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Vremea va fi însorită. Cer parțial 
senin.

seara

Video-protectie în scoli■ • A 5dimineața la prânz

■ Școlile din mediul 
urban vor fi asigurate 
și protejate prin pază și 
instalații video.

CÂLIN BlCÂZAN

Deva - Doar șapte unități școlare au montate camere

video de supraveghere a elevilor, cea mai sigură modalitate de pază a elevilor atât în timpul orelor cât și în pauze. Alte 71 de școli din cele 121 de unități de învățământ existente în mediul urban au asigurată pază proprie sau prin societăți specializate de pază, declară Alexandru Drăghici

Roșioru, inspector-șef IPJ Hunedoara. Celelalte 50 de școli rămân deocamdată nepăzite. Fiindcă nu este permisă lipsa supravegherii în școli, Inspectoratul Școlar Hunedoara și conducerea unităților școlare vor trebui să identifice modalități practice de a-și institui una dintre formele de pază

existente. „Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara și Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara vor asigura îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică, supravegherea prin sistem de patrulare în zona unităților școlare”, declară Alexandru Roșioru.

.. "Ziua Ușilor Deschise în sinagogi și tem- [ ple” a fost sărbătorită ieri și la sinagoga din f Deva, evenimentul marcând Ziua Internațională a Culturii Iudaice, /p.3 (Foto: cd'__________ __________________ _________________ __ _______ /
De vorbă cu ziariștiiVrei să construiești un dialog liber, pe o temă aleasă de tine? Redactorii cotidianului Cuvântul Liber îți stau la 
MiyĂNWII dispoziție! Te așteptăm marți, 5 septembrie, între orele 10:00 și 11:00, la sediul redacției.Pentru că ne pasă de ceea ce se petrece în jurul nostru!
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Reprezentativa Spaniei a câștigat, ieri, la Saitama (Japonia), Campionatul Mondial de baschet masculin, după ce a reușit să învingă în mod categoric, în finală, reprezentativa Greciei, cu scorul de 70- 47. /p.8 (Foto: EPA)

Nemții, interesați de cărbune
■ Mai multe firme din 
Germania sunt intere
sate de privatizarea 
CNH Petroșani.

Deva (T.S.) - La această dată interesul firmelor cu profil minier din Germania, față de CNH Petroșani, simt în stadiul de proiecte de studii de fe

zabilitate. Patru firme germane sunt interesate de privatizarea Companiei Naționale a Huilei Petroșani. Directorul general al CNH, Daniel Surulescu crede că investițiile germane sau din oricare altă parte sunt benefice din momentul în care compania va deveni funcțională fără subvenții. “Un complex ener

getic pe huilă, ar fi benefic, atât pentru minerit, cât și pentru producerea energiei electrice”, a declarat Surulescu.La această oră rezerva de huilă aflată în perimetrele miniere în curs de exploatare ar ajunge pentru 180 de ani. Asta în condițiile în care s-ar extrage trei milioane de tone de huilă pe an.

Antrenor la spitalLupeni (N.G.) - Boala ratărilor de care au suferit, în meciul cu Poli II jucătorii din Lupeni, s-a repercutat asupra antrenorului Dan Mănăilă care în min. 80 la scorul de 0-0 a fost transportat de urgență la spital, pentru că i s-a făcut rău. /p.7
Fonduri pentru agricultură
După integrarea României în UE, fermierii autohtoni 
vor primi doar un sfert din subvenția pe care o 
primește un membru UE.

..... ..... .. .... ....- , — -. —v—~

«bonduri europene în 2007

I”

Proiecte de infrastructură

698 milioane euro

Programe finanțate

2.300
Număr ferme agricole sprijinite

1.600

Gratie.a. (. sursa Ministerul Agncultțini

Pâinea, fără timbru fiscal
■ Lipsa inspectorilor 
Gărzii pentru controale 
scapă producătorii de 
timbrarea pâinii.

Deva (I.J.) - Gele câteva zeci de producători de pâine din județ nu vor mai avea obligația să timbreze fiscal pâinea. Măsura, deocamdată într-o fază de discuții, nu va putea fi luată ca urmare a faptului că sunt prea puțini inspectori la Garda Financiară care să poată controla acest sortiment. Reprezentanții patronatului de morărit, care

au susținut inițial ideea cu timbrarea pâinii, nu mai sunt de acord cu aceasta. „Dacă nu se urmărește timbrarea, ce rost mai are?”, declară Aurel Popescu, președinte Rompan.Pentru a elimina totuși o posibilă evaziune fiscală, reprezentanții patronatului din morărit propun o formă de personalizare a pâinii. Astfel, în fiecare magazin să fie afișate, la loc vizibil, detalii despre producătorul pâinii comercializate. Autoritățile nu au hotărât nimic, astfel că producătorii de pâine trebuie să respecte vechile reguli. Pavel Stratan, în concert la Târgul Cetății 2006!
(Foto: Magdalena Șerban)
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PE SCURT
• ia a a a'a a a a'a a a J a a â a a a a a a a a a a a a a a a a a J a a a a a a a a a a a a a a a a a a .• Arestare. Numărul doi în ierarhia Al-Qai- da din Irak a fost arestat în urmă cu câteva zile, a anunțat duminică, 3 septembrie a.c., în cadrul unei conferințe de presă, consilierul irakian pe probleme de securitate națională, Mowaffak al-Rubaie. El l-a identificat pe bărbatul arestat ca fiind Hamed Juma Faris al-Suaidi, cunoscut și sub numele de Abu Humam sau Abu Rana. (MF)• Suspendare. Administrația Federală Americană pentru Securitatea Transporturilor a suspendat instalarea singurului dispozitiv de control pe aeroporturi care poate depista explozibili ascunși, din cauza problemelor legate de funcționarea sistemului, se precizează într-un articol care a apărut într-una din edițiile publicației americane The New York Times. (MF)

Mona Muscă, exclusă din PNL

Zece conturi 
secrete în Rusia

Tokyo (MF) - Coreea de Nord a deschis circa zece conturi bancare secrete în Rusia, pentru a eluda sancțiunile financiare impuse de Statele Unite. Potrivit cotidianului Sankei, aceste conturi sunt folosite pentru finanțarea regimului de la Phenian, ale cărui bunuri din străinătate au fost blocate, în mare parte, în ultimele luni, la inițiativa Washingtonului. Guvernul american este la curent cu acest lucru și se pregătește să exercite presiuni asupra autorităților ruse, pentru a le determina să blocheze aceste conturi, adaugă cotidianul citat.
La serviciu

București (MF) - Parlamentarii revin, azi, luni, 4 septembrie a.c., la serviciu pentru sesiunea ordinară de toamnă, având ca priorități legile privind înființarea Agenției Naționale pentru Integritate și privatizarea BCR, la care se adaugă restanțe precum Statutul minorităților naționale și Legea Curții de Conturi. După aproape două luni de vacanță și trei zile de sesiune extraordinară, senatorii se reunesc pentru începutul celei de-a doua sesiuni ordinare din acest an.

Mihai Răzvan Un- 
gureanu (Foto: fan)

Problema 
Transnistriei 
Lappeenranta (MF) - 
Uniunea Europeană 
vrea să-și mențină ro
lul în proiectele politi
ce care se referă la 
chestiunea transnis- 
treană, iar problema 
conflictelor înghețate 
va fi abordată în con
textul relațiilor cu Fe
derația Rusă, a decla
rat la Lappeenranta, 
ministrul de Externe 
Mihai Ungureanu.
„UE este cât se poate 
de decisă să își asume 
un rol, să și-l conti
nue, în așa fel încât 
proiectele politice ca
re vizează chestiunea 
transmstreană - inte
gritatea Republicii 
Moldova, rezolvarea 
problemei pe plan 
intern, relația dintre 
Tiraspol și Chișinău - 
să poarte semnătura 
sa", a afirmat minis
trul. Tema Iransnis- 
triei a fost discutată 
la reuniunea infor
mal a miniștrilor de 
Externe din țările UE, 
în Finlanda, ca parte 
a subiectului mai larg 
al relației UE - Fede
rația Rusă.

■ în cazul Monei Mus
că, 62 de mejnbri ai De
legației Permanente au 
votat „pentru" excludere.

București (MF) - în mai puțin de o lună de la primele dezvăluiri, deputatul Mona Musca, până de curând persoana cu cea mai mare credibilitate din PNL, a fost exclusă din partid, motivul fiind că a avut un angajament cu fosta Securitate. Tăriceanu â precizat că, inițial, s-a votat de principiu ca toți cei care au avut un angajament semnat cu Securitatea să fie excluși din PNL. El a mai afirmat că votul a fost categoric în luarea acestei decizii. Potrivit u- nor surse din partid, după ce Mona Musca și loan Ghișe și-au susținut cauza în fața colegilor liberali, Tăriceanu le-a spus acestora că ar fi mai bine să demisioneze din PNL, însă cei doi au refuzat.Scuze publiceMona Musca a menționat că PNL are dreptul să ia orice decizie politică, adăugând că nu va contesta decizia. „îmi

Exclusă chiar dacă și-a cerut scuze public. (Foto: Timpul)cer scuze tuturor, că am semnat acel angajament și că, de-a lungul timpului, nu am realizat că poate fi interpretat ca o colaborare cu Securitatea. Dacă aș fi realizat acest lucru, aș fi făcut public dosarul, a declarat Mona Muscă. în același timp aș fi dorit ca această decizie să se ia după decizia CNSAS. Cred că deconspira- rea Securității trebuie să se facă în primul rând de CNSAS și nu pe lângă CNSAS. Sper

ca lucrurile să meargă până la capăt și să nu se amestece cu reglări de conturi politice sau de altă natură", a spus deputatul PNL.Greșeală previzibilăExcluderea Monei Musca și a lui loan Ghișe din PNL este o greșeală la care mă așteptam, a declarat consilierul prezidențial Theodor Stolojan, membru al PNL și fost președinte al partidului. întrebat

dacă va iniția un demers politic împreună cu Mona Musca și cu alți membri PNL, Stolojan a răspuns că această posibilitate se află în analiză, așteptându-se decizia CNSAS. De asemenea fostul consilier de stat la Palatul Cotroceni, Elena Udrea, a declarat că ag^ tuala conducere a PNL esZ? ipocrită, pentru că se foloseșFe de reforma morală, concretizată în deconspirarea Securității, pentru a-și înlătura adversarii politici, în interese meschine.Pro Mona MuscăPe de altă parte, deputatul PNL Cristian Boureanu consideră că graba suspectă cU care Mona Muscă, unul dintre liberalii cei mai bine cotați în sondaje, a fost exclusă din partid se explică doar prin faptul că aceasta se află în dizgrațiile actualei conduceri a PNL și în special a lui Călin Popescu Tăriceanu. „Excluderea Monei Muscă din PNL în aceste momente poate fi interpretată drept o vendetă politică a grupului din jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu", susține Boureanu.
I

Victime.Cel puțin 51 de persoane și-au găsit sfârșitul, în Bagdad, în urma a două explozii puternice provocate de un atac cu rachetă și o mașină capcană. Atacul nu a fost încă revendicat. (MF)

Guvernul britanic, 
bine informat

Londra (MF) - Guvernul • britanic a fost avertizat în urmă cu mai bine de doi ani că Iranul a achiziționat ilegal, prin intermediul unui lider al lumii interlope ucrainene, un sistem de rachete.Avertismentul a fost primit de Londra la începutul anului 2004, din partea unui guvern, străin. Sistemul de rachete fost vândut Teheranului de către un fost oficial de rang înalt din serviciul ucrainean de informații, iar tranzacția a fost mijlocită de un lider mafiot ucrainean.
Legea P.E., în Guvern

București (MF) - Proiectul de lege inițiat de MIE în legătură cu organizarea alegerilor pentru Parlamentul European ar putea intra în ședința de guvern din această săptămână, iar aceste alegeri ar trebui să aibă loc cât mai curând, a declarat ministrul Integrării, Anca Boagiu. Ea a precizat că la aceste alegeri prin care se vor desemna cei care vor reprezenta România la Parlamentul European se va folosi sistemul de vot pe liste, pragul electoral fiind de 5%. „Aceste alegeri trebuie să aibă loc cât mai repede, într-un moment cât mai apropiat de momentul a- derării", a declarat Boagiu.

PD propune republică semi-prezidențială
Constanța (MF) - Liderul PD, Emil Boc, a declarat, la Școala de vară a tinerilor PD, că există un conflict între legitimitatea și prerogativele prezidențiale, pentru că președintele „are legitimitate foarte multă", fiind ales prin vot direct, dar prerogativele sale „sunt prea puține".Boc a arătat că, în acest moment, puterea este concentrată la primul ministru, care nu are legitimitatea dată de votul direct. Boc crede că România trebuie să adopte modelul francez în care

președintele numește premierul, are dreptul de dizolvare a Parlamentului, poate
W.......... ......
Votul (islao- jtninal reprezfefă 
o soluție pentru 
viitoarele 
alegeri parla
mentare.

Emil Boc

••••............... .......................prezida Guvernul, ia decizii în perioade de criză și recurge direct la referendum.

Emil Boc a precizat că în 2007 trebuie schimbată Constituția, avansând un model semi-prezidențial după modelul francez.Noutățile lui BocBoc a mai spus că are și alte teme controversate ale sistemului constituțional. El a susținut înlocuirea eventuală a moțiunilor de cenzură cu moțiunile constructive de neîncredere, care demit și înlocuiesc premierul chiar in aceeași ședință a Parlamentului.
Bush, invitat la convertire

Referendum. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, a anunțat organizarea unui referendum constituțional asupra posibilității președintelui de a fi reales pe viață, ca și asupra lansării unui plan pentru crearea unui stat socialist. (MF)

Dubai (MF) - Numărul doi în rețeaua Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, le-a cerut occidentalilor și, în special americanilor, să se convertească la Islam, într-o înregistrare video difuzată sâmbătă, 2 septembrie a.c., cu puțin timp înainte de comemorarea a cinci ani de la atentatele de la 11 septembrie. înregistrarea, cu o durată de 48 de minute, este realizată de Adam Gadahn, un american convertit la Islam, presupus membru Al-Qaida, și căutat de FBI, pe care Zawahiri îl prezintă drept „Azzam Americanul". „Fratele nostru Azzam Americanul

încearcă să îi scoată la lumină din obscuritate pe compa- trioții săi. Ascultați-1“, spune Zawahiri înainte de a-i ceda cuvântul lui „Azzam Americanul", care a proferat, în urmă cu un an, amenințări cu atentate la adresa Statelor Unite. Adam Gadahn îl invită, de asemenea, și pe președintele George W. Bush, să se convertească la Islam. „Dacă adepții urii- sioniste, cruciații și ex- perții în lupta împotriva Islamului, inclusiv șeful crucialilor George Bush, vor renunța la necredință și se vor converti la Islam (...), vor fi frații noștri în Islam", declară el. Toți sub puterea lui Allah. (Foto: epa)
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• Sesiune parlamentară. Parlamentul îșl reia azi activitatea, după două luni de vacanță, în această sesiune ordinară fiind trecute pe agenda de lucru 335 de proiecte de lege, din care 245 sunt propuneri legislative. (D.l.)
• Donație. Autoritățile locale din municipiul Orăștie au declarat că, în cadrul vizitei pe care o delegație din localitate o va efectuaLogrono (Spania), se va discuta și posibilitățile de donație a două autobuze. Potrivit primarului losif Blaga, acestea urmează a fi folosite pentru îmbunătățirea serviciului de transport public în municipiul Orăștie. (D.l.)

Lipsesc muncitorii calificați

A sta e! Vine sfârșitul lumii! Păi altfel
/Acum ar putea fi explicate atâtea minuni 

ce se săvârșiră în ultimele zile? Cine a mai 
pomenit până mai deunăzi prefect de ditamai 
județ luat cu arcanul pentru simplu motiv că 
și-a băgat mâna prin terenurile altora? Unde- 
au dispărut vremurile când se putea lua o 
șpagă cinstită în liniște, pe față și cu tupeu? 
Acu' până și primarii, ca să-și poată lua mita 
cea de toate zilele, trebuie să se ferească mai 
ceva ca dracu' social-democrat de tămâia li
berală...

■ Una din cauze e le
gată de lipsa de locuin
țe cu care se confruntă 
administrațiile locale.

Daniel I. Iancu
daniel iancu@informmedia.roOrăștie - losif Blaga. primarul municipiului Orăștie, consideră că cea mai mare problemă cu care se confruntă autoritățile locale din România la ora actuală nu este reprezentată de lipsa investitorilor, ci de lipsa forței de muncă calificate. Iar cauza acesteia este lipsa de locuințe. „Administrațiile locale vor avea numai de câștigat dacă vor crea locuințe. Aceasta este o problemă la nivel național.
Lumina, simbol al iudaismului

>
C i asta nu e tot! După cum deja se știe, 

liberalii o prinseră pe Mona cu musca 
pe căciulă și cu semnătura pe bilețelele de 
amor adresate Securității, taman când doam
na făcea mare tam-tam prin partid. Mai pre
cis pe când lua apărarea unora ce le ardea 
de rebeliune pe motiv de război. Din Irak, 
desigur. Și iată că, tocmai când Mona se 
pregătea să ceară demisia Tăriceanului, aces
ta o eliberă el din funcția de membru de par
tid. Ce ți-e și cu politica asta. După ce a fost 
refuzată la conducerea Camerei Deputaților și 
a dat singură bir cu fugiții din fruntea Cul
turii, Mona noastră s-a văzut poponeața 
umflată de șuturile foștilor colegi de partid. 
Care-au zvârlit-o-n drum, pe motiv de morali
tate și alte chestii d-astea. Nu zic, motivu'-i 
serios. Dar sunt convins că, dacă s-ar dori cu 
adevărat, s-ar mai descoperi multe muște 
(mult mai grase și mai verzi) și pe căciulile 
altora!

a

■ Ziua Internațională a 
Culturii Iudaice s-a 
sărbătorit prin 
aprinderea luminilor.

Ina Jurcone
ina.jincone@inforniniedia.ro

Deva - „Ziua ușilor deschise în sinagogi și temple” a fost săbătorită ieri și la Sinagoga deveană în prezența reprezentanților cultului mozaic. Evenimentul a fost marcat ieri cu ocazia Zilei Internaționale a Culturii Iudaice. Cu acest prilej luminile din temple și sinagogi vor fi aprinse, la eveniment vor putea participa pe lângă reprezentanții cultului mozaic orice altă persoană, indiferent de religie. „Ziua nu face parte din sărbătorile religioase ale cultului mozaic, așa cum
Democrații contraatacă

A

Legislație modificată
București (MF) - Cadrele militare în activitate vor beneficia, de la 1 ianuarie 2007, de indemnizația reglementată de legislația privind creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, acestea primind, în prezent, pe timpul concediului de maternitate, 85 la sută din solda lunară. Executivul a adoptat, săptămâna trecută, o ordonanță care modifică Legea privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță naționali.

București (D.L) ■ Președintele PD. Emil Boc, a propus ieri, schimbarea Constituției, astfel încât România să aibă un regim semiprezidențial real, după model francez, în care președintele numește premierul, are dreptul de dizolvare a Parlamentului, poate prezida Guvernul, ia decizii în perioade de criză și recurge direct la referendum. Propunerea democrată vine la câteva zile după ce liberalii au anunțat că doresc modificarea Constituției pentru a reduce rolul Președintelui la o simplă funcție de reprezentare și pentru introducerea unui regim
"Târgul Cetății Deva", ediția a II-a
■ Vineri și sâmbătă, 
devenii, cu mic cu 
mare, au participat la 
Târgul Cetății

Deva (M.Ș.) - Dacă v-ați întrebat ce opțiuni de petrecere a timpului liber am avut

Cristina Rus, încălzind atmos
fera (Foto: CL)

Lipsa locuințelor încetinește dezvoltarea orașelor (Foto cl)Din păcate, până acum s-a făcut prea puțin în acest domeniu. Dezvoltarea unei localități depinde și de numărul de locuințe pe care poate să îl ofere, pentru că 
sunt sărbătorile Roș Hașana, Sukot, Hanuka sau Yom Kipur. Sărbătoarea simbolizează lupta evreilor pentru răspândirea luminii în lume. Am aprins toate lu- minile din sinagogă. Lumini, ilor Deva.

Alexandru Max (Foto: CL)

parlamentar în România. Emil Boc, a declarat că există un conflict între legitimitatea și prerogativele prezidențiale, pentru că președintele „are legitimitate foarte multă”, fiind ales prin vot direct, dar prerogativele sale „sunt prea puține”. Boc a arătat că, în acest moment, puterea este concentrată la primul ministru, care nu are legitimitatea dată de votul direct. Șeful democrat a susținut că, deși România este catalogată ca un regim semiprezidențial, ea are, de fapt, un regim parlamentar, cu singura excepție că președintele este ales.
de luat în calcul pentru week- end-ul ce tocmai a luat sfârșit, vă amintim că „In Design”, cu acordul Primăriei municipiului Deva a organizat în 1 și 2 septembrie a II- a ediție a Târgului Cetății. Pe lângă tradiționala prezentare a produselor diferiților întreprinzători hunedoreni, evenimentul a mai însemnat un concurs de Miss, muzică pentru toate gusturile și o ambianță ce ne-a creat un început de toamnă călduros.
Miss Târgul CetățiiDeva a dovedit din nou că stă foarte bine la capitolul fete frumoase. Cele 7 candidate ale titlului de Miss Târgul Cetății 2006 au delectat privirile spectatorilor prin multitudinea de ținute prezentate și prin șarmul carac

acest lucru aduce în orașele respective forță de muncă stabilă și calificată. Nu știu de ce nimeni de la nivel central nu se gândește la acest aspect, și cred că o să fac eu o aseme
nu lumânări. Acestea se aprind doar vineri seara, dar asta se întâmplă și în familie nu doar în sinagogă”, declară Alexandru Max, președintele Comunității Evre-

Se vor ști subiectele
Deva (T.S.) - Pentru anul viitor Ministerul Educației a făcut schimbări radicale în metodologiile examenelor naționale. Ideea este de a optimiza testele cât și gradul de accesibilitate. Potrivit purtătorului de cuvânt din cadrul Ministerului Educației, Mircea Mureșan, din calendarul examenului de bacalaureat au fost eliminate patru zile. „Numărul de zile pentru probele orale a fost redus de la șase la patru. De asemenea din zilele alocate

teristic unor demne urmașe ale Evei. Anul acesta titlul de Miss Târgul Cetății a fost atribuit domnișoarei Suba Erika, din Deva.Fetele frumoase, diversitatea culinară și distracția, toate acestea au scos din casă mulți deveni, pe o vreme care vineri s-a arătat a fi puțin capricioasă. Dar a meritat, 

nea propunere”, a spus primarul Blaga. El a exemplificat cu situația din municipiul Orăștie, unde există locuri de muncă create în ultimii ani, dar lipsesc muncitorii calificați. „La ora actuală avem în jur de 500 de șomeri, dar sunt 1.500 de cetățeni de etnie rromă fără școală. Și aceasta este o altă mare problemă: școlarizarea rromilor. Ei se înmulțesc foarte mult și nu știm ce să facem cu ei, pentru că în afară de derularea a tot felul de programe sociale nu s-a găsit nici o soluție concretă. Guvernul trebuie să pună bani pentru școlarizarea rromilor și pentru a-i putea transforma în muncitori calificați”, a mai afirmat primarul Orăștiei.
PPCD vrea 
regionalizare

Cluj-Napoca (D.l.) - Fi- 1-ialele PPCD din Ardeal solicită descentralizarea conducerii partidului prin înființarea unor structuri regionale. După întâlnirea zonală a nouă filiale ale partidului din Ardeal, liderii acestora au decis să propună Consiliului Național de Conducere a PPCD soluția descentralizării conducerii prin regionalizarea partidului. Aceasta se va face prin crearea unor Birouri Regionale de Conducere pe structura actualelor regiuni de dezvoltare. Președinții acestor birouri vor avea și funcția de vicepreședinți ai partidului.

evaluării lucrărilor candi- daților au fost eliminate două. în plus, atât la probele de la Testele Naționale cât și pentru cele de la Bacalaureat, subiectele vor fi publicate pe site-ul Ministerului până la data de 15 ianuarie 2007. Dintre aceste subiecte, în ziua aferentă susținerii fiecărei probe, va fi extrasă varianta pentru rezolvarea căreia va fi elaborat, în cursul aceleiași zile, baremul de corectare”, a declarat Mureșan.

târgul din acest an dovedin- du-se a fi încă o ediție reușită. Să nu mai vorbim de reacția publicului prezent, la apariția pe scenă a unor nume ca Pavel Stratan sau Cristina Rus. Focurile de artificii care au încheiat acest eveniment pot caracteriza cel mai bine atmosfera aparte a târgului.

mailto:iancu@informmedia.ro
mailto:ina.jincone@inforniniedia.ro


inventează
1768 - S-a născut Francois-Reni Chateaubriand, scriitor

- S-a născut poetul George
Bacovia (foto) (m. 1957),_____________
192» - România a aderat la «Tratatul
Briand-Kellog», semnat la Paris, la data 
de 27 august 1928), privind interzicerea 
războiului ca instrument al politicii Inter
naționale,_____________________________

1940 - în urma demisiei cabinetului român condus de
Ion Glgurtu, a. fost format un guvern condus de gene
ralul Ion Antonescu.
1958 - A avut loc, la București, primul concurs șl festival 
internațional de muzică «George Enescu».

VREMEA
1 Oni!minim J*  % maxim

Prognoza meteo pentru astăziCer parțial senin. Maxima va fi de 30 grade C, iar minima de 13 grade C.
Prognoza pentru două zile
Marți- Cer mai mult senin. Maxima va fi de 28 grade C, iar minima de 10 grade C.

< Miercuri. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 27 grade C, iar cea minimă de 13 grade C.

n

Calendar Creștin Ortodox ______
Sf. Sfințit Mc. Vavila, Ep. Ântiohiei; Sf. Prooroc Moise

Calendar Romano-Catolic_________ _____________
Sf. Roza din Viterbo, fc.

Calendar Greco-Catolic ___ ______
S Vavila, ep, m (+ 250). S Moise, pf (numit și „Văzătorul 
de Dumnezeu") (+ sec XVII ÎCr)

brruMK» a>A, raz, cuinr
. GW_______________________________

Nu sunt preconizate întreruper.

Energie electrică______________________________
Nu sunt preconizate întreruperi pentru consumatori,

Apă _________________ _____________
Nu sunt preconizate întreruperi.

Pulpe de pui americane
Ingrediente: 8 pulpe de pui întregi, 400 g cașcaval ras (parmezan), 2 pungi de chip- suri (cu aromă după preferință), de preferat cu aromă de verdețuri aromate, zeamă de lămâie.
Mod de preparare: Pulpele se spală și se curăță de piele. Ghipsurile se mărunțesc bine. Cașcavalul se rade pe răzâtoarea mare. Pulpele se trec prin zeamă de lămâie, se tăvălesc mai întâi prin cașcaval, apoi prin chips. Se așează cu grijă pe grătarul cuptorului și se frig la foc iute la început, apoi potrivit. Sub grătar trebuie să așezați o tavă. Sunt gata când au prins o crustă aurie, frumoasă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

i. . -
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INTEGRAMA Al DEZI.HA% M RON Al CÂȘTIGAT!
perlotdi 1-26 septembri». twMtul '' ——————--------în perlotdt T -26 septembrie, tuvMtuf flWfr 

sâ-i demonstrezi din nou cit do uwi^tjioțl jud ou 
cuvintele. Dezleagl corect W
fiecare ediție a ziarului șl trtmtaKoeUtuA *
completat, pe adresa redacției: Seva, 
brie, nr. 37A. sau ia OP1, CP 3, Da< 
In cutUe spedaie Qwlrrtul BnA 
brie. Extragerea ve ama lotto 2 
la sediul redacției, to prezenta 
PREMIUL ESTE UMIMAT IN 
Informații suplimentare la rir. 02M 
Persoană de contact MagdateWl --------
La acest concurs nu pot partl^M-
Media nici rudele acestora da gradataJ 0 t

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

. Utf*

Berbec
Luni, îți este greu să duci la îndeplinire o promisiune, dar 
odată ce te apuci de treabă, totul o si pari mult mal 
ușor. în următoarele zile, ai parte de mici dificultăți la locul 
de muncă.
Taur
Deși activitatea profesională ocupă un loc extrem de Impor
tant în viața ta, este posibil ca la începutul săptftmlnli 
următoare să treacă pe primul plan unele probleme de 
ordin personal.
Gemeni
Luni, lucrurile pe care le al de făcut sunt o adevărată sursi 
de Inspirație pentru tine șl acest lucru te motivează, dar 
volumul de muncă țl se pare copleșitor.
Rac
începerea unui nou proiect nu este soluția Ideală la 
începutul acestei săptămâni - atmosfera de la birou șl, mai 
ales, colegii nu îți vor fi de prea mare ajutor.
Leu
începutul săptămânii este excepțional - colegii te sprijină 
în toate acțiunile pe care le întreprinzi, Iar un vechi pri
eten îți lasă pe neașteptate un mesaj.
Fecioară
Luni, ești nedespărțit de partenerii de afaceri, în special 
datorită unei achiziții Importante pe care trebuie să o faceți, 
nu puteți să nu discutați șl să analizați situația.
Balanță
Luni, al un simț estetic excelent - nu lua în seamă remar
cile răutăcioase ale colegilor și ocupă-te de redecorarea 
biroului. Vel fi luat de valul succesului.

i.

Scorpion
Cineva îți pune niște întrebări la începutul săptămânii șl, 
deși răspunsurile par evidente, eziți înainte de a răspunde, 
nu reușești să decizi cum ar trebui să răspunzi.
săgetător
Luni, te simți conectat la evenimentele importante de la 
locul de muncă - simți cum toată atenția celor din jur se 
concentrează asupra ta șl acest lucru nu poate decât să 
te bucure.
Capricorn
Este momentul să analizezi cu atenție proiectele pe care 
vrei să le demarezi - este greu de spus care dintre ele va 
avea prioritate în următoarele zile.
Vărsător

în primele zile ale săptămânii, unul dintre superiori va dori 
să discute cu tine o problemă legată de ultimul tău proiect. 
Planul și obiectivele tale sunt bine construite.
Pești
Este foarte important să îți asiguri cele mai bune instru
mente de afaceri, cei mai buni consultanți și cel mai bun 
echipament, dar verifică și limitele bugetului.

■-;

■TO» n

......................... Tel.........................
^irealitatea................................
BWriteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

A.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Fiicei mele cu 
v O dragoste (dramă, SUA

1994). Cu: Rick 
Schroder. R.: Kevin 
Hooks

9:50 Integrame despre 
integrare (2 episoade)

ipas Takugama, pădurea . 
speranței (documentar, ’ 
SUA 2004) ' »♦*

1130 Bucuriile muzidi. ’s
Soprana Daniela 

_Vlădescu J
12S5 Justiție militară (serial,

SUA 2001). Cu: David 
James Elliott, Cather
ine Bell, John M. Jack- 
son

13:00 Hollywood star (doc.) 
1330 Desene animate: Sab

rina
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:30 Spectacolul lumii... 

văzut de I. Grigorescu « țgty (XMi 
-I IZ. : _ .15:30 Kronika. Emisiune tn 

limba maghiară
17:00 Corry și restul lumii (s) 
17:30 Doctor Becker (s) 
18:00 Misterele din Sankt

Petersburg (s) <'
19:00 Jurnalul TVR. Sport

vremea 
if (s). Cu: 

fill' Katey 
id Garrison, 

■jkSearse,

20:20 Teoria conspirației.
Pericol de moarte 

20:50 Integrante pentru inte
grare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor 

21:05 Despre Mari Români.
Moderator Florin laru 

22:10 CSI - Crime și investi
gații (serial, thriller, 
SUA, 2004) 

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

24:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

0:20 închisoarea durilor
(thriller, SUA, 2000).
Cu: Edward Furlong 

2:00 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo 

3:00 Monstru (r) (dramă,
SUA, 2003). Cu: Charl- 
ize Theron, Cristina 
Ricci, Bruce Dem 

4:45 Hollywood star (r) 
5:10 CSI -Crime ȘÎ investi- 
Hgații (s, r)

4

6:00 în guta presei 
cu Mircea Badea.
Revista presei

700 Știri
900 in gura presei

(reluare).
Revista presei 
cu Mircea Badea 

1000 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia

ratfilm serial, dramă, 
Ruși 2003). 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

1200 Secretul Măriei
—(film serial)

13fl» Observator
cu Simona Gherghe 

13:45 Jocuri la Saint-Tropez
(reluare) 
(divertisment)

16.00 Observator 
16:45 Dispariții

(film serial)
17:45 9595, te învață ce să 

fad
1900 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport
Meteo

8:05 Călătorie în Balcani. 9$0 
Poftă bunăl (r) 930 Casa ta 
(r) 10:00 Șlagăre... în revenire 
(r) 11:30 Inovații (r 12:00 
Coolmea distracției estivale (r) 
12:55 Expediție în necunoscut 
(doc.) 1325 Documentar 1400 
Fergus McPhail (s) 1430 încur
căturile lui Zack (s) 15:00 
împreună în Europa. Emisiune 
pentru rromi 1600 Jurnalul TVR 
(r) 1630 Germania în lung și- 
n lat (r) 1700 Zestrea românilor 
1735 Sărutări furate (s) 1830 
Ulița spre Europa 1900 Roată 
la roată 1930 Dragul de Ray
mond (s) 20:00 Motocicliștii 
pofticioși (doc. Marea Britanie) 
2035 Caracatița (s) 2130 Ora 
de știri 2230 Angela Mooney 
se pregătește să moară (come
die romantică, Irlanda, 1996)

530 Bărbatul visurilor mele (r) ; 06.30-07.00 Observator (r) 
6:30 Visuri fără preț (r) 8:30 
Muzica de acasă (r) 930 Cio
colată cu piper (s) 10:30 
Iubirea mea, păcatul (s) 11:30 
The Victoria's Secret - Spec
tacolul modei (r) 12:30 Min
ciuna (s) 1330 înger sălbatic 
is) 15:30 Visuri fără preț (s)' 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s) 20:30 La Tomen
ta (s) 2130 Tărâmul pasiunii 
(s) 22:30 Bărbatul visurilor 
mele (s) 23:30 A doua șansă 
(dramă, România, 2006) 0:30 
Poveștiri adevărate (r) 1:30 
Căsătorie de probă (r)

1630-16.45 Știri locale

ie, Hong

«7 Jackie Chan, 
Richard •rifton, Miki 

Fitz-

Sammo 
l*iaq?1KJ«mmo Hung 

(serial) 
. Sport 

i ÎMI utmă (s, 
). Cu: Antho- 

Țta, Poppy 
erv, Man- 
""aptiste, 

Erifiaue MurciăNo Jr„

20:45 Joc în doi
(film de acțiune, SUA, 

*’ 131997). Cu: Jean Claude 
van Damme, Dennis 
Rodman, Mickey 
Rourke. R.: Tsui Hark. 
Agentul Jack Quinn, 
cel care deține recor
dul la numărul de 
teroriști uciși din 
America, are un mare 
dușman, pe Stavros, 
un terorist ce nu se dă 
în lături de la nimic 
pentru a-și doborî 
dușmanul.

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

24:00 Mister Sterling (ep. 1, 
Hdramă, SUA, 2003).

Cu: Josh Brolin, Dean 
Cameron, Tate Dono
van, David Norona, 
Chandra West

1:30 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
3:15 întâmplări hazlii (s) 
5:00 Anastasia (r)

600 întieabă-l pe Gabi (r) 700 
Mambo și pasiune (s) 800 Jur
nalul de dimineață 830 Revista 
presei 9:00 Dimineața cu 
Răzvan și Dani 930 The New 
Action Man Series (serial) 1000 
That '70s Show (serial) 1030 
Căsătoriți pe viață (s) 1130 Will 
și Grace (s) 1200 Quizzit 1300 
Țara Iu’ Papură Vouă (div.) 
13:20 Look who is winning 
1430 Sare și piper cu Stela și 
Arșinel (r) 1600 Naționala de 
bere 1630 Inimi frânte (s) 1830 
Știri 1945 Țara Iu' Papură Vouă 
20:00 Fresh Star 22:00 Știri

600 Apropo TV 900 Cheers (s) 
1020 Lumea PRO CINEMA (r) 
11:15 Splendoare în iarbă (film, 
r) 13:15 Droopy, maestrul detec
tiv (s) 13:45 Cheers (r) 14:45 
Verdict Crimă! (r) 1600 Echipa 
de elită (s) 17:00 Seinfeld (r) 
1800 Echipa de elită (s) 1900 
Terapie intensivă (s) 20:00 
Români de succes 20:20 
Tremors - creaturi ucigașe (s) 
2130 Bună dimineața, Miami 
(s) 2200 O nouă lume (acțiune, 
SUA 1998) 2400 Twin Peaks 
(s)

8:05 Am așteptat ațâț de 
multi (dramă, Franța, 2004) 
9:50 Fachirul din Bilbao (aven
turi, Danemarca, 2004) 11:20 
0 boală necruțătoare (dramă, 
Canada, 2002) 12:45 Un mas
cul extraterestru (comedie, 
SUA, 2000) 14:30 Crescându- 
I pe Waylon (comedie, SUA, 
2004) 16:00 Simțuri (roman
tic, SUA, 2005) 17:45 Prin 
negura războiului (dogjmen- 
tar. sua, 2003) 20:00 Tntr-un 
SUîlet (aventuri, SUA, 2004) 
21:30 Blade: Trinity (acțiune, 
SUA 2004)

730 Casa noastră (r) 800 Sport 
cu Florentina 8:40 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 9:40 Sun
set Beach (s) 10:40 Dragoste 
și putere (r) 11.00 Camera de 
râs 1130 Tele RON 13:00 Ga- 
rito - partea l+ll 14:45 
Dragoste și putere (s) 15:00 
Suferința unui tată (dramă, 
SUA, 2000) 17:00 Mariana - 
Prețul inocenței (s) 18:00 Focus 
19:00 Record brakers (ep. 1) 
19:45 Trăsniți în N.A.T.0. 
(sezon nou) 20:20 Poliția în 
acțiune (sezon nou) 21:20 
Trădați în dragoste 22:20 
Meteo 2230 Focus Plus 23:15

9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! Cu 
Andreea Crețulescu 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:45 Edi
torii Realității 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 .Realitatea de la 
20:00 20:15 100% 21:00 
Realitatea de la 21:00 22:00 
Oamenii Realității 23:00 Rea
litatea de la 23:00

6:55 Viața dimineața. Emisi
une matinală 9:00 Verissimo 
10:00 Misiune imposibilă (r) 
10:30 Euromaxx (doc.) 11.00 
Ne privește 12:00 Destinații la 
cheie (r) 12:30 Teleshopping 
1305 bebe.ro (r) 1435 Lumea 
cărților 15:35 Dracula (doc.) 
1700 Calea spre Europa. Talk
show pe tema integrării 
europene 18:00 6! Vine pre
sa! 20:00 Liceenii Rock 'n' 
Roll (comedie romantică, 
România, 1992) 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 Știri. Emisiune informa
tivă 0:15 Liceenii Rock 'n' Roll 
(r) (comedie romantică, 
România, 1992)

800 Poveștile celor care nu nmăli 
sunt 9:00 Confruntări și fi " 

vechi 10:00 Natura în stare 
brută 11:00 Manapouri - Cel 
mai dificil tunel 1200 Motoci
clete americane 1300 Spionii 
14:00 Poveștile celor care nu 
mai sunt 1500 Confruntări și 
fiare vechi 1600 Cum se fa
brică? 1700 Curse 1800 Auto
mobile americane recondițio
nate 1900 Motoare masive 
2000 Vânători de mrtui 2100 
Motoddete americane 2200 
Petrol, sudoare și platforme 
2300 Fugari 2400 Construc
torii de motoădete

bebe.ro
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Fără test de sarcină
Consiliul Județean Hunedoara:_
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.66-12.00

^Inspectoratul de Jandarmi Județean:
j^vlaior loan Anca, adjunct al comandantulu

■ I pentru ordine publică 12.00-14.00

I
I;
P

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță 
Btrcea Mare ... ...... ..........
Inspector șef principal Emanoll Bota,
director 08.30-11.00
Inspector șef principal Viorel Mic,
director adjunct 11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Orăstie_____
losif Blaga, primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Deva
Comlsar-șef Nicolae Petruș, 
adjunctul șefului Poliției Minlcipiului Deva 10.00-12.00 ,

........................... .................................................

www.orastie.info.ro
Orăștie (D.l.) - Acesta este site-ul Primăriei Municipiului 
Orăștie, care a fost reactualizat în ultima perioadă. De aici 
se pot obține Informații atât despre oraș, cât și despre 
activitatea administrației locale.

= 3,5252 lei
= 2,7499 lei 

' = 5,2349 lei

= 1,0127 lei 
= 55,1702 lei

1 euro________
1 dolar________
1 liră sterlină
1 forint_______
1 gram de aur

mmene

Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235Q90
Direcția Sanitar-Veter. 221145

In Județ ____ _________ ____
DN 7 Simeria - Orăștie - Limită eu județul Alba
DN 7 Vețel - Tătărăști - Zam - Limită eu județul Arad

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece
nal - Str. HoFia - Str. Mihai Eminescu - Calea Zarandu- 
lui ■ .

SUOOKU

4 3 6 2 9
5 3

6 2
6 1 7 8 5 4

3 9 1
3

4 8 7
8 5

;4 6
7 6 5 3 1

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

Soluția jocului din 
numărul precedent
3 8 9 6 7 5 2 ' 1 4
7 6 5 2 4 1 9 8 3
1 2 4 3 8 9 6 7 5
8 1 2 9 5 3 : 7 4 6
6 5 3 4 2 7 6 9 1
4 9 7 8 1 6 3 5 2
2 7 8 5 3 ;4' 1 6 9
9 4 1 7 6 2 5 3 8
5 3 6 1 9 8 4 2 7

■ Candidatele la un 
post nu vor mai putea 
fi obligate la testul de 
sarcină.

Iha Jurcone___________________
liH.Jurcenieliiformmwlla.ro

Deva - Angajatorilor le va fi interzis să solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate și să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durata de valabili

tate a contractului individual de muncă. Această prevedere este inclusă într-o ordonanță de urgență prin care Guvernul modifică Legea privind egalitatea de șanse între bărbați și femei.
Vechi și nouLegislația actuală cuprinde reglementări privind interzicerea angajatorilor de a condiționa angajarea candidatelor de prezentarea unui test de sarcină sau de un angajament privind maternitatea. Modificarea adusă

întărește prevederile, dar și sancționează încălcarea dispozițiilor și în baza legii privind egalitatea de șanse. „Prin implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile se asigură dezvoltarea unei societăți democratice și tolerante, care să permită participarea tuturor persoanelor, indiferent de sex, la viața publică”, declară Monica Atodiresei, președintele filialei Hunedoara a Societății pentru Egalitate de Șanse Sarcina nu mai e prohibitivă

Vom avea
K Legea pentru alege
rile PE ar putea intra în 
discuția Guvernului în 
această săptămână.București (MF) - Proiectul de lege inițiat de MIE în legătură cu organizarea alegerilor pentru Parlamentul European ar putea intra în ședința de guvern din această săptămână, iar aceste alegeri ar trebui să aibă loc cât mai curând, a declarat ministrul Integrării, Anca Boagiu. Ea a precizat că la aceste alegeri prin care se vor desemna cei

care vor reprezenta România la Parlamentul European se va folosi sistemul de vot pe liste, pragul electoral fiind de 5%.„Aceste alegeri trebuie să aibă loc cât mai repede, într- un moment cât mai apropiat de momentul aderării, astfel încât cei care vor reprezenta România în PE să aibă în spate legimitatea unui vot”, a declarat Boagiu. Ea a spus că, personal, consideră că aceste alegeri ar trebui să aibă loc chiar și în luna ianuarie, imediat după ce România va adera la UE. Boagiu a de-

luna ianuarie 2007?clarat, de asemenea, că este foarte bine că Tratatul de aderare a României la UE a fost semnat în aprilie 2005, dar a subliniat că ar fi fost și mai bine ca, în urma negocierilor, Comisia Europeană să nu fi fost în postura de a putea folosi avertismente față de România legate de clauza de amânare.
Regiuni - după 2013Ministrul Integrării s-a referit și la oportunitatea discuțiilor legate de împărțirea teritorială administrativă a României, spunând că orice

astfel de schimbare, dacă va fi posibilă, va putea avea loc cel mai devreme după anul 2013, când se va discuta despre noul buget al UE. „în cadrul negocierilor de aderare împărțirea teritorială nu s-a făcut în etntități administrative, când a fost vorba de bani care vor veni de la UE, ci în unități statistice. Tot acest aranjament nu se poate schimba deocamdată pentru că există două legi în vigoare care nu permit acest lucru: Tratatul de aderare și Bugetul UE 2007-2013”, a spus Boagiu.
Contabilitate după directive UE
■ Firmele înscrise în 
Registrul Comerțului 
vor ține contabilitatea 
după directivele UE.

Ina Jurcone___________________
ina,jurcone9lnformmedu.roDeva - în conformitate cu prevederile Ordinului BNR nr. 2/2006, instituțiile financiare nebancare și sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, cu excepția societăților de credit ipotecar, vor ține contabilitatea, până la data de 31 decembrie 2006, conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Societățile vor asigura transpunerea soldu

rilor conturilor pe baza balanței de verificare întocmite pentru 31 decembrie 2006, în conformitate cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit.
PrevederiSituațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2006 trebuie auditate de către auditori financiari, ....................
începând cu 2007, 
societățile 
menționate se 
vor conforma 
directivelor 
emise de BNR.
Lucian Heiuș, 
director DFP

............ ........................M conform prevederilor titlului I din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind regle-
Și contabilii intră în UEmentarea unor măsuri finan- ciar-fiscale și dispozițiilor legale privind activitatea de audit financiar.

SecuritateDeva (I.J.) - Guvernul a adoptat o Hotărâre care stabilește cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. Actul normativ instituie obligații ferme în sarcina angajatorului, care trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor echipamente adaptate condițiilor de muncă și să reducă riscurile. Pentru a garanta cerințele de securitate și de sănătate, angajatorul trebuie să facă verificări periodice ale echipamentelor supuse unor influențe ce pot genera deteriorări susceptibile a fi la originea unor situații periculoase; acestea trebuie puse la dispoziția Inspecției Muncii.

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

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 față de cum
părarea zilnică a ziarului, fă-ți un abona
ment pe o lună cu numai 8,9 lei.

Noi continuăm să îți 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 
prezența 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 - 4 septembrie 2006
Nume______________________________Prenume_______________________________
Adresă_______________________________________________ _______________________
Telefon_________________________ Sunteți abonat?_______________________

http://www.orastie.info.ro
liH.Jurcenieliiformmwlla.ro
jurcone9lnformmedu.ro
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Zilele Municipiului Petroșani
Cea de-a Vl-a ediție a Zilelor Municipiului Petroșani s-a desfășurat pe parcursul a șase zile, în perioada 29 august - 3 septembrie.Primele zile au fost consacrate eveni

Carol Schreter, pri
marul municipiului 
Petroșani

mentelor sportive. Deschiderea a avut loc vineri, la „Sala de Marmură” a Primăriei, unde primarul municipiului Carol Schreter a fost ales președinte de onoare al Asociației Media Valea Jiului, asociație care a beneficiat de ajutorul acestuia. Această funcție onorifică reprezintă recunoștința membrilor asociației pentru sprijinul material oferit în nume personal de către primar.în continuare, în numele Consiliului Local și al Primăriei, primarul Carol Schreter a înmânat diplome de fidelitate pentru 29 de familii cu ocazia împlinirii a 50 deani de la căsătorie.Cei prezenți au participat, de asemenea, la o expoziție de fotografii a membrilor Clubului Foto din orașul înfrățit Varpalota, Ungaria.în încheiere Sorin Vîrtop și Nora Helcov- ski au susținut un minirecital de pian la patru mâini, sonete de Mozart și Schubert.La Casa de Cultură a Studenților din

Deși au fost în premieră la Petroșani, formațiile prezente au reușit să încânte miile de privitori veniți din toată Valea Jiului care au rămas pe platou până după ora două dimineața.
Petroșani o serie de artiști plastici din Valea Jiului și-au expus lucrările în cadrul „Salonului de toamnă al artei petroșănene”.

Seara, Muzeul Mineritului a fost gazda unei expoziții de filatelie realizată de membrii Cercului Filatelic „Minerul” precum și a unei expoziții de numismatică aparținând Secției Numismatice Petroșani. Tot aici, cei prezenți au admirat și o parte din realizările elevilor de la Clubul Copiilor din localitate.Sâmbătă au fost premiați participanții la evenimentele sportive prilejuite de Zilele Orașului, iar spre seară mulțimea s-a adunat pe platoul din fața Teatrului Dramatic „I.D. Sîrbu”. Spectacolul a debutat cu tineri aspiranți la titlul de vedetă, care și-au dorit din tot sufletul să fie pe placul celor prezenți.

Ana Lesko și dansatoarele saleCel mai mare impact asupra spectatorilor l-a avut Iris, formație care i-a făcut pe cei prezenți să le fredoneze melodiile pe toată perioada recitalului care a durat mai bine de o oră.

„Vatră de tradiții și obiceiuri momârlănești” la 
ediția a treiaUltima zi a manifestărilor Zilelor Municipiului Petroșani s-a desfășurat duminică, la Biserica „Sfânta^ Varvara” care a fost gazda evenimentelor desfășurate' cu această ocazie.Pe scena amplasată lângă biserică a avut loc un spectacol folcloric cu participarea orchestrei de muzică populară „Hațegana” și a soliștilor locali și din județ. 1Portul momârlanilor, obiceiurile acestora care dainu- iesc de sute de ani reprezintă forme de viață rustică, cum în puține locuri din țară se mai întâlnesc.

Porturi populare tradiționale momârlănești

Bianca și Carina, două "steluțe" ale Petroșaniului

' Organizatorii au oferit prin prezența trupelor și a soliștilor vocali: Bordo, Heaven, Ana Lesko, Cumetrii, Iris, Simplu o varietate de genuri muzicale cu un imens succes la public.
Pagină realizată de Sorin Flori

Iubitorii de teatru nu au fost uitați, pentru ei Teatrul Dramatic „I. D. Sîrbu” oferind spectacolul „Trois Dames”, după „Cameristele” de Jean Genet.



Start reușit pentru deveni

• Câmpeanu, supărat. Pilotul brădeanMihai Câmpeanu, lider la grupa H11 în CN ide Viteză pe Traseu Montan, era dezamăgit Tie mașina sa de concurs (VW Golf n.r.) la finalul etapelor VII și VIII desfășurate în week-end la Tg. Jiu. "Mașina nu m-a ajutat deloc. Am ocupat abia locul 3 și 4, dar am rămas totuși lider", preciza Câmpeanu. Amănunte în pagina sport de mâine. (C.M.)
romi. / uu * m. inia mr
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a V-a: Auxerre Lugoj - 
Corvinui 2005 Hunedoara 1-1; FC Caracal - U. Cluj 5-0; 

Building Vânju Mare - CSM Rm. Vâlcea 1-0; Minerul 
Lupeni - Poli II Timișoara 0-0; FC Baia Mare - Unirea Dej 
2-1; FC Târgoviște - Dacia Mioveni 1-2; Apuium Alba lulia 
- Gaz Metan Mediaș 1-0; CFR Timișoara - IS Câmpia Turzii
0-2; FC Bihor - FCM Reșița 1-1.
Clasamentul
1. Dacia Mioveni 5 4 1 0 9-2 13
2. FC Caracal 5 3 0 2 9-4 9
3. FC Târgoviște 5 2 2 1 6-2 8
4. ISC Turzii 5 2 2 1 5-2 8
5. Auxerre Lugoj 5 2 2 1 5-3 8
6-7. Apuium A.l. 5 2 2 1 4-3 8
FCM Reșița 5 2 2 1 4-3 8
8. U. Cluj 5 2 2 1 3-5 8
9. CFR Timișoara 5 2 1 2 4-6 . 7
10. Corvinui 5 1 3 1 9-7 6
11. FC Bihor 5 1 3 1 4-4 6
12. Minerul Lupeni 4 1 2 1 4-4 5
13. Poli II Timișoara 4 1 2 1 2-2 5
14. Building V.M. 5 1 1 3 1-3 4
15. FC Baia Mare 5 1 1 3 4-12 4
16. CSM Rm. Vâlcea 5 1 0 4 3-7 3
17. Unirea Dej 5 1 0 4 3-8 3
16. Gaz Metan 3 0 2 1 1-2 2

■ FC CIP a câștigat la 
scor în deplasare, iar 
Quasar s-a impus la 
limită pe teren propriu.

ClPRIAN MARINUT 

ciprian.marinut@infonnmedia.ro

Deva - Cele două echipe de futsal din Deva care evoluează în Liga I, FC CIP și Quasar, au început campionatul cu dreptul, câștigând partidele pe care le-au disputat în prima etapă. FC CIP și- a onorat blazonul de campioană a României și a făcut instrucție, în deplasare, cu nou-promovata Energia Vul- turu Focșani, iar nou-promo- vata Quasar a câștigat la limită meciul de pe teren propriu cu Metropolis București.Din nou campioniOficialii FC CIP, îngrijorați de înfrângerile din amicalul cu Camelot Chișinău și din partida de Supercupă cu Energo, au avut suficiente emoții și înaintea meciului de
Și-au băgat antrenorul în spital

romi / mm a bk mu a t
r........... ......... *..................... ............. —

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a V-a: Gloria II Bistrița - 
Arieșu Turda 1-1; U. 1919 Cluj- FC Sibiu 1-0; Transil Tg. 
Mureș - Soda Ocna Mureș 2-0; Oltchim Rm. Vâlcea - Inter 4 
Blaj 1-0; Dacia Orăștie - Sănătatea Cluj 3-1; Atletic Sibiu 
- Someș Gaz Beclean 2-1; Sparta Mediaș - Mureșul Deva 
0-1; Mobila Sovata - Maris Tg, Mureș 2-3.

■ Tehnicianului Dan 
Mănăilă i s-a făcut rău, 
din cauza ratărilor 
jucătorilor săi.

Nicolae Gavrea_______________
ClPRIAN MARINUȚ

Lupeni - Boala ratărilor de care au suferit, în meciul cu Poli II Timișoara jucătorii Minerului Lupeni, s-a repercutat asupra antrenorului Dan Mănăilă care în minutul 80 al partidei, la scorul de 0- 0 a fost transportat de

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

Clasamentul
1. Atletic Sibiu 5 4 1 0 11-4 13
2. Oltchim 5 4 0 1 9-4 12
3. Arieșul Turda 5 3 2 0 10-3 11
4. Mureșul Deva 5 3 1 1 4-3 10
5. „U" 1919 Cluj 5 2 3 0 5-1 9
6. Sparta Mediaș 5 2 2 1 4-1 8
7. Transil Tg. Mureș 5 2 1 2 6-6 7
8. Inter Blaj 5 2 0 3 6-3 6
9. Dacia Orăștie 5 2 0 3 9-7 6
10. Soda Ocna Mureș 4 2 0 2 2-3 6
11. Maris Tg. Mureș 5 1 3 1 5-8 6
12. Mobilă Sovata 5 2 0 3 9-13 6
13. Avântul Reghin 4 1 2 1 .5-5 5
14. Gloria II Bistrița 5 1 2 2 5-6 5
15, CSM Sebeș 4 1 1 2 5-6 4
16. Sănătatea Cluj 5 1 0 4 3-9 3
17. Someșul Beclean 4 0 0 4 2-13 0
18. FC Sibiu 5 1 0 4 3-8 -2

ronai. / can». mhucifai.
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Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a ll-a, duminică, 3 sep
tembrie: DHS Eurosport - Jolie Cafe 2-2; Stemil - Parma 
1-3; Alfa Team Cristur - Anonimii 2-4; Under Gold 84 - 
Melkart 6-5; Quasar old Boys - Pariuri Sportive Ozana 2- 
3; Gamrat Venus - Avantaje 1-2; Guler - Rodostar - amâ- 
nat; Color Copy - Castelo 1 -5
Clasament
1 Castelo 2 2 0 0 7-2 6
2. Under Gold 2 2 0 0 10-7 6
3. Avantaje 2 2 0 0 5-3 6
4. Jolie Cafe 2 1 1 0 7-5 4
5. DHS Eurosport 2 1 1 0 7-6 4
6. Rodostar 1 1 0 0 4-1 3
7. Stemil 2 1 0 1 5-3 3
8-9 Melkart 2 1 0 1 7-6 3
Parma 2 1 0 1 7-6 3
10. Pariuri Ozana 2 1 0 1 5-6 3
11. Anonimii 2 1 0 1 4-6 3

3&2. Guler 1 0 0 1 1-2 0
, i'3. Quasar Old Boys 2 0 0 2 4-6 0
14-15 Alfa Team 2 0 0 2 2-6 0
Gamrat Venus 2 0 0 2 2-6 0
16. Color Copy 2 0 0 2 4-10 0

Castelo, lidera clasamentului

Egalați în 
prelungiri

Lugoj (C.M.) - FC Corvinui 2005 a fost la un pas de victorie în meciul de sâmbătă cu revelația primelor patru etape în Liga a Il-a seria vest, nou- promovata Auxerre Lugoj. Echipa antrenată de Romulus Gabor a făcut un joc foarte bun în prima repriză și a reușit să-și concretizeze superioritatea prin Bunea (min. 18) care a deschis scorul după o acțiune excelentă a hune- dorenilor. Și după pauză Corvinui 2005 a oferit o replică consistentă și a avut ocazia să-și majoreze avantajul, însă jucătorilor lui Gabor le-a lipsit sângele rece la finalizare. Ratările s-au răzbunat și în prelungirile partidei gazdele au egalat, prin Pecarov (90+1) care a profitat de o eroare a fundașului dreapta de la Corvinui 2005 și a scăpat singur cu portarul, marcând golul unei remize nedrepte.
Castelo, lideră

Deva (C.M.) - Formația Castelo a demonstrat că pretențiile la primele locuri în clasamentul Campionatului Municipal de Fotbal anunțate încă de la înființarea echipei nu sunt vorbe-n vânt. După primele două etape, formația antrenată de Cristi Cârstea în care joacă mai mulți foști jucători divizionari s-a instalat în fruntea ierarhiei în urma a două victorii: 2-1 cu Guler (et. 1) și 5-1 cu Color Copy (et. 2). Lotul formației este format din: Vasile, E. Popa, Tănasă (2 goluri), G. Ștefan (3 goluri), Costăchescu (1 gol), Kovacs, Ceaușu (4 goluri), Pascu, Drăgoi, Florea,

Șotârcă, golgheterul FC CIP Stancu (alb) a revenit în Liga Iieri cu nou-promovata Energia Vulturu, întrucât aceasta se anunța drept o adversară solidă și arțăgoasă. Echipa din Focșani învinsese recent, într-un amical, pe Camelot Chișinău, vicecampioana Moldovei, care a provocat la Deva o adevărată furtună prin victoria cu 5-3 și își punea mari speranțe într-un debut cu dreptul în Liga I în fata devenilor. Visele celor de la Energia s-au dovedit însă simple iluzii, pentru că FC 
urgență la spital, pentru că i s-a făcut rău. Exasperat de ineficacitatea jucătorilor săi care sâmbătă au irosit mai mult de 10 ocazii clare, tehnicianul a acuzat dureri în zona inimii și a avut nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanța prezentă la stadion.Criză de spasmofîlieLa spital s-a constatat că ratările lui Cireș (de mai multe ori), Itu, Vezan, Dumitra, Cornean, Rus și Daj i-au provocat lui Mănăilă o criză 
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n iapa aatphMl Imitai la ta doi OfeXAND.lâ OtaBaMț^u-Bii.

vie să «ici :
3 luni la (T VAN H I l IBI R.saii pre+ 

iment cu încă 3 luni;

TOT
1. Abonează«te pe minim 3 

lungeștoți «echini abumimeiit eu încă 3 lumi:
2. Trimite copia chitanței și datele personale într-tiri plic, eu menții 
«EȘTI LIBER SA J<M:i FOTBAL!” te adresa redacției din Deva.

Kt< Minbrie vei juca

w
Retafii suplimentare Ia tel h de contact Magda Șerb^p

B-dul 22 Decembrie Nr. 37 A, cod 330166, dcputtc-o in cutiile poș
tale (T VÂNTIU. LIBER sau vino cu ea chiar la noi; f

3. Găsește încă 5 prieteni, -și .-.«STA E
partita 4 fltata I

4. Eehipeh wfianunțâuta^d

NI
DE A-1'I PETRI I :N WEEK-

REGULAt^NT:
L Particip»# trd
fotbal; rsJ-r
2. Trimiterea plicului cu < ‘
la concurs:
3. l-a < r.- ,es nu pot partial

. OC AZIA .
»TOII PRlETENIpA nfi|M<;it-IVÂI! 

trebuie să aibă ifi ani împliniți si să nu ttatatacM^Am dub de 

chitanța iieTOfenă acceptarea condlțRhr <6participare

și nici h le acestora de gracM I s
•'****’’*’

CIP și-a arătat din nou fata de campioană și s-a impus la scor cu 8-1 (3-0), după ce la un moment dat a condus cu 6-0. “Echipa a fost în mare revenire de formă. Au jucat pe scheme bine puse la punct la antrenament și nu intuitiv ca în ultimele jocuri și această strategie s-a dovedit câștigătoare. Au marcat Șotârcă (2), Stăncuta, Dobre, Lupu, Măgureanu, Molom- fălean și Tomescu. Gazdele ne-au tratat cu respectul 
de spasmofilie, motiv pentru care a fost supus unui tratament cu perfuzii. în schimb, Iosif Rotariu, antrenorul timișorenilor care a suferit și el nu demult o operație pe creier din cauza fotbalului, era după joc foarte ferict. “Mă bucur pentru acest rezultat de egalitate. A fost greu, au avut multe ocazii clare, dar băieții mei au rezistat și au scos punctul pe care ni-1 doream”, afrma Rotariu. “Nu antrenorul este de vină. El nu poate intra în teren să bage mingea în poartă. Vina este 

cuvenit unei campioane, dar la final au fost destul de necăjite din cauza diferenței mari de scor”, afirma Cor- neliu Hotăran, președintele FC CIP.Răsturnare de scorQuasar a avut trac la debutul în Liga I, produs sâmbătă, la Sala Sporturilor din Deva, în fața celor de la Metropolis București, dar până la urmă și-au depășit emoțiile și au câștigat toate cele trei puncte puse în joc.“Am controlat meciul de la început până la sfârșit, dar în primele minute am ratat mult din cauza tracului și am încasat două goluri pe contraatac. Am avut apoi forța să revenim și am întors rezultatul chiar înainte de pauză prin golurile reușite de Stancu, Goran și Cojocaru. Mă bucură victoria și dăruirea cu care au jucat băieții și sper că vom face o figură frumoasă în Liga I”, afirma Marius Sîrbu, antrenorul echipei Quasar.
Mfaarul - Poli II (Ml

Minerul: Bălgrădean - Câmpeanu 
(46DAJ), Csik, C. Luca, Neagu - 
Dumitra, Itu, Corneanu, Vezan - 
Cireș (84 Diaconescu), Torok (46 
Rus).
Poli II Timișoara: Zimmerman - 
Scutaru, Mera, Luchin, Siminic - 
Popovici 7, Aldana (73 
Rada),Turcu (87 Popa), Bus - 
Axente (58 Dochița), Străuț.

a echipei. Până când echipa nu ajunge la zero în clasamentul adevărului, nu vom primi n|ci u© leu”,, preciza Mircea Gîrîperu. președintele Minerului.

mailto:ciprian.marinut@infonnmedia.ro


PE SCURT Tricolorii, remiză la debut• Raliu. Pilotul francez Sebastien Loeb a câștigat, duminică, 3 septembrie a.c., la Obihiro, Raliul Japoniei, a Xl-a etapă a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), obținând astfel a 27-a victorie în raliuri. (MF)• Cadou. Internaționalul englez Steven Gerrard i-a dăruit logodnicei sale Alex Curran, cu ocazia zilei de naștere a acesteia, un colier în valoare de 49.500 de lire sterline (73.400 de euro). (MF)
BQTBBb WEMMMftRIBE BUHNI

H România - Bulgaria, 
scor 2-2 (1-0), în prelimi
nariile Campionatului 
European de fotbal.

Constanța (MF) - Echipa națională a României a încheiat la egalitate, scor 2-2 (1- 0), primul meci din preliminariile Euro-2008, disputat, sâmbătă, 2 septembrie 2006, pe teren propriu, în fața reprezentativei Bulgariei, în grupa G de calificare la turneul final din Austria și Elveția.Avantaj insuficientRomânia a deschis scorul în minutul 39, prin Laurențiu Roșu. Cosmin Contra a degajat până la Mutu, acesta a pasat în centru, la 16 metri, unde Roșu, venit din linia a doua, și-a prelungit balonul chiar în fața unui fundaș bulgar și a înscris de la opt metri lateral stânga, peste Petkov, sub transversală. România și-a dublat avantajul în minutul 56, când Ciprian Ma- rica a insistat în careul bulgar, deși doi jucători adverși
„Echipa Bulgariei a fost mai bună astăzi"

Fostul selecționer Jurgen Klinsmann. (Foto: epa)

■ Tehnicienii României și 
Bulgariei au susținut, 
după meciul de sâmbătă, 
o conferință de presă.Constanța - (MF) - Selecționerul Hristo Stoicikov a declarat, sâmbătă, 2 septembrie a.c., într-o conferință de presă, că reprezentativa Bulgariei a fost mai bună decât naționala României în meciul încheiat la egalitate, scor 2-2, în grupa G de calificare la Euro-2008. Stoicikov a venit la conferința de presă de după meci fluierând și a vorbit în limba bulgară, declarațiile sale fiind traduse în limba engleză. „Sunt satisfăcut de rezultat, echipa a făcut un joc bun în fața unei formații a României care are jucători de valoare. Jucătorii mei au dat

Va reveni Jurgen Klinsmann?Berlin (MF) - Copreședintele Federației Germane de Fotbal (DFB), Theo Zwanziger, a declarat, duminică, 3 septembrie a.c., în presa germană, că fostul selecționer, Jurgen Klinsmann, va putea fi prezent la Cupa Mondială din Africa de Sud, din 2010. „Dacă nu mă înșel în privința omului, atunci cred că îl vom vedea pe Klinsmann în 2010 într-un nou post, pentru prima Cupă Mondială disputată pe continent african. S-ar putea decide chiar să conducă o echipă africană", a spus Zwanziger. Zwanziger a reamintit că Klinsmann „este un om căruia îi place să se concentreze asupra unor proiecte limitate în timp".

FOtbâl. David Beckham, care nu a fost convocat pentru meciul cu Andorra, scor 5- 0, ar putea reveni în echipa națională, în opinia lui Jonathan Woodgate. (Foto: epa).

Spania a cucerit 
titlul mondial.Saitama (MF) - Reprezentativa Spaniei a câștigat, jeri, 3 septembrie 2006, la Saitama, Campionatul Mondial de baschet masculin, după ce a învins, în finală, Grecia, cu scorul de 70-47. Astfel, Spania este direct calificată la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008. După șase finale pierdute (JO-1984 și la Euro 1935, 1973, 1983, 1999 și 2003), Spania a pus capăt astfel „blestemului" într-un moment în care nimeni nu se aștepta.
Stop hărțuirii arbitrilor!
■ UEFA a cerut arbitrilor 
să sancționeze mai dur 
protestele jucătorilor, 
dând exemple clare.Paris (MF) - UEFA a anunțat recent că a cerut arbitrilor să sancționeze mai aspru protestele jucătorilor, ca de exemplu ridicarea mâinii pentru „a cere un cartonaș", sau pur și simplu dacă un fotbalist aleargă spre arbitru, informează AFP. Propunerea a fost comunicată cu ocazia celei de-a patra reuniuni anuale a Comisiei de arbitri, care se desfășoară la Paris. Arbitrii au primit, de asemenea, exemple clare de cazuri în care trebuie

Ciprlan Marlca marcând în poarta oaspeților. (Foto: epa)încercau să-l blocheze, cu o fentă, și a marcat în poarta goală, de la șase metri.Bulgaria a redus din diferență în minutul 82, când Martin Petrov a marcat din lovitură liberă de la 17 metri, în stânga portarului Lobonț. Același Martin Petrov a restabilit egalitatea în minutul 84, când a primit mingea la trei metri lateral stânga, după 

Victor Pițurcă. (Foto: EPA)dovadă de caracter. Vreau să mă felicit pentru schimbările făcute și pot să spun că Bulgaria a fost mai bună astăzi", a spus tehnicianul bulgar. Rugat să comenteze faptul că din tribune s-a scandat „țiganii, țiganii", Stoicikov a spus: „Nu
Suspendați din competiții

București (MF) - Publicația Expresso scrie că FIFA a decis suspendarea echipei naționale a Portugaliei din toate competițiile și a cluburilor participante în cupele europene, ca urmare a scandalului legat de cazul Gil Vicente, dar că a amânat punerea în aplicare a sancțiunii pentru data de 14 septembrie a.c. Potrivit publicației portugheze, decizia luată ca urmare a cazului „Mateus", i-a fost
să reacționeze imediat. Astfel, arbitrii trebuie să sancționeze un jucător dacă acesta ridică mâna pentru a indica un cartonaș imaginar, ce ar trebui arătat unui adversar, dacă jucătorii se grupează în jurul arbitrului sau pur și simplu o contestație „marcată de un gest" sau simpla alergare spre arbitru. „în cazul în care jucătorii se vor grupa în jurul arbitrului, cel puțin un fotbalist va fi avertizat, de preferat inițiatorul. UEFA a decis să pună capăt protestelor jucătorilor și hărțuirii arbitrilor. Instrucțiunile au intrat în vigoare imediat și urmau să fie aplicate încă de sâmbătă 2 septembrie a.c. 

erori în lanț ale apărătorilor români, și a marcat cu un șut la colțul lung.Antrenor în tribunăFotbaliștii bulgari au fost întâmpinați cu ostilitate de publicul de la Constanța atât la ora 19.20, când au ieșit să inspecteze terenul, cât și când au ieșit la încălzire. Selecționerul bulgar Hristo Stoicikov 

sunt fericit, este foarte rău... Suntem prieteni, nu trebuie uitat faptul că ambele țări vor intra în Uniunea Europeană".„Acesta este fotbalul"Pe de altă parte, selecționerul echipei naționale a Ro
comunicată președintelui Federației Portugheze de Fotbal (FPF), Gilberto Ma- dail, în timpul reuniunii pe care acesta a avut-o, în cursul săptămânii trecute, cu responsabili ai FIFA. Cazul „Mateus" a apărut după ce gruparea Gil Vicente a fost retrogradată în liga a doua, pentru că l-a folosit în sezonul trecut pe jucătorul angolez Mateus Galiano da Costa, deși contractul acestuia nu fusese omologat. 

Afecțiune. Un suporter a intrat pe teren la meciul Georgia - Franța, scor 0-3, din preliminariile CE din 2008, și l-a îmbrățișat pe Thierry Henry, (alb) în momentul în care acesta se pregătea să repună mingea în joc. (Foto: epaj

a luat loc la tribuna oficială, deoarece la meciul cu România a ispășit ultima dintre cele patru etape de suspendare dictate împotriva sa de FIFA. Jucătorii dinamoviști Ionel Ganea și Andrei Mărgăritescu, și rapidistul Valentin Bădoi niK. au fost incluși în lotul de jucători pentru acest meci.Următorul meciîn momentul intonării imnului „Deșteaptă-te, române!"', suporterii de la tribuna a Il-a au format, din cartoane roșii, galbene și albastre, drapelul României, pe care a apărut scris, din cartoane albe, România. România: 1. Lobonț - 2. Contra, 4. Tamaș, 5. Chivu, 3. Raț - 6. Codrea, 11. Roșu (16. Mafiei ’79) - 7. FI. Petre (14. Nicoliță ’71), 8. Dică (17. Cociș ’58), 10. Mutu - 9. Marica. Antrenor: Victor, Pițurcă. România întâlnește în meciul următor din grupa G de calificare la Euro-2008 reprezentativa Albaniei, partida fiind programată mier-, curi, 6 septembrie a.c., de la ora 21.00, la Tirana.
mâniei, Victor Pițurcă, a de- clarat că este păcat că națion-^ ala României a pierdut puncte în meciul cu Bulgaria, terminat la egalitate, scor 2-2.' „Din păcate, nu am reușit să câștigăm într-o partidă pe care am avut-o la discreție. Este dureros, acesta este fotbalul. Este păcat că am pier- - dut puncte care contau enormjd^- în economia acestei grupe. La Tirana ne așteaptă o partidă extrem de dificilă", a spus Pițurcă la conferința de presă de după meciul de la Constanța. Comentând șansele României de calificare la Euro în urma acestui rezultat, Pițurcă a spus: „Nu cred că se mai aștepta cineva la uri' asemenea deznodământ. Este primul meci totuși, depinde r de ceea ce se va întâmpla îri *"  continuare".
Remiză cu OlandaBucurești (MF) - Naționala de polo a României a remizat, duminică, 3 septembrie 2006, în meciul cu Olanda, scor 8-8 (4-2, 2-4, 1-1, 1-1), în a treia partidă a grupei A, de la CE de la Belgrad. După trei meciuri disputate în grupa A, echipa României ocupă locul 3, cu 4 puncte, devansată de Serbia și Spania, fiecare cu câte 6 pUncte, și urmată de Olanda (2), Slovacia (1) și Rusia (0). Astăzi, de la ora 12.30, România va întâlni Slovacia, iar mâine, de la ora 21.15, liderul grupei A, Serbia.



MICĂ PDBLICITATE /»luni, 4 septembrie 2006
Vând ap. 2 camere (03)

• cu garaj, zona Micro 15, semideconian- 
date, et L Relați la tefefoanefe 0741/122764 
sau 0741/192043. (nr. 10/31082006)

• decomandate, etaj 3 din 4,63 mp, contorizări, 
interfon, boxă, uscătorie, parchet stejar, balcon 
închis, Deva, T. Maiorescu. Tel. 0741/210056. (T)
• două apartamente în Ilia Relații tel. 
0747/276309,0744/300667, după ora 16. (T)
• parter, decomandate, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, Deva zona gării, 
bun pentru birouri sau schimb cu casă în 
axopierea orașului, preț 95.000 ron negociabil. 
^F’17888,220211. (T)
•*9$ent,  zona Miorița confort 1, contorizări 

• apă, gaz, preț 1.250 mid. lei. Tel. 223336. (T)

• ofer 25 hectare cultură de porumb pentru 
siloz. Relații la tel 0745/468766 sau 
0043/262021670, seara, (nr. 5/01092006)

• urgent, decomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, ST 54 mp, 
et. 3, zona Bălcescu, preț 930 mii. negociabil, tel. 
0742/019418 (Al).

• decomandate, zona luliu Maniu, et. 2, pachet, 
balcon, st 56 mp, contorizări complete, preț 
118000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• urgent, cocuri, centrală termică, balcon, st 50 
mp, et 3, preț 98000 ron, negociabil, tel. 2110780. 
(Al)
• agent, decomandate, contorizări, balcon, etaj 
intermediar, zona Mihai Eminescu, preț 90000 
ron negociabil, tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)

• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (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; 
0721/985.256. (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, 
arcfiet laminat, gresie, faianță, preț 65.000, 

ION, 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 Lido, dec, parchet, gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat, preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8) 

.zona L 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)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;

. 3. Galeriile de Artă
'■>s Forma;

•' 4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin; 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru Ș
persoanele fizice.

• zona Dacia, 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)

• luHu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367883. (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. (A2)
• 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 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/5'77366. (A5)

• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/4363S4.0742/005228 (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

• lagerd, apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă, luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și turn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe Iocrtei7t)745/302200, 
0723/251498 232809. iA4)

Vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, Deva, zona Gojdu, etaj 1, 
bloc cărămidă, parchet, contorizări, 2 balcoane, 
vedere 2 părți, preț negociabil, fără intermediari, 
tel. 223132,222327. (T)

• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, et. 1, 
parchet, gresie, faianță, zona Piață, preț 45000 
euro negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, Deva, ultracentral, etaj 2, 
pachet, 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 45000 
euro negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• zona Liliacului, et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță, ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță, parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun. 
tel. 0745/786578. (A8)

' • zona Udo, dec., parchet, apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• 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.  
(A3)

• zona Udo, 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 termica, preț 150.000 ron. 
Tei. 0740/013971. (A2)

• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Carpati, 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, preț87.000 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, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță, balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688 (A5)

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)

• 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 52000 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• zona Ion Creangă, decomandate, etaj inter
mediar, cu centrala 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. (A4)
• 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, 
G.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• inzonaBancaTransilvania, dec., et2, 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 Don- ti, 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 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160,000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)

• 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)

• ap.4cam. 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)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet. Calea Zarandului, preț 140.000. ron, tel. 
223400, 0724/169303. 0720/387896, 0742/005228. 
(A5)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

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

«km

• sau închiriez casă, curte și grădină Deva, str. 
Horea, pentru depozit sau societate cu diferite 
activități. Tel. 0723/884372. (5/29.08)

• 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 
350000 ron, tel. 215212. (Al)

• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (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. 235.208,0724/620.358. (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, vȘă 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)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• 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, 
0740/232043,0726/130517 'A3)

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, faiață, parchet, CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, nea, tel. u746/77s288(A8)

Vând garsoniere (19)

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

• urgent, confort I, la un preț foarte 
convenabi, W. ț sc 1, et IL ap. 27, in zona 
gării Deva, telefon 0745/355817 sau 
0744 268489. (nr. 11/31062006)

• 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 Miorița, etaj 1, balcon închis, ST 32 mp, 
parchet, contorizări, preț 80000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)

• dublă contorizări, termopane, ușă metalică 
parchet laminat, gresie, faianță preț 62000 ron, 
negociabil, telefon 0740/210780. (Al)

• semidecomandată 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 Șc 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, 
0724/620358 (A6)

• în zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mil.Tei, 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)

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresă:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

• zona Procesului, 5T 33 mp, CT, gresie, faianță 
. parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000

RON, tel. 235.208; 0724/620.358. (A6)

• zona Dacia, dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dacia, 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, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400. 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron. tel .223400.0721/436384 0742/005228. (A5)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• 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, Deva, preț 
30 euro/mp, telefon 0254/226907 sau 
0742/219756.

• 2700 mp teren intravilan, favorabil 
plantării viței de vie, preț negociabil. Deva, 
tel. 229467. (5/30.08)

• zona Săntuhalm Macon, cu acces la 
DN68, în suprafață de 12890 mp, ai fs 60 m, 
preț negodabiL Relații la telefon 
0788/912005,0726/321276. (nr. 8/310B2006)

• zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp/parcelă 
; fs 22 m, facilitați, 20.000 euro parcela, telefon

0722/564004. (Al)

• pădure, suprafețe cuprinse între 1,5-20 Ha. 
Telefon 0740/210780. (Al)

• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)

• intravilan, 2.000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
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, Săntuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)

• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400.0724/169303,0742/005228 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

• intravilan, sl 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
1742/1x15228. (A5)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 150 mp, P+l+teren 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă gaz, curent, 
82000 euro, tel. 215212. (Al)

• 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. 206.003, 
230.324. (A7)

• vând In 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)

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Viteazul, nr. 10, Wftfata de 14 ee^emlxM 2006, ara 10.00, pentru mase lemnoasă 
fasanalâ, masFWwklM pe 0 prastari servicii de exploatare.

Volumul teMtau hjtasc leteatM Wssonata care se licitează este de 1943,624 
m.c, apcrtinwd^htititoai^

-Cireș:-!5S,m mc;

- Fag: 615,0 im;

- Gorun: 49,1 mc
- Molid: 1649,05 mc;
- Irod: 40,0 Mc; 
•Pin:3O,fl«^.

- Plop: 5,7 ane

i .. 
■■ ■)

4 4 

!t * , ->4

Societate de producție cu sediul în Mintia 
caută în vederea angajării:

ASSISTENT MANAGER (secretară) RESPONSABIL CALITATE
-- studii de specialitate Se cer: '

Se cer: - experiență în domeniu
- cunoștințe operare PC (Word, - cunoștințe operare PC (Word,
Excel) Excel)
- cunoaștere limba franceză (și - cunoaștere limba franceză (și.
engleză) engleză)
- carnet de conducere categoria B - dinamism, seriozitate.
- cunoștințe în domeniul resurse Persoanele interesate sunt rugate
umane să trimită un CV prin fax la nr. țU 

0254/234068. ?

(61952)

■ » “ • ffJsiii ceea cc
Ld BOI Vă așteptăm!

SC SR;

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la mimai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006
tuf latei lux. 0254/24O.l!lg 

telefon . i)254/24<>. 175 S

Volumul total db masâ lefMftasa fM picior care se licitează este de 23-604 mc, 
aparținând urtadtaâtalor Drvjta de specii:

- Râșinoase: Ww tae;

- Fag: 17*11  tec;
- Cvercinete Hț2 ml;

- Diverse tari: 1.175 mc;

Volumul tar mtftâlantatatoâ Merit la licitație pentru prestări servicii de exploatare 
est.d.9.4»*-.  3 .

Licitația <3 conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase
de câfta detinâfalff de feftd HJelTW proprietate publica către agenții economici", 
aprobai prin HI nr.

Documefttaițfa itahrilbctaotul fle rare ini ți listele de material lemnos fasonat
ți drptefizi oMb ptaNb H conwltatâ la sediul D.S. Deva ți pe internet la
adresele: ww*.  Bhaha.RrWvHrw.fțft’O.ro.

Nu fi MMpfeți îdtniiMte agimi economici care au datorii față de Regia 

Naționali a MNdriler - RtfNteĂv*̂
Preselecfia «mm*****  Staici ^df avea loc la sediul D.S. Deva în data de 11. 

septembrie 20M, fife 10.10.
Taxa de pttrtfripere Vti fi achitata în numerar la casieria unității, iar garanțiile 

pentru respectarea clauzelor contractuale vor fi achitate în avans în contul nr. 
R017RZBRDUD006000124D149, DESCHIS la Raiffeisen Bank Deva.

Ofertele ta VW depuita I® Sediul D.S. Deva cu cel puțin o zi lucratoare anterior 
datei anunțata jkntrlU țiflMM licitafiita

Relațfi suplimefitata if DH obține ta tel. 0254/225199, 0254/224649, fax 
0254/224599,0154/fH»i1?

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.

SC 31 Graal SRL
De tu. Hunedoara 
Aicea Plopilor bl. Ci] ,ap 6 
td/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-ELECTROZI. SCl LE. UNELTE. Cl IE ELECT RICE 
-PAPETÂRIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

Traming 
Evaluare
Asistenta
Management

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

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail: anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 ceia»)
S,C. mRTEHEB LEQ1S SRL DEVA

Tel. 0765-243768 0788.189.103
• înființează societăți comerciale in numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționate societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.
(59807)

«mii*̂
UT.Q„ ANGAJEAZĂ

CONTABIL.
CONTABILITATE PRIMARĂ 
CERINȚE:
-cunoștințe minima de 

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

-salariu motlvant.

Restaurant
Construcții civile si Industriale
Distribuție materiale construcții

Comerț eieetrocesnica

CONTABIL- ȘEF 
CERINȚE:
-experiență in domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE: 

-salariu motlvant; 
-condiții de lucru intr-o 

echipă dinamici
Ral. la Tal.: 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59656)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

■ WIBDISIGNER

TEL: 0254.206.210 
MOB: 0723.130,463 
E-maiL offîce®Hm,ro

multimemar

Site: .wj«M(.di£rWK Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie) 

(56970)

\1 Hil SA HI Rl PREZ] M \M Dl I I-
DT R SiHAT■ n F< ()X(5X1111 Fl \ VfUNi V 
“I inc nu îsi ia xiilorțil în propriile mâini, nu va 
;n ea parte'de acesta' .
European ('onsulting Group - UVÎ .D. -lider 
nt european iu domeniul serviciilor financiare, mi

I x inc in sprijin cu;
| -programe de acumulare de capital pentru copii;
l -pensii private facultative;

-acces la fonduri tic investiții in străinătate. -j

ParteiHi ii noștri: \rt..(,l SERAI I. Al l IWZ IIKIM . 3
■ HI I NI K St țDIN III a

(61984)

Suntem muri&ful 
i Statui 

HiUTKKidra! w - .

- Ă O
/ •' • •

7 .
(35428)

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

$

I
(32135)

Imobile chirii (29)

MURț H HUmCMn - Achiziție publică de lucrări
Den urnirea,.codul fisgaf^hurhănri de telefon, fax ale autorității contractante: E.ON GAZ 

ROMÂNIA SX ,cfd fecal c£h 10976687, Piața Trandafirilor nr. 21, tei.
0265/267601, fax 6725^68987 Departament Achiziții Centrale, Tg. Mureș,
Str. Justiției nr. 12, t^OÎ65/403725, fa*  0368-403807..

Organizează achieif*  fruMcâ Iff conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 prin proce 
dura cerere de ofertă Extindere conductă gaze naturale bloc X2, str. C.
Porumbescu, ioc. HuwDSara,

Data limită dipm&WNÂertelOr: 12.09.2006, ora 11, EON GAZ ROMÂNIA SATg. 
Mureș, Piața TrândaĂfitar, nt 21 pentruferegiwrare.

Data deschiderii ofeftfrtât 1105.1006, ora 12, EON GAZ ROMÂNIA SA Tg. Mureș, Str. 
Justiției, nr. 12. ■ ’

Condiții de et^biW8te;«#i^rm Fișei de date a achiziției.
Criteriul aplicat pentru nW&jfoe*  contractu lui de achiziție: oferta cea mai avantajoasă din 

punct de vedere tehnico-itctaomic.
Costul și condițiile 

mentației se face în
Denumirea și

_ ------- ......
Centrale, Str. Juttiției fet CW5/403729, fax 0365-403807.

?•. x r
.A—IM.i--------------------------------------------------------------------------

pentru obținerea acestui exemplar: 100 lei RON. Plata docu- 
B0193015967080001 deschis la BCR Central Tg. Mureș..

______ r. untului de la care se poate obține un exemplar al docu
mentației pentru atribUttȘfc liittflrii: E.ON GAZ ROMÂNIA S.A. Tg - Mureș, Departament Achiziții •

(62035)

a profesoară pensionară, primesc îngazdâl-2 
eleve. Ofer și pretind seriozitate, telefon 
225O44.(T) - j
• zona telecabină P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară, centrala termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 1 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)

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

• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală, mobilat, utilat superamenajat preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună, tel. 
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)

. - - - - -

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
r :■ •

UNIVERSITATEA
„ALMJ MAfiSR” SIBIU 

autorizata erin 3006
Str. SOMEȘt’EtT, nr. 57. țod poștal: 550003 

tel./fax 0289/25000^0369/406982, 
www.uamsibib.ro, 

e-Hiatt: rectnr@uamsibiu.ro

SR" sibiu
* FACULTATEA DE ȘTHNTE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

• 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. telJT/ 
0746/779288. (A8)
• ap. 2 cam. dec., mobilat, zona Bâlcescu, 
amenajat, utilat, tv, aragaz, frigider, automată 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel. 211075, 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• 2 cam. 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. J 
(A2)
• lullu Manlu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 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 StreiiăuL 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, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358, (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 

apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița: 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

WMTTERE 2006 - HUNEDOARA
DE DOSARE - PLATA ANUALĂ A TAXEI DE 

SE FACE ÎN 10 (ZECE) RATE LUNARE

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

OFERIM WyAtĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 
Pfc __ JMU SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILEJtA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIERILB FlA IHA* «ii» - 20,00, m perioada 04 Iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul
din Centrul Hube4o«K Str.lktaupfru VlehuțA, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de învățământ superior:

I

l

Domeniul de •talii ifeăattjl Spacialliarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

dai)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe AdmtnfeHkhvs . Administrație publică 75 3 ani 1.400 Licențiat in $tiințe 
Administrative

Economie și afaceri 
Internațional» * Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat in Economie și 

afaceri internaționale 1
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat in Marketing

• vând tractor UMOțl alte utllale agricole, 
stare toarte bună preț Mpodabil Relații 
la teL 0T4/4M7M sau 0041/2ă202U7t, 
seara. (nr.J/OLMJOOă)

Garaje (43)
i

I • Inchkfez garai - hală 60 mp Ideal pentru ’<*  
depozit sau alte activități, situat pe St*  
Plevnei. Ieșire si intrare din seseaua Oft/''

Pertictoțraa nu este sondlțtonatâ de încadrarea în muncA și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă estfe cțsulTla Amare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea JffcPOrfetyilMUn. prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat șl media anilor din liceu, in 
funcție ae numWxiuie locuri le flecare specializare.

, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
ant, precum și bibliografia necesară.

acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
ă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).

InNMil II de studii de la alte instituții de Învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
riciuare.

* Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahufă, nr. ibis,
Tel: 0254/712444; 0741/562452.

r * Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr, 57,
Tel./fax: 0289/250008, 0369/408982; 0722/683911; 0788/405904; 0740/079838.

INFORMAȚII

(56712)

Plevnei, ieșire și intrare din șoseaua DN*  
vad foarte bun. Informații tel. 0722/307325. 

(3/30.08)

Mobilier și interioare (47)

■ • uraem, dulap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
a mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 

bibliotecă mare, covor bordo cu medalion 3/4, 
persan, bibliotecă mică, preț avantajos, 
Infm-matil latei. 0723/851439, după ora 16,00.

Electrocasnice (56)

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

mailto:anazsok@smart.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
sp.com
http://www.uamsibib.ro
mailto:rectnr@uamsibiu.ro


MICĂ PUBLICITATE /11luni, 4 septembrie 2006
GRECIA

THESSALONIKI KATERINI LARISSA ATENA

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

Decese (75)

caută pentru dezvoltarea echipei
responsabil de zonă

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

Cu durere anunțăm încetarea din viată a celui care a fost 
SĂLĂJAN IO AN

Slujba de înmormântare va avea loc azi, ora 12, la Cimi
tirul Bejan.

Dumnezeu sâ-l odihnească! Soția, fii și nepoții

Oferim:• loc de muncă modern;• salariu atractiv + bonuri de masă;• mediu de lucru atractiv și dinamic
INFORMAȚII la tel:

Deva - 0254/ 23.1 5.1 9
Hunedoara - 0254/7'4.87.84j

Depunerea CV-urilor se va face până în data de 15 septembrie la sediul redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter, sau la 
adresa de mail: camelia.gaga@informmedia.ro
Persoană de contact: Camelia Giga, 
tel. 0720/400441.

(35064)

• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.09., 
tel.213244, între orele 9-16.

• barman, Deva, 1 post, data limită 10.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

• barman, Deva, 1 post, data limită 14.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

• barman, Deva, 2 posturi, data Urnită 30.09. tel. 
213244, între orele 9-16.

• barman, Deva, 4 posturi, data limită 07.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

• barman, Hațeg. 1 post, data limită 31.12., tel. 
213244, între orele 9-16.

• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

| «barman, Lupeni, 1 post, data limită 31.10., tel. 

213244, între orele 9-16.

I • betonist. Hunedoara, 1 post, data limită 15.09., 
I tel. 213244, între orele 9-16.

• brutar, Orăștie, 1 post, data limită 15.09., tel.
| 213244, între orele 9-16.

• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

• bucătar, Deva, 1 post, data limită 29.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12., teL 
213244, între orele 9-16.

• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.12., tel. 
213244, între orele 9-16.

• bucătar, Orăștie, 2 posturi, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• bucătar, Petroșani. 1 post, data limită 18.09.. 
tel. 213244, între orele 9-16.

• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 
11.09., tel. 213244,între orele 9-16.

• cameristă hotel. Orăștie, 1 post, data limită 
14.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• cantaragiu, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• casier, Simeria. 1 post, data limită 11.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 15.09., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• cofetar, Orăștie. 5 postruri, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.

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 PUBUCAi sef restaurant, gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 

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

3, DEPARTAMENT TEHNIC: electrician. instalator;
4, DEPARTAMENT ECONOMICO-FINANQAR; contabil gestiune, casier.
5, Asistent Manager (Secretară):
6, Medic BFT și recuperare, kinetoterapeut, maseuri, băieși;
7, ȘEF 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-jrile și scrisoarea de intenție se vor tnmite prin fax 0265-328721 sau e-mail: 

cfficeaiberemures.ro
Data limită de trimitere a CV-urilor 11.09.2006.

Persoană de contact șefsenadu resurse umane BANIAS MARINELA - la tel. 0365-808811.
(61280)

• 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 cereale, ovăz ți grâu, in cantități 
mari, preț negodabiL Relații la tei. 
0745/468766 sau 0043/262021670, seara, (nr. 
5/01M2006)

Instrumente muzicale (60)

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

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bârcea Mare, 
scoate la concurs un post de ofițer consilier juridic

Cerințe specifice:
■ pregătirea de specialitate: studii superioare juridice de lunga durata;
- vechimea minimă în specialitatea studiilor - 5 ani sau consilier juridic definitiv;
• cunoștințe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office, Internet - nivel I (începător);
■ abilități, calități și aptitudini necesare - responsabilitate, lucru de echipă, tenacitate, perseverență, adaptabilitate, spontaneitate, 

spirit de inițiativă, spirit de observație, creativitate.

Condiții de participare a candidatilor la concursul de admitere:
• sâ aibă cetățenia romană și domiciliul în România;
• sâ cunoască limba română scris și vorbit;
■ să aibă capacitate deplină de exercițiu și să fie apfi din punct de vedere medical și psihologic;
• sâ fie absolvenți de studii superioare, cu diploma de licență;
• să nu fie condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;
• sâ nu fi fost eliberate din motive imputabile dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
- să nu fi fost agenfi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică.

Concursul se va desfășura la Penitenciarul Minori și Tineri Craiova, începând cu data de 06 octombrie 
2006, ora 08,30 și va consta în:

« selectarea dosarelor de către comisia de concurs;
■ probă operare calculator;
■ probă scrisa;
• interviu.

Anterior desfășurării concursului, la sediul Compartimentului Psihologia Personalului din cadrul Penitenciarului cu Regim de 
Maximă Siguranță București - Rahova, Șoseaua Alexandriei, nr. 154, va avea loc, în baza planificării efectuate de unitate, susținerea 
testării psihologice.

Bibliografia pentru concurs cuprinde:
• Constituția României, republicata;
• Codul de procedura civilă;
• Codul civil;
-Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
• Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și 

completările ulterioare;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
• Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ;
• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 24/2004 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
■ Legea nr. 469/2004 privind unele masuri pentru întărirea disciplinei contractuale;
• Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenției;
- Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor;
- Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
■ Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de eancesiune da lucrări 

publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006;
■ Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat.
Dosarele de candidat se vor depune la sediul unității sus*menționate  și vor conține următoarele documente:
• Cererea de înscriere;
• Copia actului de identitate (C.l./B.l.) - se va prezenta și originalul;

I» - • Copia certificatului de naștere - se va prezenta și originalul;
• Copiile diplomelor de studii * se va prezenta și originalul;
• Documentele care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate/perfecționa re;
• Copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în munca și, după caz, vechimea în specialitate;
• Cazierul judiciar;
• Fișa medicală care va fi înmânată, în vederea completării, odată cu depunerea cererii;
- Copia fișei de evoluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă;
■ Declarația pe proprie răspundere că nu o desfășurat activități de poliție politică;
• Rezultatul testării psihologice.

Data limită de depunere a dosarelor: 26.09.2006, ora 15,00,
Taxa de participare la concurs este de 50 RON și se va achita de către candidați le data prezentării acestora pentru susținerea 

probelor de concurs.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranță Bârcea Mare, strada Sântuhalm, 

nr. 1 - Biroul Resurse Umane, zilnic, între orele 08,00 - 14,00 și pe pagina de WEB a Administrației Naționale a Penitenciarelor: 
VWW-WBtftiBL _

f

Altele (61)

• cumpăr motor Ford Tranzit Diesel. Relații la 
telefonul 0254/613569. (nr. 3/01.09.2006)
• vând material plastic granule, mașină de 
injectat și mașină metalizat, lentile de ochelari, 
motor trifazic și monofazic. Relații la telefonul 
0254/613569. (nr. 3/01.09.2006)

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.
• persoană fizică efectuează lucrări ae derati
zare, dezinsecție la prețuri avantajoase (și 
anume: dezinsecție 1 leu mp, deratizare 0.30 lei 
mp), la orice firme. Relații la telefonul 
0740/163011. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• acces de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• actor, Deva, 2 posturi, data limită 15.09., 
vechime 1 an. tel. 213244, între orele 9-16.

• administrator, Hunedoara, 1 post, data limită 
17.09., concurs în 13.09.2006, tel. 213244, între 
orele 9-16.

• agent comercial, Deva, 1 post, data limită 
17.09., telefon 213244, între orele 9-16-

• agent comercial, Deva, 1 post, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent comercial, Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.10. tel. 213244, între orele 9-16.

• agent comercial, Petrila, 1 post, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent contractări și achiziții (brokeri mărfuri), 
Deva, 1 post, data limită 18.09., tel. 213244, între 

orele 9-16.

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara, 1 post, data limită 15.09., 
tel. 213244 între orele 9-16.

■ agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Petrila, 29 posturi, data limită 01.10., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Deva, 4 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244,între orele 9-16.

• agent pază în incinte (hoteluri, magazine etc.), 
Călan, 6 posturi, data limită 31.12., tel. 213244, 
între orele 9-16,

• agent vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
2809., tel. 213244, între orele 9-16.

■ agent vânzări, Petroșani, 1 post, data limită 
2809., tel. 213244, intre orele 9-15.

• ambalator manual, Călan, 8 posturi, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• ambalator manual, Deva, 10 posturi, data 
limită 11.09., tel. 213244, intre orele 9-16.

• ambalator manual, Hunedoara, 7 posturi, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• asistent de cercetare, economist în manage
ment, Deva, 1 post, data limită 10.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.

• asistent farmacist. Lupeni, 2 posturi, data 
limită 15.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• asistent medical generalist, Lupeni, 1 post, 
data limită 05.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• asistent social (s), Petrila, 1 post, data limită 
10.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• barman, 1 post, Hunedoara, data limită 30.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.

Calculatoare si accesorii 
(51)

- P ta Virtues sir 50/10 Wf 03M 405002
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Oferte locuri de muncă (74)

• SC Transilvania Building SRL angajează munci
tori calificați și necalificati în domeniul 
construcțiilor.’ CV-urile se vor trimite la tek/fax 
232392 până în data de 9.09.2006.

(13/29.08)

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

(nr. 4/31.08.2006)

• Ș.C, LORIAL0A PREST 5..R.L. Brad angajeaza 
inginer industria alimentara, specialitatea prelu
crarea cărnii, experiența in domeniu minim 3 am. 
Informații la telefonul 0254/612759,

(nr. 6/01.09.2006)

• S.C LORIALBA PREST SRL Brad angajează director 
comercial, specialitatea producție și desfacerea 
produselor de carmangerie. Informații la telefonul 
0254/612759.

(nr. 6/01.09.2006)

• Desefor S.A Deva, strada Sântuhalm, nr. 3, telefon 
231070, angajează: muncitori calificați și necalificați 
pentru industria lemnului și construcții.

(nr. 4/01.09.2006)

• SC Dercel, SRL Simeria, str. Unirii, nr. 18, anga
jează muncitor specializat în confecții metalie. Inter
viul și probă de lucru, marți, 5 septembrie 2006, la 
sediul societății. Tel. 260770.

(1/0489)
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luni, 4 septembrie 2006
• Cu 13 rochii. Elizabeth Hurley intenționează să poarte 13 rochii de mireasă diferite în timpul nunții ei cu Arun Nayar, eveniment care va dura patru zile. Actrița a anunțat că vrea să își celebreze nunta în cadrul a două ceremonii, una în Marea Britanie și una în India.
• Concert la București. Formația britanică Duran Duran va susține un concert în România, pe 19 octombrie, la Sala Palatului din București.

O CChipă internațională formată din 75 de persoane au lucrat cu 9.000 tone de nisip pentru a crea lei, cai, clovni și personaje la festivalul „Sand World” de la Trave- | muende, Germania. (Foto: epa)
Papamobilul a 
fost vândut

Roma (MF) - Papamobilul blindat utilizat de loan Paul al II-lea în timpul vizitei pe care a făcut-o în Marea Britanie, în 1982, a fost vândut la licitație pentru peste 70.000 de dolari. Mașina blindată cu greutatea de 24 de tone, care are protecție antiglonț și antibombă, a fost achiziționată de un ofertant din Irlanda. Vehiculul a parcurs 18.000 de kilometri și este într-o stare excelentă, fiind una dintre cele două mașini construite de fosta companie auto British Leyland pentru vizita papei pe teritoriul britanic.

Mai 
încearcă
Cape Canaveral (MF) - 
Echipajul navetei 
spațiale americane 
Atlantis a revenit, 
sâmbătă, în Florida, 
pentru a se pregăti de 
lansarea unei noi misi
uni către Stația Spa
țială Internațională 
(ISS). Agenția spațială 
americană (NASA) 
intenționa să lanseze 
naveta săptămâna tre
cută, însă furtuna 
tropicală Emesto și un 
fulger căzut îh apropi
erea rampei de lansare 
de la Centrul Spațial 
Kennedy au dus la 
amânarea misiunii. 
Lansarea ar urma să 
aibă loc mercuri, la 
ora 16.29 GMT.

Chelin, puiul de urangutan în vârstă de patru luni, se joacă împreună cu mama lui, Inah, în cușca lor din centrul pentru primate Schmutzer, de la Jakarta. (Foto: epa)
Testează ochiul bionic

Sydney (MF) - Oamenii de știință australieni au anunțat că au înregistrat rezultate încurajatoare în sensul realizării unui „ochi bionic” pentru pacienții care suferă ■ de o degenerare la nivelul retinei. „Pacientul va percepe fascicule de lumină care vor defini conturul obiectelor înconjurătoare”, a explicat profesorul Minas Coroneo, cercetător al Fundației Ochiul Bionic de la spitalul Prințul de Walles din Sydney.Procedura constă în amplasarea de microelectrozi la suprafața ochiului, fiecare ' dintre aceștia putând fi excitați de impulsuri externe. O cameră externă observă scena și transmite datele microelectrozilor prin intermediul unui calculator. Electrozii stimulează apoi retina, care transmite informațiile nervului optic. Are ca scop dotarea unei persoane care nu vede cu o capacitate „funcțională

Un film despre moartea Dianei
M Filmul „The Queen" al 
lui Stephen Frears a sus
citat interes la festivalul 
de la Veneția.

Veneția (MF) - Publicul prezent la Mostra de la Veneția a vizionat, sâmbătă, filmul „The Queen” al lui Stephen Frears, jurnaliștii având astfel prima șansă de a vedea dramatizarea zilelor dificile care au urmat accidentului în care a murit prințesa Diana.Helen Mirren, care a câștigat un Emmy pentru rolul ei din mini-serialul „Elizabeth I”, are sarcina dificilă de a interpreta un monarh în viață în filmul care analizează și rolul lui Tony Blair, nou ales în funcția de premier, în cadrul respectivei crize. Potrivit filmului, regina Eliz- abeta nu a putut înțelege durerea publicului britanic vizavi de moartea Dianei, însă a fost
Smart-1 s-a prăbușit pe Lună

Paris (MF) - Primă sondă selenară a Europei, Smart-1, s-a prăbușit controlat, ieri, la ora 05.42 GMT, pe suprafața Lunii, la finalul unei misiuni științifice reușite cu durata de 16 luni care a permis observarea polilor satelitului natural al Terrei, a anunțat

Smart-1 (Foto: EPA)

Târgul milionarilor, la Cannes
M Pentru prima oară, în 
fața Palatului Festivalu
rilor din Cannes s-au 
strâns milionarii.Cannes (MF) - Milionarii au roit începând de vineri seara, la Cannes, în jurul standurilor de la târgul dedicat lor, Millionarire Fair, în căutarea unui nou Bentley, a unui avion privat sau a altor „nimicuri” ce le-ar putea face viața mai interesantă. în fața Palatului Festivalurilor din Cannes s-a întins covorul roșu lung de 300 de metri. Evenimentului s-a încheiat ieri.Aleși cU grijă, invitați sau posesori ai unuia dintre biletele de intrare în valoare
Circus Maximus va fi restaurat
M Pentru acest proces, 
care va începe în 2007, 
au fost alocate mai 
multe milioane de euro.

Roma (MF) - Circus Maximus, una dintre gloriile vechii Rome, va traversa un proces de restaurare pentru realizarea căruia vor fi alocate mai multe milioane de euro. în urmă cu două milenii, sta

cuvâbb

Stephen Frears și Helen Mirren 
(Foto: EPA) convinsă de Tony Blair să renunțe la rigiditatea protocolului regal în tratarea acestei chestiuni.Producătorii filmului nu pretind că au potrivit exact, din punct de vedere istoric, momentul în care regina a vrut să abdice, însă spun că au efectuat cercetări amănunțite și au vorbit cu surse din familia regală pentru realizarea producției, care este pe cât de apropiată posibil de evenimente și protagoniști.

Agenția Spațială Europeană (ESA). Prăbușirea Smart-1 a putut fi urmărită cu ajutorului telescopului Canada- France din Hawai și a fost „spectaculoasă” și „în locul cel mai potrivit”, adică „Lacul Excelenței” - câmpie situată în regiunea meridională vizibilă a Lunii, a declarat Bernard Von Weyhe, respon
sabilul pentru comunicare al ESA la Darmstadt (Germania). Smart-1 a lovit luna cu o viteză de 2km/secundă (7.200 km/oră). La impact sonda a ejectat materie, ceea ce va permite analiza prafului din sol grație observațiilor realizate cu un spectrometru.

Cel mai luxos telefon mobil din lume costă un milion de euro
(Foto: EPA)de 175 de euro, mai multe sute de privilegiați au luat cu asalt evenimentul, majori

dionul eliptic putea adăposti circa 300.000 de romani și era utilizat în special pentru cursele de care. Spectatorii stăteau pe terasele de marmură în timp ce împăratul și senatorii priveau din loje somptuase.De-a lungul secolelor, edificiul s-a deteriorat, transfor- mându-se într-un perimetru plin de iarbă, utilizat de alergători pentru jogging în timpul zilei și de drogați după
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tatea postându-se în jurul meselor luxoase oferite de organizatori în seara înce-

perii evenimentului. „Millionaire Fair are la bază un concept special, care presupune expunerea amestecată de articole de lux într-o ambianță strălucitoare și rafinată, unde o bijuterie poate fi încercată între două cupe de șampanie și unde dansatoarele din buric pot fi admirate înaintea prezentării unei colecții de haine de blană”, a spus olandezul Yves Gijrath, editorul mai multor reviste de lux și fondator al târgului.Creat în 2002 la Amsterdam, evenimentul s-a derulat la Courtrai (Belgia), Shanghai și Moscova înainte de a șe instala la Cannes. Milionarii care au fost la Cannes au găsit evenimentul pe gustul lor.
căderea serii. Oficialii administrației locale din Roma și designerii unei companii italiene au decis să colaboreze pentru a reabilita Circus Maximus, lucrările de restaurare - care implică curățarea locului și restaurarea vestigiilor - urmând să înceapă în 2007 și să se finalizeze un an mai târziu. în plus, în plan mai figurează și efectuarea de săpături arheologice.

Record 21 de para- |pantiști au zburat simul- e tan, purtând cu ei instru- ; mente muzicale, sâm- | bătă, la Fiesch, în Elve ția Performanța lor va * intra în Cartea Recor- I durilor. (Foto: EPA) t


