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< Astăzi, Jurnal TV!

Trădați de 
Agenția de 
Mediu

Circulație restricționatăHunedoara (M.S.) - Circulația autovehiculelor în municipiul Hunedoara va fi restricționată, începând de azi după-amiază, pe bulevardul Corvin spre Casa de Cultură, în acest loc Urmând să fie amplasate chioșcurile comerciantilor care participă la (Festivalul Berii, programat sâmbătă și duminică. Restricții parțiale sunt anunțate și pe bulevardul Dacia și strada G. Enescu, în zona de desfășurare a evenimentului.

■ Localnici din 
Chișcădaga au protes
tat împotriva poluării 
de la fabrica de var.Deva (T.S.) - Spiritele s-au aprins în dezbaterea publică de ieri legată de obținerea autorizației de mediu pentru fabrica de var de la Chișcădaga. Circa 60 de localnici au ținut să-și spună oful față de poluarea fonică și atmosferică la care sunt supuși zi de zi. Toți cei prezenți la .dezbatere au susținut ideea de a nu închide fabrica, dar au cerut ca proprietarii fabricii să se conformeze normelor de protecție a mediului care, în opinia lor, lasă foarte mult de

dorit. Un alt aspect interesant a fost acela că sătenii din Chișcădaga au declarat că nu mai au încredere în Agenția de Mediu. „Ne-au trădat de prea multe ori pentru a sta de vorbă cu ei. Vin și ne spun tot felul de povești, ne promit că va fi bine, dar în realitate nu se întâmplă nimic”, declară Nicolae Lugojan.Un alt localnic a cerut să i se respecte dreptul la viată. „Conducerea fabricii spune că au tehnologie de ultimă generație. Utilajele astea noi poluează mai mult decât cele vechi! Noaptea, zgomotul este insuportabil. Nu mai vorbesc de faptul că praful face aerul irespirabil. Ne vom adresa forurilor europene”, spune Emil Negru.
Școli cu probleme

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pentru a fi rezolvate cât mai re- aw pede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe a- dresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

■ Din cele 639 de 
unități de învățământ 
din județ, doar 280 
sunt total în regulă.Deva (C.B.) - Deși există 359 de unități școlare care nu au primit încă autorizație de funcționare, aici învață 3/4 din numărul de copii. Cele mai multe probleme sunt în

tâlnite la tară, acolo unde nu sunt respectate nici cele mai elementare norme de igienă, în mediul urban și suburban aproape 60% dintre instituțiile de învățământ au autorizație pentru desfășurarea în bune condiții a activității. între 10 și 15 septembrie se va face verificarea tuturor instituțiilor care au primit avize de conformare. /p.3
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vrei adrena- maxim nu-ți altceva de fă-Dacă lină la rămâne cut decât să urmezi câteva cursuri de instruire, după care să decolezi cu parapanta.rp.7 (Foto: T. Mânu)
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■ Gradul de dificultate 
al subiectelor a fost 
atenuat de vigilența 
precară a profesorilor.Deva (C.B.) - Ieri la Colegiul „Decebal” din Deva a fost susținută proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat la o materie la alegere din aria curriculară specifică

specializării. Unul dintre par- ticipanții la examinarea de ieri a afirmat ca subiectele de bacalaureat au fost ușor de rezolvat și pentru că vigilenta profesorilor a lăsat mult de dorit. „Nu numai la proba de astăzi s-a putut copia, ci și la toate celelalte examene care s- au dat până acum. Eu nu am avut nici un fel de probleme în această privință și pot'

spune că m-am descurcat bine. Au fost subiecte ușoare, dar din partea profesorilor nu am primit nici un fel de indicații”, spune eleva C.C. La această sesiune a bacalaureatului participă elevii care în vară au căzut una din probe dar și cei care nu au intrat în bac din diferite motive legate de corigente, medii neîncheiate sau probleme personale.

ModificăriDeva (I.J.) - Orice discriminare între bărbați și femei cu privire la stabilirea veniturilor salariate acordate pentru munca egală sau de valoare egală e interzisă, potrivit modificărilor Codului Muncii, a declarat ministrul muncii, /p.5
Statutul profesional al locuitorilor 
municipiului Deva
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■ Primăria va reface 
toate anchetele sociale 
în cazurile de acordare 
a ajutoarelor sociale.Hunedoara (M.S.) - Direcția de Asistentă’ Socială a Primăriei Hunedoara va începe o reverificare a tuturor dosarelor referitoare la acordarea ajutorului social, a anunțat, ieri, primarul localității, Nicolae Schiau. El a declarat că în acest an au fost sistate ajutoarele sociale în câteva zeci de cazuri, după ce beneficiarii acestora au refu

zat să efectueze cele 72 de ore de muncă pentru comunitate, prevăzute de lege. „Am avut și cazuri în care beneficiarii de ajutor social au venit cu taxiul să-și ridice banii. Alții aveau telefoanele mobile atârnate la gât și spuneau să le dăm banii mai repede pentru că li s-a oprit apa rece, din cauză că nu plătiseră facturile”, a afirmat Nicolae Schiau. în Hunedoara sunt 680 de beneficiari de ajutor social, în marea lor majoritate „persoane mai greu de înregimentat la un loc de muncă”, a precizat primarul.

DoamnaColomietschi Maria din Deva este fericita câștigătoare a celor 5 bonuri cadou, în valoare de 50 ron. Concursul de integrame i s-a părut o adevărată provocare. Felicitări!
(Foto: M. Șerban)
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• Test. SUA au programat, ieri, un test care 
constă în lansarea unei rachete de la o bază 

. din California cu scopul de a intercepta o 
■ țintă lansată din Alaska. Manevra face parte 
. din implementarea unui sistem de intercep

tare a rachetelor balistice cu rază medie de 
acțiune.

I  ------------ ------------ —

I
Iranul nu va 
cedaTeheran (MF) - Iranul nu va ceda presiunilor occidentale in exercitarea drepturilor sale, a declarat președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad ieri, când a expirat termenul limită âcoijdat de Națiunile U- nite Teheranului pentru ca acesta să pună capăt activităților sale nucleare. „Națiunea iraniană nu va abandona nicioda- tâiWreptul său evident de a-.poseda tehnologie nucleară civilă”, a anun- țatliderul iranian. „Aroganța globală (Occidentul)-este împotriva progresului înregistrat de Iran în privința tehnologiei/nucleare civile, Pretextul și motivele invocate sunt că tehnologia civilă ar putea fi deturnată într-o zi. Este o mațe minciună", a subliniat Ahmadinejad.

Mahmoud Ahmadinejad

Dă în judecată CNSAS și SRI

Alberto Gonzales
(Foto: EPA)

Guanta
namo 
rămâne 
deschisă
Doha (MF) - Secreta- 

î rul american al Justiți- ;
I ei, Alberto Gonzales, i
4 a declarat miercuri, ț
j în timpul unei vizite i
î în Qatar, că centrul ;
ș de detenție de la ba- i

4 za militară Guantana- î
ș mo (Cuba) rămâne î
4 deschis din cauza I

necesităților războiu- 
; lui împotriva teroris-
i mului. „Cred că baza 
4 de la Guantanamo i
î va fi închisă îhtr-o zi.
î Guantanamo există i
i pentru că este nece-
I sară, ne-am angajat i

într-un război împo-
i triva terorismului.

Imediat ce nu va mai 
î fi utilă, cred că baza
1 de la Guantanamo
4 va fi închisă", a afir- i
i mat Gonzales. Circa ;

■4?- -450 de deținuți se i
p ‘află în continuare la *4

Guantanamo, unii din- ]
tre ei nefiind inculpați.

M Emil Constantinescu 
va deschide acțiuni în 
justiție împotriva șefilor 
SRI și a membrilor CNSAS.București (MF) - Fostul președinte Emil Constantinescu a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că va deschide acțiuni în justiție împotriva directorilor serviciilor de informații și a membrilor CNSAS, motivând că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute în legea desconspi- rării Securității ca poliție politică.
Pe lângă legeFostul președinte a susținut o conferință de presă comună cu deputatul independent Aurelian Pavelescu, în care a precizat că va sesiza și comisiile parlamentare (Comisia de control a SRI, cea de con

Emil Constantinescutrol a SIE și Comisiile de apărare) pentru a verifica modul în care serviciile de informații și-au îndeplinit atribuțiile care decurg din Legea 187/199 privind deconspirarea Securității ca poliție politică.
Constantinescu a spus că, după sesizarea comisiilor parlamentare, va declanșa acțiuni în contenciosul administrativ împotriva directorilor serviciilor secrete, arătând că liderii acestor servicii, cei ai

CNSAS și ai Direcției de Informații a Armatei nu și-au j îndeplinit obligațiile prevăzute de lege.
Plângeri penaleEmil Constantinescu a pi*  cizat că acțiunea sa in justice | va fi finalizată prin depune-' rea unei plângeri penale îm-I potriva directorilor serviși- j ilor secrete. ’ .El a susținut că s-a ajuns la ' situația „aberantă a unui I haos”, în care președintele j României și-a asumat un rol] pentru care nu are nici o obligație. wConstantinescu a spus cflj Traian Băsescu acționează illegal și neconstituțional”, arătând că președintele Români- ' ei, în calitatea sa de șef al sta-, tului și de președinte ai] CSAT, nu are atribuții privind secretizarea sau desbC cretizarea unor documente/1.

Desecretizarea, „o cacealma"București (MF) - Ticu Dumitrescu, membru în Colegiul CNSAS, a apreciat, ieri, drept „cacealma” desecretizarea dosarelor politicienilor cerută de Traian Băsescu, în condițiile în care aceasta s-ar rezuma doar la cele 30 de dosareremise CNSAS
H™..... .
Dara asfe taseam- 
Bă dewrefearra 
dosarelor tuturor 
politicienilor, 30 
de dosare, atonei 
demersul este o 
cacealma.
Ticu Dumitrescu

de SRI și SIE.

(Foto: EPA)

Liderul al-Aqsa, Fadi Khafisha (Foto: epa)

Ticu Dumitrescu a mai declarat că, deși termenul stabilit de CSAT pentru ca SRI și SIE să trimită CNSAS dosarele, până în prezent secreti- zate ale politicienilor a expirat ieri, unul dintre cele două servicii ar fi cerut o prelungi

re a termenului anunțat anterior. El nu a putut preciza care este serviciul secret care a cerut un nou termen, care este motivul și cu cât se va prelungi perioada de grație acordată SRI și SIE de către CȘAT.Ticu Dumitrescu a precizat că în ședința de ieri a Colegiului nu s-au discutat decât chestiuni de ordin administrativ, cum ar fi modul de ocupare a posturilor alocate CNSAS de către Guvern.Astfel, Ticu Dumitrescu nu a putut prezenta o poziție a instituției în legătură cu demersul președintelui Băsescu care a solicitat SRI să analizeze oportunitatea desecreti- zării dosarelor sportivilor, lucru care nu este prevăzut în Legea CNSAS.Totuși, Ticu Dumitrescu, inițiatorul legii, a spus că este de acord cu orice demers „făcut în spiritul legii”.
Premise pentru reducerea trupelorBucurești (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, miercuri, la întâlnirea cu diplomații români, că există premisele pentru diminuarea prezenței românești în Irak, după ce Guvernul acestei țări a anunțat că, în 45-60 de zile, armata irakiană va prelua controlul asupra unei provincii în care acționează românii.„Veste bună din Irak: Guvernul irakian a anunțat că în perioada următoare, însemnând 45-60 de zile, provin

cia Dhi-Qar, unde avem un batalion de militari, va intra sub controlul armatei irakiene, ceea ce înseamnă că perspectiva diminuării prezenței românești în Irak există”, a afirmat Băsescu.Președintele a explicat că e- xistă premisele pentru diminuarea prezenței românești în Irak, așa cum în orice zonă din lume unde sunt militari români în misiuni există premisa diminuării prezenței a- cestora pe măsură ce autoritățile acelor țări sunt în măsură

să preia controlul asupra regiunilor în care acționează românii.Totuși, Băsescu a subliniat, în legătură cu reducerea participării la operațiunile din Irak, că România trebuie să își coreleze acțiunile cu cele ale aliaților săi.Președintele Traian Băsescu a precizat că România își va diminua prezența militară din Irak în consens cu alia- ții săi și dacă nu va fi necesară participarea trupelor românești la alte misiuni.

Predau 
controlul

Liderul al-Aqsaf ucisNablus (MF) - Trupele israeliene l-au u- cis, ieri, pe liderul grupării militante Bri- Ligăzile Martirilor al-Aqsa, în timpul unui raid desfășurat în localitatea Nablus din Cisiordania, au anunțat surse din servicii- ' le palestiniene de securitate., Acestea au declarat că Fadi Khafisha, punoscut pentru implicarea sa în pregătirea atentatelor sinucigașe asupra Israelului, a fost împușcat în Orașul Vechi, în centrul localității Nablus. Un alt lider al militan- : ților a fost rănit în timpul confruntărilor, împreună cu alte patru persoane.Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a precizat că a avut loc un schimb ? de focuri la Nablus și că militanții palesti- nienei au atacat primii.

Voiculescu îl acuză din nou pe Băsescu

fj-j •

București (MF) - Liderul PC, Dan Voiculescu a declarat, ieri, că președintele Traian Băsescu a fost racolat de Securitate în 1973 și a activat până în 1989.„Diversiunea lansată este o rușine pentru România, iar președintele Traian Băsescu, care a fost racolat în 1973 și care a activat până în 1989, an în care a făcut un act de mare rușine pentru calitatea sa de om, este primul responsabil”, a spus Voiculescu, referin- du-se la solicitarea adresată
Dan Voiculescu (Foto fan)de președintele Traian Băsescu SRI cu privire la oportuni

tatea desecretizării dosarelor sportivilor.Liderul conservator nu a mai făcut și alte precizări despre perioada în care președintele Train Băsescu ar fi colaborat cu fosta Securitate.Voiculescu a apreciat că persoane care, „într-un fel sau altul”, au contribuit la crearea societății românești, precum sunt clericii sau sportivii, nu pot fi acuzațide poliție politică în contextul în care cei cu adevărat vinovați nu sunt încă pedepsiți.

Ierusalim (MF) - Armata israeliană a predat trupelor ONU și celor libaneze controlul în mai’’ mult de două treimi din teritoriul ocupat în sudul Libanului, a anunțat, ieri, un purtător de cuvânt militar israelian.„Armata israeliană mai controlează mai puțin de o treime din suprafață. Restul teritoriului a fost predat UNIFIL și armatei libaneze”, a precizat el, adăugând că miercuri a mai fost eliberată o zonă din apropierea frontierei.Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a ce rut din nou, ieri, retragerea trupelor israeliene din Liban. Premierulisraelian, Ehud Olmerfeâ a respins solicitarea, dd? clarând că forțele israe-' liene vor rămâne în sudul Libanului până când vor fi aplicate toate prevederile rezoluției ONU care a permis încetarea ostilităților.
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• Muncă în străinătate. OMFM București prelungește până la data de 30.09.2006 acțiunea de înscriere în banca de date atât pentru bărbați cât și pentru femei, cu vârsta cuprinsă între 20-40 ani, care doresc să lucreze în domeniul agricol. Dosarele se vor depune în intervalul orar 09.00-16.00, la sediul OMFM București. (IJ.)
'*•  Mărci poștale. Cu ocazia împlinirii a T50 de ani de la emiterea primei mărci poștale românești cu celebrul „cap de bour", Poșta Română și Romfilatelia vor organiza prima Expoziție Filatelică Mondială „Efiro 2008". Totodată se va tipări emisia filatelică în maniera „marcă pe marcă". Timbrul coliței va avea valoare de 2,20 lei. (IJ.)

Bac-ul de toamnă. în direct
■ Elevii spun că 
subiectele au fost mai 
ușoare decât la exa
minarea din vară.
CĂLIN BlCĂZAN

Toleranța zeroGeoagiu (I.J.) - Un număr de 15 elevi selectați în urma unui concurs de proiecte, eseuri, clipuri al căror subiect a fost violența de orice tip participă, de duminică, la Geoagiu, în tabăra de vară intitulată „Toleranță zero la violență”. „Ei vor fi promotorii de îndrumare împotriva violenței din comunitatea în care locuiesc, din școlile și liceele din care fac ' wte. Activitatea lor ««ce parte dintr-un proiect care se va derula până la sfârșitul anului. Beneficiarii lui sunt peste 10.000 de tineri și profesori, 100 de tineri care se pregătesc să întemeieze o familie și 30 de profesioniști. Ultimi zi de proiect va â#dce premii celor mai buni dintre cei 15 participant, care vor crea noi .subiecte împotriva violenței”, declară Le- nuța Angalita, coordonator de proiect din partea Fundației „Conexiuni” Deva. Tabăra este realizată în partene- riat cu Consiliul Jude- * pin Hunedoara.

Gata de 
luptă
Deva (IJ.) - Sindica
tele din învățământul 
preuniversitar sunt 
gata de grevă dacă 
premierul nu își va 
respecta angaja
mentele din noiem
brie 2005. Sindicaliștii 
au scris primului-mi- 
nistru și președintelui 
țării care au promis 
că vor acorda învăță
mântului un procent 
de 6% din PIB, nece
sar pentru investiții în 
sistem în speranța că 
se vor ține de cu
vânt. Dascălii cer o 
majorare a salariilor 
personalului din 
învățământ pentru . 
2007 care să elimine 
discrepanțele între 
veniturile bugetarilor. 
82% dintre salariați 
s-au pronunțat pen
tru redeschiderea 
conflictului de muncă 
în anul școlar 2006- 
2007, începând din 
prima zi de cursuri. 
Un motiv în plus 
pentru declanșarea 
conflictului e faptul 
că Guvernul s-a pro
nunțat împotriva stă
rii învățământului și îi 
face vinovați de acest 
lucru pe dascăli.

Deva - Deși emoțiile la intrarea în sălile de examen au fost mari, la ieșire elevii au fost extrem de veseli. „Eu în vară am căzut la fizică, iar acum sunt singurul care a susținut examen la această materie. Față de prima examinare subiectele au fost acum mult mai ușoare, oricine putea face lejer de nota 7”, a spus Aurel Trifoi, elev al Grupului Școlar „Telecomunicații” din Hunedoara.La fizică au fost 3 subiecte, unul grilă, unul bazat pe logică, iar ultimul bazat pe calcul matematic. Dacă unii cred ca subiectele au fost simple, alții afirmă contrariul.
Opinii„Subiectele au fost destul de grele. Eu susțin bac-ul la toate probele și doar la oral m-am descurcat mai bine”, susține Paul Străuț, elev la Colegiul Energetic Deva. Cei

Ancuța Predacare au susținut examen la materia de specializare „măsuri electrice și electronice” au spus că doar subiectul 4 a fost mai dificil pentru că au avut de rezolvat probleme, în rest subiectul tip grilă și cel de reprezentare grafică fiind ușoare.„La proba de azi m-am descurcat destul de bine, cu matematica a fost mai greu.
Defecțiunile vor costa mult3
■ Amenda pentru șco
lile care nu îndeplinesc 
condițiile impuse de 
DSP ajunge la 4000 lei.
CĂLIN BlCĂZANDeva - Potrivit legii, instituțiile care nu îndeplinesc măsurile prescrise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) privitoare la neefectuarea lucrărilor de igienizare, la

T1PUBI DE DEFECȚIUNI

neconsolidarea clădirilor precum și la neasigurarea aprovizionării cu apă potabilă pot fi amendate, în funcție de gravitatea problemelor, cu amendă cuprinsă între 400 și 4000 de lei.„în situații extreme de defecțiuni majore se poate ajunge la suspendarea autorizației de funcționare pentru instituția respectivă”, a afirmat directorul DSP, Dan Magheru.

LOGEțU DBDE PUTEȚI HH GRATUIT CL

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 d®ctor Todor Adriana, din Simeria

lipsa sursei proprii de apă potabilă______________________________________
fântâni care nu au apă potabilă_________________________________________
hidroizolatii defecte_____________________________________________________ _
sisteme de încălzire deficitare____________________________________________
existența sobelor metalice care prin încingere elimină dioxid de carbon. 
clădiri neigienizate și igrasioase________________________________________
grupuri sanitare neigienizate și deteriorate______________________________
unități supraaglomerate. Număr foarte mare de copii în raport cu spațiul 

disponibil.

„Nu ne mai gazați!"

Mircea HolhoșȘi eu susțin bacalaureatul la toate probele, pentru că în vară nu am avut încheiată media la română”, spune Ancuța Preda, elevă la Colegiul Tehnic „Matei Corvin” din Hunedoara.„Eu am dat examen la solicitări mecanice și tehnice. Nivelul de greutate al subiectelor mi s-a părut mediu și m-am descurcat. în vară

Paul Străuț (Foto: T. Mânu)am avut probleme cu media la matematică și de aceea susțin bacalaureatul doar acum”, a spus și Mihai Holhoș, elev la Colegiul Tehnic „Transilvania” din municipiul Deva.Astăzi va fi ultima zi de examene, când candidații vor da proba la alegere din celelalte arii curriculare, scris sau practic.

Multe școli nu îndeplinesc condițiile minime de funcționare

UNITĂȚI CU PROBLEME MAJORE

- Școala Generală și Grădinița cu program normal „Hărțăgani", comuna 
Băita.
■ Școala Primară „Barbura", comuna Băița.
- Grădinița cu program normal și prelungit nr. 1, Petroșani.
- Grădinița cu program normal nr. 1, Lupeni
- Școala Generală „Câmpa", Petrila.
 -------------- . ------------

Sfatul specialistului
■ Protestul locuitorilor 
împotriva modului în 
care lucrează fabrica 
de var nu este nou.Chișcădaga (T.S.) - Localnicii au câștigat în instanță despăgubiri pentru daunele produse. De data aceasta însă, Mircea Mangu a precizat că nu au nevoie neapărat de bani. „Vrem doar să nu mai fim gazați. Să-și rezolve problemele”, a spus săteanul. Interesantă a fost replica directorului fabricii, Cosmin Ianculescu.„Nu puteți spune că mai sunteți poluați cu praf. Problema este rezolvată. La fel și

emisia de gaze toxice. în privința zgomotului, există un proiect în lucru la Institutul de Fizică de la București. Probabil că vom monta niște panouri fonoizolante care vor remedia această problemă”, a spus Ianculescu.Șefa serviciului de autorizări din cadrul Agenției de Protecție a Mediului Hunedoara, Lucia Costinaș, a declarat că, până la sfârșitul acestui an, fabrica de var trebuie să obțină autorizație de mediu.„Probabil că vor intra pe un program de conformare până în octombrie 2007. Dacă nu-1 vor realiza, vom închide fabrica”, a spus Costinaș.

Fitoterapîe pentru
disfunctii hepato-biliare (partea I)

Farmacist specialist SEPTIMIA ȘERBAN
Director al LABORATOARELOR FARES 8/0 VITAL

Audieri pe bandă rulantăPetroșani (T.S.) - Membrii Consiliului Local al Primăriei Petroșani au fost audiați, ieri, în legătură cu modul în care s-a făcut concesionarea terenurilor din masivul Parâng, în cadrul unei anchete a polițiștilor Serviciului de Investigare a Fraudelor. Potrivit unor surse judiciare, consilierii din Petroșani au fost audiați după ce mai mulți șefi de servicii din cadrul Pri

măriei Petroșani, în frunte cu primarul municipiului, Carol Schreter, au fost obligați, prin sentință judecătorească, de magistrații Tribunalului Hunedoara, să plătească peste 3,3 milioane de lei noi. Suma reprezintă prejudiciul creat de proprietarii de cabane și terenuri din masivul Parâng bugetului local prin neachi- tarea redevențelor pentru ultimii cinci ani.

Disfuncțiile hepato-biliare sunt afecțiuni extrem de răspândite, de la dinkinezie biliară, colecistită acută sau cronică, colici biliare, până la litiază biliară.Fitoterapia oferă soluții de tratament eficiente pentru aceste afecțiuni, în special pentru corectarea tulburărilor de fond și pentru prevenirea crizelor.
CEAIUL HEPATIC are acțiune hepatoprotectoare, coleretic- colagogă (stimulează producerea bilei și eliminarea ei în intestin), antispastică, antiinflamatoare și dezinfectanta a căilor biliare, calmantă. CEAIUL HEPATIC va fi util în special bolnavilor cu diskinezie biliară hipotonă și

I
-

FAREBIL soluție conține un amestec de uleiuri esențiale și componenți separați din uleiuri esențiale (mentă, eucalipt, brad). Se administrează 3-5 picături pe o bucată de zahăr de 4-5 ori pe zi.înaintea meselor principale. Beneficiază de acest produs în special bolnavii cu depozite biliare („sludge” sau noroi biliar) predispuși la litiază biliară și bolnavii cu colecistite acute și cronice. în cazul unor crize dureroase se recomandă 20-30 picături, doză ce se poate repeta, la nevoie, după 20 minute. în cazul unor atacuri severe se pot folosi până ia 40 de picături. încazul indigestiilor sau după consumul de alimente grase ce se potcelor cu gastrite asociate: se beau2-3 căni cu

reclama



COTIDIAN /4vineri, 1 septembrie 2006
Zbn MondWi a Păai
1^58 - A încetat din viață cronicarul moldovean Macarie, ij 

mitropolit al Moldovei între anii 1508 ,
și 1528._______________________________
1715 - A încetat din viață ludovic al 
XlV-lea, rege al Franței (1643-1715). 
supranumit .Regele Soare", cel căruia 
Ii este atribuită expresia .Statul sunt 
eu"____________________________________ .

1923 - S-a născut Rocky Marciano, boxer american (m. 
1969). ____________ ________________________
1939 - Germania hitienstă invadează Polonia; începe al 
doilea război mondial, _______________
1944- A încetat tSn viață Liviu Rebreanu. prozator și dra
maturg, creator al romanului românesc modern.________

j 1957 - S-a născut Gloria Estefan (foto), una dintre cele 
! mai cunoscute interprete de muzică latina 
I'_______________________._______________  I

16°maxim
Vreme deosebit de rece pentru această perioadă, cu averse de ploaie. Temperatura minimă va fi de 4°C, iar cea maximă de 16°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Vremea va fi însorită, dar se menține rece. Temperatura minimă va il de 12°C, iar cea maximă de 24°C,
Duminică. Vremea :se va încălzi ușor. Temperatura minimă va fi de îrc, iar cea maximă de 26°C.
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Calendar Creștin Ortodox ___ __________
Cuv. Simeon Stâlpnicul și mama sa, Cuv. Marta. începutul 
anului bisericesc.

Calendar Greco-Catolic ________
S Simeon Stilitul, c (+ 459). începutul anului bisericesc.

Calendar Romano<atolic _____ ___
Sf. Egidiu, abate PP.

imnmi apa, «ai, count
' Ga» Metan______ _ , __ __ ____

Furnizarea gazului va fi oprită în Deva, între orele 9.30 
- 15.00, pe str. Mihai Eminescu, bl. 1, sc. A, pe Str. 22 
Decembrie, bl. 41, sc. A. între orele 9-12. pe Aleea Flo
rilor, bl. 16.

Energie electrică__ _______ ' ________ ___
Nu sunt programate întreruperi ale furnizării energiei 
electrice în Deva.

Află _____ 2___
Nu sunt programate întreruperi ale furnizării apei în Deva.

Salată ardeleneascăIngrediente: 2-3 scrumbii sărate, 2-3 ouă, 4-5 mere rase, 1 ceapă rasă, 2 linguri smântână, 5 linguri maioneză, 1 farfurie adâncă plină cu cartofi fierți.Mod de preparare: Peștele sărat (heringi sau scrumbii) se curăță și se toacă mărunt. Se amestecă apoi cu cartofii fierți și tăiați felii, cu ouăle fierte, tăiate de asemenea felii, merele rase, ceapa rasă. Se amestecă toate cu puțin oțet îndulcit și cu două linguri de smântână. Deasupra se toarnă maioneza. Se așază pe o farfurie și se ornează cu maioneză.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
In pcrtoM» 1-26 Mpttmbrte. Cuvlntul IIlMr vra» 
»»■< demonstrat! din nou dt do u,or te pop |uco cu 
cuvintolo. Dotleogl corect Intogroma «plrutl m 
frecore ediție «litrului F trimite-o «Uturi de tHonul 
complotat. pe •drese redacției: Deva. str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
In cutiile spadele Cuvlntul liber, pini In 30 septem
brie. Extragerea va avea loc In 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, ta pretente unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN RONIIRI VALORICE. 
Informații suplmentere le nr 0254-21127S, Int. BR06. 
Persoenl de contect Magdalene Șerben.
la acest concurs nu pot particip*  angajați! Inform 
Media $1 nkl rudele acestora de gredele I jl II.

50 RON Al CAȘTIGATI
Nume........................................ c
Prenume.................................. (
Adresa....... ..............................
......................Tel........................ 
Localitatea...............................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

7XX) Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:10 Croazieră de neuitat
’ ■ (film de familie, SUA 

2004). Cu: Hayden 
Panettiere, Bill Pullman 

9:45 Integrame despre 
integrare (3 episoade) 

1035 50 de ani de divertis
ment în 50 de emisiuni 

1130 Teoria conspiraliel (r) 
12X15 Misterele din Sankt 

Bl Petersburg (r) (ep. 44, 
dramă, Rusia/SUA) 

13:00 Planeta In jeanși (r) 
13:30 Desene animate: Club

Disney (SUA)
14X10 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Corry și restul lumii (r) » 

13 (ep. 41, comedie, SUA)
1530 Tribuna partidelor par- * 

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17X10 Corry și restul lumii

S(ep. 42, comedie, SUA) ; 
1730 Doctor Becker (ep. 19, i

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

El Petersburg (ep. 45) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:10 Parfum de glorie... 
la Las Vegas, cu Rareș î 
Orzață

21:10 Festivalul Național al s 
Cântecului și Dansului s 
Popular Românesc, 
MAMAIA 2006. Gala > 
laureaților 

23:10 Jurnalul TVR 
2325 Festivalul Național al 

Cântecului și Dansului ’ 
Popular Românesc, 
MAMAIA 2006. 
Vedete în recital

1:25 Nu râvni la soția 
fratelui! (dramă, Dane- ! 
marca, 2004). Cu: 
Connie Nielsen, Ulrich 
Thomsen. R.: Susanne 
Bier

330 Jurnalul TVR (r) 
Meteo

4:15 Pe viață și pe moarte [ 
(r) (comedie neagră, 
SUA 1995). Cu: Nicole ' 
Kidman, Casey Affleck, ț 
llleana Douglas. R.: 
Gus Van Sant

7XX) Știrile ProTv. 
Cese întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit
EI(film serial, reluare) 

10XX) Oscar
(film, reluare) 

12:00 Apropo Tv (r) 
13:00 Știrile ProTv 
14.00 Gribește-te încet 
v H (comedie, România, 

1981). Cu: Dem 
Rădulescu, Tamara 
Buciuceanu, Stela 
Popescu, Ștefan- 
Mihăilescu Brăila. R.: 
Geo Saizescu

16:00 Tânăr șl neliniștit (s). 
HCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17XX) Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
19XX) Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Bandiții
«I3(film artistic, comedie, 

SUA, 2001). 
Cu: Bruce Willis, 
Billy Bob Thornton, 
Cate Blanchett. 
Regia: 
Barry Levinson

23XX) Sport sângeros 
3(film artistic, acțiune, 

SUA 1988). 
Cu: Jean-Claude 
Van Damme, 
Donald Gibb, 
Leah Ayres, ' 
Norman Burton. 
Regia: 
Newt Arnold

1X10 Hotel de lux (dramă, 
13 România, 1992). Cu: 

Ștefan lordache, Irina 
Petrescu, Valentin 
Popescu, Lamia Beli- 
gan. R.: Dan Pița 

3:00 Bandiți! (film, r) 
5:00 La Bloc (r)
530 Familia Bundy (r)

6XX) în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7XX) Știri
9XX) In gura presei 

(reluare). 
Revista presei 
cu Mircea Badea.

10X10 Concurs 
interactiv 

11XX) Anastasia
□(film serial). 

Cu: Elena 
Konkova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

12X10 Secretul Măriei
□(film serial) 

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

13:45 Jocuri la Saint-Tropez 
(reluare)

16:00 Observator 
17XX) Zodia fluturelui 

(talk-show)
19X10 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

20:45 Divertisment 
Jocuri la Saint-Tropez 
(a doua semifinală) 

2230 Film artistic
2:00 Concurs interactiv 
4XX) Intrusul (acțiune, SUA, 

2003). Cu: Mark Red
field, Doug Brown, 
Gage Sheridan. R.: 
Philip J. Cook

5:00 Anastasia
-.(film serial).
"cu: Elena 

Korikova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov. 
1839, St. Petersburg... 
Secrete, minciuni, 
trădări... Totul se 
învârte în jurul unei 
crime petrecute în 
urmă cu 20 de ani. 
Veriga lipsă este Anas
tasia, o fetiță dispărută 
în același timp. Cu 
toate că anii au trecut, 
cei implicați direct încă 
□ caută.

P»Ștl

Berbec
Aveți succes în afaceri șl în activitățile casnice. Schimbările 
pe care Intenționați să le faceți pot fl apreciate, dacă nu 
uitați să cereți șl părerea celor din jur.

Taur
Nu este o zl prea bună pentru întâlniri cu prietenii și nici 
pentru afaceri. Cel din jur nu vă înțeleg corect dorința de 
schimbare. Pe pian sentimental, lucrurile merg mai bine.

ÂGemeni
Dimineață vă întâlniți cu o cunoștință cu care nu v-ați văzut 
de mult, care vă Invită la o petrecere. Vă sfătuim să nu 
lăsațl problemele sentimentale să se adune.

Rac
Reușiți să faceți o schimbare în relațiile sentimentale. După- 
amiază vă simțiți excelent la o întâlnire cu prietenii. Aveți 
grijă să nu monopolizați conversația!

leu
Dimineață sunteți pus pe fapte mari șl vă asumați o serie 
de riscuri pentru a rezolva câteva probleme legate de cămin. 
Partenerul de viață vă susține.

-
Fecioară
Este o zi bună pentru a face schimbări în casă. Puteți să 
vă apucați de reparații, «amenajări, zugrăvit etc. Apelați 
șl la ajutorul prietenilor.
Balanță
Nu vă faceți planuri stricte pentru azi deoarece nu vă puteți 
respecta programul, Dimineață aveți de alergat pentru a 
rezolva probleme ale partenerului de viață.

Scorpion
Aveți multe Idei constructive pe care doriți să le discutați 
cu cel aproplați. 0 femele mal în vârstă din familie vă face 
o surpriză plăcută, oferindu-vă sprijin financiar și moral. •

Săgetător
Sunteți preocupat de problemele profesionale șl avef~ 
tendința să neglijați relațiile sentimentale. Nu este o zi bună 
pentru afaceri.
Capricorn
Astăzi nu este Indicat să vă Implicați în activități impor
tante. Dacă aveți ocazia să petrecețl după-amiaza împre
ună cu partenerul de viață, ar fi bine să nu ezitați.
Vărsător
Zi bună pentru afaceri. Dimineață sunteți foarte optimist; 
și aveți convingerea că nimic nu vă poate sta în cale. Vâri 
bucură și faptul că relațiile cu persoana iubită merg maPt 
bine.

Chiar dacâ aveți multă treabă, nu este cazul să vă faceți 
griji, Sunteți într-o formă de zile mari. Singurele dificultăți 
pe care le puteți întâmpina sunt cele de comunicare.

9XX) Sărutări furate (s) 10:00 
Centrul de frumusețe (partea 
a IV-a) (dramă, Italia, 2001) 
11:40 Caracatița (r) 12:30 
Dragul de Raymond (s) 13:00 

: înapoi la mătură (doc., r)
14:00 Fergus McPhail (s) 
14:30 încurcăturile lui Zack (s) 
15:00 împreună în Europa I 

: Magazin interetnic 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1630 Germania 
în lung și-n lat (r) 17:00 Din- 

' colo de hartă 1735 Sărutări
furate (s) 18:30 Ulița spre 

; Europa 19:00 Bazar 19:30
Dragul de Raymond (s) 20:00 
Ray Mears (doc.) 20:35 D'ale 
Iu' Mitică 2130 Jurnalul TVR. 
Știri, sport, meteo 22:00 Fes
tival Stufstock - Concert 23XX) 
Stufstock - în spatele scenei 
23:15 Festival Stufstock - 
Recital 0:15 Stufstock - în 
spatele scenei

7:00 Mambo și pasiune (s) 
8:00 Știri N24 830 Revista 
presei 9:00 Dimineața cu 
Răzvan și Dani 10:30 
Căsătoriți pe viață (serial, 
SUA 2001). Cu: Donal Logue, 
Megyn Price 11:35 Desene 
animate: Mr. Bean 12:00 

j Quizzit 13:00 țara Iu' Papură
Vouă 13:15 Look who is win- 

, ning 1430 Nu suntem blonde
(r) 15:30 A treia planetă de 
la Soare (s) 16:00 Naționala 
de bere 16:30 Cuscrele (s) 
17:30 Docul 13 (s) 18:30 Știri 
Național TV 20:00 Taxi Driver

9:15 Droopy, maestrul detectiv 
(s, r) 9:40 Krypto, câinele erou 
(s,r) 1030 Icstrim Tivi (s) 11X10 
Telefonul de la miezul nopții (s) 
12:45 Droopy, maestrul detec
tiv (s) 13:15 Krypto, câinele 
erou (s) 13:45 Descoperă 
România (r) 14:15 Lumea PRO 
CINEMA (r) 14:45 Terapie 
intensivă (r) 16:00 Calea mis
terelor (r) 17XX) îndrăgostit
cerebral (comedie, SUA, 1983) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Calea misterelor (s) 
22:00 Jucăria 2 (thriller/honor, 
SUA 1990)

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
6:30 Visuri fără preț (r) 8:30 
La Tormenta (r) 930 Cioco
lată cu piper (s, Brazilia, 2003) 
1030 Iubirea mea, păcatul (s) 
1130 Celebritate (r) 1230 
Minciuna (s). Cu: Kate del 
Castillo, Guy Ecker, Karla 
Alvarez, Salvador Pineda 
1330 înger sălbatic (s) 1530 
Visuri fără preț (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s, Mexic, 2004) 2030 La Tor
menta (s) 2130 Tărâmul pasi
unii (s) 2230 Bărbatul visurilor 
mele (s) 2330 Celebritate (s)

0630-07,00 Observator (r)
16.30-1645 Știri locale

730 Jocuri politice (thriller. 
Danemarca, 2004) 935 Sin
gur acasă 4 (comedie, SUA
2002) 11:00 Graffiti Bridge 
(muzical. Marea Britanie, 
1990) 1230 La trapez (dramă, 
Luxemburg, 2005) 14:10 
Școala de rock (comedie, SUA
2003) 16:00 Micul inventator 
(animație, Japonia, 2004) 
18X15 Dirty Dancing 2: Nopți 
în Havana (romantic, SUA,
2004) 20:00 Oamenii focului 
(acțiune, SUA, 2004) 22:00 
Amityville (horror, SUA 2005)

8:00 Sport cu Florentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 11:30 
Tele RON 13:00 Garito - p. 
I+II 16:05 Dragoste și putere 
(s) 17:00 Camera de râs 1730 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:00 Mariana - Prețul 
inocenței (s, Venezuela, 2003) 
20:00 Cum să devii new-york- 
ez (comedie, SUA 1999) 22X10 
Totul despre sex (s, comedie, 
SUA, 1998) 22:30 Focus Plus 
23:30 Farsele lui Jugaru (r) 
24:00 Nevastă la pachet 
(comedie romantică/ crimă, 
SUA, 2002)

8:00 Realitatea de la 8:00 
9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumeal 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realității 18:00 Realitatea 
de la 18:00 20XX) Realitatea 
de la 20:00 20:15 Reporterii 
Realității 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:55 Prima ediție 
22:00 Zece fix. Cu Stelian 
Tănase și Mircea Dinescu

9:00 Verissimo 10:00 Euro- 
maxx (r) 10:30 Euroblitz (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Destinații la 
cheie (r) 12:30 Teleshopping 
13:05 Esentze (r) Cu llinca 
Vandici 14:00 Teleshopping 
14:35 Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 Euromaxx 
(documentar) 16:00 Docu
mentar 17:00 Vis de vacanță 
1730 Pasul Fortunei. Cu Ura
nia 19:00 Știri 19:20 Hobby 
Mix. Emisiune de divertisment 
20XX) Trenul vieții. Talk-show. 
Cu Liana Stanciu 22XX) High 
Life. Cu Monica Stan 2330 
Documentar (r) 24XX) Știri

6:00 Motociclete americane 
7XX) Spionii 8XX) Revolta de la 
Varșovia 9XX) Confruntări și 
fiare vechi 10X30 Supraviețuitorii 
valului tzunami 11XX) Manevre 
pe scară mare 12XX) Motoci
clete americane 13X30 Spionii 
14XX) Revolta de la Varșovia 
15XX) Megarăzboaie și fiare 
vechi 16XX) Brainiac Maniaci ai 
științei 17XX) Curse 18XX) Auto
mobile americane 19XX) 
Manevre pe scară mare 20XX) 
Vânătorii de mituri 21XX) Moto
ciclete americane 22XX) Hoții 
trupurilor noastre Z3XX) Cei care 
nu s-au lăsat învinși 24XX) 
Revolta de la Varșovia
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Rețete gratuite pentru diabet
• Medic-rețete. Ministerul Sănătății Publice 
și CNAS intenționează, până la sfârșitul aces
tui an, să introducă, în câteva județe - pilot, 
bugetul pe medic de familie la compensate

5 și gratuite. Dacă sistemul va fi introdus, mi
nisterul va suporta costurile pentru 
achiziționarea de calculatoare la medicii de 
familie care nu dețin. (IJ.)

• Vitamine. Suplimentele de vitamine întă
resc imunitatea organismului, dar în mică 
măsură. Specialiștii spun că accentul trebuie 
pus pe o dietă bogată în fructe și legume. 
Se recomandă suplimentele doar atunci când 
există carențe de vitamine sau se consumă 
multă mâncare de tip fast-food. (IJ.)

Medicul CL
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Ureche înfundată
Deva (I.J.) - Maria Predoi, din Deva, spune că „am urechea dreaptă înfundată. ‘ Nu am dureri, nu am scurgeri, simt doar o presiune locală. Am făcut examen auditiv, iar rezultatul a fost bun. Și, totuși, ceva nu este în regulă. Ce trebuie să fac?”
Medic: „Cinci zile consecutiv vă recomand să luați Paracetamol sinus, trei ' tablete pe zi, și Bixtonim, tot de trei ori pe , zi. După aceea, repetați consultul ORL șiJ audiograma”. ;
Sorin Iancu, Hunedoara: „Băiatul meu mănâncă dimineața doar cereale cu lapte. Are opt ani și cred că s-a inspirat din reclamele TV. Este suficient?”
Medic: „Pentru un copil de opt ani, necesarul caloric obținut din porția de lapte cu cereale este suficient, mai ales dacă el mănâncă în timpul zilei carne, legume sau ' L. brânzeturi”. I

■ Cei care suferă de 
diabet își vor lua rețeta 
de la medicul de fami
lie, din 1 octombrie.

Ina Jurcone___________________
lne.jurconetinformmedla.ro

Deva - Termenul stabilit inițial de Ministerul Sănătății a fost 1 septembrie. Data a fost amânată cu o lună întrucât achiziția de insulină la nivelul ministerului nu s-a încheiat. „De la acea dată, prescripția gratuită va fi eliberată lunar de către medicul de familie. Insulina va fl distribuită prin farmaciile cu circuit închis din cadrul spitalelor, iar antidiabeticele orale se pot achiziționa de la toate celelalte puncte farmaceutice care au contract cu
Medicii de familie vor putea scrie rețete pentru diabetici (Foto: cuCasa de Asigurări de Sănătate Hunedoara. în cazul în care nu există specialist diabetolog sau medici desemnați de spitale, acolo unde nu există specialist, va decide schema te

rapeutică”, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara. în prezent se lucrează la o bază de date la nivel național care va permite accesul mai ușor al medicilor de

familie la cazuistica pacientului. El va fi operabil imediat ce întreg sistemul își va adapta bazele de date în formatul cerut de minister.Medicii se arată nemulțumiți de decizia ministrului. Ei susțin că vor avea prea multe pe cap și calitatea actului medical va scădea.Persoanele insulino-depen- dente și cazurile noi vor trebui să se prezinte în continuare la Centrul de Diabet Hunedoara. Cel care-și vor lua rețeta de la medicul de familie vor trebui să se prezinte la aceștia cu scrisoare medicală de la medicul specialist în boli de nutriție și diabet. Paciențil vor trebui să meargă de două ori pe an la medicul specialist, pentru ca acesta să verifice cum evoluează tratamentul.
Seropozitivii au Stomatologie

Petroșani (I.J.) - Spitalul de Urgență Petroșani va avea cabinet pentru bolnavii de HIV ■ SIDA din Valea Jiului. Cei peste 100 de copii și adulți seropozitivi își vor putea rezolva problemele stomatologice începând din luna septembrie. Cabinetul va funcționa timp de patru ore, de două ori pe săptămână, în incinta Spitalului de Urgență Petroșani. Casa- de Asigurări de Sănătate Hunedoara va deconta serviciile medicale oferite bolnavilor de SIDA, astfel, toate serviciile medicale oferite lor vor fi gratuite.

„Pentru ei se va deplasa de două ori pe săptămână un medic stomatolog din Lupeni. Spațiul va fi gata în maximum două săptămâni, el este in renovare. Aparatura medicală există. Mai este nevoie de un aparat de sterilizare pe termen lung ce va fi achiziționat in cel mai scurt timp", declară dr. Sidonia Faibiș, directorul Spitalului de Urgență Petroșani. Aparatura medicală pentru persoanele cu HIV ce va fi folosită într-o primă fază va fi înlocuită cu o alta performantă ce va fi obținută printr- o finanțare externă.

21.000 lei pentru TBC Geoagiu
Geoagiu (I.J.) - Perioadele de călduri extreme au pus în dificultate bolnavii Sanatoriului de pneumo- ftiziologie Geoagiu, însă lipsa apei nu s-a făcut simțită. Angajamentul conducerii spitalului față de pacienți ar

Sanatoriul TBC (Foto: cl)

fi necesitat o suplimentare de fonduri aproape imposibil de obținut de la stat. „Am solicitat ajutorul societății comerciale care gestionează apele minerale Băcâia, care se află în apropiere de Geoagiu. Răspunsul lor a fost neașteptat pentru spital, întrucât patronul societății cu sediul în județul Mureș, Gheorghe Grec, ne-a acordat 31.200 1 apă minerală în sumă totală de 20.791,68 lei”, declară directorul Horea Constantin.
123 de zile au mai rămas 
până la integrarea în UE

Codul Muncii combate discriminarea

Banal nahitar BNR«01.09.2006
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 •

1 euro 3,5302 lei
1 dolar 2,7469 lei
1 liră sterlină 5,2392 lei
1 forint ' 1,0129 lei
1 gram de aur 54,9079 lei

UN SITE PE ZI:

www.inmh.ro
Deva G. J.) - Acesta este site-ul Administrației Naționale de 
Meteorologie. De aici puteți afla detalii despre prognoza 
meteo și avertizările meteorologice.

■ Noul cod prevede că 
salariații care prestează 
o muncă au dreptul la 
negocieri colective.
Ina Jurcone
ina.jurconeolnformmedia.ro

Deva - Pe lângă negocierile colective, salariații mai au dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale.Dacă angajatorul are intenția să facă concedieri colective, trebuie să notifice angajaților acest lucru, în scris, a precizat ministrul Muncii, Gheorghe Barbu.

Consultările cu sindicatul sau reprezentanții salariaților vor viza metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați, precum și atenuarea consecințelor concedierii prin măsuri de sprijin. Salariații cu contract individual de muncă pe durată determinată vor beneficia de aceleași drepturi ca și salariații angajați permanent comparabili, qu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.La încadrarea unor angajați cu fracțiune de normă nu mai este necesar un minim de 2

ore pe zi sau de 10 ore pe săptămână. în ceea ce privește salariații care își desfășoară activitatea noaptea, durata normală a timpului de lucru nu va depăși o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referință de maxim 3 luni calendaristice.„Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2008 se probează cu carnetul de muncă. După data abrogării Decretului nr.92/1976, vechimea ' în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2008 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanța judecătorească competentă să

Gheorghe Barbusoluționeze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existența raporturilor de muncă”, declară Gheorghe Barbu, ministrul Muncii.

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.

SUDOKU
• 4 4 -4 4 4 4 4 4 4 4' 4 4 4 -4 4 >4 4 4 4 4 >4' 4 4 4 4 -4 -4 4, *4 4'4‘4-4

6 9
3 8 1

4 1 7 8
3 2

3 2 4 5 9 8
5 7

4 2 6 3
i 2 9 6

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

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

LIBER face yiata Și mai ușoară, în continuare!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

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

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 30 septembrie. Mai 
multe taloane, mai multe șanse de câștig! 
Iar dacă vrei să nu ratezi nici un talon 
și să economisești 4,1 lei fată de cum
părarea zilnică a ziarului, fă-ti un abona
ment pe o lună cu numai 8,9 lei.

Noi continuăm să îti dăm BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 2 octombrie, ora 16, în 
prezenta unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 4 octombrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 1 septembrie 2006
Nume____________________ Prenume_______________
Adresă__________________________________________
Telefon Sunteți abonat?

II

CONCURS

lne.jurconetinformmedla.ro
http://www.inmh.ro
ina.jurconeolnformmedia.ro
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• Cu ghiveciul în cap. Ieri seară, Poliția Hațeg a fost sesizată despre faptul că Georgia G., de 80 de ani, din localitate, a fost lovită cu un ghiveci de flori în cap, de cumnatul acesteia, Simion G., de 65 de anj, fiind internată în Spitalul Orășenesc Hațeg. în funcție de zilele de îngrijiri medicale, se va dispune încadrarea juridică a faptei. (I.H.)
• Dispărută. Poliția Orașului Petrila a fost sesizată ieri de Aurel B., de 57 de ani, din localitate, despre faptul că nepoata sa. Cornelia B., de 16 ani, elevă în clasa a IX-a, a dispărut de acasă în data de 29.08.2006. S- a constituit o echipă operativă pentru găsirea celei în cauză. (I.H.)

Bani pentru școli

ProgreseBucurești (MF) - Cele opt puncte de inspecție sanitar-veterinară de la frontieră vor fi finalizate la 15 septembrie, în timp ce agențiile de plăți vor fi acreditate până la finele acestui an, dată la care vor funcționa cu numărul de angajați recomandat de UE, a declarat ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur. El a prezentat situația actuală în principalele domenii din agricultură care au primit stegulețe roșii în ultimul raport de țară și față de care UE și-a exprimat îngrijorarea. Pentru 2007, Ministerul Agriculturii a solicitat un buget de2.4 mid. euro, din care1.4 mid. euro constituie fonduri care vor fi recuperate de la Uniunea Europeană. România a primit trei stegulețe roșii la capitolul agricultură, în domeniul agro-alimentar sanitar- veterinar, în cadrul raportului de țară al Comisiei Europene din luna mai, iar următorul raport va fi prezentat la 26 septembrie.

Refuz
București (MF) - Pri
marul general al 
Capitalei, Adriean 
Videanu, a declarat 
ieri că fostul ministru 
de stat Gheorghe 
Pogea a refuzat 
funcția de „city ma
nager" al Bucureștiu- 
lui pentru că a fost 
deranjat de reacțiile 
apărute în mass
media față de 
această propunere. 
Conform lui Videanu, 
fostul ministru ar fi 
spus că „nu se lasă 
târât în mocirlă de 
oameni care în viața 
lor nu au făcut un 
șurub". El a apreciat 
că Pogea este „cel 
mai bun manager 
din România pe ges
tionarea costurilor". 
Videanu a arătat că 
nu ar fi împărțit „cu 
nimeni" responsabili
tatea de ordonator 
de credite, chiar dacă 
Pogea ar fi fost 
numit „city mana
ger" al Bucureștiului. 
„Pogea ar fi fost un 
partener al meu, cu 
care, alături de 
colegii mei din 
Primăria Capitalei, 
am fi creat o 
echipă", a mai spus 
Videanu.

■ Pentru reabilitarea 
unităților de învăță
mânt din județ sunt 
necesare 300 mid. lei.Hunedoara (M.S.) - Autoritățile locale din municipiul Hunedoara au primit din partea Inspectoratului Școlar Județean fonduri în valoare de 6,5 miliarde lei vechi pentru reabilitarea unui număr de patru școli din oraș, a anunțat ieri primarul Nicolae Schiau.Potrivit acestuia, lucrările vor începe în maxim zece zile și se vor executa la școlile generale 3, 7, 8 și 9. La aceste unități de învățământ vor fi realizate reparații la acoperișuri, instalațiile de termoficare, sanitare și electrice, operațiunile urmând să fie încheiate până la sfârșitul

VizităOrăștie (D.I.) - O delegație din Orăștie va efectua, săptămâna viitoare, o vizită în orașul rusesc Lermontov. Potrivit primarului Iosif Blaga, scopul acestei vizite este, în principal, stabilirea unor relații economice care să poată conduce la relansarea întreprinderii de Blănuri „Vidra”. „De trei ani încercăm să încheiem un parteneriat economic cu cei din Lermontov și se pare că suntem pe cale să facem acest lucru”, a precizat primarul.
Galerii de artă

Condițiile în școlile din județ nu sunt foarte buneanului. „Sperăm să nu mai avem probleme cu obținerea autorizațiilor sanitare de funcțio nare. Fiecare școală are acum centrala termică proprie pentru căldură, iar grupurile sanitare au fost modernizate”, a afirmat primarul. Conform unui studiu efectuat de specialiștii Pri

măriei Hunedoara, reabilitarea tuturor unităților de învățământ din oraș ar costa bugetul local 300 de miliarde lei vechi.Suma reprezintă aproape tot bugetul local al Hunedoarei pentru o perioadă de trei ani, la capitolul venituri proprii.

Modificări la 
ANLBucurești (D.I.) - Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) va putea folosi resursele financiare proprii pentru finanțarea construcției de locuințe, urmând ca acestea să fie reconstituite de la bugetul de stat, din credite interne sau externe sau alte surse. Guvernul a adoptat în acest sens o ordonanță, măsura fiind luată în condițiile în care, în perioada 2001 - 2004, au fost promovate mai multe proiecte pentru construcția de locuințe, ce nu au putut fi realizate din cauza lipsei surselor de finanțare, și în județul Hunedoara fiind începute dar nefinalizate mai multe blocuri ANL.

RĂSPUNDEM CITITORILOR

Telefon de plată după deces
■ Cu toate că a dece
dat acum trei luni, 
Maria Huszar primește 
încă facturi de telefon.Deva (I.J.) - Fiul ei a apelat serviciul facturi din cadrul Romtelecom imediat după moartea mamei sale și i s-a confirmat că telefonul va fi suspendat. Ceea ce s-a și întâmplat.însă, la data de 23 iunie, bărbatul a primit o factură de

plată de 0,26 lei. Nu a luat-o în seamă, mai ales că suma era derizorie. însă luna următoare, factura nou- apărută arăta nu mai puțin de 54,02 lei.După încă o lună o nouă factură îl înștiința că are de plătit 107,66‘lei. între ultimele facturi Alexandru Huszar a mai apelat o dată serviciul 930 și chiar a primit un număr de cerere.„Ce fac? Mama mea a avut abonament pentru persoană

cu handicap. Nu înțeleg de unde atât de mulți bani, ma>~ ales că telefonul chiar ntX funcționează de la prima cerere făcută”, spune el.în acest sens ne-am adresat directorului pe județ al Romtelecom, Alexandru Ișanu, care susține că „serviciile cu publicul s-au mutat în județul 1 Timiș. Bărbatul nu poate face , altceva decât să ia legătura*  din nou cu serviciul abona-r mente 930 și ei îi vor rezolva situația”. ■

îll urma tuate de ultimele amenzi la legea circulației și s-au ridicat în vederea suspendării 7 permise de conducere, din care 4 pentru consum de alcool și 2 certificate de înmatriculare. (Foto: t. Mânu)
acțiunilor și controalelor efec Poliția Rutieră pe trasee, în 24 de ore, s-au aplicat 101

Priorități legislativeBucurești (D.I.) - Guvernul a anunțat că înființarea unui organism abilitat să controleze declarațiile de avere, de interese și stările de incompatibilitate, precum și modificarea reglementărilor referitoare la Curtea de Conturi sunt două dintre proiectele legislative prioritare ale Guvernului pentru cea de a doua Sesiune parlamentară a acestui an. Acest lucru este specificat în „Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2006”, document ce a fost elaborat în cadrul Departamentului pentru Relația cu Parlamentul. Potrivit acestui document, înființarea Agenției Naționale de Integritate, proiect care va răspunde angajamentelor asumate în negocierile de aderare la UE în cadrul Capitolului Justiție și Afaceri Interne, are drept termen de finalizare a procedurii legislative luna septembrie a acestui an.

Deva. Galeriile de Artă 
„Forma”, din Deva, 
găzduiesc expoziția de 
pictură a artistei Diana 
Udrea.
Hunedoara. Galeria de 
Arte. Expoziție ce 
prezintă lucrările de 
licență ale secției de 
grafică, din cadrul Uni
versității Naționale de 
Arte București pro
moția 2006.
Petroșani. în cadrul 

Zilelor municipiului 
Petroșani, vineri, 1.09., 
în deschiderea „Zilelor 
municipiului Petroșani” 
se va derula deschi
derea Expoziției de 
fotografii a membrilor 
Clubului Foto din orașul 
înfrățit Varpalota, 
Ungaria. Manifestarea 
va fi urmată de acor
darea „Diplomelor de 
fidelitate” și premierea 
familiilor care au împlin
it 50 de ani de căsni
cie și de un recital de 
pian la patru mâini, 
susținut de Sorin Vărtop 
și Nora Helcovski. La 
Casa de Cultură a Stu
denților, de la ora 14.30 
va avea loc vernisajul 
expoziției de artă plas
tică „Salonul de toamnă 
al artei petroșănene”. 
Expun artiști plastici din 
Valea Jiului. La ora 
17.00, Muzeul Mineri
tului găzduiește viziona
rea de expoziții de 
filatelie, realizată de 
membrii Cercului Filate
lic „Minerul", de numis
matică - aparținând 
secției Numismatice 
Petroșani, de artă foto
grafică și de desene - 
realizate de elevii de la
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Clubul Copiilor din loca
litate.
Sâmbătă, în Parcul Cen
tral, ora 10.00: Expo
ziție de umor autohton, 
organizat de Casa de 
Cultură a Studenților din 
Petroșani.

Taatru

Petroșani. Teatrul Dra
matic „I.D.Sârbu”, ora 
18.00. Spectacolul cu 
piesa „Trois dames”, 
după „Cameristele", de 
Jean Genet. Intrarea 
liberă.

Spactacola

Petroșani. Zilele muni
cipiului Petroșani - ediția 
a Vl-a, 1-3 septembrie 
2007.
Sâmbătă: Pe Platoul din 
fața Teatrului Dramatic 
„I.D. Sârbu”, ora 15.00: 
Concert în aer liber, 
susținut de soliști vocali 
și formații din Valea Jiu
lui și din țară: Heaven, 
Ana Lesko, Cumetrii, 
Simplu, Proconsul.
Duminică, la Biserica 
Sf. Varvara, ora 9.00, 
spectacol folcloric 
„Vatră de tradiții și obi
ceiuri momârlănești” - 
ediția a lll-a.
Hunedoara. Pe platoul 
Casei de Cultură va 
avea loc „Festivalul

Berii” care va cuprinde: 
sâmbătă, între orele 
18.00 - 22.00, un pro
gram de divertisment cu 
formațiile Casei de Cul
tură Hunedoara și 
recitalurile formațiilor 
Cream, Rafman, Sexy și 
Impact. Duminică, între 
orele 17.00 - 23.00, se 
va derula un amplu 
spectacol folcloric ce 
cuprinde evoluții de 
excepție. Acesta va fi 
finalizat cu un recital 
extraodinar susținut de 
soliștii Luciana Văduva, 
Lele Crăciunescu, 
Daniela Condurache și 
Cornel Borza.

Sport

Orăștie. Stadionul 
„Dacia", astăzi, de la 
ora 17.00 se va derula 
meciul de fotbal dintre 
echipele:
Dacia Orăștie - Sănă
tatea Cluj-Napoca
Deva. Sala Sporturilor. 
Futsal - Liga I. Sâmbătă, 
2 septembrie 2007, cu 
începere de la ora 
18.00 va avea loc 
meciul dintre echipele: 
Quasar Deva - Eurolines 
București.
Livezeni - Primăria 
Petroșani, vineri, 
1.09.2007, ora 12.00: 
Ciclism. în aceeași zi, la 

Casa de Cultură a Sindi

catelor și Clubul Pen
sionarilor din Cartierul 
Aeroport Petroșani, vor 
avea loc competiții 
sportive de tenis de 
masă, table și șah, între 
orele 15.00 - 19.00.
Petroșani. Parcul Cen
tral, sâmbătă, ora 
10.00, Concurs de role. 
La ora 11.00, pe B-dul 
1 Decembrie 1918, 
Cros. Premierea spor
tivilor va avea loc la 
Sala de Marmură a 
Primăriei Petroșani, la 
ora 13.30.
Deva. Baza Sportivă 
„ReaISport”, situată 
lângă Stadionul „Ce
tate”, are pentru cei 
care doresc să practice 
minifotbalul, două 
terenuri cu gazon artifi
cial. Prețul de închiriere 
a unui teren este 
cuprins între 500.000 și 
1 milion de lei. Tel. 
0742/051547, 
0722/210134.

Cluburi

„John’s Cafâ" cocktail- 
bar din Deva, deschis, 
zilnic, între orele 08.00 
- 02.00, pe str. Mihai 
Eminescu, nr. 2. Tel. 
0254/233511.
„Night Club Latino”, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.

Parcuri
Deva. Parcul Cetate și 

Dealul Cetății sunt două 
obiective căutate de toți 
cei care doresc să se 
relaxeze in aer liber. De 
la poalele Cetății, de 
lângă Stadionul Cetate, 
se poate urca, pentru a 
vizita monumentul 
Devei, cu telecabina.
Simeria. Parcul Dendro- 
logic de pe malul 
Mureșului oferă celor 
dornici o ieșire în 
natură. Parcul este o 
atracție dendrologică de 
renume mondial și oferă 
numeroase atracții din 
acest domeniu.
Hunedoara. Grădina 
Zoologică, situată în 
zona Ciuperca, poate fi 
vizitată de luni până 
vineri, între orele 8.00 
- 18.00. Prețuri bilete: 
5.000 lei pentru copii și 
12.000 lei pentru adulți.

Turism

Straja. Stațiune de tur
ism montan situată în 
județul Hunedoara, la o 
altitudine de 1445 m, 
stațiunea Straja
îndeplinește toate con
dițiile pentru o vacanță 
perfectă. Acces auto pe 
DN 66 până în 
Petroșani și de aici la

Lupeni. Din Lupeni se 
urcă la Straja cu 
telescaunul. Cu trenul, 
pe ruta Timișoara - 
Petroșani - Craiova, cu 
schimb în Petroșani 
către Lupeni.
Cabane la Straja: 
Cabana „Casa Albas
tră”. încadrată la cate

goria trei stele, cabana 
oferă 10 camere cu 
câte 2 paturi, dotate cu 
televizor și servicii de 
restaurant (40 de 
locuri). Informații la tel. 
0721/121175.
Cabana Montana. Oferă 
servicii de două și trei 
stele pentru 24 de 
camere și 120 de locuri 
în restaurant. Speciali
tatea casei: Rulada 
Montana. Camerele de 
trei stele sunt dotate cu 
televizor și minibar. 
Informații: tel.
0254/560662 sau 
0723/324776.
Vila Mara. Oferă 70 de 
camere cu 2, 3 și 4 
paturi, dotate cu baie 
proprie și televizor. 
Restaurantul, barul și 
sauna vilei vin în com
pletarea acestor servip^ 
pentru a oferi turiștiX-i 

condiții ideale de 
Fecreere și odihnă. 
Uricani - Câmpu lui 
Neag - Cheile Buții 
- Complexul Cheile Buții. 
fel. 0254/210 279.
- Pensiunea Retezat de 
la Câmpu lui Neag.



CUVÂW port extrem cu „Paragașca
SPORT ■ Cum să-ți crești 

adrenalina în timpul 
liber? Simplu! Cu para- 
panta.

Ioan Hughiur

• Chelsea, amendată pentru Mutu.> Clubul Chelsea a fost amendat cu 59.000 de Tjeuro de către Federația Engleză de Fotbal (FA), pentru că nu a respectat regulamentul forului național și a efectuat, în 2004, teste antidoping private asupra mai multor jucători, printre care s-a aflat și atacantul român Adrian Mutu. (MF)
• Securitate. Consilierul de stat pe probleme de sport, Octavian Belu, a declarat că nu i s-au solicitat note informative și a adăugat că nu crede că a avut colegi care să fi colaborat cu Securitatea, pe vremea când antrena la Deva. (V.N.)

Simeria - Alin, Dani, Răzvan, Emil, Nelu, Leii, Nichi și Dorin sunt cei opt membri din Simeria care alcătuiesc grupul celor care au ales parapanta ca mijloc de creștere a adrenalinei. Aceștia au participat la diverse concursuri prin țară, clasându-se pe locul 3 la „Cupa aerociudaților”, organizată în martie în masivul Parâng. „E un sport care îți crește adrenalina. Zborul cu parapanta necesită multă concentrare pentru a reuși să
Zborul cu parapanta - între vise și plăcere pilotezi cât mai bine parapanta. De asemenea trebuie să știi să te folosești de curenții de aer pentru a zbura cât mai mult și mai sigur”,

(Foto: EPA) ne-a spus Răzvan, unul dintre membrii „paragăștii”. Pentru a reuși să zbori cu parapanta trebuie să treci obligatoriu prin câteva etape. Prima

etapă este teoria, unde înveți despre alcătuirea parapantei, tehnicile de pilotare, precum și despre influența condițiilor ' meteo asupra zborului.A doua etapă este cea a exercițiflor la sol, în care îți sunt prezentate efectiv tehnicile de decolare și pilotare și apoi treci la etapa a treia, zborul la joasă înălțime, de pe un „deal-școală”, cu o înălțime de aproximativ 50 m. Abia acum ești pregătit pentru primul zbor de la mare înălțime.La aterizare îți sunt din nou puse la încercare abilitățile de pilot, întrucât trebuie să alegi un loc prielnic pentru această acțiune, altfel riști să rămâi agățat fie într-un copac sau, în cel mai bun caz, într-un mărăcine.
Lina a m-a, serii a v-a Jiul nu-și va pierde licența

Deva (C.M.) - Programul etapei a V-a, vineri, 1 septem
brie, ora 17.00: Avântul Reghin - CSM Sebeș; Gloria II 
Bistrița - Arieșul Turda; U. 1919 Cluj- FC Sibiu; Transil f, 
Tg. Mureș - Soda Ocna Mureș; Oltchim Rm. Vâlcea - Ș
Inter Blaj; Dacia Orăștie - Sănătatea Cluj; Atletic Sibiu - ‘
Someș Gaz Beclean; Sparta Mediaș - Mureșul Deva; Mobi- 
la Sovata - Maris Tg. Mureș.

FC Sibiu a fost penalizată cu 5 puncte pentru neîn- 
deplinirea baremului în Divizia B.

Clasamentul
1. Arieșul Turda 4 3 1 0 9-2 10
2. Atletic Sibiu 4 3 1 0 9-3 10
3. Oltchim 4 3 0 1 8-4 9
4. Sparta Mediaș 4 2 2 0 4-0 8
5. Mureșul Deva 4 2 1 1 3-3 7

,6. Inter Blaj 4 2 0 2 6-2 6
'7. „U" 1919 Cluj 4 1 3 0 4-1 6
8. Soda Ocna Mureș 3 2 0 1 2-1 6
9. Mobila Sovata 4 2 0 2 7-10 6
10. Avântul Reghin 4 1 2 1 5-5 5
11. CSM Sebeș 4 1 1 2 5-6 4
12. Gloria II Bistrița 4 1 1 2 4-5 4
13. Trans Sil 4 1 1 2 4-6 4
14. Dacia Orăștie 4 1 0 3 6-6 3
15. Sănătatea Cluj 4 1 0 3 2-6 3
16. Maris Tg. Mureș 4 0 3 1 2-6 3
17. Someșul Beclean 3 0 0 3 1-11 0

J18. FC Sibiu 4 1 0 3 3-7 -2

■ Oficialii clubului din 
Petroșani susțin că vor 
face dovada plății 
datoriilor către stat.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@m1ormmedia.ro

Petroșani - Duelul Jiului cu FRF pentru păstrarea licenței își va derula un nou episod la începutul săptămânii, minerii fiind așteptați, luni, 4 septembrie, la Comisia de Licențiere pentru a face dovada achitării datoriilor către stat. Oficialii Federației au avertizat, în august, când au acordat Jiului licența provizorie și au exclus Sportul Studențesc din Liga I, că echipa din Petroșani riscă să piardă licența dacă până în 31 august nu-și va achita restanțele.Ilie Bălănescu, președintele 

clubului Jiul, s-a arătat, ieri, sigur că echipa din Valea Jiului își va păstra licența și dreptul de a evolua în prima ligă.
Vom plăti„Nu vă pot spune că le vom plăti astăzi sau mâine, cert este că pe data de 4 septembrie noi vom face dovada plăților către stat, așa cum am făcut-o și până acum”, a spus Bălănescu. Jiul a primit, la finalul săptămânii trecute, o mână de ajutor pentru achitarea datoriilor și din partea Consiliului Județean Hunedoara care a oferit Jiului suma de 300.000 de RON (trei miliarde lei vechi). „Cu acești bani Jiul trebuie să plătească datoriile către stat”, a precizat Mircea Moloț, președintele Consiliului Județean.Jiul Petroșani are de achi-

Minerii au fost sprijiniți financiar de CJ Hunedoara (Foto: epa)tat bugetului consolidat al statului sume restante în valoare de 1,87 milioane lei, din care 245.170 lei reprezintă penalități și majorări de întârziere. Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFP) Hunedoara se află în proces cu Jiul Petroșani pentru recu

perarea datoriilor pe care gruparea din Valea Jiului nu le-a achitat la bugetul de stat. Finanțele Publice au cerut declanșarea procedurii de faliment al clubului, procesul fiind în stadiul de recurs, după ce Jiul câștigase în primă instanță.
„Dacia" vrea victorie!

Deva (V.N.) - După ce a obținut trei puncte din patru partide, Dacia Orăștie speră ca mâine să obțină maximum de (puncte pe teren propriu. „Nu am crezut că o să fie așa de greu. Sperăm ca victoria de la Beclean să fie de bun augur. Credem că nu vom mai rata așa de mult, mai ales că titularii sunt toți valizi” - ne-a declarat ieri Constantin Nenu, antrenorul de la „Dacia”. După cum s-au comportat până acum adversarii celor de la Orăștie, „Sănătatea” Cluj nu ar fi un adversar de netrecut pentru gazde. Se află undeva pe la mijlocul clasamentului, dar asta poate fi o chestiune cu două tăișuri. Tehnicianul „Daciei” a precizat că toți titularii sunt valizi, iar terenul nu a avut de suferit de pe urma ploilor din ultimelș zile.

Jiul face apelPetroșani (C.M.) - Clubul Jiul va face apel la decizia Comisiei pentru Statutul Jucătorului, care a dat câștig de cauză Universității Craiova în privința cotei ce îi revine grupării oltene din transferul jucătorului Alexandru Bădoiu la Poli Timișoara. „Vom ataca decizia CSJ pentru că nu ni se pare corect să dăm acești bani”, a declarat Ilie Bălănescu, președintele Jiului. Alexandru Bădoiu a semnat, în iulie, un contract pe cinci sezoane cu Poli Timișoara, iar U. Craiova a solicitat 25 la sută din valoarea transferului. Alexandru Bădoiu (25 de ani) a debutat la Cimentul Fieni, după care a evoluat la CSS 1
FOTBAL / LIOA A ll-A, SERIA VEST

Arbitrii și observatorii etapei a V-a, sâmbătă, 02.09 
Auxerre Lugoj - Corvinul Hunedoara_________________
Arbitri: Eduard Constantinescu (Craiova) - Emil Cristea 
Arad), Dan Nițu (Tr. Măgurele). Observator: Sorin Găman 
(Tg. Jiu)
FC Caracal - Universitatea Cluj_______________________
Arbitri: Mugurel Vădan - Nicolae Marodin, Bogdan Velicu 
(toți București). Observator: Laszlo Sajtos (Sibiu)
Building Vânju Mare - CSM Râmnicu Vâlcea________
Arbitri: Viorel Sandu - Dan Roșu, Vasile Marinescu (toți 
București). Observator: George Bădescu (București).
Minerul Lupeni - Poli II Timișoara____________________
Arbitri: Vasile Balaș (Reșița) - Marius Nicoară (Herculane), 

"Wâgoș Vlad (Târgoviște). Rezerva - Daniel Haidiner (Hune- 
'(feara). Observator: Florea Voinea (București).
FC Baia Mare - Unirea Dej____________________________
Arbitri: Ovidiu Hațegan - Silviu Mocanu (ambii Arad), Florin 
Hâncă (Aiud). Observator: Ion Danciu (Petroșani).
FC Târgoviște - Dacia Mioveni_____________________
Arbitri: Silviu Bogdan (Craiova) - Bela Szoke, Adrian 
Midișan (ambii Constanța).Observator: Aron Huzu (Sibiu). 
Apulum Alba lulia - Gaz Metan Mediaș_____________
Arbitri: David Radu (Reșița) - Gabriel Dan, Petru Gașpar 
(Timișoara). Observator: Alexandru Nicolae (București).
CFR Timișoara - I.S. Câmpia Turzii___________________
Arbitri: Iosif Erdei (Slatina) - Bogdan Medrea, Florin Păunes- 
cu (Rm. Vâlcea). Observator: Alexandru Terheș (Oradea). 
FC Bihor - FCM Reșița________________________________
Arbitri: Iosif Biro (Mediaș) - Dan llieș (Brașov), Iulian Szeke- 
ly (Cluj). Observator: Alexandru Boc (București).

București, CSM Reșița și Jiul. Minerii au mai pierdut un litigiu împotriva Craiovei și în cazul Apetri.
Arbitrii deveni la 
startDeva (C.M.) - Partida dintre Informatica Timișoara și United Galați din prima etapă a Ligii I la futsal va fi condusă de o brigadă de arbitri din Deva formată din Edy Kovacs și Alin Cârstoiu. Arbitru de rezervă va fi hunedoreanul Daniel Haidiner, iar observator este Ni- cușor Asandei din Reșița, Partida dintre Quasar Deva și Metropolis București, programată duminică de la ora 18.00 la Deva, va fi arbitrată de Sorin Muntean (Tg. Mureș) și Teodora Albon (Cluj), iar meciul de la Focșani dintre Energia și FC CIP Deva va fi condus de Alexandru Băjan (Videle) și Bogdan Sorescu (Pitești).

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

Cum poți participa?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru’minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citit bine), sau preiungește-ți actualul 
abonament cu încă cel puțin o lună, până 

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!

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

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

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

CONCURS

mailto:ciprian.marinut@m1ormmedia.ro
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Presa bulqară continuă ataculIH^Luptă. Cele două mari cluburi spaniole -de fotbal, Real Madrid și FC Barcelona, ■ pături de campioana Olandei, PSV Eindhoven, se luptă pentru achiziționarea unui 'tânăr fotbalist brazilian, Dunguinha, în vârstă doar 13 ani, de la Mirassol FC, o echipă jodestă din statul Sao Paulo. (MF)• Plângere. Un locuitor al orașului spaniol .. Caceres a depus o plângere pentru exces de viteză împotriva plutonului Turului ciclist al daniei, care a trecut și prin această localitate, etapa încheindu-se cu un sprint masiv. Năstrușnica știre a fost confirmată cât se poate de serios de prefectura din Caceres.
Europenele de poloBelgrad (MF) - Astăzi, în prima zi a Campionatului European de polo de la Belgrad, echipa României înfruntă Spania. Meciul contează pentru Grupa A, din care mai fac parte Rusia, Olanda, Slovacia și Serbia- Muntenegru. în Grupa B sunt repartizate Croația, Ungaria, Grecia, Germania, Slovenia și Italia.Poloiștii români joacă în ordine cu ; Spania (1 septembrie - ora 11,00), Rusia (2 septembrie» - ora 14,00), Olanda (3 septembrie - ora 12,30), Slovacia (4 septembrie - ora 12,30) și Serbia-Muntenegru (5 septembrie - ora 21,15).Lotul României: Robert Dinu (Sori/Italia), Bertini Nenciu (Steaua) - portari, Cosmin Radu (Firenze/Italia), Florin Bonca (Teras- sa/Spania), Florin Mușat (Dinamo), Andrei I Iosep (Mataro/Spania), Kalman Kadar (Mataro/Spania), Alexandru Ghiban (Steaua), Gheorghe Dunca (Vallescrivia /Italia), George Georgescu (Steaua), Edi Andrei (Sori/Italia), Ramiro Georgescu ' (CSM Oradea), Tiberiu Negrean (Rapid), Alexandru Matei (Steaua), Andrei Bușilă (Chiavari/Italia).

■ Vecinii de la sudul 
Dunării fac orice, 
numai să obțină un 
scor favorabil.București (MF) - Presa bulgară a continuat să publice subiecte de scandal înaintea partidei dintre reprezentativele României și Bulgariei, care va avea loc sâmbătă, de la ora 21.00, la Constanța, în grupa G de calificare la CE 2008. Cotidianul „Tema:Sport” prezintă pe prima pagină un fotomontaj cu Adrian Mutu în care acesta poartă mantie și are dinți de vampir, fiind asemuit contelui Dracula. Titlul este „Sunt roși de invidie”, într-un comentariu din ziar, se precizează: „Bravo. Nu ne este frică. Conform Daily Record, România este înaintea Bulgariei... când vine vorba de corupție. Ca să devii polițist în România trebuie să dai 6.500 lire, iar ca să lucrezi la vamă, dai 20.000. Nu e de mirare că Ia graniță îți cer 20 de lire, altfel îți găsesc motive. Daily Record mai
llîe Năstase si Securitatea

Managerul clubului Chelsea Londra, Jose Mourinho, a declarat joi că triumful campioanei Angliei la fotbal în Liga Campionilor nu mai este decât o chestiune de timp. (Foto: EPA)

■ Marele tenisman 
român îl critică pe Ion 
Iliescu pentru că nu a 
desecretizat.București (MF) - Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat că decizia dese- cretizării dosarelor fostei Securități ar fi trebuit luată cu mulți ani în urmă, de către fostul președinte al României, Ion Iliescu. „Dacă vrem să aflăm adevărul despre perioada aceea, toată lumea trebuie să-și publice dosarul. Informatori erau atunci peste tot și în mod sigur au fost și în sport, pentru că și sportivii plecau în străinătate. îmi pare rău că abia după atâția ani se fac publice aceste dosare, cred că domnul Ilies-

Sancțiuni pentru Juventus 
și Milan?i Berlin (MF) - Directorul general Thomas ! Kurth a declarat, într-un interviu apărut ! miercuri într-un ziar german, că Juventus Torino și AC Milan ar putea fi sancționate ! de G14 - grupul celor mai puternice 18 I cluburi din Europa - din cauza implicării i în scandalul meciurilor trucate din Italia, } informează AFP. „Anumiți responsabili de ' club nu au apreciat deloc ceea ce s-a petre- i cut în Italia. Acum trebuie să știm cum să ' abordăm situația”, a declarat Kurth, pentru , publicația 11 Freunde. Comitetul de conducere al G-14 se reunește la 7 septembrie, în prezența responsabililor celor 18 cluburi- L membre. Kurth a reamintit că statutul G14 /^prevede excluderea unui club-membru în cazul unei atitudini nefaste pentru „repu- ’ tația grupării”. „Pentru a ajunge la această sancțiune, trebuie ca 3/4 din cluburile ) membre să fie de acord, lucru care nu a mai I avut loc până acum”, a spus Kurth.

CriticăRoma (MF) - Gianluigi Buffon, portarul naționalei de fotbal a Italiei, a criticat suspendarea pentru două meciuri a coechipierului său Marco Materrazi, pedeapsă pronunțată de Federația internațională de’ fotbal (FIFA) după incidentul cu Zinedine Zidane din finala Cupei Mondiale-2006. Acest lucru va face ca spaniolul să lipsească de la meciurile de sâmbătă, cu Lituania, și de miercuri, cu Franța, din preliminariile campionatului european 2008.
Cel mai controversatBerlin (MF) - Bayern Miinchen este clubul german cel mai apreciat de amatorii de fotbal, dar totodată este și cel mai detestat club, potrivit unui sondaj dat publicității joi. Potrivit sondajului, rea-lizat de institutul IFM și la care au participat aproximativ 1000 de persoane, campioana Germaniei en-titre este apreciată de 19 la sută dintre cei chestionați.Clubul bavarez a devansat grupările Werder Bremen și Borussia Dortmund, fiecare

/to»

(Foto: EEtyspune că România este principalul punct de tranzit de persoane către vestul Europei. Stoicikov este într- adevăr un erou bulgar, mai tare ca Dracula. Nu-i așa?”După ce presa bulgară a publicat declarații ale mijlocașului Eugen Trică (ȚSKA Sofia), în care îl făcea mincinos pe selecționerul Victor 

llie Năstasecu trebuia să ia decizia aceasta, cred că el are o mare parte din vină că nu s-a aflat adevărul până acum. Ceea ce mă miră este că tinerii nu par prea interesați de ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă și tot cei mai în vârstă vor să afle”, a declarat Năstase. El spune că sportivii nu ar tre-
Franz Beckenbauer,
■ Deși a negat că va 
candida, germanul a 
lăsat de înțeles că îl 
interesează FIFA.Berlin (MF) Fostul internațional german Franz Beckenbauer a lăsat să se înțeleagă că ar putea candida pentru un loc în Comitetul Executiv al FIFA, informează AFP.„Pentru moment nu mă gândesc la acest lucru, dar alegerile sunt în ianuarie și până atunci voi avea dorința de a fi acolo”, a spus președintele Comitetului de Organizare al Cupei Mondiale din 2006.
cu 7 la sută din sufragii, însă Bayern Miinchen, câștigătoarea a 20 de titluri de campioană a Germaniei și deținătoarea a 13 Cupe ale Germaniei, se află și în fruntea cluburilor mai puțin apreciate în Bundesliga: devansează, cu 38 la sută, grupările Borussia Dortmund și Schalke 04 (fiecare cu 4 la sută). „Nici un club din Germania nu suscită atâta interes ca Bayern Miinchen”, a spus Jens Seeberger, director al institutului IFM.

Pițurcă, cel care susținuse că fotbalistul i-a dat informații despre naționala Bulgariei, Trică a revenit în ziarul „Tema:Sport”, precizând că vorbele sale au fost greșit înțelese. Publicația Meridian Match a prezentat un material în care se vorbește despre un presupus scandal la echipa României în ceea ce privește

(Foto: EPA) bui să aibă un regim preferențial. „Nu cred că dezvăluirile vor afecta imaginea sportului românesc, pentru că este o problemă cu care s-a confruntat întreaga societate •românească. Eu consider că sportivii nu ar trebui să fie tratați altfel decât ceilalți cetățeni”, a spus Năstase.

Franz Beckenbauer EPA)Dublu campion mondial (ca jucător în 1974 și ca selecționer în 1990), Beckenbauer, posibil candidat la președinția UEFA, a anunțat, la sfârșitul lunii iulie, că nu se va opune președintelui în
A

In primul tur al Openului Statelor Unite la tenis, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, găzduit de arena newyorkeză Flushing Meadows, rusoaica Maria Șarapova a întrecut-o pe olandeza Micha- ella Krajicek cu scorul de 6-3, 6-0.-
(Foto: EPA) 

primele pentru calificarea 1 CE 2008.Ziarul bulgar scrie că „tri- I colorii” își negociază suma pe care o vor primi în cazul | calificării, Mircea Sandu | oferindu-le 40 la sută din ; banii pe care Federația Română de Fotbal (FRF) îi va ’ primi de la UEFA, aproxima- ' tiv 1,7 milioane de euro. ’
Deces

j 1București (MF) - Inter- $ naționalul egiptean Mohamed Abdelwahab, în vârstă de 22 de ani, a > decedat după ce i s-a făcut rău, joi, la antrenamentul echipei sale de ! club. Abdelwahab, care a făcut parte din naționala Egiptului câștigătoare a , 1 Cupei Africii pe Națiuni ® i în luna februarie, s-a prăbușit pe teren după I 35 de minute de ,antr.e- ! nament fără să se știe I cauza, deoarece nu avusese nici un impact cu vreun coechipier. Fot- i I balistul a decedat în ' drum spre spital, în > j ambulanță. Cauza dece- î i sului încă nu a fost sta- ' bilită. *
candidat I I ți i exercițiu, suedezul Lennart ' Johansson, care a decis să candideze pentru un nou i mandat. , ,în timpul Cupei Mondiale ' din Germania, Franz Beckenbauer a afirmat ironic că nu l va candida pentru postul lui Joseph Blatter, actualiil președinte al FIFA, deoarece ' nu știe limbi străine. înainte ‘ de ăsta, elvețianul estimase , că Beckenbauer nu voia și nil I putea să candideze pentru > șefia FIFA.„Vorbesc germana și puțin bavareza, dar engleza mea are" nevoie să fie îmbunătățită, așa că las acest post unei persoane talentate precum Blat- ; ter”, a spus „Kaiser Franz”. 1
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Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, etaj 3 din 4,63 mp, contorizări, 
interfon, boxă, uscătorie, parchet stejar, balcon 
închis, Deva, T. MaioreScu. Tel. 0741/210056. (T)
• * *uâ  apartamente în Ilia. Relații tel. 
0747/276309,0744/300667, după ora 16. (T)
• Hunedoara, zona Teatru, decomandate, 
geamuri termopan, parchet lamelar, gresie, 
faianță, balcon, lavabil, preț 920 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0748/306207. (T)
• I*  spate la Banca Transilvania, preferabil 
pentru privatizare, tel. 0745/253413. (T)
• parter, decomandate, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, Deva, zona gării, 
h*" ’’-pentru birouri sau schimb cu casă în 
aph^alerea orașului, preț 95.000 ron negociabil. 
TeL 217888,220211. (T)
• argent, zona Miorița, confort 1, contorizări 
apă. gaz, preț 1.250 mid. lei. Tel. 223336. CD
• uroent, decomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, ST 54 mp, 
et 3, zona Bălcescu, preț 930 mii. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
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vând ap. 2 camere (03)

• cu proiect aprobat, pentru spațiu de cazare, zona 
Piața Centrală, S 70 mp, cu 2 ieșiri, la parter, preț 
negociabil, Relații la telefon 0788/912005 sau 
0726/321276.

(8/31.082006)

• decomandate, zona luliu Maniu, et. 2, pachet, 
balcon, st 56 mp, contorizări complete, preț 
118.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, circuit, centrală termică, balcon, st 50 
mp, et 3, preț 98.000 ron, negociabil, tel. 2110780. 
(Al)
• urgent, decomandate, contorizări, balcon, etaj 
intermediar, zona Mihai Eminescu, preț 90000 
ron negociabil, tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• Gojdu, ST-48mp + centralătermică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0721/985256. (A6)
• urgent, zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

• urgent zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• luliu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et. intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresul, circuit, et. III, parchet, gresie, 
faianță, CT, inst. sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, dec, parchet, apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră, 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec, parchet, gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat, preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona I. Maniu, parchet, apometre, reparti
toare, gaz contorizat, vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578.-(A8)
• zona piață, etaj intermediar, dec, centrală 
termică, termopan, gresie, faianță, parchet, 
parțial mobilat, balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid, neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• ultracentral,etaj intermediar, dec., 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar, 
contorizări, parțial mobilat, totul nou, st 64 mp. 
Preț 1,250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)
• zona Bălcescu, bloc de cărămidă etaj 2 din 4, 
dec, parchet, gresie, faianță, centrală termică 
termopan, bine întreținut, preț 1,250 mid, tel. 
211075.0726/679557,0745/666447. (A3)

• zona 22 Decembrie, 65 mp, dec, centrală 
termică, gresie, faianță parchet, vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec, contorizări, bine 
întreținut. Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zona Zamfirescu, dec, centrală termică 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557.  (A3)
• zonă ultracentrală contorizări, parchet, fără 
amenajări. Preț 850 mii, tel. 211075,0740/232043, 
0726/130557. (A3)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• zona Crișului, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona licee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet, interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat, preț 82.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet, preț 98.000 ron, neg, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică, mici modificări, parchet, balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg, se acceptă și credit, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808 (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită 50 mp, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, 
neg, zonă liniștită tel. 232808 0723/251498 (A4)

• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 28500 euro, neg, urgent, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Decebal ■ Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță, gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent, preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702.  (A4)
• luliu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. CA2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (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)

• ety Intermediar, dec., contorizări, balcon, Al.
Streiulul, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 

'21/436384 0742/005228 (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe loc, tel. 0745/302200, 
077^/251408 232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• 90 mp, închis în termopane, lângă BRD, 42.000 
euro, ocupabil imediat, telefon 0745/253413. (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.
• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, et 1, 
parchet gresie, faianță zona Piață preț 45.000 
euro negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, Deva, ultracentral, etaj 2, 
parchet, 2 băi, 2 balcoane, centrală termică 
garaj, preț 53000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, zonă centrală Deva, preț 45400 
euro negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• zona Ufaodui, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (A8)
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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.;
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• zona Lido, dec., parchet, apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zonă ultracentrală, dec., balcon, boxă, 
bucătărie mărită, centrală termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1380 mid., neg. Tel. 2111075, 0745/666447. 
0726/130557. (A3)
• zonă ultracentrală dec., 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet, uși interioare din lemn, 
centrală termică ocupabil imediat. Preț 1,400 
mid., neg. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  
(A» *
• zona Lido, centrală termică, gresie, faianță, 
parchet, amenajat, bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termică preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Carpați, 90 mp. decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet, 
bine întreținut, preț 148.000 ron, neg., accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. (A4)

• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet, gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat, preț 87.000’ron, neg., tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg., tel. 0723/251498,0254/232809. 
(A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169^03,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/91468» ÎA5)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, indiferent de zonă etaj 1,2,3, se 
oferă 150.000 ron, la vedere, urgent, tel. 
0723/251498,232808. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, zona M5/1, Hunedoara, 
centrală termică gresie, faianță, parchet, 
lavabil, 2 băi, jaluzele exterioare, 2 cămări, preț 
990 milioane lei, negociabil. Tel. 0727/541732. (Tj
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• urgent, Deva, Gojdu, et 1,100 mp, occidental, 
centrală termică termopane, ușă metalică totul 
nou, tel. 215212 (Al)
• urgent, 2 băi, balcon, centrală termică 
parchet, gresie, faianță st 102 mp, et. 2, zona 
Bălcescu, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498,232809. (A4)
• etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă, plus 
diferență, minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. ÎA4)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• in zona Banca Transilvania, dec., et.2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel 206.003,230324. (A7)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună, modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358. 
(A6)
• în Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268.830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj L dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,074^005228. (A5)
• dea, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi-, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresii 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dea, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303,0720/387896,0742/005228.  
(A5)
• dea, sigrrafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688.  (A5)

• zona Vețel, construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță, parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid., tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. .(A3)

Vând case de vacanță (15)

• cabană din lemn, cu baie și fosă septică și 
1800 mp teren, în Deva zona Roci (prelungirea 
Vulcan). Tel. 0720/400439. (T)
• casă de vacanță living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiâță parchet, CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, neg, tel. 0746/779288 (A8)

Vând garsoniere (19)

• 32 mp, zona Gării, etaj 1, mobilată și 
amenajată merită văzută telefon 0745/253413. 
(T)

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

• urgent, confort I, la un preț foarte 
convenabil, bl. I, sc. 1, et. II, ap. 27, în zona 
gării Deva, telefon 0745/355817 sau 
0744/268489. (nr. 11/31.08.2006)

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. G l.ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
^ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-PAPETĂRIE
-BETONWRE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

Vând case, vile (13)
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Tramag
Evaluare 

Ansi mia 
Management

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

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-maihanazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 (61837)

5.C. MRTEHER LEGIS 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 asistența Juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță Interesele persoanelor juridice.
(59804)

Restauram
Construcții civile și industriale

Distribuție materiale construcții

ANGAJEAZĂ
Comerț electroco^nice

CONT&BIL- 
CONTABILITATE PRIMARĂ

CONTABIL- ȘEF 
CERINȚE:

CERINȚE: -experiență în domeniu min.5 ani;
-cunoștințe minime de -cunoștințe IT;
contabilitate; -vârsta maximă 45 ani.

- cunoștințe IT) AVANTAJE:
-vârsta maximă 40 ani. ■salariu motivant:
AVANTAJE: -condiții de lucru într-o

-salariu motlvant. echipă dinamică

Ral. la Tel.: 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59652)

• casă cu grădină și anexe, Deva, Str. Livezilor, 
preț 160.000 euro. Tel. 0722/380574. (5/17.08)
• vând/hetiriez casă curte și grădină Deva str. 
Horea pentru depozit sau societate cu diferite 
activități. Tel. 0723/884372. (5/294)8)
• nouă Deva, Pietroasa P+E+M, sc 240 mp, 2 

intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp, teren, tel. 0722/564004 
(Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
termică canalizare, apă gaz metan, livadă, 
350.000 ron, tel. 215212. (Al)
• vlă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centraletermice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zonă centrală Deva 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină. Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• Deva vilă, P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva vilă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel, 0745/786578. 
(A8)
• Deva P+1, living, 4 camere, gresie, faianță, 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288. (A8) .
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

• Deva, zona Trident, preț negociabil. Tel. 
0728/442147.(5/21.08) :
• urgent, in Hunedoara, Bdul Dacia, bl. Gl, etaj 4 
din 9, gaz contorizat, balcon închis, 30 mp, bine 
întreținută vedere spre Artima, preț 410 
milioane lei, negociabil; accept credit ipotecar. 
Tel. 0254/711152. (T)
• Deva, la Mioriță etaj 1, balcon închis, ST 32 mp, 
parchet, contorizări, preț 80.000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• dublă'contorizări, termopane, ușă metalică, 
parchet laminat, gresie, faianță preț 62000 ron. 
negociabil, telefon. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, cu parchet, 
gresie, faianță balcon, mobilată, etaj interme
diar, zona Miorița, preț 76000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, urgent, preț 85.000 ron, neg,, 
tel 0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în față, bine 
întreținută liberă, preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Șa Gen. Nr. 4 ■ Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață Progresului, se. oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută. 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620.358 (A6)
• In zona Dacia parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă. Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• in zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet, 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230.324. 
(A7)

• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620.358. (A6)
• zona Dada, dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron, Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• cameră, baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400, 0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dea, contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436W4.0742/nnW8. (A5)

• 2700 mp teren intravilan, favorabil 
plantării viței de vie, preț negociabil. Deva,

j tel. 229467. (5/30.08)

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

• intravilan, Sântuhalm, la DN7, lângă 
Fabrica de biciclete, cu front stradal de 220 
m, și ST 9000 mp, cu toate utilitățile, preț 
negociabil, relații la telefon 0788/912005. 
(nr. 8/31.082006)

• loc de casă la Leșnic, pe DN 7. Tel. 0729/128429,

' A• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, torte 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)

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

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau 2 cam., zona Eminescu, I. 
Maniu, Pescarilor, cu sau fără îmbunătățiri, ofer 
620 mii., tel. 211075, 0745/666447, 0726/679557. 
(A3)

Vând terenuri (21)

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

• 1000 mp teren, prelungirea Vulcan, fs 34 m, 
preț 28 euro mp și 3800 mp, fs 15 m, intravilan în 
Băcia, preț 3,5 euro mp. Tel. 0722/161644. (T)
• 1100 mp, strada Elena Văcărescu, nr. 17, Deva, 
preț 30 euro/mp, telefon 0254/226907 sau 
0742/219756.

Vând case la țară (17)

• casă mare, în Roșcani, bonus un teren. 
Tel, 237765. (9/28.08)
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• casă la 10 km de Deva apă gaz, telefon, cablu 
tv, garaj, beci, încălzire centrală grădină viță de 
vie, drum asfalt, preț negociabil. Tel. 214640. (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.

(56970)

Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie)

Calculatoare si accesorii 
(51)
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• intravilan, 2X00 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, 
0721/985.256. (A6)
• teren intravilan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren intravilan, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)
• intravlan, 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. 223400,0724/169303,074 35228.
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

Vând spații comerciale (25)

• amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă vad 
format cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.00? - 
230324. (A7)

Anunț publicitar privind oferta publică primară de obligațiuni emise de Consiliul 
Județean Hunedoara

Oferta publică pentru emisiunea de obligațiuni CJ Hunedoara a fost aprobată de CNVM prin Decizia nr. 2240/24.08.2006 

EMITENT: Consiliul Județean Hunedoara cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 35, Județul Hunedoara.

INTERMEDIAR: BCR Securites SA cu sediul în București, Calea Griviței, nr. 160 mezanin, sector 1, înmatriculată la R.C. cu nr. 
J/40/4667/1996, tel. 222.37.03/04.
OBIECTUL OFERTEI PUBLICE: Vânzarea unui număr de 150.000 obligațiuni generale, dematerializate, evidențiate prin înscrise în 
cont, emise de CJ Hunedoara
VALOAREA TOTALA A EMISIUNII: 15.000.000 RON.
NUMĂRUL DE OBLIGAȚIUNI EMISE: 150.000.
VALOAREA NOMINALĂ: 100 RON/obligațiune. împrumutul obligatar se va rambursa tri 71 de rate trimestriale.
PREȚUL DE VÂNZARE: 1OO RON/obligațiune

DOBÂNDA: Rata dobânzii este variabilă, recalculată trimestrial după formula

((BUBID 3M+BUBOR 3M)/2>+1,43%

Dobânda se calculează începând cu prima zi de la expirarea perioadei de subscriere.
SCADENȚA ÎMPRUMUTULUI: începând din 15.02.2009 până în 15 08.2026, plăți trimestriale în conformitate cu scadențarul 

prezentat de ofertă.
PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI: 5 zile lucrătoare, de la O5.O9.2OO6, ora 09:00 (ora României) până la data de 11.09.2006, 
ora 14:00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii anticipate, conform normelor în vigoare);

METODA DE ALOCARE A OBLIGAȚIUNILOR SUBSCRISE: alocarea obligațiunilor participanților la subscriere se va face „primul 
venit-primul servit”.
TRANZACȚIONARE PE PIAȚA SECUNDARĂ: în termen de 20 zile de la data obținerii certificatului de înregistrare a valorilor mobi
liare emis de către CNVM, CJ Hunedoara va face toate demersurile necesare înscrierii și menținerii la cota Bursei de Valori 
București a obligațiunilor emise. ,

Prospectul de ofertă publică primară de vânzare de obligațiuni a fost redactat de către BCR Securites SA în calitate de Interme
diar, în colaborare cu Emitentul și Consultantul financiar al acestuia - VMB Partners SA. Prospectul este disponibil pe perioada 
de subscriere atât în formă tipărită, cât și electronică la sediul:

■ Intermediarului - BCR Securites SA, Calea Griviței, nr. 160, mezanin, sector 1, București

■ Grupului de Distribuție - Banca Comercială Română:

Nr. Denumire Adresa Nr. telefon

Sucursale județene

1 Sucursala județeană Hunedoara Piața I.C. Brătianu, nr.3, Deva 0254/230207, 0254/230209

2 Sucursala județeană Cluj Str.George Barițiu, nr.10-12, Cluj 0264/591304, 0264/591227

3 Sucursala județeană Timiș Calea Aradului nr. 11, Timișoara 0256/494400

4 Sucursala județeană Bacău Str. 9Mai, nr.11, Bacău 0234/535314; 0234/535824

5 Sucursala județeană Prahova Str. Olteț, nr. 1, Craiova 0244/408800, 0244/408820

6 Sucursala județeană Dolj Str. Văleni, nr.42, Ploiești 0251/419582, 0251/411304

Munlclolul București

7 Sucursala Izvor B-dul Libertății nr.22, bl.102, Sector 5 021-3190384

8 Sucursala Unirea B-dul Unirii nr. 43-45, bl.E2-E3, Sect 021-3230080,021-3235422

9 Sucursala Sector 1 Calea Victoriei nr. 155, bl.D 1, Sector 1 021/2128260, 021/2128262

10 Sucursala Sector 2 Str.Popa Lazăr, nr.8, Sector 2 021/2527959, 021/2527986

11 Sucursala Sector 3 B-dul Decebal nr.11, bl.SI 4, Sector 3 021/3214440, 021/3234410

12 Sucursala Sector 4 B-dul Unirii nr. 63, bl.F4, sector 3 021/3233891, 021/3232067

13 Sucursala Sector 5 B-dul Tudor Vladimirescu nr. 57, bl. T4, sector 5 021/3226802, 021/3226880

14 Sucursala Sector 6 B-dul Timișoara nr. 4-6, Sector 6 021/4139147, 021/4134149

15 Sucursala Universitate B-dul Regina Elizabeta, nr.5, sector 3 021/3126185, 021/3121678

16 Sucursala Lipscani str. Lipscani 18-20, sector 3 021/3149940, 021/3149976

Prezentul anunț de ofertă publică primară de vânzare de obligațiuni a fost întocmit la data de 28.07.2006.

Citiți prospectul înainte de a subscrie!
VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECTUL DE OFERĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE Șl NICI NU REPREZINTĂ O 
ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI 
RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL 
DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII 
Șl ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Consiliul Județean Hunedoara BCR SECURITIES SA
Mircea loan Moloț Maria Zamflrolu

Președinte Director Executiv

(61B52)

RECLAME
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• vând ii zona Crucea Roșie spațiu comercial, 
S 30 mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7>

imobile chirii (29)

• garsonieră, mobilată complet, contorizări, 
zona Dorobanți, ocupabilă imediat, exclus inter
mediari, preț 3000.000 /lună, tel. 0749/268830. CD
• primesc in gazdă 2 eleve de la țară, de prefe
rabil clasa a IX-a, condiții foarte bune, acces la 
bucătărie, baie, TV, cablu, centrală termică, 
apartament aproape de Liceul Traian, energetic 
și Grigore Moisil. Tel. 229897. (Ț)
• zona telecabinâ, P+l, 4 camere, living 45 mp, 
*cară interioară, centrală termică, garaj încălzit

5 *ub  clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină, ideal sediu firmă sau locuință. Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• Deva, 35 mp, amenajat occidental, 300 
euro/lună, vad foarte bun, telefon 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. 
0721/985.256; 0724/620.358. (A6)
• ofer pt închiriat sp.com., zona piață clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)

• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină, preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ap, 2 cam. dec., mobilat, zona Bălcescu, 
amenajat, utilat, tv, aragaz, frigider, automată 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel. 211075, 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• 2 cant dec, mobilat, zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)

• ap. 3 cam. dec., amenajat, mobilat, utilat, zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• spațiu comercial zonă ultracentrală, clădirea 
Romarta, etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat, la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.(A3)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Straiului, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, feință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilat și utilat, repartitoare,. 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

Vând locuri de veci (23)

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

Auto românești (36)

• Ocazie! Vând Dacia 1310 berlină, af 2003, 
unic proprietar, 33.000 km la bord, preț 125 
milioane lei, ușor negociabil. Deva. tel. 
0724/293075.(10/22.08)

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

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. ALIMENTAȚIE PUBUCĂ; set restaurant, gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 

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

3. PEPARTAMENT TEHNIC electrician, instalator:
4. DEPARTAMENT ECQN0MICOFINANC1AR: contabil gestiune, casier.
5. Asistent Manager (Secretară):
6. Mede BFT și recuperare, kinetoterapeut, maseuri, băieși;
7. SEF DEPARTAMENT MARKETING,
Condiții generale: calificare conform postului, experiență, cazier fără antecedente 

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

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

officeaberemures.ro
Data limită de trimitere a CV-urilor - 11 ■09.2006.

Persoană de contact șef serviciu resme umane BANIAS MARINELA -latei. 0365-808811.
(61280)

în data de 18.09.2006, va avea loc, la sediul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, str. Splaiul Independenței, nr. 
202A, București, concurs pentru ocuparea postului de 

registrator șef în cadrul Oficiului de Cadastru și
i Publicitate Imobiliară Hunedoara

Condiții de participare:
- licențiat în drept
- a îndeplinit timp de 5 ani funcția de asistent registrator sau a 
exercitat timp de 3 ani funcția de notar, judecător, procuror, 
avocat, consilier juridic sau altă funcție de specialitate juridică. 
Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancDi.ro. sau 
la sediul O.C.P.I. Hunedoara - Deva, tel. 233560.

(61808)

în luna septembrie 2006,
Unitatea Militară nr. 01099 Brad organizează 

concurs pentru ocuparea a
30 (treizeci) posturi de militari angajați 

pe bază de contract.
Depunerea cererii de angajare până la 

05.09.2006.
Relații suplimentare la sediul U.M. 01099 

Brad, str. Avram lancu nr. 56 sau la telefon 
0254/612681, interior 155.

(61860)

Oferte locuri de muncă (74)

• Căutăm personal în activitățile de: 
GOSPODĂRIE, zootehnie, gastronomie, 
menaj, traduceri, operare PC, germană- 
română, secretariat, au-pair, baby sitter cu 
posibilități de lucru în țară și în Germania. 
Relații tel: 0726/652999 E-mail: 
freitimhaus@yahoo.com.

(12/31.08.2006)

Comemorări (76) oecese (75)

Familia greu încercată, amintește tuturor celor 
ce l-au cunoscut, că a trecut un an de la 
dureroasa trecere spre cele veșnice a celui ce a 
fost

avocat OCTAVIAN MUNTEAN
Slujba de comemorare va avea loc sâmbătă, 2 
septembrie 2006, ora 11.30, la Cimitirul Reformat 
din Deva, str. Mihai Eminescu. Ne rugăm ca 
odihna cea veșnică să-i fie luminată în lumea 
mai bună în care a plecat.

Auto străine (37)

• vând Audi A4 1,9 TDI negru, af 2002, full,
extrase, pachet nichel, cotiera fața, spate, CD - 
magazie și suboffer (6) limuzină, dublu clima- 
tronic. Tel. 0744/125690. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare 45 și 50 CP, marcă 
germană, aduse din Germania, stare 
perfectă, aspect optic bun, preț bun. TeL 
0745/149797. (6/254)8)

• vând generator electric, trifazic, monofazic, 
motorină, pornire la cheie, stare nouă, nefolosit. 
Tel. 0723/419531. CD

• vând motostivuitor UMT 3,5 tone, preț 
4500 euro negociabil și strung IR 400 x 2000, 
preț 1200 euro, negociabil. Tel. 0765/217529. 
(11/23.08)

• vând tractor U 650 înmatriculat, plug, disc, 
remorcă pe o axă basculabilă, circular de tăiat 
lemne după tractor. Tel. 0788/978503. (12/28.08)

Garaje (43)

•închiriez garaj ■ hală 60 mp ideal pentru 
depozit sau alte activități, situat pe Str. 
Plevnei, ieșire și intrare din șoseaua DN, 
vad foarte bun. Informații tel. 0722/307325. 
(3/30.08)

Mobilier și interioare (47)

• 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 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)

Electrocasnice (56)

• vând frigider cu congelator, capacitate 2401, 
stare bună, preț negociabil, telefon. 0729/01785.
• vând mașină de spălat automatică, tel. 
0254/220993,0721/367653. (T)

CNS Cartel ALFA Hunedoara cu adâncă mâhnire 
regretă trecerea în neființă a bunului coleg și 
prieten, ,

AUREL RADI
președinte al Federației Sindicale a Siderurgiștilor 
Metarom.

Sincere condoleanțe familiei!

(7/31.08.2006)

Familia Radi anunță încetarea din viață a bunului 
lor fiu, tată, frate și cumnat

ing. RADI AUREL

(2/31.08.2006)

• vând vitrină frigorifică pentru mezeluri, 1,5 m, 
nouă, preț convenabil. Relații la telefon 
0723/554749,0354/407761. (nr. 10/31.08.2006)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• ofer 25 ha teren cultivat cu porumb pentru 
tocat - siloz. Relații la tel. 0254/246342, 
0745/468766. (D
• vând plantă busuioc alimentar. Tel. 213946.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian vienez cu coadă scurtă și placă de 
bronz, preț negociabil. Tel. 0254/210878. (T)

Altele (61)

• vând parchet uscat, 20 mp, 40 x 3,5. Informații 
la telefon 213908,0741/138994 (T)
• vând un trunchi de cireș uscat, 1,80 m 
lungime, 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț avantajos. Tel. 
212272,0723/732560. (T)

Pierderi (62)

• pierdut Carnet de Asigurat pe numele Olariu 
Margareta-Hermina. Se declară nul. (nr. 
3/31.08.2006)

Matrimoniale (69)

• singur, 32 de ani; doresc cunoștință tânără din 
apropiere, serioasă pentru o relație stabilă, CP 
17 nrâstie, e-mail madradu@gmail.ro.

Solicitări servicii (71)

• caut femeie îngrijire doamnă în vârstă. Tel. 
234143,0740/061491, după ora 18. (T)
• caut să îngrijesc copii indiferent de vârstă, am 
experiență în creșterea copiilor, preț negociabil. 
Tel. 232259. (T)

Prestări servicii (72)

• 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.

Alege CL pentru anunțul tău

Licitații (64)

• Prestarea Societate Cooperativă anunță
Adunarea Generală Extraordinară, în data de
19.09.2006, ora 10.00. (nr. 6/31.08.2006)

î

în vârstă de 53 ani. Corpul neînsuflețit este depus la 
Clubul Siderurgistu Hunedoara. înmormântarea va 
avea loc la cimitirul Valea Seacă Hunedoara 
sâmbătă 02.09.2006, ora 12.30. Dumnezeu să-l odih
nească.

îți vom păstra veșnică amintire. Familia
(7/31.08.2006)

Sindicatul Siderurgistu! Hunedoara este alături de 
familia îndoliată prin pierderea prematură a celui 
ce a fost

ing. AUREL RADI
președintele Federației Sindicale a Siderurgiștilor 

Metarom. Dumnezeu să-l odihnească in pace!

Suntem numărul 
1 în județul 
Hunedoara!

> IIRPU-

Oferte locuri de muncă (74)

(7/31.08.2006)

• SC Transilvania Building SRL angajeaza munci
tori calificați și necâ ficați in domeniul 
construcțiilor. CV-urile se vor trimite la teL/fax 
232392 până in data de 9.09.2006.

(13/29.08)

• -Dcițtateci nercialăangajeaza personal pentru 
nsta itie vopșitqrie. Depunerea CV-urilor se va face 
la sediul firmei din Deva. str. Dr. Victor Șuiaga, jir. 10 

de Janda-rmi) pana luni

(2/29.08)

• Soi ștate comercială. operator Elite pențru 
vestul țarii, angajeaza in condiții salariate atractive 
agent aprovizionare automate Cafea. Cerințe: dom 
eniul stabil in Deva, posesor permis cat. B. CV-uri e 
la fax 0254/231485.

(6/29.08)

• Societate comercială importatoare produse de 
tutun cauțareprezentanțzonal pentru jugețufflune- 
doara cu domiciliul stabil în Deva. CV-urnelafax nr. 
0259/447152.

(1/30.08)

• Societate Comercială angajează: muncitori 
constructori pentru realizare obiectiv în regie 
proprie. Personal necalificat depozit mărfuri. Tel. 
0254/232715 sau 0254/226149.

(4/31.0& 2006)

RECLAME
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Explozia unei nove în direct
• Atac de cord. Actorul american Glenn Ford a decedat la vârsta de 90 de ani, în locuința sa din Beverly Hills. Născut în Canada, el s-a mutat în California pe când era copil și a început să_lucreze cu Columbia Pictures în 1939. în cei 53 de ani de carieră, a apărut în peste o sută de filme de diferite genuri, de la producții romantice la comedii.

România pentru OscarBucurești (MF) - Propunerea României pentru nominalizarea la Oscarul pentru cel mai bun film străin va fi aleasă dintre cele zece lungmetraje care au avut sau vor avea premiera în cinematografele de la noi între 1 octombrie 2005 și 30 septembrie 2006.Este vorba despre „Fix Alert” - regia Florin Piersic Jr., „15” - Sergiu Nicolaescu, „Femeia visurilor” - Dan Pița, „Despre morți numai de bine” - Claudiu Romilă, „Legături bolnăvicioase” - regia Tudor Giurgiu, „Azuce- na” - Mircea Mureșan, „Păcală se întoarce” - Geo Saizescu, „Margo” - loan Cărmăzan, „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii” - Cătălin Mitulescu și „A fost sau n-a fost?” - Corneliu Porumboiu. Termenul limită până la care juriul format din critici de film trebuie să se decidă asupra propunerii este 1 octombrie.

■ Pentru prima oară, 
cercetătorii au observat 
un fenomen atât de rar 
în galaxia noastră.Paris (MF) - Explozia unei supernove, stea masivă aflată la finalul ciclului de viață, a fost observată pentru prima oară în direct din galaxia noastră, de o echipă americano-bri- tanică. Exploziile supernovelor sunt fenomene foarte rare - patru astfel de evenimente având loc în galaxia noastră în ultimul mileniu - și simt întotdeauna detectate după producerea evenimentului, din cauza apariției unei lumini extrem de puternice.Evenimentul a început să se producă la 18 februarie 2006, într-o galaxie situată la circa 440 de milioane de ani lumină, în apropierea constelației Berbecului. Astronomii au observat o strălucire gama
John traversează Mexicul

Au trecut 
nouă aniLondra (MF) - Numeroase buchete de flori au fost depuse la palatul Kensington și un serviciu religios a fost celebrat, ieri, la Londra, în memoria prințesei Diana, care a murit în urmă cu nouă ani într-un accident de mașină, la Paris. Circa 100 de persoane au luat parte la slujba desfășurată în aer liber. Cei doi fii ai prințesei, William și Harry, „s-au recules în particular și în stil propriu”, a anunțat serviciul de presă al prințului Charles. Charles și cea de-a doua sa soție, Camilla, s-au aflat în cursul zilei la palatul de la Balmoral, reședința de vară a familiei regale britanice.

Renunță 
la premiu 
Berlin (MF) - Scriitorul 
german Gunter Grass 
s-a oferit sa renunțe 
la premiul internațio
nal Bruckepreis, care 
ar urma să-i fie înmâ
nat în decembrie, ca 
urmare a scandalului 
izbucnit după ce a 
dezvăluit că a fost în
rolat în trupele na
ziste Waffen-SS. „Sper 
că voi putea să îl 
conving să își schim
be decizia în cadrul 
unei viitoare întâlniri", 
a declarat Willi Xylan- 
der, președintele soci
etății care acordă pre
miul. Premiul este 
decernat anual unor 
persoane țâre s-au 
făcut remarcate pen
tru susținerea față de 
buna înțelegere între 
națiuni și față de 
democrație.

Manzanillo (MF) - Uraganul John, care a intrat în categoria a 3-a, s-a abătut, ieri, asupra porturilor și plajelor mexicane, fiind însoțit de valuri uriașe, ploi torențiale și rafale de vânt puternice. Ura-

Uraganul John (Foto: epa)

Papei nu-i place pop-rock-ul

j Puiul de girafă s-a născut în 13 august ' la grădina zoologică din Roma, Bioparco.
I Girafa nu va crește la Roma ci va fi trimi- | să în mediul ei natural, într-o rezervației africană. (Foto; epa) j

■ Concertul tradițional 
de Crăciun, de la Vati
can, a fost suprimat de 
Benedict al XVI-lea.Vatican (MF) - Concertul de Crăciun de la Vatican, întâlnire tradițională de variete extrem de apreciată de loan Paul al II-lea, a fost suprimat de papa Benedict al XVI-lea, care nu este atras de muzica pop-rock, a informat ieri presa italiană.„Papa Ratzinger preferă Mozart și Bach muzicii pop și așa dispare, după 12 ani de existență, tradiționalul concert de Crăciun de la Vatican”, explică La Stampa. Potrivit ziarului, evenimentul în scopuri caritabile organi-
Misiune încheiată pentru Smart-1

Robotul care danseazăTokyo (MF) - Prezentat, ieri, la Tokyo, de către fabricantul nipon ZMP, noul robot botezat „Miuro”, integrează un spațiu în care poate fi amplasat un iPod, patru boxe și un amplificator conceput plecând de la tehnologia Kenwood. „Miuro” se deplasează, iluminează și dansează în ritmul muzicii difuzate de iPod sau pe ritmul celei difuzate de un post de radio online sau stocate pe un calculator. Noul robot, care are 35 de centimetri înălțime și care cântărește cinci kilograme, poate fi folosit și pe post de paznic, având inclusă și o cameră de supraveghere. Robotul se poate conecta la internet prin intermediul unui router sau al unui punct de acces local compatibil și poate fi manevrat din exterior cu ajutorul telefonului mobil.

■ Smart-1, prima sondă 
lunară a Europei va 
intra, duminică, în coli
ziune cu Luna.Paris (MF) - Prima sondă lunară a Europei, Smart-1, se pregătește să intre, duminică, în coliziune cu Luna, așa cum este prevăzut și la finalul unei misiuni științifice reușite cu durata de 16 luni, marcată de

Explozia, surprinsă de telesco
pul Hubble (Foto: EPA)neobișnuită, care a durat aproape 40 de minute, în timp ce durata unui astfel de fenomen este, în mod normal, de ordinul milisecundelor sau zecimilor de secundă. Din acest motiv, emisiile de tipul celei observate de astronomi sunt considerate precursoare ale unei supernove.Perioada de maturizare a novei a fost atât de mare încât satelitul Swift al NASA a putut să își focalizeze toate instrumentele asupra fenomenului. Supernova era o stea cu masa de cinci ori mai mare decât a Soarelui nostru.
ganul a fost însoțit de averse însemnate, care au provocat alunecări de teren, și de rafale de vânt cu viteza de 205 kilometri pe oră, care au smuls copacii din pământ și acoperișurile caselor.Locuitorii orașului-port Mananillo și-au baricadat ușile și ferestrele, iar cei care locuiesc în zona deluroasă s-au mutat în adăposturile de urgență. Guvernul mexican a anunțat că avertizările meteorologice au acoperit o arie cuprinsă între portul Lazaro Cardenas, situat în sudul țării, până spre Peninsula California, vizitată de turiști și de pasionații de yachting.

Papa Benedict al XVI-lea (Foto: EPA)zat de 12 ani la Vatican de agenția de spectacole Prime Time Promotion va fi transferat în Monaco începând de 
inovații tehnologice și observarea polilor satelitului natural al Pământului.Smart-1, un cub cu latura de un metru și greutatea de 290 de kilograme, va intra duminică, la ora 05.41 GMT, cu o viteză de doi kilometri pe secundă (7.200 km/h) în „Lacul Excelenței”. în urma coliziunii cu suprafața lunară, sonda va crea „un mic crater cu diametrul de trei

AlexandraNăscută în zodia Vărsător, e pasionată de muzică, dans și gimnastică.
(Foto: Traian Mânu)

anul acesta. Din 1993, concertul reunea, în Sala Paul al VI- lea de la Vatican, vedete italiene sau internaționale și papa 
până la zece metri”, a declarat responsabilul științific al proiectului Agenției Spațiale Europene, Bernard Foing.Violența șocului trebuie să le permită cercetătorilor să precizeze parametrii fizici și chimici ai solului din acest loc prin observarea materialelor care for fi ejectate în urma impactului și modul lor de dispunere. 

loan Paul al II-lea obișnuia să primească în audiență cântăreții sau să le trimită un , mesaj video înregistrat.
Un papă sobruEdiția din 2005 a concertului a fost total diferită de cele precedente, fiind marcată de absența lui Benedict al XVI- lea, spre marea dezamăgire a artiștilor. „Este imposibil să nu observi o nouă schimbare în cadrul pontificatului lui Benedict al XVI-lea, un papă extrem de sobru și care este puțin înclinat către caracterul spectacolelor și evenimentelor de masă, însă mai preocupat să aducă credința sub aspectul ei spiritual credincioșilor catolici”, remarcă agenția italiană Ansa.

Album nou Cei doimembri ai trupei Roxette au anunțat că vor reveni pe scena muzicii pop cu un nou album, „Rox Box”. în octombrie, Rox- ette aniversează 20 de ani. (Foto: EPA)


