București - United Galați
FC CIP Deva - Cosmos Pitești
Energia Vulturu Focșani - Clujana Cluj 
Quasar Deva - Futsal Municipal Constanța 
Informatica Timișoara - Moldocor Piatra Neamț 
ACS Odorheiu Secuiesc - Athletic Club București 
Energoconstrucția Craiova - Poli Timișoara

Etapa a Xl-a, 19 noiembrie________________
Poli Timișoara - Eurolines Bucureșt'
United Galați - FC CIP Deva
Cosmos Pitești - Energia Vulturu Focșani 
Clujana Cluj - Quasar Deva
Futsal Municipal Constanța - Informatica Timișoara 
Moldocor Piatra Neamț - ACS Odorheiu Secuiesc 
Athletic Club București - Energoconstrucția Craiova

Etapa a Xll-a, 26 noiembrie____________
FC CIP Deva - Eurolines București 
Energia Vulturu Focșani - United Galați

Quasar Deva - Cosmos Pitești 
Informatica Timișoara - Clujana Cluj
ACS Odorheiu Secuiesc - Futsal Municipal Constanța 
Energoconstrucția Craiova - Moldocor Piatra 
Neamț
Athletic Club București - Poli Timișoara

Etapa a Xlll-a, 3 decembrie_______________
Poli Timișoara - FC CIP Deva
Eurolines București - Energia Vulturu Focșani 
United Galați - Quasar Deva
Cosmos Pitești - Informatica Timișoara 
Clujana Cluj - ACS Odorheiu Secuiesc
Futsal Municipal Constanța - Energoconstrucția Craiova 
Moldocor Piatra Neamț - Athletic Club București

mailto:valentin.neagu@tnformmedia.ro
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• Amenințare. în Georgia, poliția investighează o amenințare cu bombă la stadionul național din Tbilisi, care urmează să găzduiască, sâmbătă, meciul Georgia - Franța, din preliminariile EURO 2008. Poliția a blocat imediat accesul în stadionul ce are o capacitate de 65.000 de locuri, după primirea apelului. (MF)
• Cea mai dură. Un jucător de fotbal australian, disciplină considerată cea mai dură dintre toate sporturile, se află în situație gravă, fiindu-i extirpat un rinichi, după ce a fost contrat teribil pe teren, în timpul unui meci. Tom Lonergan, 22 de ani, de la echipa Geelong, a suferit o desprindere a rinichiului drept. (MF)

în schimbul 
lui Ronaldo

București (MF) - Fundașul echipei AS Roma, Cristian Chivu ar putea ajunge la formația Real Madrid în schimbul atacantului Ronaldo, a a- nunțat, marți, site-ul goal.com, citând agenția j braziliană Placar. Sursa citată notează că antrenorul madrilenilor, Fabio Capello, este dispus să-l cedeze pe Ronaldo la Roma, în schimbul unuia dintre fundașii centrali, Cristian Chivu sau francezul Phillippe Mexes.Singura piedică în per- i fectarea acestui transfer este salariul mare al atacantului brazilian. Chivu, aflat în acest moment la echipa națională a României pentru partidele cu Bulgaria și Albania din preliminariile Campionatului European din 2008, a -j- negat în ultima perioadă j faptul că va pleca de la AS Roma pentru a juca la Real Madrid.

Dezmințire Istanbul (MF) - Jean Todt, directorul general al scuderiei de Formula 1 Ferrari, a dezmințit afirmațiile făcute de patronul F1, britanicul Bernie Ecclestone, potrivit căruia pilotul german Michael Schumacher se va retrage la sfârșitul acestui an. „Ecclestone nu are la dispoziție nici cel mai mic element pentru a putea vorbi despre ceea ce a decis Michael, a spus, vizibil enervat, Todt. Michael a ajuns la Ferrari în 1996 și, desigur, într- o zi, el se va hotărî să se retragă. Când va veni ziua respectivă, vom face cunoscut acest lucru", a precizat Todt. Până la lămurirea lucrurilor nu mai este mult timp, Ferrari urmând să anunțe numele piloților pentru sezonul viitor cu prilejul Marelui Premiu al Italiei, ce va avea loc în perioada 8-10 septembrie.
Debut ratat pentru CE

București (MF) - Mijlocașul Rafael van der Vaart va rata partidele pe care echipa națională a Olandei le va disputa cu reprezentativele Luxemburgului și Belarusului în grupa G din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2008, grupă din care face parte și România, a anunțat, marți, site-ul oficial al UEFA. Internaționalul olandez s-a accidentat, duminică, în partida pe care echipa sa de club, Hamburg SV, a terminat-o la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu formația Hertha Berlin, în etapa III-a a campionatului german. Selecționerul Marco van Basten nu a anunțat înlocuitorul lui Van der Vaart în selecționata olandeză. Din grupa G de calificare la Euro 2008 fac parte formațiile României, Olandei, Bulgariei, Sloveniei, Belarusului, Albaniei și Luxemburgului.

Echipa națională a Spaniei s-a cali
ficat, marți, în semifinalele Campionatului 
Mondial de baschet masculin, care se 
desfășoară în Japonia. Spania a învins, în 
sferturile de finală, la Saitama, cu scorul 
de 89-67, reprezentativa Lituaniei.

Andrei Pavel a ratat calificarea
■ După trei ore și ju
mătate de joc, Agassi 
s-a impus în fața româ
nului, dar se va retrage.

New York (MF) - Tenis- manul Andrei Pavel a ratat, luni, calificarea în turul doi la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, fiind învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-7 (4/7), 7-6 (10/8), 7-6 (8/6), 6-2, de americanul Andre Agassi, informează AFP.Agassi, în vârstă de 36 de ani, care și-a anunțat retragerea la finalul acestui turneu, s-a impus după trei ore și 31 de minute de joc. Americanul va juca, în turul doi, cu cipriotul Marcos Bagh- datis, cap de serie numărul 8, care a trecut, cu scorul de

Pavel șl Agassl șl-au dat mâna la final de meci. (Foto: EPA)7-6 (7/1), 7-6 (9/7), 6-3, de germanul Alexander Waske. La finalul întâlnirii cu Agassi, Pavel a declarat că în timpul meciului a suferit de crampe la stomac. „Agassi a jucat bine. Am făcut tot ce am

putut în condițiile în care am avut crampe la stomac. Adversarul meu este în continuare un jucător de calitate și se află într-o formă foarte bună. Sper să ajungă cât mai departe în acest turneu,

deoarece o merită”, a spus Pavel.Pentru participarea la US Open, Andrei Pavel va primi un punct ATP și un cec în valoare totală de 15.000 de dolari.
România, fără Victor Hănescu
■ Accidentarea tenisme- 
nului este mai serioasă 
decât s-a crezut.

București (MF) - După mai mulți ani, pentru prima oară, în echipa de Cupă Davis a României, partidele de simplu nu vor mai fi susținute de Andrei Pavel și Victor Hănescu. La București va avea loc, în perioada 22-24 septembrie, partida România - Coreea de Sud, iar conducerea Federației Române de Tenis caută acum soluții pentru înlocuirea lui Victor Hănescu. După cum se știe, victor este accidentat la spate. Alexe Bardan, vicepreședintele FRT, a declarat marți că deși a fost la doctor, Hănescu nu a putut fi recuperat, accidentarea este mai serioasă, și el nu va juca în Cupa Davis, în această toamnă. Este posibilă

Gary Neiwand, fost 
campion mondial și vice- 
campion olimpic la ciclo- 
cros, a fost condamnat la 
18 luni de închisoare 
pentru hărțuirea fostei 
sale prietene.

Hănescu ratează Cupa Davls.o revenire a lui Hănescu în cursul anului 2007. Deocamdată, conducerea tehnică a echipei României de Cupă Davis analizează care variantă este mai bună pentru înlocuirea lui Victor Hănescu: Răzvan Sabău, Victor Ioniță, Victor 
Formula 1 
■ Anul viitor, în Formula 
1 vor fi doar 17 curse, 
deși reapare Marele Pre
miu al Belgiei.

Paris (MF) - Federația Internațională de Automobilsm (FIA) a dat publicității, marți, calendarul Formulei 1 pentru sezonul 2007, în care reapare Marele Premiu al Belgiei. în viitorul sezon vor fi doar 17 curse, cu una mai puțin decât anul acesta, FIA excluzând Marele Premiu al Europei și pe cel al statului San Marino, acesta din urmă din cauza infrastructurii. Locul de desfășurare al Marelui Premiu al Germaniei, care va avea loc pe 22 iulie 2007, nu

Crivoi, Adrian Ungur sau Horia TecăuLa Timișoara se desfășoară simultan în această săptămână ultimul turneu masculin din Circuitul Internațional al României, (al 18-lea), precum și penultimul turneu feminin.
f

Au refuzat Steaua
București (MF) ■ Jucătorii francezi ai echipei Charleroi, Fabien Camus (mijlocaș, 21 de ani) și Cyril Thereau (atacant, 23 de ani), au refuzat oferta venită din partea campioanei României, Steaua București, a anunțat, luni seară, site-ul oficial al clubului belgian.Sursa citată notează că oficialii celor două cluburi s-au întâlnit duminică seară, după ce Charleroi a fost învinsă, în deplasare, cu scorul de 2-1, de formația KAA Gent, pentru a discuta posibilitatea transferării celor doi fotbaliști, în acest meci, Thereau a

înscris unicul gol al echipei din Charleroi.Antrenorul Cosmin Olă- roiu nu a exclus posibilitatea ca până la 31 august, data limită până la care pot fi achiziționați jucători pentru a fi incluși în lotul pentru Liga Campionilor, Steaua să mai perfecteze câteva transferuri.

Olărolu (Foto: EPA)

Președinte nou 
ales la FIBA

Tokyo (MF) - Bob El- phinston a fost ales în funcția de președinte al Federației Internaționale de Baschet (FIBA),Australianul, în vârstă de 64 de ani, a fost ales pentru un mandat de patru ani și îl va înlocui pe chinezul Cari Men Ky Khing.„Baschetul este al doilea cel mai practicat i sport din lume după fot- p bal, iar rolul meu de președinte îmi oferă - ? oportunitatea de a contribui direct la dezvoltarea pe mai departe / a acestui magnific sport”, a spus Bob Elphinston.
în sezonul 2007

Două Mari Premii excluse (Foto: EPA)a fost stabilit încă, organizatorii urmând să aleagă între Hockenheim, actuala locație, și Niirburgring, gazda Marelui Premiu al Europei. Calendarul Formulei 1 pentru sezonul 2007 este următorul:18 martie: Marele Premiu al Australiei 8 aprilie: Marele

j

Premiu al Malaysiei 15 aprilie: Marele Premiu al stat- ■ ului Bahrain 13 mai: Marele Premiu al Spaniei 27 mai: Marele Ppemiu al Principatului Monaco 10 iunie: Marele Premiu al Canadei 17 iunie: Marele Premiu al SUA 1 iulie: Marele Premiu al Franței 8 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii 22 iulie: Marele Premiu al Germaniei 5 august: Marele Premiu al Ungariei 26 august: Marele Premiu al Turciei 9 septembrie: Marele Premiu al Italiei 16 septembrie: Marele Premiu al Belgiei 30 septembrie: Marele Premiu al Chinei 7 octombrie: Marele Premiu al Japoniei 21 octombrie: Marele . Premiu al Braziliei.

Leisel Jones a stabilit, luni, un nou record mon
dial în proba de 100 metri Dras, în bazin scurt, în cadrul 
campionatelor Australiei de natație de la Hobar♦ 1 aisel 
și-a depășit propriul record stabilit în semifinalele com
petiției.

goal.com
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Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
f^ivântul Liber pot fi 
(kjuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Statia de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie ■ chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Iii - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

Vând ap. 3 camere (05) Vând case, vile (13)

hd ap. 2 camere (03)

• baie, bucătărie, centrală termică, termopane, 
proiect P+l, 420 mp, zona Mărăști, Deva, preț 
69.000 euro, negociabil. Tel. 0747/490290. CT)
• Brad, Mnddeconandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3. bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• decomandate, etaj 3 din 4,63 mp, contorizări, 
interfon, boxă, uscătorie, parchet stejar, balcon 
închis, Deva, T. Maiorescu. Tel. 0741/210056. CD
• Deva, zona Liceului Auto, Deva, mobilat, 
cor^Tizări, preț negociabil. Tel. 0243/204069, 
074 J J166.CD
• DeM, zona piață, decomandate, 50 mp, baie, 
bucătărie, balcon, parchet preț 90.000 ron. Tel. 
0722/564004. (T)
• două apartamente în Ilia. Relații tel. 
0747/276309,0744/300667, după ora 16. CD
• Hu cartier Micro 5, etaj 4, acoperit 
faianță, gresie, instalații noi, preț 50.000 ron, 
negociabil. Tel. 0721/170245. CD
• parter, decomandate, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, Deva, zona găn i, 
bun pentru birouri sau schimb cu casă în 
apropierea orașului, preț 95.000 ron negociabil. 
Tel. 217888,220211. CD
• aonddecomandate, parter, zona pieței, bl. A10, 
bal.con, beci, terasă, parchet faianța, 2 focuri

rontorizări, proiect balcon 2,44.000 USD. Tel.
. ,705459, după ora 17. (Ț)
• urgent, zona Miorița, confort 1, contorizări 
apă, gaz, preț 1250 mid. lei. Tel. 223336. CT)
• zona Dacia, balcon, contorizări, preț 80.000 
ron, telefon 0740/013971. (A2)
• zona Astoria, st 56 mp, bloc 4 etaje, etaj inter
mediar, balcon, contorizări, preț 94.000 ron nego
ciabil, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Liliacului, contorizări, decomandate, preț 
115.000 ron, telefon 0740/013971. (A2)
• zona Dacia, et 1, fără balcon, contorizări, 
67000 ron, telefon 0745/367893. (A2)
• Progresul, parter, bună pentru privatizare ■ 
birouri, în blocurile vechi, 110.000 ron, telefon 
0745/367893. (A2)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
parchet gresie, faianță, et 3, vedere la bulevard, 
st 60 mp, preț 1,2 mid., negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• semidecomandate, zonă bună, et 3, centrală 
termică, termopane, balcon închis, modificări, 
îmbunătățiri, preț 78000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• irgent et 1, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, preț 80000 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)
• Gejdu,ST-48mp + centralătermică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235208, 0724/620358 (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2 bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat preț95X00 
ron, negociabil. Tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235208; 
0729/018866. (A6)

• zona împăratul Traian, etaj 2, bucătărie modi
ficată balcon, parchet, faianță gresie, 
contorizări, ocupabil imediat urgent, preț 
100.000 ron, tel. 0745-302200,0788-165703. (A4)
• zona Rcee, bloc de cărămidă etaj 1, 
contorizări, parchet ocupabil imediat, accept 
credit ipotecar, preț 81.000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745-302200,0788- 
165703. (A4)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămidă, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788
165702.232808 (A4)
• zonale. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă balcon, 
centralatermică parchet preț 89.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723-251498 0788165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet gresie, faianță bucătărie modificată 
interfon, zonă liniștită ocupabil imediat preț 
98000 ron, negociabil, tel. 0745-302200, 0723- 
251498 (A4)
• etaj 8 str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 28.500 euro, negociabil, urgent, 
accept credit ipotecar, tel. 0723-251498, 0745-
302200.232808 (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet, gresie, faianță aerisire la 
baie, contorizări, preț 88000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0788165702,0723- 
251498 (A4)
• zona Zamfirescu, parchet, balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron, negociabil, tel. 0723-251498 0745-302200. 
(A4)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• parter, nxxfifi modem, gresie, faianță 
parchet balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/0052280724/169303.(A5)
• drcuH, 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)
• eta ntermedar. dec, contorizări, balcon, Al. 
Straiului, 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; 0740/317314. (A9)
• dec, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona BCR, vedere spre parc, preț neg. Tel. 
231800; 0740/317314. (A9)

• decomandate, MxmătațH, centrală tennică 
apometre, bl. 15, ap. 27, et. 1, str. împăratul 
Traian, Deva. Tel. 223165,0258/812670. (T)
• decomandate, In vilă centrală termică 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 45.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0747/490290,0726/043786. (T)
• Hunedoara, zonă centrală faianță gresie, 
parchet paluxat, etaj 1, balcon închis, preț 530 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/541732.
• semidecomandate, Deva, zona Gojdu. etaj 1, 
bloc cărămidă parchet contorizări, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți preț negociabil, fără interme
diari. Tel. 223132,222327. (T)
• zona Minerului, decomandate, contorizări, 
preț 83.000 ron, telefon 0740/013971. (A2)
• zona Bălcescu, et. 2, amenajări moderne, 
centrală termică preț 125.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Mărăști, amenajat modern, centrală 
termică 2 balcoane, preț 128.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• 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. 0723-251498, 
0788-165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, parchet gresie, faianță 
centrală termică ocupabil repede, zona Astoria, 
preț 87.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200,0788- 
165703. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 232808 (A4)
• 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 tară amenajări, indiferent 
de zonă etaj 1,2 3, se oferă 150000 ron, la vedere, 
urgent tel. (T45-302200,232808 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• irgent zona Mărăști, et 2,3 balcoane, 2 băi, 
contorizări, preț 155.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona I. Corvin, etaj intermediar, 2 
balcoane, 2 băi, centrală termică amenajări 
moderne, preț 40.000 euro, negociabil, tel. 
0740/013971. (A2)
• blocurile Mintiei, et 2, decomandate, 2 băi, 
amenajări, preț 60000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• urgent Deva, 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. 235208,0724/620.358 (A6)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat foarte 
bine amenajat merită văzut et intermediar, preț 
400.000 RON, tel. 235208; 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, 
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 modem, 
Mihai V iteazul, 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; 0740/317314. (A9)

• casă dki cărămidă toate utilitățile, apă gaz, 
încălzire centrală tv cablu, curent trifazic, 
telefon, curte asfaltată anexe, grădină împrej
muită asfalt, Vețel. Tel. 214640. (T)
• Deva, str. Ulpia, nr. 22, preț negociabil. Tel. 
218653, după ora 18 sau 0722/763598. (T)
• vănd/hdiafez casă curte și grădină Deva, str. 
Horeă pentru depozit sau societate cu diferite 
activități. Tel. 0723/884372. (5/29.08)
• urgent zonă centrală 4 camere, baie, 
bucătărie, curte, st 350 mp, preț 90.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• nouă Deva, Pietroasă parter, etaj, mansardă 
sc 240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 bă, 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 
termică apă gaz, canalizare, livadă 350.000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• 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 bă, 
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. 235208, 0724/620358 (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol. garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70.000 lei, tel. 0745/786578 (A8)
• în Devă construcție 2006, P+M, living, 
bucătărie, 2 bă, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 bă, garaj, 
centrală termică teren drept 1000 mp, preț 150000 
euro, negociabil, tel. 0745/786578 (AS)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 mp, 
preț 250.000 lei, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• la 25 km de Devă 2 dormitoare, living, 
bucătărie, băe, 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)
• 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)
• Devă 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).
• la 15 lan de Devă P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent, 
preț 55.000 euro, negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• Devă 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)
• la 22 km de Devă 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 Devă 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; 
0740/317314. (A9)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere cu șură și alte anexe, curte și 
grădină de 900 mp în Petreștii de Jos, județul 
Cluj, zona Cheile Turzii și în apropierea 
autostrăzii Brașov - Borș. Tel. 0722/356251. (T)
• casă In localitatea Stei, comuna Densuș, 
grădină grajd. Informații tel. 770805. (T)

■ casă mare, în Roșcani, bonus un teren. 
Tel. 237765. (9/2808)

• urgent ueva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• urgent zona Gojdu, piață Mărăști, decoman
date sau semidecomandate, se oferă prețul 
pieței, tel. 0745-302200,0723-251498,232809. (A4) I

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)

• casă la 10 km de Devă apă gaz, telefon, cablu 
tv, garaj, beci, încălzire centrală grădină viță de 
vie. drum asfalt preț negociabil. Tel, 214640. (D
• In Devă 2 camere, bucătărie, baie, gaz, 
canalizare, apă curte și grădină st 1300 mp, preț 
85000 euro, tel. 0741/507012.
• P+l, living, bucătărie, 3 dormitoare, 2 băi, 2 
terase, centrală termică gaz lichefiat mobilată 
3000 mp, peisaj deosebit Săliște ■ Băița Tel. 
0741/740047,0720/632545. CD
• regent, casă Boș - Hunedoara, 2 camere, baie, 
bucătărie, gaz. apă gard plăci beton, 1700 mp. 
preț 33.000 euro, negociabil. Tel. 0720/354453. (T)
• vând casă la 20 km de Hunedoara. 3 camere, 
curte, grădină renovată interior, exterior, grajd, 
anexe, preț 550 milioane lei, negociabil. Tel. 
0748/306207.

Vând garsoniere (19)

• Dera, zona Trident preț negociabil. Tel. 
0728/442147.(5/21.08)

• Devă lângă Poliția nouă parter, preț 
convenabil, 30 mp. Tel. 213476, 223736, 
0749/247799.(1/28.08)

• Hunedoara, Bdtd Dadă Gl, etaj 4, gaz conto- 
rizat faianță vedere spre Arțimă 30 mp, bine 
întreținută preț negociabil. Tel. 711152. (T)

• urgent, Devă preț 54.000 ron, negociabil. Tel. 
0721/744514, (T)
• urgent, In Hunedoara, Bdul Dadă bl. Gl, etaj 4 
din 9, gaz contorizat balcon închis, 30 mp, bine 
întreținută vedere spre Artimă preț 410 
milioane lei, negociabil; accept credit ipotecar. 
Tel. 0254/711152. (T)
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• confortabilă decomandate, bucătărie, baie, 
balcon mare, 2 focuri gaz, ocupabilă imediat zona 
Ulpia telefon 0741/154401,227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
faianță+gresie, laminat zona M. Eminescu, preț 
83.000 ron, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semidecomandate, contorizări, etaj interme
diar, zona Dacia preț 60.000 ron, telefon 
0741/154401,227542, seara (A2)
• bdul Decebal et 5, decomandate, contorizări, 
balcon, 80.000 ron, telefon 0745/367893. (A2)
• Dada et 8 semidecomandate, balcon, 52000 
ron, telefon 0745/367893. (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)
• 1h Devă dec, suprafață mare, contorizări, balcon, 
ocupabilă imediat etaj 8 Bd. Decebal. Preț 25000 
euro, neg. Tel. 231800; 0740/317314 (A9)
• zona Trident preț negociabil, tel: 0728442147
• zona Protested, 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 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866, 
0724/620358 (A6)
• zona Progresul vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 66.000 ron, 
negociabil, tel. 0723-251498 232808 (A4)
• eia| Intermediar, zona Mărăști, contorizări, 
parchet gresie, faianță balcon închis, 65.000 ron, 
negociabil, tel. 0788-165703,232809. (A4)

• decomandate, etaj 3, parchet gresie, faianță 
balcon închis, bucătărie modificată vedere în 
față bine întreținută zona Gojdu, preț 78000 ron, 
neg. tel. 0745-302200,232809. (A4)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303.
(A5)
• etaj 8 dec„ contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, parchet laminat contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 58000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• j 2, contorizări, ușă schimbată parchet 
balcon, Mărăști, preț 65000 ron, neg, tel 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• II, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți preț 95000 
ron, tel 323400,0721/436384 0742/005228 (A5)

Vând terenuri (21)

• 1100 mp teren împrejmuit cu gard la 
soluție definitivă toate facilitățile, eventual 
și parcelat la 550 mp parcelă în spatele 
magazinului Trident Tel. 0765/246805. 
(9/23.08)

• 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. 213658 (12/2408)

• 1000 mp teren, prelungirea Vulcan, fs 34 m, 
preț 28 euro mp și 3800 mp, fs 15 m, intravilan în 
Băciă preț 35 euro mp. Tel. 0722/161644 (T)
• 1779 mp, între Deva-Sântuhalm, zona Alaska 
telefon 0721/430502
• două terenuri extravilan, de 5000 și 24700 mp, 
localitateaTotești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389
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• intravilan Intre Tâmpa și Băcia, 1752 mp cu 
posibilitate de branșare gaz, curent, apă, canal, 
preț 3 euro mp. Tel. 0788/507819. (T)
• intravilan, situat în Șoimuș, la șoseaua spre 
Boholt, s 1200 mp, fs 12 m, facilități, gaz, curent 
la poartă, tel. 220269 sau 0746/029058, preț 12 
euro/mp, negociabil.

- Execută lucrări de construcții și
instalații termo-mecanice rețele de
distribuție apă. Relații la tel.: 731. 517

Firmă atestată l.S.C.l.R (59085) 0722/876.428

• teren intravilan 2100 mp, zona Feredeie, 
sat Bobâlna, preț 7 euro mp, negociabil. Tel. 
0765/217529.(10/23.08)

TECiDD SC 3F Graal SR1.
Deva. Hunedoara
Aicea Plopilor bl. Ci 1 ap 6 
lel/t«^B4/234 125

DISTRIBU I OR AUTORIZA I SKY ATC:
-ECHIPAMENTE l^E PROTEZE

l .l.ECTRoZI. SC’l I I I Mil IE. OWE ELECTRICE 
-PAPETÂRIE
-BETONIERE

I A PREȚURI AVANTAJOASE
(61263)

Ești trainer, vrei să colaborezi cu o 
firmă de consultanță și instruire?

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717_______ |

S.C. PARTENER LEG IS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

♦ modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistenta juridică la redactarea contractelor

• reprezintă in Instanță interesele persoanelorjuridice.
(59240)

• loc de casă la Leșnic, pe DN 7. Tel. 0729/128429. 
CD
• teren arabil în Sântuhalm, 3000 mp; parcelă de 
5800 mp în Deva; pădure salcâm 1000 mp în satul 
Lunca, drum acces cu tractorul, preț negociabil. 
Tel. 213053. (T)
• teren intravilan în zonă de deal, la țară, pentru 
construcție de cabane, în parcele de 500 ■ 2500 
mp, preț negociabil. Tel. 0745/695473, 
0748/225113. (T)
• intravilan, Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, fs 
22 m, facilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, 4^00 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358. (A6)
• intravilan, 24)00 mp, Șoimuș, 6 km de Deva; 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 
(A6)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva, și Șimeria. 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• 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. 
zonă, 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)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva toate 
utilitățile în zonă. Preț 25 euro/mp. Tel. 2131800; 
0740/317.314. (A9)

a ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral, mobilat, utilat repartitoare, 380 ron, 
anticipat garanție 400 ron. Tel. 212045. (T)
• ofer spre închiriere în Deva, zona Casei de 
Cultură etaj 1,2 birouri de 15 și 7 mp și un birou 
de 33 mp lângă Liceul Decebal. Tel. 0745/096675., 
(T)
a primesc in gazdă 2 eleve de la țară, condiții 
foarte bune, acces la bucătărie, baie, tv cablu, 
centrală termică apartament aproape de 
Liceele Traian, Energetic și G. Moisil. Tel. 229897. 
(T)
• zona tetecabină, 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)
• garsonieră în Timișoara, mobilată, Calea 
Buzîașului, 100 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)
• apartament 3 camere decomandate, 2 băi, 
mobilă nouă centrală termică termopane, luliu 
Maniu, 250 euro/lună+garantie, tel. 0745/367893. 
(A2)
• garsonieră zonă centrală, amenajări, mobilă 
și utilități, preț 110 euro/lună tel. 0740/013971. 
(A2)
• apartament 3 camere, amenajat modern, 
centrală termică mobilat modern, preț 220 
euro/lună tel. 0740/013971. (A2)
• spațiu comercial, Deva, ultracentral, 38 mp, cu 
baie, termopan, 350 euro/lună, tel. 215212. (Al)

• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• 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 și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună, 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer ap. 3 camere dec., mobilat și utilat inte
gral, totul nou, CT, zona Eminescu, Deva, 220 
euro/lună Tel. 231800:0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

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

• vând Dada 1300, af 1978, RCA 2007, bine 
întreținută unic proprietar, preț negociabil. Tel. 
214504. (T)

■ vând Dada Solenza Scala, af 2004, toate 
dotările, motor 1400 benzină, preț 5500 
euro, negociabil. Tel. 0724/003484. (2/28.08)

Construcții civile și industriale
Distribuție materiale construcții 

Comerț olectrocasrrlct»

Cumpăr teren (22)

CO^BIL- angajează 
CONTABILITATE PRIMARĂ

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

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

caută pentru dezvoltarea echipei

responsabil de zonă
Cerințe:• 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)

S.C. RECOM SID S.A.
HUNEDOARA

Cu sediul in Piața lancu de Hunedoara, nr. 1. tel. 0254/207022
Angajează pe perioadă nedeterminată:

- dulgher = 4 persoane
- fierar- 3 persoane
- zidar-betonist = 3 persoane
- sudor = 4 persoane
- lăcătuș = 4 persoane

Concățli necesare:
- diplomă de calificare in meserie
- minim trei ani experiență

Salarii intre 450-800 lei (RON) + sporul de vechime pentru un program de 8 ore. Posi
bilitatea de efectuare ore peste program retribuite conform Codului Muncii. Plata in acord 
cu posibilitatea obținerii de venituri suplimentare in funcție de realizări.

(61159)

CERINȚE:
-cunoștințe minime de 

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

■salariu motivant.

CONTABIL- SEF
CERINȚE:
-•xperianță în domeniu mîn.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE;

-salariu motivant; 
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică

Vând locuri de veci (23)

«loc de veci cu bordură în Cimitirul Bejan, preț 
negociabil. Tel. 232259. (T)

Vând spații comerciale (25)
ReL la TeiP723/400 636 sau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!
WEBMASTER

WEB0ESIGNER

TEL: 0254,206.210
MOB, 0723430.463
E-maii: office*®nm.ro
Site: www.iim.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie)
(56963)

• 33 mp, Deva Bdul Decebal, preț 2000 euro 
negociabil. Tel. 0726/043786. (T)
• Deva P+l, 150 mp teren, 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică apă, gaz, canalizare, curent, 
82.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0729/018866 (A6)
• S 34. mp, vitrină de 3,5 m, neamenajat, Bd. 
Decebal, Deva Tel. 231800; 0740/317.314. (A9)

Cumpăr alte imobile (28)

• cumpăr conac In județul Hunedoara cu 10 ha 
teren aferent Tel, «741/631115. ''722/356251. (T)

Imobile chirii (29)
• închiriez spațiu în Simeria pentru o bancă 
toate utilitățile, vad foarte bun, preț negociabil. 
Tel. 0729/015069,0722/582097. (T)

\l.l Gl SĂ I II RI I’RFZF.XT \ NT 1)1 I.
I )l R Șl PTNF-TT EHONtTMJTE1 lA MT N< V 
“('ine nu îsi ia viitorul în propriile mâini, nu va 
mea parte de acesta .
I uropean ('onsiilting Group - A.VV.I). -lider 
n( european în domeniul serviciilor financiare, vil

vine în sprijin cu:
-programe de acumulare de capital penlrti copii;
-pensii private facultative;
-acces la fonduri tic investiții în străinătate. »
Partenerii noștri:AII i. GENERALI, Al L1ANZ-I1RIAC, 4 
WIENER STÂDTISI HE »
DEA \-|{<l.22 Decembrie 111.4 parter Tel.U749/597.648

. ’CRIOTls wmnwmiH
SERVICII DE CURĂȚENIE

ce^/i............

Sâ Vinde la licitație publică, în data de 05.09.2006, ora 11.00, la biroul executor Bneteu Aron, un Imobil situat în Simeria, str. Vasile Alec- sandri, nr. 6. Prețul de strigare a imobilului este de 82500 lei ron. Informații suplimentare la telefon 0254/231223 sau 0723/296580.
(61266)

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de Întreținere- 

Tel/Fax:O254/2"S1552 Mobii:0721/032271 g

Calculatoare si accesorii 
(51)

rța Victorie/ m. 58710, M. 0354 4O5QO2

TRANSPORT PERSOANE
® BENE internațional 

calculatoare

• vând Dada 1300, af 1979, culoare bleu, preț 800 
ron; Dacia 1310, af 1986, bord CN, 5 viteze, 
culoare gri metalizat, 25 milioane lei. Tel. 
0722/160198,0722/319432. (T)
• vând Dada papuc cu 5 locuri, stare 
excepțională preț negociabil. Tel. 0745/340182. 
(T)
• vând urgent Dacia 1300, culoare alb 13, af 1986, 
în stare de funcționare, preț 12 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/892923. (T)

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

• vând motostlvuKor UMT 35 tone, PfFf 
4500 euro negociabil și strung IR 400 x 21 .1 
preț 1200 euro, negociabil. Tel. 0765/217ia 
(11/23.08)

Auto străine (37)

• vând Audi A4 1,9 TDI negru, af 2002, full, 
extrase, pachet nichel, cotieră față, spate, CD - 
magazie și suboffer (6) limuzină dublu clima- 
tronic. Tel. 0744/125690. (T)
• vând VW Golf II Diesel, stare foarte bună preț 
3100 euro, consum 5%. Tel. 0765/211938. (T)

Microbuze. Dube (38)

• vând autoutilitară Dacia papuc 1305, af 1996, 
stare tehnică excelentă. Tel. 0745/096675. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare 45 și 50 CP, marcă ger
mană aduse din Germania, stare perfectă 
aspect optic bun, preț bun. Tel. 0745/ 
149797.(6/25.08)

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

• vând aparat de sudură confecționat, preț 45 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/750705. (T)
• vând generator electric, trifazic, monofazic, 
motorină, pornire la cheie, stare nouă nefolosit 
Tel. 0723/419531. (T)

• vând tractor U 650 înmatriculat plug, disc,' 
remorcă pe o axă basculabilă circular de tăiat 
lemne după tractor. Tel. 0788/978503. (12Z2&08)
• vând voz (cadă mare) 8001, din lemn brad, 
cadă din lemn stejar 240 I, damigene 501 din 
sticlă preț negociabil, Deva, telefon 0741/507012.

Moto-velo (41)

• bicicletă cu 3 roți, pentru copii până la vârsta 
de 4 ani, în stare foarte bună telefon 232414. - *•

• vând Ndctetă Mountain Bike, mărime mec 
pentru copii, preț negociabil. Tel. 0727/767575. CT) .

Piese, accesorii (42)

• vând piese Oltcit Club, set motor, rulmenți 
față/spate, instalație încălzire, noi și alte piese 
din dezmembrări. Tel. 0740/878781. (T)

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 între orele 8,00 - 20,00, în perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, 1 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 

(tei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400 Licențiat în Științe ja' 

Administrative r

Economie $i afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat în Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing

HIQ Vis a vis de McDonald s
Tel. 0254/234717, 

0742/030201,0724/697859

100 euro dus
W euro dus-înfors •15 zile - 
||ș| euro dus-înfors ■ 90 zile I

monitoare 
imprimante 
accesorii pc

Importam*’ direct cistiM •«* s) recad baud

Promoție:
PIV@©©ron™^

Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii Include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candidaților Ii se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de învățământ, precum și bibliografia necesară. .
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenți| veniți prin transfer in anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57, 
Tel./fax; 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/406904; 0740/079838.

(56712)

RECLAME

mailto:anazsok@smart.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://www.i
http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
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GRECIA Vinzi

THESSALONIKI KATERINI LARISSA ATENA
Cumperi W 

închiriezi

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

Mobilier și interioare (47)

Comemorări (76)

în data de 30 august 2006 se împlinesc 3 ani de 
la trecerea în eternitate a dragului nostru sot, tată și 
bunic

dr. ROPCEAN LAZĂR
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia.

INFORMAȚII latei
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - O254/74.87.84|

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in 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? Angajeazâ-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:

• urgent, dulap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
masă mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 
bibliotecă mare, covor bordo cu medalion 3/4, 
persan, bibliotecă mică, preț avantajos. 
Informații la tel. 0723/851439, după ora 16,00.
• vând geam simplu 4 canate cu sticlă, 2,20/1,50 
m; covor persan 3,5/2,5 m; uși de interior, prețuri 
negociabile. Tel. 226818. (T)
• vând mobilă bucătărie suspendată, lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă, negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. (T)
• vând numai împreună 17 geamuri termopan 
cu rame pvc, second hand Germania, dimen
siuni 145/192 cm, stare ireproșabilă, preț 95 
milioane lei. Tel. 0745/096675. (T)
• vând pat cu bibliotecă, recamier pentru două 
persoane, mese, scaune, geam simplu 4 canate, 
cu sticlă 2,20/1,50 m, veioze artizanale, prețuri 
negociabile. Tel. 226818. (T)
• vând urgent colțar mare, culoare gri, de pluș, 
aragaz, frigider, stare foarte bună, prețuri nego
ciabile. Tel. 0721/055313. a)
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
75/200 cm, deschidere pe dreapta, import 
Germania și 2 geamuri termopan cu. toc pvc, 
second hand, un canat, 125/105 cm și 128/128 
cm. Tel. 0745/096675. (T)

• tânără 25/170/60 frumoasă, realizată profe
sional, situație materială, caut partener pe 
măsură pentru o relație serioasă. Tel. 
0746/422208. (T)

Solicitări servicii (71)

• caut femeie îngrijire doamnă în vârstă. Tel. 
234143,0740/061491, după ora 18. (T)
• caut femeie pentru îngrijirea unei femei 
bolnave. Tel. 215396, orele 15,30 -17. (5/28.08)
• caut persoană sau familie, tineri sau 
pensionari, care să lucreze în gospodărie la țară, 
cazare, bani. Tel. 0254/280509,0745/695473. (T)
• caut să îngrijesc copii indiferent de vârstă, am 
experiență în creșterea copiilor, preț negociabil. 
Tel. 232259. CD

Prestări servicii (72)

(12/29.08)

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Transilvania Building SRL angajează munci
tori calificați și necalificați în domeniul construc
țiilor. CV-urile se vor trimite la tel./fax 232392 până în 
data de 9.09.2006. (13/29.08)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând încălțăminte și haine noi-nouțe pentru 
copii până la vârsta de 4 ani, tel. 232414.• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate. Electrocasnice (56)

• vând frigider cu congelator, capacitate 2401, 
stare bună, preț negociabil, telefon. 0729/01785.

• execut la comandă goblene pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• femeie serioasă, cu experiență mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase. Ofer și pretind seriozitate. 
Informații la telefonul 0723/851439, după ora 
16,00.
• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare este rugat să sune la tel. 
218084,0724/643045,0722/586808. CD
• persoană serioasă, între două vârste, mă ofer 
să fac menaj ușor: curățenie, spălat, călcât sau 
cumpărături. Doresc și ofer seriozitate, tel. 
0749/416439.

• transport mobilier, electrocasnice, cu auto de 
1,2 to acoperit și 14 mc volum; asigur și 
demontare profesională a acestora. Tel. 225578, 
0744/934462,0726/551701. CD

I

• societate comercială angajează personal pentru 
instalație vopsitorie. Depunerea CV-urilor se va face la 
sediul firmei din Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 10 A 
(lângă Comandamentul de Jandarmi) până luni 4.09.2006. 
Tel. 0740/219486.

• Societate comercială, operator Elite pentru vestul 
țării, angajează în condiții salariale atractive agent 
aprovizionare automate cafea. Cerințe: domiciliul stabil 
în Deva, posesor permis cat. B. CV-urile la fax 
0254/231485. (6/29.08)

Oferim:
Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)• 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

• vând 2 vaci de lapte și o iapă semimurană, 
prețuri negociabile. Tel. 0720/247886. CD
• vând plantă busuioc alimentar. Tel. 213946.
• vând porc de carne 160 - 170 kg, preț nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284. (T)

• vând vițea rasa Bălțata românească, în 
vârstă de 1 an, satul Rovina, comuna 
Brănișca. Relații la tel. 0741/210057, 
0748/558704. (6/28.08)

(32135)

• vând urgent pui de curcă de 5 luni, vacă cu 
vițel Bălțata românească și gunoi de grajd 20 
tone, preț negociabil. Tel. 0745/385960, 
0745/695473.(T)
• vând ponimb pentru floricele pop corn, capac
itate de expandare de 99 %, preț 3 ron kg. Tel. 
0745/096675,235320. (T)

LIBER

II produse metalurgice

Suntem numărul 1 în 
județul Hunedoara!

ANUNȚ SELECȚIE DE PERSONAL
SC BERE MUREȘ SA, proprietar și operator al Complexului Hotelier GERMISARA 

Spa&Resort, selectează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:
1. DEPARTAMENT CAZARE: recepționeri, cameristă-șefă, cameriste, spălătorese, 

croitorese;
2. A11MENTAȚÎEPUBL JCA: sef restaurant, gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 

ospătari, barman, bucătar-șef, bucătar, ajutor de bucătar, personal curațenie, șef eveni
mente;

3. DEPARTAMENT TEHNIC: electrician, instalator;
4. DEPARTAMENT ECONOMICO-FINANCIAR: contabil gestiune, casier.
5. Asistent Manager (Secretara):
6. Medic BFT si recuperare, kinetoterapeut. maseuri. băiesi:
7. ȘEF DEPARTAMENT MARKETING.
Condiții generale: calificare conform postului, experiență, cazier fără antecedente 

penale.
Se oferă pachet salariai atractiv, posibilitatea dezvoltării unei cariere într-o companie 

la standarde internaționale.
CV-urile și scrisoarea de intenție se vor trimite prin fax 0265-328721 sau e-mail: 

effl«gberemurg,ro
Data limită de trimitere a CV-urilor -11.09.2006.

Persoani de contact șefsenidu resurse umane MMA5MARINELA-la tel. 0365-808811.
(61280)

Instrumente muzicale (60)
• vând plan Wendelin Wihan in Wien, cu coadă 
scurtă placă bronz și clape de fildeș. Relații la 
telefonul 0254/210878.

Altele (61)

MELINDA IM£EX7
11 "SwsO Comercializam următoarele produse

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in 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;. • capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

(42643

e urgent, societate comercială SRL din 2005, în 
activitate, profil servicii, mobilier de birou, preț 
negociabil. Tel. 0745/695473,0748/225113, (T)
• vând aparat sudură electrică, Deva, preț 
negociabil, tel. 0741/507012.
• vând cazan țuică, cu toate îmbunătățirile, 
Deva, preț negociabil, tel. 0741/507012.
• vând goblene modelele: Ruga lui Isus (SOOron), 
Cocoș ae Munte (230 ron) și Vise Tandre (230 
ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând mașină de produs sifon, capacitate mare 
și banc de lucru pentru tămplărie, dimensiuni 
410/83 cm. Tel. 0745/096675. (T)
e vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Tel. 0740/950868. (T)
o vând profila din aluminiu tip Slatinafolosite la 
construcția unui chioșc. Se pot confecționa 
geamuri și rame pentru închis balcon, preț 
50.000 lei legătura. Tel. 0745/096675. (T)
• vând un trunchi de cireș uscat, 1,80 m 
lungime, 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 150 m 
lungime șl 0,35 m grosime, preț avantajos. Tel. 
212272,0723/732560. (T)

• tablă zincatâ import
• tablă laminată la rece
• tabla laminată la cald

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Berceanu Carmen Maria. Se declară nul. 
(3/29.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nicșa Gheorghe. Se declară nul..
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nicșa Lenuța. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rus Nicolae. Se declară nul. (11/29.08)
• pierdut chitanța cod asig. 14-4-1 (3 file), nr. 
5392063 ■ 5392100; contract asigurare Rcao 2005, 
nr. 119206475 ■ 119206479; RCAO 2005-2006, nr. 
110048757 -110048761; Vignete RCA nr. 0506272 ■ 
0506277 emise de Allianz Țiriac Asigurări SA. Se 
declară nule. (4/29.08)
• pierdut ștampilă rotundă cu inscripția SC 
Aldona Forest SRL Bârcea Mare, nr. 4 și ștampilă 
dreptunghiulară cu antetul firmei și datele de 
identificare. Se declară nule. (7/29.08)
e pierdut ștampila rotunde cu inscripția SC 
Green Way Construct SRL Peștenița și SC Eben 
Ezer SRL Hațeg. Se declară nule. (8/29.08)

Matrimoniale (69)

• doresc o relație serioasă cu o domnișoară 
între 20 ■ 28 ani; eu 30 ani, din Hunedoara. 
Răspund numai la SMS 0727/281920. CD

tablă aluminiu
profila laminata

și dreptunghiulare
țevi negre sudate longitudinal 
țevi zincate sudat 
țevi ue g^nstruc^j 

țevi trase 
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Emateriale termo-, fono 
și hidroizolatoare

Melinda-lmpex Steel S.A. vâ așteaptă zilnic 
între 08.00-17.00 și sâmbătă între 08:00-14:00

TIMIȘOARA • Str. Ion ionescu de la Brad nr. 29 • telefax 0256-400773 • e-maii: steeltm@melinda.ro

- T rț

universul dinamic al otelului

(816»)
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miercuri, 30 august 2006
•Epidemie. Peste 700 de persoane, marea majoritate copii, din regiunea Khabarovsk, Extermeul Orient Rus, s-au îmbolnăvit de meningită virală, de aceea începerea cursurilor ar putea fi reprogramată.
•Albumul preferat. Albumul „Sgt Pepper's Lonely Hearts" de la Beatles este favoritul majorității britanicilor dintre toate albumele votate pe primul loc în clasamentele realizate în Marea Britanie în ultimii 50 de ani.
Veneția, capitala filmului

Veneția (MF) - Scarlett Johansson, Aaron Eckhart și Hilary Swank sunt câteva dintre celebritățile care vor păși pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, care începe astăzi. Atenția cinefililor se va îndrepta, mâine, spre Ben Affleck, Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow, Isabella Rossellini și Sigourney Weaver. Nicolas Cage va sosi în 1 septembrie, în aceeași zi în care Juliette Binoche își va prezenta filmul „Quelques jour en septembre”. în 5 septembrie, Sharon Stone, Anthony Hopkins și Demi Moore își vor face apariția. Dintre vedetele europene care vor asista la eveniment fac parte Rachel Weisz și Isabelle Huppert. Alte celebrități așteptate sunt Meryl Streep, Juliette Moore, Jeremy Irons, Adrien Brody și Val Kilmer.
Captive

Paris (MF) - O echipă i de cercetători a descoperit I în Amazonia Occidentală : un zăcământ de chihlim- j bar conținând numeroase i insecte, acarieni și alte ; artropode fosilizate, care i datează de acum 12-15 i milioane de ani. Zăcământul, situat în nordul j statului Peru, este al treilea de acest fel descoperit i în America de Sud și j primul de pe teritoriul j Amazoniei, una dintre i regiunile cele mai bogate i de pe planetă grație : faunei și florei sale. Toa- : te speciile descoperite în I Peru sunt noi. Conținutul i celular al anumitor fosile i este bine conservat, ceea ; ce oferă speranțe că vor i putea fi recuperate frag- j mente de ADN în încer- j carea de a se reconstitui : un arbore genealogic. i

KltS e un pul de Basset Hound, singurul pe care stăpânii l-au păstrat dintre puii luî Becky. (Foto: FAN)
Beyonce, criticata de PETA

Los Angeles (MF) - Beyonce, diva americană a muzicii rhythm and blues, este criticată de un grup de apărare a drepturilor animalelor, care s-a declarat scandalizat de faptul că tânăra a pozat alături de un aligator imobilizat, în cadrul campaniei de promovare a noului ei album, „B'Day”. Organizația PETA a apelat la ajutorul unei somități în biologia reptilelor, profesorul britanic Clifford Warwick, pentru a condamna comportamentul starului. Beyonce a dat detalii în revista Arena, ea povestind că reptila avea botul lipit cu bandă adezivă. „Era într-adevăr drăguț așa imobilizat și nu avea nici un mijloc de apărare. Era nervos și a făcut pipi la mine în brațe. A fost o experiență extraordinară”, a spus ea.

Dill 3 UT „Capul Bar-barosa” face parte din expoziția „Sfântul Imperiu Roman al Națiunii Germane”, care s-a deschis la Magdeburg. Expoziția marchează 200 de ani de la căderea imperiului. (Foto: EPA)

Ernesto a redevenit ciclon

Broderick (Foto: epa)

Și-a rupt 
claviculabanda (MF) - Actorul american Matthew Broderick (44 ani) și-a rupt clavicula înțr-un acddent de călărie pe care l-a avut în timp ce își petrecea vacanța în Irlanda. Actorul era împreună cu soția sa, Sarah Jessica Parker, în momentul în care a căzut de pe cal pe o plajă din Donegal. Vedeta a fost transportată la Sligo General Hospital. Cuplul își petrece zilele libere la casa de vacanță din Irlanda.

■ Furtuna tropicală 
Ernesto crește în intensi
tate și se îndreaptă către 
statul Florida.

Miami (MF) - Furtuna tropicală Emesto se îndepărtează de Cuba și să se îndreaptă către statul american Florida, crescând în intensitate și revenind la categoria de ciclon, a avertizat Centrul național pentru uragane (NHC) de la Miami.Furtuna Emesto a fost însoțită de ploi torențiale la trecerea sa prin Cuba, unde 600.000 de persoane au fost evacuate în mod preventiv. Pentru moment nu există informații oprivind existența unor victime sau pagube materiale. Potrivit prognozei
Specie nouă Je dinozaur gigant
■ Fosilele unui noi 
specii de dinozaur, Max- 
akalisaurus topai, au 
fost descoperite în 
Brazilia.

Rio de Janeiro (MF) - Paleontologii brazilieni au descoperit o nouă specie de dinozaur gigant prin analiza unor fragmente fosilizate ale unor reptile erbivore care au trăit în urmă cu 80 de milioane de ani. Noua specie de dinozaur, parte a grupului Titanosauria, avea 13 metri lungime și cântărea circa nouă tone. Unele dintre oasele descoperite aveau marca unor dinți, ceea ce i-a determinat pe cercetători să creadă că specimenul a fost devorat, după deces, de dinozaurii car-

„South Park" (Foto: fan)

Copii master, 
furate

Budapesta (MF) - Copii master ale mai multor casete cu noua producție BBC „Robin Hood”, filmată parțial pe teritoriul ungar, au fost furate din tr-o clădire situată în apropiere de Budapesta și administrată de compania ungară Mafilm. Casetele lipsesc încă de pe 6-7 august, a declarat Judit Papp de la poliția din Pest, adăugând că o investigație este în curs de derulare. Mai multe episoade din serialul în 13 părți al BBC au fost filmate în studiourile Mafilm din Fot (nord- est de Budapesta), iar casetele au fost sustrase din sediul producătorilor independenți Tiger Aspect, situat în interiorul clădirii Mafilm.
NHC, Ernesto urmează să se îndepărteze de țărmul cubanez, îndreptându-se spre Florida. La contactul cu oceanul, Ernesto, care a pierdut din intensitate la impactul cu relieful cubanez înalt, s-ar putea intensifica, revenind la categoria de uragan. Meteorologii progneozează că furtuna va ajunge pe coastele Floridei astăzi. Guvernatorul statului Florida, Jeb Bush, a decretat starea de urgență și a solicitat Gărzii Naționale să fie gata pentru a interveni. El a ordonat evacuarea tuturor turiștilor și a persoanelor care nu locuiesc permanent în insulele Keys din sudul Floridei, solicitând totodată locuitorilor din zonele amenințate de ciclon să se pregătească pentru o eventuală evacuare.

Scheletul reconstruit al reptileinivori. Fosilele datează din perioada cretacicului târziu. Ele au fost descoperite în timpul unor săpături efectuate în
Torturat cu desene animate

Londra (MF) - Fostul lider irakian Saddam Hussein este torturat cu desene animate în închisoare, fiind forțat să se uite la versiunea sa animată din serialul american „South Park”, scrie The Sun. în „South Park”, fostul dictator irakian este prezentat drept iubitul homosexual al diavolului. „South Park: Bigger, Longer and Uncut” a fost

CristinaNăscută în zodia Rac, pasiunile ei sunt muzica, dansul și lectura.
‘ www.bihon.ris 

(Foto: Cristian Boroș)

(Foto: EPA) perioada 1998-2002 în regiunea braziliană Serra da Boa Vista. A durat ceva timp pentru ca oamenii de știință să înca
interzis în Irak încă de la lansarea sa în 1999 pentru că îl prezenta pe Saddam Hussein ca fiind homosexual. Filmul îl arată pe fostul lider irakian încercând să preia controlul lumii cu ajutorul diavolului.Creatorii „South Park”, Trey Parker și Matt Stone, susțin că Saddam Hussein este obligat să se uite. 

dreze specia într-o categorie și să reconstruiască scheletul.Numele speciei noi, Max- akalisaurus topai, provine din numele unui trib indian, Maxakali, care locuiește în zona unde a fost făcută descoperirea. Topa este divinitatea pe care tribul o venerează. în Brazilia este un obicei să se dea nume indiene native descoperirilor paleontologice.Descoperirea este extrem de importantă în condițiile în care dinozaurul respectiv are legături strânse cu un grup de dinozauri extrem de evoluați, Saltasaurinae, a declarat cercetătorul Alexander Kellner, în conferința de presă în care a fost prezentat scheletul reconstruit al reptilei, expus Ia Muzeul Național din Rio de Janeiro.

Carnaval Sute de per- | soane au participat la carnavalul anual Notting Hill, care se desfășoară pe străzile din vestul Londrei. (Foto: epa) j
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . J

http://www.bihon.ris

