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Vremea se menține călduroasă. Cerul 
va fi mai mult senin.

dimineața la prânz seara

Un accident ce a avut loc ieri în Sevilla, Spania, s-a soldat cu doi morți și 12 răniri, în coliziune au intrat un autobuz cu turiști de naționalitate engleză și germană și o motocicletă. (Foto: EPA)
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Mediul, acuzat de populație
Deva (I.J.) - Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara este acuzată de cetățeni că acordă prea ușor avize de mediu firmelor care încă poluează. Potrivit Elenei Bădescu, director APM, „reclamanții nu au dovezi în acest sens. Nu știu de unde se inspiră când le fac. Faptul că avizele de mediu se acordă conform legislației în ) vigoare nu înseamnă că firma respectivă nu mai poluează deloc”, /p.3

■ Deși nu au primit 
autorizație, unele 
unități școlare vor con
tinua să funcționeze.

Deva (C.B.) - Din 443 de unități școlare care figurează în evidențele Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara, 197 nu au autorizație de funcționare, dar asta nu înseamnă că vor fi închise. Inspectorul școlar general Anișor Pârvu a explicat de ce în unitățile fără autorizație se vor putea desfășura în continuare activități didactice. „Grupurile școlare au în structura lor unul sau mai multe corpuri de clădire. Unele unități au cantine,

cămine sau săli de sport, care trebuie să fie de asemenea autorizate de Direcția de Sănătate Publică. Deși unele școli arată foarte bine, dacă un segment nu primește autorizația necesară din partea Direcției de Sănătate Publică, atunci acele unități școlare figurează la noi în evidențe la categoria școli fără autorizație”.Liceul Pedagogic din Deva a fost dat ca exemplu în acest caz. „Acest liceu nu are autorizație deoarece o parte din cămin este sub normele DSP. în acest caz va fi emisă o autorizație parțială până când etajul 3 al căminului va deveni funcționabil”, a afirmat Anișor Pârvu.
Cartea se digitalizează

Au furat cu bujia
Deva (A.S.) - Poliția Municipiului Deva a prins o trupă de spărgători de mașini. în noaptea de 2 - 3 septembrie tinerii Mircea G., 15 ani, Denis P., 15 ani, Raul P. și Marius. V, 18 ani, din Deva, au spart șapte autoturisme. Metoda folosită de ei este una originală. Saliva amestecată cu cioburile părții ceramice ale bujiilor era folosită ca proiectil cu care se spărgeau geamurile automobilelor. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la șapte ani de închisoare.

Deva (C.B.) - Distanța dintre carte și tineretul de astăzi devine tot mai mare odată cu intrarea în epoca informatizată, în care televizorul și calculatorul au devenit vitale în viața unui tânăr.într-un sondaj de opinie realizat de Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara,

pe un eșan-tion de 300 de e- levi din ciclul primar, gimnazial și liceal, se arată că deja 13% dintre cei chestionați preferă să citească o carte în format electronic decât una în variantă clasică. Prețurile și mai ales comoditatea îi fac pe tineri să aleagă alte mijloace de delectare, /p.5

Vin bani europeni pentru sate

Anca Vasiu (16 ani), din Deva, deținătoarea titlului Miss Deva 2006, a obținut recent locul II la concursul de frumusețe Miss Tourism World România 2006, ce s-a derulat la Sinaia. 
/p.3 (Foto: T. Mânu)
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■ România va primi, 
anul viitor, 700 de mi
lioane de euro pentru 
dezvoltarea satelor.

Deva (C.P.) - Pentru a primi acești bani trebuie întocmite proiecte care să poată fi incluse în cele patru măsuri pentru care UE acordă finanțare, a declarat Ion Si-

mion, directorul DADR Hunedoara. Măsurile vizează încurajarea activității turistice, diversificarea activităților non-agricole (agroturism, meșteșuguri), crearea de microîn- treprinderi (în industria u- șoară, prelucrarea lemnului, procesarea producției agricole). Cea mai importantă măsură vizează dezvoltarea satelor prin modernizarea dru

murilor comunale, alimentarea cu apă, amenajarea de piețe comerciale, locuri de parcare, renovarea construcțiilor de interes public. „Proiectele trebuie întocmite din timp și vor fi mai simple decât cele pentru SAP ARD, iar banii vor fi acordați prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și APIA”, mai spune Ion Simion. /p.5

Restituire
Deva (I.J.) - Premierul Tăriceanu a cerut Agenției Naționale a Taberelor și Turismului Școlar să restituie toate proprietățile din patrimoniu care sunt revendicate. în județ, tabăra Sîntămăria Orlea a fost retrocedată luna trecută.

Un miliard pentru 40 de câiniScepticism americ'ân
Aproximativ 69% dintre americani nu se așteaptă 
ca SUA să câștige războiul împotriva terorismului în

Giâfcd Cuvântul L»be% sursa- Time

■ La Simeria se va con
strui, până la sfârșitul 
anului, un adăpost pen
tru câinii vagabonzi.

Simeria (I.H.) - Primăria Simeria va cheltui 1 miliard de lei pentru construirea unui adăpost ce va găzdui maxim 40 de câini. Până la finele acestui an, pe un teren aflat între Simeria și Săulești, se va construi un adăpost în care vor fi găzduiți câinii „comunitari” din zonă. „Proiectul pentru această construcție a fost elaborat de firma SC

Inginerie Structurală SRL Simeria și are la bază o finanțare proprie din bugetul local al primăriei”, ne-a declarat Pavel Hațegan, vicepri- marul Simeriei. „Proiectul, precum și realizarea acestuia, a implicat cheltuieli de aproximativ un miliard de lei și va fi finalizat în acest an. Am demarat acțiunea din luna mai, însă a necesitat mult timp definitivarea dosarului cu toate actele aferente. Acum avem posibilitatea să începem lucrările”, ne-a mai declarat Pavel Hațegan, viceprimarul Simeriei.

A început sezonulde fructepădure. Liber - fesioniștii își întregesc veniturile și din vânzarea fructelor altundeva decât în târguri și piețe.
(Foto: T. Mana)
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pi sciipt• Acord. Parlamentul European a ratificat, ieri, acordul de stabilizare și asociere dintre Tirana și UE, o primă etapă în vederea unei eventuale aderări a Albaniei la UE.
în premieră în România

A demisionat 
din PSDBucurești (MF) - Fostul ministru al Justiției Rodica Stănoiu a anunțat, ieri, în plenul Senatului, că a demisionat din PSD. „Astăzi (miercuri - n.r.) am decis să fac gestul pe care am vrut să-l fac în vara a- nului 2003, când, în timpul unei convorbiri telefonice, o cunoscută fostă judecătoare, prietenă a doamnei Macovei, îi reproșa unui domn cu nume de floare că nu reușește să mă lichideze. S-ar mai fi cuvenit să fac acest gest în martie 2004, când proaspătul cancelar al domnului A- drian Năstase, Alin Teo- dorescu, anunța conducerea Ministerului Justiției că la Bruxelles s-a decis să se sacrifice un cap și acel cap trebuie să fie Rodica Stănoiu”, a spus ea.

Rodica Stănoiu (Foto: fan)

Nicolae Manoles-
CU (Foto: FAN)

Validat 
amba
sador
București (MF) - Co
misiile de politică ex
ternă l-au validat, ieri, 
pe scriitorul și criticul 
literar Nicolae Mano- 
lescu pentru postul 
de ambasador al Ro
mâniei la UNESCO, 
în timpul audierii sale 
în fața comisiilor reu
nite, Nicolae Mano- 
lescu a ținut să pre
cizeze că nu a fost 
membru al PCR și că 
nu a colaborat cu 
Securitatea. „Aș minți 
dacă aș spune că am 
rezistat la cine știe ce 
presiuni și provocări. 
Din fericire, nu am 
fost provocat și nici 
presat ca să-mi dau 
adevărata măsură a 
rezistenței mele, de 
aceea îmi vine destul 
de greu să-i judec pe 
unii care au cedat", a 
spus el.

■ Președintele sud-core- 
ean a afirmat că țara sa 
e interesată să inves
tească la Cernavodă.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu l-a primit, ieri dimineață, pe președintele Republicii Coreea, Roh Moo-Hyun, aflat pentru prima dată în vizită în România.Cei doi șefi de stat au avut convorbiri tete-a-tete, urmate de convorbiri oficiale în cadrul delegațiilor, de semnarea documentelor oficiale și de declarații de presă.Coreea de Sud, stat în care furnizarea de energie către populație ține de domeniul privat, este interesată să investească în România în domeniul energiei nucleare, în special în reactoarele de la Cernavodă.
CooperareAnunțul a fost făcut de președintele sud-coreean Roh Moo-Hyun și de omologul său român, Traian Băsescu, la finalul întâlnirii oficiale de la Palatul Cotroceni.Președintele Roh Moo-Hyun a declarat că recunoașterea cooperării în domeniul tehnolo-

Președintele Republicii Coreea, Roh Moo-Hyun, și președintele Tra
ian Băsescu (Foto: EPA)giei nucleare va fi de folos celor două state și că țara sa este interesată de dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniu.El a precizat că a hotărât, împreună cu șeful statului român, promovarea relațiilor de cooperare economică în domeniul comerțului, al investițiilor, al tehnologiei nucleare și al celei informaționale.La rândul său, președintele Băsescu a precizat că firma Korean Hydro and Nuclear Power a fost deja listată, alături de alte 12, în perspectiva

construcției reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.în timpul vizitei la Cotroceni, cei doi șefi de stat au semnat „Declarația Comună de Prietenie, Parteneriat și Cooperare între România și Republica Coreea”. Au fost semnate, de asemenea, două protocoale între Guvernele celor două țări privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și privind cooperarea în domeniul Științei, Dezvoltării Tehnologice și Inovării.

Descoperire 
macabră

Bagdad (MF) - Cadavrele a 40 de persoane, dintre care 25 fuseseră legate la ochi și împușcate de la mică distanță, au fost descoperite la Bagdad, în timp ce la Kirkuk au fost deshu-^ mate 18 corpuri neînsu- flețite ale unor etnici ' kurzi, aparent executați în anii '80, informează New York Times.Dintre cele 40 de cadavre descoperite în capitală, 25 prezentau urme de tortură și proveneau din partea de vest a orașului, a declarat un oficial din Ministerul irakian de Interne. Celelalte 15 cadavre, descoperite în zone diferite, ar fi putut fi împușcate la întâmplare.Lângă Kirkuk, o groapă comună a fost descoperită la Tarkalan, localitate situată la circa 30 de kilometri vest de o- raș, în apropierea unei baze a armatei irakiene. El a precizat că au fost deshumate 18 cadavre, inclusiv femei și copii, toți de etnie kurdă.
Măsuri speciale la Sommet Secretizate de SRI și CNSAS

Atentat Explozia unei mașini-capcană a provocat, ieri, moartea a opt irakieni și rănirea altor 38 în Bagdad. (Foto: EPA)

■ Al Xl-lea Sommet al 
Francofoniei se va des
fășura la București în 
27-29 septembrie.

București (MF) - Ministerul Administrației și Internelor a mobilizat peste 3.500 de lucrători și 620 de mijloace de transport, inclusiv elicoptere, pentru măsurile de ordine și siguranță publică din perioada desfășurării celui de-al Xl-lea Sommet al Francofoniei.Potrivit Ministerului Administrației și Internelor (MAI), pentru gestionarea în bune condiții a responsabilităților pe întreaga perioadă a reuniunii, la nivelul instituției a fost elaborat un „Plan general de

măsuri pentru asigurarea ordinii publice și desfășurarea în siguranță a acestei activități”, care a fost transmis, pentru punere în aplicare, tuturor structurilor subordonate.Una dintre măsurile întreprinse de către structurile MAI va viza circulația pe drumurile publice din București, în perioada 27- 29 septembrie,.La Sommet este confirmată, până în prezent, participarea unui număr de peste 70 de șefi de stat, premieri și miniștri de Externe, însă estimările MAE sunt că numărul total de participanți va depăși 2.000 de persoane. La nivelul SPP a fost creat un comandament operativ.

ii Traian Băsescu: Dosa
rele politicienilor au fost 
secretizate de comisia 
mixtă SRI-CNSAS.

București (MF) - Dosarele politicienilor care au fost de- secretizate prin hotărâre CSAT au fost, anterior, secretizate de comisia mixtă SRI- CNSAS, a declarat, marți seară, la o emisiune televizată, președintele Traian Băsescu.„Dosarele politicienilor au fost secretizate de comisia mixtă SRI - CNSAS”, a afirmat Băsescu la Antena 3, răspunzând unei întrebări referitoare la cine a decis secretiza- rea acestor dosare.El a precizat că a primit de la fostul director SRI, Radu Timofte, informația cum că dosare de politicieni și ale înaltului cler au fost secreti

zate și că a tras concluzia că secretizarea a fost făcută de comisia mixtă SRI-CNSAS după ce i-a spus Radu Berceanu că dosarul său a fost secreti- zat de această comisie.„Nu știu asta de la șefii serviciilor. Radu Berceanu mi-a, arătat o notiță de pe dosaruT- lui și mi-a spus că dosarul lui a fost secretizat de comisia mixtă. Mai mult nu știu”, a susținut șeful statului.El a arătat, de asemenea, că desecretizarea dosarelor de politicieni a fost finalizată, așa cum prevedea hotărârea CSAT în acest sens.„Nu a fost finalizată însă analiza lor, nu avea cum”, a precizat președintele Traian Băsescu.Totuși, șeful statului a spus că se va face o analiză în CSAT în legătură cu predarea tuturor dosarelor.

Arhivarii Paradisului
Miron Beteg__________________________________________
mirdnbcteg@yahoo.comReacțiile la dezvăluirile pe bandă rulantă ale „dosariadei" au căpătat deja o nuanță misti- coidă. Moașele acestei false nașteri morale - cu termen de la UE și cu binecuvântarea serviciilor secrete - se joacă, de la Cotroceni, de-a nuanțele. Acum interesează nu doar politicienii și gazetarii, ci și preoții, dascălii, sportivii, oamenii de cultură. Slujitori ai Domnului și ai domnilor (mai țineți minte bancul cu Tovarășe Dumnezeu?) cer îngăduință și sunt convinși că doar justiția divină le-ar putea solicita dosarele de la CNSAS, de parcă Sfântul Petru ar fi un biet arhivar al Paradisului. Dascălii susțin că se aflau sub vremi și că au colaborat cu securitatea doar spre binele tineretului româno-evreo-

arab, conștienți că o curviștină mioritică, cerând prea mult pentru un sex oral, putea declanșa a| treilea război mondial. Sportivii recunosc că mai dădeau note informative, inodore, incolore și agramate, dar altfel ar fi devenit campioni mondiali la Dolhasca, și nu la Paris. Câte un scriitor mărturisește păcatul amiciției exagerate cu poliția politică, explicându-ni-o din perspectiva egoistoriei, a istoriei mari și a istoriei de budoar, cu citate din Heidegger și Platon, încât scrisorile lor mereu deschise seamănă cu un curs ținut la Universitatea Vadu-Crișului. Paradoxal, obișnuiți cu faptul că o știre bombă de azi e un fâs de presă mâine, doar gazetarii au spus franc „da, dom'le, am colabo-

>. V V 1 l L v *• I * V *• k ■l l K 'l V l < l < V l l l € l l l V l * l I rat", fără să încarce prea mult paleta cu griuri obositoare și penibile. Dovadă și faptul că un fost colaborator plătit al securității - lucru mărturisit de el fără a avea lampa în ochi - vorbește acum pe toate posturile TV despre morală, sfințenie și deconspirarea dosarelor preoțești.Oricât ar strânge la piept cadavrele falselor explicații, oricât ar juca la cacealma ultima mână a colaborării cu securitatea, și preoții, și gazetarii, și scriitorii au recunoscut colaborarea cu securitatea. Parcă nici nu mai contează justificările ulterioare. Singurii care neagă orbește evidențele sunt oamenii politici. Nici unul dintre aleșii nației nu vrea să-și asume trecutul. Sau - atunci când o fac - se folosesc de calitatea de demnitar tocmai pentru a-și scuza acest trecut. Mona Muscă se prevalează de toate faptele bune făcute de când a intrat în politică pentru a-și întuneca

« < i \ l i -i 11 i I i I i I 11 11 I I I I 11 i < I 111 11 11 « < < 11 I i « perioada de colaborare. Ghișe se miră că poate fi luat în discuție cazul lui, câtă vreme brașovenii l-au ales. Pol Pot o fi mângâiat, din când în când, creștetul unui copil. O fi fost, uneori, uman. Asta nici nu-i șterge, nici nu-i scuză crimele în masă. Un criminal în serie care mărește pedeapsa pentru astfel de fapte, odată ajuns la putere, nu-și anulează vinovăția.Ceilalți, fără grimase, fără emoții, neagă tot. Exemplul clasic al acestor zile e Rodica Stănoiu. Vrea contraexpertiză grafologică, cere blocarea informațiilor despre dosarul de la CNSAS, pentru că legea îi dă voie să pretindă asta, se simte lucrată, hăituită, victimă a aderării la Uniunea Europeană. Un liberal de care n-a auzit nimeni se bănuiește și el vânat, neagă că ar fi semnat un angajament, cu toate că angajamentul există. Membrii UDMR își dublează senzația de discriminați de lux, mai întâi de securitatea

t t <i«« « K i t t < t •«<««*« t *«(«*i* .cu care au colaborat, iar mai apoi de SRI, pe care multă vreme l-au condus din umbră. Vadim a anunțat că-și taie mâna dreaptă în direct dacă se demonstrează că a fost colaborator, Becali ne-a promis că se spânzură în studio la „Nașul".în acest moment, „dosariada" mi se pare o glumă sinistră. Politicienii mint mai rău decât în campania electorală. Mint privin- du-ne în ochi, mint cu tupeu, mint cu dezinvoltură. La modul cum se comportă ceilalți, Mona Muscă își capătă un aer de sfințenie. Când un om care te-a indus în eroare timp de 16 ani devine sfânt, vă dați seama cum arată cei din jurul lui? Deconspirarea trebuia să reprezinte un soi de decont moral al clasei noastre politice. Culmea e că, totuși, de ieri, decontul se face la CNSAS. *** Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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Frumusețea de la noi a învins• Vernisaj de grafică. UAP - Filiala Deva anunță vernisajul expoziției de grafică a artistului plastic devean Mircea Bâtcă. Pe simeze vor fi expuse 100 de lucrări care, cu siguranță, vor stârni interesul iubitorilor de artă deveni. Evenimentul vă avea loc mâine, 6 septembrie 2007, ora 18.00, la Galeria de Artă „Forma" Deva. (S.B.)
* Apă potabilă. Apa potabilă și canalizarea ^for fi introduse în trei din cele mai sărace cartiere ale Coloniei Vulcan. CL Vulcan va aloca un buget de 590.000 lei. „Suma reprezintă 15% din necesar. S-au demarat actele necesare studiului de fezabilitate. Probabil, în 2007 vor începe lucrările", a spus Angela Stoica, viceprimarul Vulcanului. (I.J.)

■ Trei din 8 premii ale 
Concursului Miss Tou
rism World România 
2006 au ajuns la Deva.

Sanda Bocaniciu
sanda.botaniciu@infDrmmedia.ro

Deva - Recent, la Sinaia, s- a desfășurat cea de-a IV-a ediție a Festivalului “Valea Prahovei”, acțiune care a culminat cu finala națională a concursului de frumusețe „Miss Tourism World România 2006”, eveniment găzduit de CAZINO Sinaia.
Țara deputaților- 
vedetă

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Avize de mediu acordate ușor

Aînceput... nemunca! în Parlament, 
desigur. Cică, ieri, PSD-ul a reușit să 

„treacă" nu'ș ce lege prin Camera Senatului 
pentru că ăștia din Alianță n-au catadicsit să 
vină la lucru. Mare brânză! Ce, dacă veneau, 
aveau habar ce se votează? Vezi să nu! 
Important e altceva. Uite, PRM-ul a propus un 
proiect de lege prin care aleșii neamului să 
aibă dreptul la apariții gratis pe la televiziuni. 
Adică să fim obligați, noi, poporul, să-i 
vedem etalându-și burdihanele pline și semi- 
analfabetismul, unora, pe „sticlă"!

Stau și mă gândesc ce aș putea să ascult 
la Vadim Tudor? în afară de discursurile 
pornografico-puerile lansate împotriva adver

sarilor politici. Poate niște ode închinate lui 
Nicolae Ceaușescu de pe vremea când poetul 
de curte al Ceaușeștilor avea un gând, o sin
gură voință. Aia de ă linge unde alții dau cu 
piciorul. Ca să faci un pas înainte. Să-l 
„vizionez" pe Năstase? Să aud cum se plânge, 
din pragul celor patru case, că e o victimă 
politică? Sau să-l aud pe hunedoreanul liberal 
Dan Radu Rușanu aruncându-mi peste bot 
expresia lui favorită „Și, care-i problema?"

■ Părerea cetățenilor 
din județ este că APM 
acordă avize de mediu 
prea ușor.

INA JURCONE
ina.Jurcone@informmedia.ro

Deva - Cetățenii așteaptă ca, atunci când este acordat un aviz de mediu, firma care îl primește să nu mai polueze deloc, ceea ce este imposibil. „Firmele primesc aviz de funcționare din partea APM pentru că se conformează cerințelor legale în vigoare. Aceasta nu înseamnă că ele nu mai poluează deloc. Nu știu exact ce se dorește, confort în loc de poluare sau

Fuziune sindicală
Deva (I.J.) - Marile confederații sindicale CNSLR Frăția, BNS, CSDR, CNS Meridian și UFS Atlas au propus fuzionarea sub o singură denumire: Confederația Generală a Muncii din România. Dorința lor este să urmeze tendința de unificare mondială. „Deocamdată fiecare confederație va trebui șă-și exprime opțiunea de principiu în legătură cu oportunitatea acestei fuziuni. Urmează să se ia legătura cu colegii sindicaliști din teatre și membrii USIS. Sper să nu primesc părerea lor despre fuziune pe mail pentru că acordul trebuie dat în scris”, declară Cristian Șofron, președintele USIS România. Numărătoarea voturilor în legătură cu fuziunea va avea loc la 11 septembrie.

Accident pe DN7
Orăștie (M.T.) - Un biciclist a fost grav rănit în urma unui accident petrecut marți spre miercuri noaptea, pe DN7, în afara localității Orăștie. în jurul orei 00:35, conducătorul unei autoutilitare Citroen Jumper, Iulian B., de 42 de ani, din București, a acroșat și accidentat grav pe Radu G., de 31 de ani, din Geoagiu, care circula pe o bicicletă neechipată corespunzător, în aceeași direcție de mers. Polițiștii hunedoreni efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut accidentul.

Mircea Bâtcă (Foto: T. Mânu)

„O expoziție care am dorit-o!"
Deva (S.B.) - Galeria de Artă „Forma” Deva a fost, ieri, gazda unui vernisaj de excepție. Artistul plastic prof. Mircea Bâtcă a pregătit tuturor devenilor o expoziție personală de grafică, expunând circa 100 de lucrări reprezentative ale operei sale. Pictorul, graficianul și caricaturistul Mircea Bâtcă s-a născut la 19 ianuarie 1945, în Săcărâmb. Este membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România din 1979 și membru al Filialei U.A.P. Deva al cărei președinte a fost între 1995 - 2005. Din 1968 a participat la toate expozițiile organizate de Filiala Deva. A expus în numeroase

Județul Hunedoara a fost reprezentat de șase concurente, dintr-un total de 29 de participante la acest concurs: Anca Galeriu, 17 ani - Deva; Anca Vasiu, 16 ani - Deva; Irina Held, 17 ani - Deva; Diana Șerb, 17 ani - Deva; Raluca Tighineanu 19, ani - Hunedoara și Alina Ui- vari 19 ani - Călan, toate modele ale agenției High Life Models Hunedoara. Managerul agenției High Life Models - Ernest Hadrian Bohm, spune că „acest lucru este considerat o reușită extraordinară și în același timp o 
locuri de muncă. Deva se află la o confluență de mari poluatori, însă, potrivit actelor pe care le dețin și măsurătorilor de mediu ele sunt conforme cu legislația. Dacă poluează cineva, Garda de mediu este cea care dă amenzile”, declară Elena Bădescu, director APM Hunedoara.
Deponeuri de gunoiîntâlnirea dintre primarii județului cu Agenția de Mediu de ieri, s-a datorat în primul rând ridicării problemelor deponeurilor de gunoi din județ. „în 2007 județul va trebui să aibă două deponeuri. Unul în sudul județului și celălalt în nord. Până în prezent o singură firmă a

Adăpost pentru câinii „comunitari"
■ Un miliard de lei a 
fost alocat construirii 
unui adăpost pentru 
câinii străzii.

Simeria (I.H.) - Adăpostul și cabinetele veterinare aferente se vor întinde pe o suprafață de aproximativ 100 mp, câte 50 de mp pentru fiecare. în perimetrul adăpostului vor fi amplasate 6 boxe care vor adăposti câte 7 câini, ur

expoziții personale, naționale și de grup, în țară și peste hotare, și a participat la numeroase tabere de creație, în luna ianuarie 2005 i-a fost conferit titlul de „Cetățean de onoare” al municipiului Deva, după ce în 2004 a fost decorat cu „Meritul Cultural”, clasa a IlI-a. Expoziția vernisată ieri este încununarea activității sale. Artistul și-a dorit-o foarte mult.La eveniment au fost prezenți, într-un număr impresionant, colegi, foști elevi, prieteni și reprezentanți ai autorităților locale și județene, drept dovadă a prețuirii de care se bucură prof. Mircea Bâtcă. 

premieră, deoarece până acum la nici un concurs național - finală națională de gen județul nostru nu a reușit să se califice cu șase concurente și să câștigăm trei premii din totalul de opt ale concursului.Premiile obținute aparțin frumoaselor devence Anca Vasiu (16 ani) - deținătoarea titlului Miss Deva 2006, care a obținut locul II, și Ancăi Galeriu (17 ani) - deținătoarea titlului Miss Deva 2005, care a fost răsplătită cu două premii: Miss Fotogenie 2006 și Premiul Presei.

depus actele pentru unul dintre ele, însă nu a primit aviz. Practic, în acest moment nu există nici un deponeu. Dacă ele nu se vor crea în cele patru luni cât a mai rămas din 2006, cetățenii vor plăti bani grei imediat după aderarea României pentru neconforma- 
mând ca acestora să le fie acordate îngrijiri medicale, iar apoi încercându-se găsirea unor stăpâni. Deși va reuși să găzduiască un număr insuficient de animale în raport cu numărul câinilor vagabonzi, adăpostul se vrea a fi o alternativă la eutanasiere, având în vedere diversele recla- mații din partea unor cetățeni, precum și arhaica relație dintre om și cel mai bun prieten al său, câinele.

fi publicate fotografiile celor mal recente cupluri, care Vor trimite la' redacție 
cea mai reușită fotografie în care sunt mire si mireasă. Acest moment unic 
al vieții fiecărui tânăr poate fi cu atât mai prețios cu cât va apărea și în pu
blicația noastră. Pentru ca fotografiile pe care ie veți trimite la sediul redacției: 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A - parter sau pe e-mail; sanda.bocani- 
ciu@informmedia.ro, să fie publicate este nevoie să,fie însoțite de numele 
mirilor, adresa lor și un număr de telefon la care aceștia pot fi contactați. 
Persoană de contact: Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la telefon nr. 
0254/211 275, int 8834 sau 0720/400437.

Anca Galeriu, răsplătită cu două 
premii (Foto: CL)

rea la acordurile de mediu cu UE”, susține Elena Bădescu. încercările repetate de întâlnire între reprezentanții APM și ai primăriilor din județ au rămas fără rezultat până ieri, însă o soluție financiară pentru rezolvarea problemei de mediu a rămas pe rol.
Festival la Brad

Brad (S.B.) - Festivalul-con- curs „Felician Fărcașiu” Brad, ediția a XH-a, va avea loc, în perioada 8-17 septembrie 2006. Festivalul este destinat soliștilor de muzică populară, în acest an fiind prezenți concurenți din 13 județe. Programul manifestării va debuta vineri, 8 septembrie, ora 17.00, în Sala de Sport a Școlii Generale „Horia, Cloșca și Crișan”, cu Festivalul-concurs. Apoi va urma un recital cu Nineta Popa. Gala Laureaților va avea loc duminică, 17 septembrie, la Țebea.

CONCURS

mailto:sanda.botaniciu@infDrmmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.Jurcone@informmedia.ro
mailto:sanda.bocani-ciu@informmedia.ro
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Ziua națională a Braziliei__________________ ______________
1869 - Regele Carol a inaugurat primul tren care avea 
să circule în România, pe distanța București (Filaret) - 

Giurgiu, înaintea deschiderii oficiale a 
traficului, la data de 19 octombrie 
1869._________________________ L_
1884 - A încetat din viață Carol Davi
la, general doctor de origine franceză, 
organizatorul serviciUui militar și al 
ocrotirii sănătății publice in România,

fondator, împreună cu N. Kretzulescu, al învățământului 
medical in țara noastră (n. 1828).______ ; ______
1909 - S-ă născut, fâ Istanbul, regizorul, scriitorul, sce
naristul și prgducătprul american de origine greacă,; Elia 
Kazan (m. 2003)._______  _____ ■
1940 - A tost încheiat tratatul de frontieră româno-bui- 
gar de la Craiova, prin care sudul Dobroge („Cadrilaterul") 
intra în componența Bulgariei._____ :: ,
1949 - S-a născut cântăreața americană Gloria Gaynor («I 
Will Survive»).___________________________________
1960 - S-a născut regizorul Nicolae (Nae) Caranfil.
1993 - A încetat din viață scriitorul Eugen Barbu (n. 1924),
1994 - A murit scriitorul James Glavell (foto), autorul 
romanelor „Shogun", „Nobila Casă" (n. 1924).

Soare. Maxima termică va fi de 27°C, iar minima de 13°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 31°C, iar minima de 16°C.
Sâmbătă. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 31°C, iar minima de 16°C.
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Berbec

Sunteți tentat sâ vă angajați în mai multe activități în același 
timp. Nerăbdarea și nervozitatea vă pot reduce randa
mentul. Fiți foarte atent în activitatea profesională.

Taur
Se anunță o zi tensionată, din cauza colaborării dificile cu 
un partener de afaceri. Se pare că aveți opinii diferite în 
ceea ce privește o investiție importantă.

Gemeni

Se pare că nu sunteți în apele dumneavoastră. Vă sfătuim 
să nu vă asumați noi responsabilități, pentru că riscați să 
vă irosiți energia.

Rac
Aveți tendința de a deveni impulsiv. Vă sfătuim să fiți pru
dent în tot ce faceți. După-amiază primiți o sumă impor
tantă de Dani. S-ar putea să fie vorba despre o recompensă.

Leu

Este posibil să aveți probleme de sănătate din cauza oboselii 
acumulate și a stării de tensiune în care vă aflați. Ar fi 
bine să reduceți ritmul de muncă și să vă dozați efortul.

Fecioară
Deveniți irascibil din cauza surmenajului. Vă sfătuim să evi
tați activitățile care necesită efort și putere de concentrare. 
Puteți să vă ocupați de probleme casnice.

Balanță
în cursul dimineții sunteți puțin cam agitat și nu reușiți să 
vă controlați impulsivitatea. Riscați să provocați discuții 
aprinse. Vă sfătuim să vă dedicați activităților de rutină.

Scorpion
S-ar putea să aveți o discuție aprinsă cu o persoană tânără 
șl să spuneți cuvinte jignitoare la adresa acesteia. Există 
pericolul să fiți implicat într-un accident de circulație.

Săgetător
Deși treceți printr-o perioadă dificilă pe plan financiar, reușiți 
să rămâneți optimist și încercați să vă mobilizați partene
rii de afaceri. Sunteți predispus la accidente.

CALENDAR RELIGIOS
Calendar Creștin-Ortodox___  _______ ______
Sf. Mc. Sozont.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Regina, fc„ m.

Calendar Greco-Catolic ______________
Preserbarea Nașterii Maicii Domnului; S. Sozont, m.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 1-26 septembrie, Cuvântul liber vrea 
să-i demonstrezi din nou cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect integrama apărută în 
fiecare ediție a ziarului și trimite-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, pânâ în 30 septem
brie. Extragerea va avea lac în 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, în prezența unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN BONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806, 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.
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Nume....
Prenume 
Adresa ...
...................... Tel...................... 
Localitatea ................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
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Capricorn
în prima parte a zilei, sunteți nemulțumit de tot ce se 
petrece și aveți tendința de a contrazice pe toată lumea. 
Vă recomandăm să acordați mai multă atenție familiei.

Vărsător

V-ați propus să facețiceva folositor pentru casă. Puteți să 
vă bazați pe intuiție. în partea a doua a zilei s-ar putea sălL, 
aveți mici probleme de sănătate, trecătoare.

Pești
Se pare că deveniți irascibil din cauza schimbărilor de pro
gram. Dacă nu vă temperați nervozitatea, riscați să stri
cați relațiile cu colegii de serviciu.

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică _______________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.00-17.00 în localitatea Sântuhalm (spre Deva) și între 
orele:
10.00-15.00 în localitățile Sălciva și Pojoga.

Gaz metan ________ ___ (_____ '
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

I

Apă_______________________________________ |
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

File de vită cu trufe negre
Ingrediente: 1 felie carne de vită, făină și 50 g unt pentru prăjit, 1 lingură cognac sau brandy, sare, piper, un strop de vin alb, 1 lingură ulei de trufe negre.
Mod de preparare: Felia de carne se dă prin făină și se pune la prăjit în 50 g unt. Se rumenește pe ambele părți apoi se flambează cu puțin cognac sau brandy, se pune sare, piper și se continuă rumenirea sub capac. Se mai adaugă puțin unt, vinul alb, iar la sfârșit peste felia aranjată în farfurie se varsă ulei de trufe negre. Se poate adăuga pește și sfeclă roșie, după preferință.

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
8:10 Festivalul Mamaia, 

2006 (r)
9:40 Integrame despre 

integrare (3 episoade) 
10:35 50 de ani de divertis

ment în 50 de emisiuni 
(r). Prezintă: Medeea 
Marinescu, Cătălin 
Măruță 

11:30 Bucuriile muzicii.
Fagotistul Miltiade 
Nenoiu 

12:05 Misterele din Sankt 
ElPetersburg (r) (s) 

13:00 Mic, da' volnici (r) 
13:30 Desene animate. Club

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:30 Corry și restul lumii (r) 

0(ep. 45, comedie, SUA) 
15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune în 

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

Ei Petersburg (s) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Telednemateca: 
v ta Prima pagină (come

die, SUA, 1974). Cu: 
Jack Lemmon, Walter 
Matthau, Susan Saran
don, Vincent Gardenia. 
R.: Billy Wilder 

22:10 CSI - Crime și investi-
S gațil (serial)

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

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

020 Să nu spui vorbă
O marel (comedie, 

Franța, 2005). Cu: Ger
ard Jugnot, Mălanie 
Doutey. R.: Eric 
Civanyan Paris

2:05 Jurnalul TVR (r) Spoit 
Meteo

3:05 Ghinionistul (r) 
(dramă, SUA. 2003).

jis Cu: William H. Macy 
4:4b Bucuriile muzicii (r) 
5:15 CSI -Crime șl Investi

gații (s, r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
(serial, reluare) 

10:00 înghețul disperării 
w f| (dramă, SUA, 1993).

Cu: Richard Chamber- 
lain, Catherine Mary 
Stewart 

12:00 Renegatul (s, r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Meseriașii (r) 
14:15 Mania grandorii

(comedie, Fr./Ger./lt./ 
Sp„ 1972). Cu: Louis 
De Funes, Yves Mon
tand,. R.: Gerard Oury 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

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

17:00 Știrile ProTv 
18:00 Familia Bundy (s) 
19:00 Știrile ProTv.

Sport Vremea

20:30 lighioane cu opt
. picioare (thriller, SUA, 

2002). Cu: David 
Arquette, Kari Wuhrer, 
Scott Terra. R.: El lory 
Elkayem

22:15 Meseriașii (s) 
23:00 Știrile ProTv. Sport. 
23:45 CSI: Miami (s). Cu: 
g David Caruso, Emily 

Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazil, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle, David Gross
man

0:45 Familia Bundy (r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r)
2:00 Știrile Pro TV 
3:00 Lighioane cu opt 

plaoare (film, r)

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

7:00 Știri
9:00 în gura presei 

(reluare) 
10:00 Concurs 

interactiv 
11:00 Anastasia

0(film serial) 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

12:00 Secretul Măriei 
O (film serial)

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe

, 13:45 Ziua judecății 
(reluare) 
(divertisment) 

16:00 Obseivator 
16:45 Dispariții 

0(film serial) 
17:45 9595, te învață 

ce să faci 
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo. .

20:45 Shaolin Cowboy 
j ,»(acțiune/comedie, SUA, 

2000). Cu: Jackie 
Chan, Owen Wilson, 
Lucy Liu.
Vestul sălbatic se 
întâlnește cu Extremul 
orient într-o con
fruntare de onoare, 
demnitate imperială și 
o ladă cu bani, când 
guardul imperial, acro
batul imperial Chon 
Wang, vine în America 
pentru a o salva pe 
frumoasa prințesă Pei 
Pei răpită din Orașul 
Interzis.

22:50 Extragerea Joker șl 
Super Loto 5/40

23:00 Observator cu Letiția 

Zaharia. Sport
24:00 Sub acoperire (serial, 
0 polițist, SUA, 2000) 
130 Concurs Interactiv 
2:30 Observator (r) 
3:15 întâmplări hazlii (s)

7:00 Fergus McPhail (r) 7:30 
Lecția de engleză 8:05 Călă
torie în Balcani (doc.) 9:00 Să
rutări furate (r) 10:00 Centrul 
de frumusețe (p. 4) 11:40 Ca
racatița (r) 12:30 Dragul de 
Raymond (r) 13:00 Cum să nu 
ne îmbrăcăm (r) 14:00 Fergus 
RArDhail lc\ 1 înri irră+i rrila

5:30 Bărbatul visurilor mele (s, 
r) 6:30 Visuri fără preț (r) 8:30 
La Tormenta (r) 9:30 Cioco
lată cu piper (s) 10:30 Iubirea 
mea, păcatul (s) 1130 Celebri
tate (r) 12:30 Minciuna (s) 
13:30 înger sălbatic (s) 15:30 
Visuri fără preț (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 18:30 Rebelde

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

i

t

McPhail (s) 1430 încurcăturile 
lui Zack (s) 15:00 împreună în
Europal Szieszta 16:00 Jur- • (s, Mexic, 2004) 20:30 La Tor- 
nalul TVR (r) 16:30 Tribuna menta (s) 21:30 Tărâmul pasi- 
partidelor parlamentare 17:00 
Minorități sub trei dictaturi 
(doc.) 1735 Sărutări furate (s) 
1830 Ulița spre Europa 19:00 
Bugetul meu 19:30 Dragul de 
Raymond (s) 20:00 înapoi la 
mătură (doc.) 2035 Caracatița 
(s) 2130 Ora de știri 2230 Joe 
cel frumos 0:20 Futurama (d.
a.) 0:50 Omul între soft și moft 
(reluare)

10:05 O boală necruțătoare 
(dramă, Canada, 2002). 1135 
Adevărul și alte minciuni 
(comedie, Spania, 2004). 
13:10 Prăbușirea zborului 323 
(dramă, SUA, 2004). 14:40 
Uite cine vorbește (comedie, 
SUA, 1989). 16:15 Oamenii 
focului (acțiune, SUA, 2004). 
18:10 Ghidul autostopistului 
galactic (aventuri, SUA, 2005). 
20:00 Mama mea (dramă, Fin
landa, 2005). 2145 Cândva Ih 
aprilie (dramă, Franța, 2005). 
0:05 Sfinți și soldați (război, 
SUA, 2003).

ț

i

830 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 10:30 
Căsătoriți pe viață (s) 11:00 
Teleshopping 11:30 Will și 
Grace (s) 12:00 Quizzit 13:00 
țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 13:15 Look 
who is winning 14:30 Lumi Trăsniți în N.A.T.O. (ep. 4) 
fascinante 1530 That '70s “
Show (serial) 16:00 Naționala 
de bere 1630 Inimi frânte 
(serial) 18:30 Știri Național TV 
20:00 Fresh Star 22:00 Știri 
Național TV 2230 Perla co
roanei (p. 2) 030 Evadarea 
(dramă)

unii (s) 22:30 Bărbatul visurilor 
mele (s) 23:30 Celebritate (s) 
0:30 Poveștiri adevărate (r) 
1:30 Căsătorie de probă (r) 
2:00 De 3x femeie (r) 4:00 
Poveștiri adevărate (r)

. . . ., •

7:30 Autoforum (r) 8:00 Sport 
cu Florentina 8:40 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 9:40 Sun
set Beach (s) 10:40 Dragoste 13.20 Deschide ,umeal 14:00 
și putere (r) 11:00 Record brak- Rea|itatea de la 14:00 14:50 
ers (s, r) 1130 TeleRON 13:00 Rea|itatea bursieră 15:15 Des. 
Garito partea l+ll 1445 Dra- chide lumea! 17:00 Realitatea

; ' ' .■

1145 Echipa de elită (r) 12>45 
Echipa de elită (r) 1345 Droopy, 
maestrul detectiv (s) 14:15 Liga 
juniorilor (s) 1445 Români de 
succes (r) 15:00 Joan din Arca
dia (r) 16:15 Români de succes 
(r) 1630 Bună dimineața, Mia
mi (r) 17:00 Mai cântă o dată 
Sam (corn.) 1900 Terapie inten
sivă (s) 20:00 Români de succes 
2020 Calea misterelor (s) 2130 
Bună dimineața, Miami (s) 
22:00 Victimele plăcerii (dramă/ 
biografic, SUA) 24:00 Twin 
Peaks (serial)

Garito partea l+ll 1445 Dra- chide lumea! 17:00 Realitatea 
goste și putere s) 15:1Le- de )a 17:00 17:45 Editorii 

dramă'0SUA Realității 18:00 Realitatea de 
2002) 17:00 Mariana - Prețul ■ - - - -............ ..................
inocenței (s) 18:00 Focus 19:00

TRexc°rd bLakars« ta 20:15 1M%a2Î:00 Realitatea

de la 21:00 22:00 Oamenii 
Realității. Cu Cornel Nistores- 
cu 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Realitatea all- 
inclusive 2345 Ziarul Realității 
24:00 Realitatea de la 24:00 
• ■. y r •

8:00 Istoria orașului Singapeie 
9:00 Confruntări și fiare vechi 
10:00 Natura dezlănțuită 
11:00 Motoare masive 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Curse și fiare vechi 14:00 Isto
ria orașului Singapore 15:00 
Confruntări și fiare vechi 16:00 
Cum se fabrică 17:00 Curse 
18:00 Automobile americane 
recondiționate 1930 Motoare 
masive 20:00 Vlnătorii de 
mituri 2130 Motociclete ame
ricane 22100 Petrol, sudoare și 
platforme 234X) Fugarii 2430 
Constructorii de motociclete 
130 Dosarele FBI 2:00 Cele 
mai mari superlative

20:20 Alege filmul I 22:20 Me
teo 22:30 Focus Plus 23:15 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 23:45 
Poliția în acțiune (r) 045 Focus
(r) 145 Sunset Beach (s)

•

j

10:00 Euromaxx (r) 1030 
Euroblitz (r) 11:00 Ne privește 
12:00 Euromaxx 13:05 Marș 
forțat. Cu George Mihalcea 
14:00 Teleshopping 14:35 
Lumea cărților 1535 Euroblitz: 
Jurnal european (r) (documen
tar) 16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 
presai 20:00 Terente, regele 
bălților (acțiune) 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru ; 
2430 Știri. Emisiune informa
tivă 0:15 Terente, regele 
bălților (r) (acțiune, România, 
1995) 2:15 6! Vine presai (r) 
Cu Livia Dllă șl Nzuzi Mbela 
3:50 Chat TV

la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00
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117 zile au mai rămas 

până la integrarea în UE Tinerii au uitat să citească
UN SITE PE ZI:

www.cancelarie.ro
Deva (C.P.) - Acesta este site-ul Cancelariei Primului Mi
nistru. Site-ul se adresează celor care se confruntă cu 
abuzuri, corupție, nereguli în relațiile cu administrația pu 

'‘oblică centrală și locală, cu abuzuri ale magistraților, etc.

■ Nivelul de lectură al 
tinerilor a scăzut mult 
odată cu invazia TV și 
a jocurilor video.

CĂLIN BlCĂZAN

AUDIENTE 101

Consiliul Județean Hunedoara:______
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:_______
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:
Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

Deva - Majoritatea tinerilor preferă să urmărească o emisiune televizată sau un film decât să citească o carte. „Creierul uman procesează mai ușor o imagine decât un text pentru înțelegerea căruia sunt angrenate mai multe procese psihice.
Cultura costă multDacă la televizor ești spectator, în lectură ești partener, așa se explică înclinația spre

Ana Maria Fodor Dan Olteanu (Foto: cu

Primăria Municipiului Praștie:______
losif Blaga, primar 10.00-11.00

în județ______ __________________ _______
DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; 
DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști;

Dispecerat apă rece____________________ 227087
Dispecerat apă caldă____________________212225
Dispecerat Electrica_________________________ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 212725
Urgențe____________________________________112
Pompieri___________________________________981
Jandarmerie________________________________956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

CURS VALUTAR BNR - 07.09.2008
1 euro_____________________________3,5197 lei
1 dolar american___________________ 2,7446 lei
1 gram aur_______________________ 56,1834 lei
1 liră sterlină 5,1879 lei.

TRANZACȚII BURSIERE

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%) 

SNP 0.5450-0,91
SIF1 2.3200 0
TIV 1.0200 -0.97
BRD OPRIT
BCC 0.5000 -0.99
IMPACT OPRIT
BIOFARM 0.5700 0.88
ANTIBIOTICE 1.3300 -0.75
AZOMUREȘ 0.1840 0
ROMPETROL 0.0830 -0.6
SIF3 2.1900 -0.45

SIF5 2.7500 -1.08
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel. : 221277.

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

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

973456128
524817639
681293457

activități mai comode”, explică psihologul Dan Oltea- nu. „Unii consideră că emisiunile televizate sunt mai interesante decât cărțile. Tinerii sunt înclinați spre divertisment în tot ceea ce fac”, spune Ana-Maria Fodor. „E mai comod în fața televizorului. Din păcate, singura dată când

tinerii deschid cartea este atunci când sunt obligați să- și facă temele”, crede Ciprian Ungureanu. Din sondajul Inspectoratului Școlar (ISJ) aflăm că 30% din cei chestionați sunt motivați să citească doar din dorința de a- și face temele, 36% citesc pentru a se informa, 25% pentru

a se delecta, iar restul de 5% 
citesc pentru a le face pe plac 
părinților. Prețul cărților din 
librării nu este deloc încura
jator pentru amatorii de lec
tură. Cărțile sunt foarte 
scumpe, aceasta fiind una din 
cauzele absenței tinerilor din 
magazinele de specialitate. „în 
librării vin foarte puțini ti
neri. Nu cumpără, iar motivul 
principal este lipsa banilor și 
prețul ridicat al cărților. Ce 
mai e ieftin în ziua de azi?”, 
spune librarul Adriana Hîrîci. 
Același sondaj arată că doar 
20% dintre elevi'citesc cărți 
cumpărate din librării, 25% 
citesc cărți din biblioteca fa
miliei, 23% din biblioteca 
școlară, 18% preferă să împru
mute de la colegi.

Proiecte finanțate de Guvern
■ Circa 30 de proiecte 
din județ au fost 
depuse pentru a primi 
bani prin OG nr. 7.

Deva (C.P.) - Ordonanța prevede alocarea de importante sume de bani în același scop:

„Avem proiecte întocmite pentru infrastructură, pentru alimentarea cu apă, canalizare și pentru școală. Dacă nu primim fonduri pe OG 7, le vom depune și pentru accesarea fondurilor structurale”, declară Laurențiu Nistor, primarul comunei Șoimuș.„Avem pro-dezvoltarea satelor românești.

Laurențiu Nistor

iecte pentru canalizare, ali-

Sorin Ștefoni

mentare cu apă în 7 sate și am început câteva pentru modernizarea unor drumuri comunale”, afirmă Sorin Ștefoni, primarul comunei Densuș. „Toate proiectele care nu au primit finanțări prin alte programe vor fi depuse cu siguranță pe fondurile structurale. Dintre acestea 9 au fost pe Phare și 26 pe fondul de mediu. Pe fondurile structurale contribuția administrației locale se reduce de la 25% la 15% și este posibil ca Guvernul să aloce bani pentru a acoperi acest 15%, pentru că există primării care nu au bani în buget nici măcar să întocmească un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic”, precizează Dorin Păran, vicepreședintele CJ Hunedoara.

Concurs SMURD
Orăștiș (I.J.) - La con

cursul pentru ocuparea 
celor 7 posturi scoase la 
concurs de SMURD Orăș
tie, s-au prezentat și doi 
frați gemeni. Cei doi au 
reușit să treacă proba fi
zică, o probă extrem de 
greu de trecut. La oral 
însă, unul dintre frați a 
renunțat în favoarea fra
telui său. Astfel din cele 
7 posturi tfoar unul a fost 
ocupat. Concursul va fi 
susținut din nou abia 
peste trei săptămâni. Un 
nou concurs pentru ocu
parea posturilor rămase 
libere va avea loc la 
Deva, vineri, 8 septem
brie.

Răspundem cititorilor

Vânzarea acțiunilor deținute
A A

Deva (C.P.) - Steluța Bâc, din municipiul Deva, a trimis pe adresa redacției o scrisoare în care spune următoarele: „Dețin o acțiune la Ca- sial Deva. Doresc să o vând, dar nu știu unde trebuie să mă adresez”.
Răspuns: „Societatea Casial Deva a fost delistată de pe Rasdaq și a fost declarată societate de tip închis. Pentru a vinde această acțiune trebuie să vă adresați Biroului Acționariat din cadrul societății Casial Deva”.
NOTĂ: Cuvântul Liber vă

răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adrian.salagean@infor- mmedia.ro.

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

Mai puțini asistați
Deva (I.J.) - Numărul beneficiarilor de ajutor social va scădea, după intrarea în vigoare a noilor norme de acordare, fiind înăsprite condițiile de distribuire a acestui venit minim garantat, pentru a elimina situațiile în care familii care nu se aflau la limita sărăciei primeau totuși acești bani. ”în județ se acordă ajutoare sociale pentru peste 6900 de persoane. Transpuse în cifre, acestea se ridică lunar la peste 5,7 milioane de lei. Cei mai mulți

asistați sunt în Petroșani, 
907 și în general în Valea 
Jiului. Cei mai mulți 
asistați trăiesc în mediul 
urban”, declară Octavian 
Bădescu, director DGMSSF 
Hunedoara. Cel care soli
cită ajutor social după 2007, 
nu are voie să aibă mai 
mult de 500 de metri pătrați 
de teren în zona urbană și 
1000 de metri pătrați în 
zona rurală, o bovină, două 
porcine, patru ovine, o ca
balină, zece iepuri de casă, 
15 păsări și cinci familii de 
albine.

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

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

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr: 37A, până în 30 septembrie. Mai 
multe taloane, mai multe șanse de câștig! 
Iar dacă vrei să nu ratezi nici un talon 
și să economisești 4,1 lei 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 redacției, în 2 octombrie, ora 16, în prezența unei comisii.Numele câștigătorilor vor fi publicate in ediția din 4 octombrie.Informații suplimentare la tel. 0254- 211275, interior 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.Mult succes! <.
Talon pentru concurs - 7 septembrie 2OO6
Nume___________________ Prenume__________ _____
Adresă__________________________________ -
Telefon_________________ Sunteți abonat?

W3 CUVĂNIUL
CONCURS

http://www.cancelarie.ro
mailto:adrian.salagean@infor-mmedia.ro
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• Fără permis. Petru D., de 38 de ani, din județul Botoșani, locuind fără forme legale în comuna Vețel, a fost depistat ieri de polițiștii Postului de Poliție Vețel conducând, pe raza localității Mintia, autoturismul Dacia, fără a poseda permis de conducere. (I.H.)
• Beat la volan. Andrei B., de 56 de ani, din Petrila, a fost depistat ieri de Poliția Rutieră Valea Jiului conducând, pe raza municipiului Petroșani, o autobasculantă Roman, având o concentrație alcoolică de 0,78 mg/l. (I.H.)
• Accident ușor. Nicolae R., de 23 de ani, din județul Gorj, conducătorul unui autoturism Dacia, nu a acordat prioritate de trecere pietonului Livia U., de 70 ani, din localitatea Deva, accidentând-o ușor. (I.H.)

Obligațiuni vândute rapid

Alegeri pentru 
Parlamentul 
European

București (D.I.) - Guvernul a aprobat ieri proiectul de lege pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European, care stabilește cadrul normativ privind organizarea scrutinului: depunerea candidaturilor, procedura de vot și de atribuire a mandatelor și incompatibîlitățile. Conform proiectului, primele alegeri pentru Parlamentul European (PE) vor fi organizate până cel târziu la 31 decembrie 2007, data exactă urmând a se stabili prin Hotărâre de Guvern. în cazul în care alegerile vor fi organizate după data aderării, de la momentul aderării la UE și până la organizarea primelor alegeri pentru desemnarea euro- parlamentarilor, reprezentanții României în PE vor fi desemnați din rândul senatorilor și de- putaților, conform Tratatului de Aderare. Numărul de candidați de pe fiecare listă a unui partid poate fi cu maximum 10 mai mare decât numărul mandatelor repartizate României în Parlamentul European.

K W W

Fara 
radieri
București (D.I.) - Au
tovehiculele nu vor 
mai fi radiate în mo
mentul vânzării, ur
mând să fie înmatri
culate permanent, iar 
numărul de înmatri
culare va rămâne ne
schimbat dacă vânză
torul și cumpărătorul 
ajung la o înțelegere. 
Guvernul a aprobat 
ieri o hotărâre în 
acest sens, modifică
rile fiind realizate a- 
tât pentru reducerea 
birocrației, cât și 
pentru creșterea ra
pidității și transpa
renței procedurilor. 
Potrivit conceptului 
de înmatriculare con
tinuă, vehiculul va fi 
înscris permanent în 
circulație, pe numele 
proprietarilor succe
sivi, până la scoate
rea definitivă din cir
culație. Procedeul în
matriculării continue 
înseamnă că autotu
rismul nu va mai tre
ce prin faza de radie
re, ci vor fi transcrise 
doar datele noului . 
proprietar. în cazul în 
care cumpărătorul și 
vânzătorul sunt din 
județe diferite, nu
mărul de înmatricula
re al mașinii va fi 
schimbat. Prevederile 
privind înmatricularea 
continuă intră în vi
goare începând cu 
21 septembrie, odată 
cu noul Cod rutier.

■ Obligațiunile emise 
de Consiliul Județean 
Hunedoara s-au epuizat 
în doar câteva ore.

Daniel I. Iancu________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Obligațiunile emise de Consiliul Județean Hunedoara, în valoare de 15 milioane de lei noi, au fost achiziționate în totalitate în prima zi a perioadei de subscripție, de către mai multe instituții bancare. Toate obligațiunile scoase pe piață au fost cumpărate, marți, până la ora 13:00, potrivit declarațiilor președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț. Alocarea obligațiunilor participanților la
- • ’

Da, de ce nu!? Preoții sunt foarte bo- gați și ar trebui să se verifice cum au făcut averi atât de mari. Este foarte bine să se facă acest lucru pentru a nu mai exista suspiciuni în privința lor! 
Cornelia Diaconii,
Tărgu Jiu

Au fost vândute obligațiuni în valoare de 150 mid. lei vechisubscriere s-a făcut după principiul „primul venit - primul servit”.„Este vorba despre suma de 150 miliarde de lei vechi, aceasta fiind prima rată din- tr-o sumă totală de 600 miliarde de lei vechi. Banii îi

vom avea la dispoziție din data de 7 septembrie și vor fi folosiți în cele aproximativ 30 de proiecte pe care le-am inițiat. La cele mai multe dintre acestea, lucrările vor demara în acest an”, a declarat Mircea Moloț. Potri

vit președintelui Consiliului Județean Hunedoara, toate proiectele se execută în zone de interes turistic de pe raza județului.Consiliul Județean Hunedoara a decis încă de anul trecut să se împrumute de piața de capital printr-o eiwî- siune de obligațiuni de 60 milioane de lei noi, banii urmând a fi folosiți pentru o serie de proiecte de investiții, împrumutul obligatar va fi rambursat în 71 de rate trimestriale în perioada 15 februarie 2009 - 15 august 2026. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei noi, iar rata dobânzii este variabilă și va fi calculată trimestrial. Pentru prima perioadă de calcul, rata dobânzii este de 9,43% pe an.

Cred că este o chestie foarte inteligentă că Preafericitul Te- octist a cerut prelați- lor acest lucru! Toată lumea se întreabă cum au făcut preoții averi mari. Sper că vor fi publicate!...
Mihai Popa, 
OrAștie

Sunt de acord pentru că și preoții au averi mari, ca și parlamentarii, prefecții, primarii și alți directori și di- rectorași. Toți aceștia ar trebui obligați să facă publice averile! 
Petru Oargă,
Deva

Acum, că acest lucru s-a cerut deja altor categorii sus-pu- se, de ce să nu-i oblige și pe preoți să-și publice averiîe?! Preafericitul Teoctist a făcut bine când a pus problema averilor!... 
Delia, 
Deva

Eu cred că este un nou subiect de discuție care nu are ca scop decât să atragă atenția de la alte probleme arzătoare ale zilei! Ce treabă avem noi cu averile popilor?! V
Anonim,
Deva

Sens giratoriu în Piața Arras
Deva (D.I.) - în următoarele săptămâni va demara execuția lucrărilor pentru construirea unui sens giratoriu în Piața Arras din municipiul Deva, proiect ce a fost inițiat de Primărie în urmă cu câteva luni. Potrivit viceprimarului Florin Oancea, obiectivul urmează a fi finalizat cel mai târziu până la 1 decembrie 2006, valoarea totală a investiției ridicându-se la aproximativ 16 miliarde de lei. „Totul va fi realizat în acest an. Urmează ca lucrările efective să înceapă în jurul datei de 1 octombrie a.c., și sperăm ca până pe 1 decembrie să putem inaugura sensul giratoriu din Piața Arras. Acesta va avea un diametru de 44 de metri, iar în mijlocul său va fi construită o fântână arteziană, al cărei bazin va avea diametrul de 25 de metri. Arteziana propriu-zisă va fi o sferă de 5 metri, ce va fi iluminată multicolor pe timpul nopții”, a declarat viceprimarul municipiului Deva.

Giratoriul va avea un diametru de 44 m

Amenințare
Deva (D.I.) - Petru Mărginean, președintele organizației județene a Partidului Conservator, a declarat ieri că îl va da în judecată pe prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, dacă nu va dispune a- plicarea legii în cazul primarului comunei Turdaș, Aurel Lup. Acesta și-a dat demisia din Partidul Conservator, în urmă cu câteva săptămâni, și a trecut la PD. într-o adresă trimisă prefecturii în urmă cu două zile, Mărginean a solicitat prefectului să constate încetarea de drept a mandatului primarului Aurel Lup, întrucât acesta și-a pierdut calitatea de membru PC. „Precizăm că în situația în care nu veți dispune intrarea în legalitate prin emiterea ordinelor conform competențelor prefectului, ne vom adresa instanțelor judecătorești. Sperăm că vă veți îndeplini prerogativele legale cu care ați fost mandatat și că vă veți respecta statutul de imparțialitate care trebuie să caracterizeze activitatea prefectului”, se precizează în adresa trimisă către Prefectura Hunedoara. Petru Mărginean a mai spus că va aștepta un răspuns timp de 30 de zile, după care va decide dacă îl va acționa sau nu în judecată pe Cristian Vladu, ai citit bine), sau prelungește-ți actualul 

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

Petru Mărginean

I
Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 

î înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
, ți permiți această schimbare?
! Nu e nimic, ne am gândit noi la toate!
. Toamna aceasta. Cuvântul Liber îți pune 
' termopane pentru numai 8,9 lei!

Te întrebi de ce îți oferim această șansă? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei dori să 
devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs iți va răsplăti fidelitatea!

Cum Doți participa?
Fă-ti un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da.

Unde te ooți abona?
■ la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva.
Strada 22 Decembrie, numărul 37A,
- la poștă,

- sau daca vret ca organizatorii noștri di 
presă să vină chiar la tine acasă, suna la 
numărul de telefon 0254/211275
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S C. Inform Media S R L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediu! redacției, 
in dala de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publ.cat în 
paginile ziarului din data de 31 octombrie 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806 -e scana de 
contact Magdalena Șerban Succes!

Profită de acest concurs și abonează-te acum! IWWM.RITO!
CONCURS

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


PE SCURT

• Concurs în Olanda. Componentele lotului olimpic de gimnastică al României vorparticipa, la finalul săptămânii, la un nou concurs de verificare, în Olanda. Sportivele care se pregătesc la Deva cu antrenorul Ni- colae Forminte le vor avea ca adversare pe gimnastele din țara lalelelor. (C.M.)
• Cupa Europei la Hunedoara. Vicecampi- oanele naționale la popice din toate țările Europei vor participa, în perioada 3-8.09., la Hunedoara, la ediția 2006 a CE. „Arenele de popice de la Hunedoara și Cinciș sunt singurele din țară care îndeplinesc standardele u- nei asemenea competiții", afirma M. Manea, antrenorul CS Siderurgica. (C.M.)

Micuța
. A

■ Șahista Daria Vișănes- 
cu de la Comexim Lu- 
peni speră la o medalie 
la categoria 10 ani.

Ciprian Marinii? 
ciprian.inarinut@informrriedia.ro

Petroșani - Campionii naționali ai României la copii și juniori, între care și Daria Vișănescu, legitimată la CS Comexim Lupeni, vor pleca astă-seară, împreună cu antrenorii lor, în Serbia-Munte- negru pentru a participa la Campionatul European de Șah. Competiția se va desfășura, în perioada 19-25 septembrie, la cinci categorii de vârstă, respectiv 10, 12, 14, 16 și 18 ani, la fete și băieți.
Moral bun„Daria a făcut o pregătire excelentă în această vară, a- re un moral bun și sperăm că

Kasparov pleacă la CE

Daria Vișănescu își dorește o medalie la Campionatul Europeanva reuși să obțină o medalie la Europene. La toate turneele de pregătire la care a participat în ultima perioadă a jucat la seniori și a reușit victorii importante și jocuri bune care au maturizat-o și i-au dat încredere în forțele proprii. A participat la mai multe concursuri cotate cu coeficient ELO și e foarte

aproape să obțină și ea o cotare ELO, performanță rar întâlnită la șahiștii de 10 ani”, afirma Gheorghe Scur- han, antrenorul Dariei. Talentată, ambițioasă, cu o răbdare rar întâlnită și cu o minte sclipitoare, Daria s-a remarcat în primăvara acestui an, când după ce a câștigat titlul național a obținut și

titlul de vicecampioană mondială la șah școlar, performanță ce constituie cea mai valoroasă reușită internațională a șahiștilor din județul Hunedoara. „Ar fi o surpriză plăcută dacă ar lua medalie, dar cred că va reuși doar o clasare între locurile 6-10. Daria e talentată și ambițioasă, dar la CE concurența e mai puternică decât la campionatul școlar, iar dacă va lua o medalie înseamnă că valoarea ei depășește estimările noastre”, comenta Corneliu Hotăran, președintele Comisiei Județene de Șah.Pentru deplasarea la CE D- aria Vișănescu și antrenorul ei sunt sprijiniți financiar de clubul CS Comexim Lupeni, iar în octombrie, când vor merge în Georgia la Campionatul Mondial la care Daria e calificată deplasarea va fi plătită de Federația Română de Șah.
Start bun pentru popicarii 
hunedoreniHunedoara (C.M.) - Echipa de popice a CS Siderurgica Hunedoara a început cu dreptul noua ediție a Campionatului Național de tineret, câștigând primul turneu al seriei I desfășurat ieri la Arena Siderurgica din Hunedoara. Formația hunedoreană alcătuită din Bogdan Tomulescu, Paul Rohotin, Dan Mi- hăilă, Flavius Vanga (componenți ai lotului național), Ovidiu Crișan, Ciprian Pascaru, Flavius Măgureanu și Radu Erceanu a acumulat 3084 puncte și a devansat echipele Fo resta Tălmaciu Sibiu (2915 p) și Jiul Petrila (2724 p). „Obiectivul nostru este câștigarea medaliei de aur sau argint în cadrul turneului play-off care se va organiza anul viitor în luna aprilie. La acest turneu final vor participa primele două clasate din cele trei serii de câte trei echipe ale Campionatului Națio- \ nai”, afirma Mănel Manea, antrenorul popi- carilor hunedoreni. Echipele de tineret sunt formate din patru jucători juniori născuți în 1983 și doi jucători cădeți născuți în 1988.

ARBITRII
Vineri 8 septembrie_______
Farul Constanța - Ceahlăul PN 
(20,00, Telesport)
Arbitri: Alexandru Deaconu 
(București), Marcel Savaniu (Sibiu), 
Dumitru Bârgăoanu (București).
Sâmbătă 9 septembrie
Oțelul Galați - Pandurii Tg. Jiu 
(17,00, Telesport)
Arbitri: Sorin Corpodean (Alba 
lulia); Nicolae Marodin (București), 
loan Onicaș (Zalău).
CFR Cluj - Jiul Petroșani (17,00, 
TVR 2)________ _____________
Arbitri: Aurelian Simion; Cristian 
Nica ( ambii Ploiești), Eduard 
Ungureanu (București).
FC Argeș - Steaua (17,00, 
Național TV) ___
Arbitri: Cristian Balaj (Baia Mare); 
Ionel Popa (Pașcani), Sorin Caia 
(Timișoara).
Rapid - FC Vaslui (21,00, Ante
na 1)

fi n vi-ft ft iioii i
Arbitri: Alexandru Tudor
(București); Florin Buzărnescu 
(Craiova), Gero Szabo (Cluj).
Duminică, 10 septembrie: 
Gloria Bistrița - Univ. Craiova 
(16,00, Telesport)_
Arbitri: Anton Heleșteanu (lași); 
Zoltan Szekely (Baia Mare), Ispas 
Cojocaru (București);
Poli lași - Poli Timișoara 
(17,00, Național TV)
Arbitri: Sebastian Colțescu (Craio
va); Octavian Șovre (Oradea), 
Iulian Radu (București);
Unirea Urziceni - FC Național 
(17,00, Telesport)_________
Arbitri: Lucian Dan (Aiud); Claudiu 
Tripa (Arad), Sebastian Gheorghe 
(Suvceava);
Dinamo - UTA Arad (20,30, 
TVR 1)
Arbitri: Vasile Bratu (Amara/IL); 
Daniel Burloiu, Cătălin Savu; 
(ambii Galați);

Te teviift oi joci MH I
în perioartn 29 auguSt-29 stptemhrie, caută-ți echipă pentni că 

«EȘTIOBER SĂ JOCI FOTBAL^ j

Ești talentat ca fotbalist și vrei să te și distrezi alături de prietenii tăi ? 
( .TIV ANTI I 1 IBER tți oferă șansa de a-ți [jetrece împreună

cu gașca un tteek>end bestial ia hotel ALEXANDRA din Geoaghi-Băi.
TOT CEE&CE TREBUIE SÂ FACI:
1. Abonează'te pe minim 3 luni la ( I \ \\ 11 I LIBER, sau pre-
lungește-ti vechiul abonament cu încă 3 luni;

2. t rimite copia chitanței și datele personale într-un plic, cu mențiunea 
“EȘTI LIBER SĂ JtMÎI FOTBAL!” la adresa redacției din Deva,
B-dul 22 Ițecembrie Nr. 37A, cod 330166, depune-o în cutiile poș
tale CI X XVII I LIBER sau vino cu ea chiar la noi; ,,

3. (iăseșteîncă 5 prieteni, lă-ți eehijră și ...ASTA E TOT 
partida vieții tale!

4. Echipele vor fi anunțate tatei 
LIBER.

NI
DE A-ȚI PETRECE FN WEEK-

REGULAMENT:

□T fln&octombrie vei juca

“septembrie,« rotidianului ( I VAN II L

&
1. Participrap trebuie să aibă 18 ani împliniți și să nu i
fotbal; " \
2. Trimiterea plicului cu chitanța înseainnă acceptarea 
la concurs;
3. La concurs nu pot 
și nici rudele acestora de gratNf I san ILJ

■

A (R AZIA
F 1O|I PRIETENIJLAC^AGIF-BĂI! 

fie^raJ^^^un club de

i condBF^rW ps’ rticipa re

HSfcinului C uvântul Libefe

apr

Relații suplimentare la tel. 0720/400.4^ Ba de contact Magda Șerban 
f 2

Unirea Dej - FC TârgoJjfcs 4 *
Arbitri: Tiberiu Lajos - Gabriel Dan, Petru Gașpar (toți Timișoara).
Poli II Timișoara - FC Baia Mare
Arbitri: Laurențiu Dânșa (Oradea) - Gabriel Barjac (Zalău), Ion Fevronia 
(Craiova).
I.S. ‘Câmpia Turzii - Minerul Lupeni____________ ______________
Arbitri: Florin Ghimbășan - Stelian Slabu (ambii Brașov), Silviu Mocanu 
(Arad).
Dacia Mioveni - Apulum Alba lulia ___________
Arbitri: Marius Avram - ion Olteanu, Mircea Orbuleț (toți București).
Corvinul 2005 Hunedoara - FC Caracal_____________
Arbitri: Orlando Trandu - Flavius Damaschin (ambii Timișoara), Daniel 
Hârlab (Brașov). Rezervă - Viorel Danciu (Simeria).
Gaz Metan Mediaș - Auxerre Lugoj ____________
Arbitri: Claudiu Ștefănuți (Năsăud) - Nicolae Megheșan (Târnăveni), 
Aurel Florescu (București).
Universitatea Cluj - Building Vânju Mare _________
Arbitri: Valentin tgna - Ovidiu Maier (ambii Timișoara), Gabriel Stroe 
(Pitești).
CSM Râmnicu Vâlcea - FC Bihor
Arbitri: Sorin Uțică - Florin Stănescu, Claudiu Florea (toți București).
FCM Reșița - CFR Timișoara ______ ________
Arbitri: Robert Dumitru.(Brașov) - Florin Hâncă (Aiud), Monica Rigo 
(Cluj).

Programul taratei Campionatului Județean
Sgria I, Valea R^ureșului______

Etapa I, 17 jqjțțJinbrk
Aurul Certej - Casino Ilia
Moții Buceș - Victoria Dobra

•Streiul Simeria Veche - Ponorul Vața 
Zarandul Crișcior - Olimpia Ribița

Etapa a ll-a, 24 septembrie ______
Casino Ilia - Olimpia Ribița
Ponorul Vața - Zarandul Crișcior
Victoria Dobra - Streiul Simeria Veche 
Aurul Certej - Moții Buceș

Etapa a lll-a, 1 octombrie _______
Moții Buceș - Casino Ilia
Streiul Simeria Veche - Aurul Certej 
Zarandul Crișcior - Victoria Dobra
Olimpia Ribița - Ponorul Vața

Etapa a IV-a, 8 octombrie ____
Casino Ilia - PonoruF Vața 
Victoria Dobra - Olimpia Ribița
Aurul Certej - Zarandul Crișcior 
Moții Buceș - Streiul Simeria Veche

Etapa a V-a, 15 octombrie___
Streiul Simeria Veche - Casino Ilia
Zarandul Crișcior - Moții Buceș 
Olimpia Ribița - Aurul Certej
Ponorul Vața - Victoria Dobra

Etapa a Vl-a, 22 octombrie ______
Casino Ilia - Victoria Dobra
Aurul Certej - Ponorul Vața
Moții Buceș - Olimpia Ribița
Streiul Simeria Veche - Zarandul Crișcior

Etapa a Vll-a, 29 octombrie _____
Zarandul Crișcior - Casino Ilia
Olimpia Ribița - Streiul Simeria Veche 
Ponorul Vața - Moții Buceș
Victoria Dobra - Aurul Certej

Seria a ll-a. Valea Streiului

Etapa I, 17 septembrie, ora 16.00
Streiul Baru Mare - AS Sântămăria Orlea 
Minerul Teliuc - Cerna. Lunca Cernii 
Viitorul Păclișa - Unirea G-l Berthelot 
Dacia Boșorod - Sargeția Bretea Română 
Goanță Ghelari - Mureșul Deva

Etapa a II - a, 24 septembrie, ora 16.00
Unirea G-l Berthelot - Dacia Boșorod 
Cerna Lunca Cernii - Viitorul Păclișa 
AS Sântămăria Orlea - Minerul Teliuc

Goanță Ghelari - Streiul Baru Mare 
Mureșul Deva - Sargeția Bretea Română

Etapa a III -a, 1 octombrie, ora 16.00
Minerul Teliuc - Goanță Ghelari
Viitorul Păclișa - AS Sântămăria Orlea 
Dacia Boșorod - Cerna Lunca Cernii
Sargeția Bretea Română - Unirea G-l Berth
elot
Streiul Baru Mare - Mureșul Deva

Etapa a IV - a, 8 octombrie, ora 16.00 
Cerna Lunca Cernii - Sargeția Bretea Română 
AS Sântămăria Orlea - Dacia Boșorod 
Goanță Ghelari - Viitorul Păclișa
Streiul Baru Mare - Minerul Teliuc
Mureșul Deva - Unirea G-l Berthelot

Etapa a V-a, 15 octombrie, ora 16.00
Viitorul Păclișa - Streiul Baru Mare
Dacia Boșorod - Goanță Ghelari
Sargeția Bretea Română - AS Sântămăria Orlea 
Unirea G-l Berthelot - Cerna Lunca Cernii 
Minerul Teliuc - Mureșul Deva

Etapa a VI -a, 22 octombrie, ora 16.00_ 
AS Sântămăria Orlea - Unirea G-l Berthelot 
Goanță Ghelari - Sargeția Bretea Română 
Streiul Baru Mare - Dacia Boșorod
Minerul Teliuc - Viitorul Păclișa 
Mureșul Deva - Cerna Lunca Cernii

Etapa a VII -a, 26 octombrie, ora 15.00 
Dacia Boșorod - Minerul Teliuc
Sargeția Bretea Română - Streiul Baru Mare 
Unirea G-l Berthelot - Goanță Ghelari
Cerna Lunca Cernii - AS Sântămăria Orlea 
Viitorul Păclișa ■ Mureșul Deva

Etapa a VIII -a, 29 octombrie, ora 15.00 
Goanță Ghelari - Cerna Lunca Cernii
Streiul Baru Mare - Unirea G-l Berthelot 
Minerul Teliuc - Sargeția Bretea Română 
Viitorul Păclișa - Dacia Boșorod
Mureșul Deva - AS Sântămăria Orlea

Etapa a IX -a, 5 noiembrie, ora 15.00
Sargeția Bretea Română - Viitorul Păclișa 
Unirea G-l Berthelot - Minerul Teliuc
Cerna Lunca Cernii - Streiul Baru Mare 
AS Sântămăria Orlea - Goanță Ghelari 
Mureșul Deva - Dacia Boșorod

în 12 și 19 noiembrie 2006 se vor disputa 
două etape din Cupa României, Faza 
Județeană.

mailto:ciprian.inarinut@informrriedia.ro


SPORT /«joi, 7 septembrie 2006
• Gibraltar în UEFA. Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) ar putea aproba cererea de aderare a federației de fotbal din Gibraltar, în cadrul congresului programat în luna ianuarie 2007, după o decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) favorabilă teritoriului neautonom care depinde de Marea Bri- tanie, informează AFP. (MF)• Centenarul Wisleî. Echipa FC Sevilla va susține un meci amical în compania formației Wisla Cracovia, antrenată de Dan Petrescu, cu ocazia centenarului grupării poloneze. Meciul amical va avea loc la 19 septembrie, la Cracovia. FC Sevilla este câștigătoarea Cupei UEFA și a Supercupei Europei în acest an. (MF)

Suedezii nu-si iartă vedetele
■ Ibrahimovici și-a ce
rut scuze selecționeru
lui Lagerback, dar 
rămâne suspendat.

Mureșan a refuzat echipa 
națională de baschet

Târgoviște (MF) - Fostul jucător în NBA, Gheorghe Mureșan, a recunoscut, ieri, că i s-a făcut o ofertă de a antrena echipa națională de baschet, însă a refuzat din cauza proiectelor din SUA, menționând că baschetul românesc se află încă la un nivel foarte scăzut. Mureșan a precizat că dacă înainte și-a dorit să fie managerul echipei naționale și nu a fost băgat de nimeni în seamă, acum, în urma unor noi propuneri, se vede nevoit să decline această ofertă întrucât are proiecte în desfășurare In SUA. „Mi s-a propus înainte să,fiu managerul echipei naționale, voluntar, dar nimeni nu m-a băgat în seamă. A fost doar propunerea, pentru că după aceea nu mi s-a mai dat nici o șansă să mă implic. Aveam un rol decorativ și nu mi-a plăcut. Mi s-a făcut o ofertă acum să lucrez pentru echipa națională, dar simt prins în altceva și nu pot să las ceea ce am construit de doi ani și jumătate ca să vin aici”, a precizat fostul jucător în NBA. El a menționat că baschetul românesc nu se ridică încă la nivelul celui din Occident, subliniind că cei responsabili trebuie să regândească programele în acest sport.

București (MF) - Atacantul echipei Internazionale Milano, Zlatan Ibrahimovici, și-a cerut scuze de la selecționerul Lars Lagerback, după ce, alături de alți doi coechipieri, a fost exclus din naționala Suediei pentru meciul cu Liechtenstein, din preliminariile Euro-2008, informează Gazzetta dello Sport.„îmi pare foarte rău pentru situația tensionată creată înaintea unei partide importante precum cea cu Liechtenstein. Reacția selecționerului mi s-a părut exagerată, dar aceasta este decizia sa și îmi cer scuze lui, coechipierilor mei dar și federației suedeze”, a spus Ibrahimovici.
Petrecăreți fără alcoolJucătorii Zlatan Ibrahimovici, Olof Mellberg și

Atacantul naționalei Suediei (în de indisciplină comiseChristian Wilhelmsson au fost excluși din naționala Suediei, pentru acte de indisciplină.Potrivit unui comunicat al forului suedez, duminică, după o după-amiază și o seară libere, jucătorii au fost che

mați la hotel la ora 23.00. Toți componenții lotului s-au prezentat la ora stabilită, însă cei trei fotbaliști au ieșit din nou în oraș și au revenit la ora 01.15. Potrivit ediției online a publicației Aftonbladet, Ibrahimovici (Inter Milano),

Mellberg (Aston Villa) și Wilhelmsson (FC Nantes) au părăsit hotelul unde este cantonată naționala suedeză pentru a sărbători ziua de naștere a lui Mellberg, însă nu au consumat băuturi alcoolice cu această ocazie.
Regele sprinturilor în apă

Asociația jucătorilor critică 
clubul Chelsea

Londra (MF) - Asociația jucătorilor profesioniști din Anglia (PFA) a criticat clubul Chelsea, căruia i-a recomandat „să acționeze cu mănuși” în privința acuzațiilor la adresa fostului său jucător, francezul William Gallas. „Acuzația că a amenințat că va înscrie autogoluri afectează considerabil reputația unui jucător care a făcut o treabă formidabilă pentru Chelsea”, a declarat directorul PFA, Gordon Taylor. Potrivit clubului Chelsea, jucătorul i-ar fi spus managerului Jose Mourinho, înainte de prima etapă din Premier League, că dacă nu i se va îndeplini dorința de a fi transferat, el va marca în propri- a poartă, va acționa pentru a fi eliminat sau va comite greșeli în mod deliberat. „Noi 1- am văzut toți jucând pe Gallas și el are un respect prea mare pentru colegii săi ca să se gândească la așa ceva. De ce au încercat să-și spele rufele murdare în public? Nu înțeleg care a fost scopul lor”, a spus Taylor. Potrivit lui Taylor, Gallas „poate alege între a ataca în justiție clubul Chelsea sau a-și continua cariera”.

pendat două meciuri în cupele europene, astfel că nu va putea evolua pentru noua sa echipă, Valencia, în Liga Campionilor. (Foto: EPA)

■ Jucătorul român 
Matei-Guiman este cel 
mai rapid poloist la CE 
de la Belgrad.

Belgrad (MF) - Componentul naționalei de polo a României, Alexandru Matei-Guiman, este considerat cel mai rapid jucător la Campionatul European de la Belgrad, acesta câștigând 15 din cele 19 sprinturi efectuate la începutul reprizelor, pentru a câștiga mingea pusă în joc de arbitri. „Este regele sprintului”, se arată pe site-ul federației europene de profil (LEN), făcându-se referire la jucătorul Alexandru Matei-Guiman, în vârstă de 25 de ani. în topul efectuat de LEN, pe locul

secund se află olandezul Robert van den Hoogenband, cu 14 reușite din 20 de încercări, urmat de italianul Goran Fiorentini, cu 10 reușite din tot atâtea încercări. La Campionatul European de la Belgrad, naționala României va

întâlni Italia, joi, de la ora 21.15, în sferturile de finală. în celălalt meci se vor întâlni echipele Spaniei și Greciei. Serbia și Ungaria sunt calificate direct în semifinale, pentru că au încheiat grupele preliminare pe primul loc.
Bani publici pentru sport

Premiu regal pentru campioni
Oviedo (MF) - Echipa masculină de baschet a Spaniei, campioană mondială, a câștigat premiul „Prințul de Asturia” la categoria sport, pentru anul 2006, a anunțat, ieri, juriul de la Oviedo, citat de AFP. Prin acest premiu, juriul a dorit să recompenseze „titlul mondial câștigat recent în Japonia - cea mai frumoasă victorie din întreaga istorie a echipei masculine spaniole de baschet”. Componenții naționalei de baschet i-au devansat pe tenismanul Rafael Nadal și pe pivotul Pau Gasol. Printre numele menționate pentru acest premiu figurau și fotbalistul francez Zinedine Zidane sau tenismanul american Andre Agassi. Ei succed în palmares campionului spaniol de Formula 1, Fernando Alonso. Fundația Prințul de Asturia, patronată de Felipe de Bourbon, moștenitorul tronului Spaniei, decernează anual opt premii, fiecare de 50.000 de euro.

■ Guvernul va finanța 
cu 350.000 lei meciul 
de tenis România - 
Coreea de Sud.

București (MF) - Guvernul va finanța cu 350.000 lei organizarea și desfășurarea la București, în perioada 22-24 septembrie 2006, a meciului de Cupa Davis din cadrul Grupei Mondiale, dintre România și Coreea de Sud.Agenția Națională pentru Sport (ANS) a primit această sumă, prin bugetul Cancelariei Primului Ministru care a fost suplimentat în acest scop, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.Meciul va fi unul de baraj pentru rămânerea în primele 16 echipe ale lumii. Echipa

Andrei Pavel, căpitanul echipei de Cupa Davis a RomânieiRomâniei s-a calificat în primele opt echipe în anul 2005. ANS a mai primit suma de 500.000 de lei pentru pregătirea loturilor olimpice și naționale de lupte și participarea lor în perioada septembrie -
decembrie 2006 la competiții internaționale. Sportivii români vor participa, în perioada 26 septembrie - 1 octombrie, la Campionatele Mondiale de lupte care vor avea loc la Guangzhou - China.

Piloți noi la 
RenaultParis (MF) - Finlandezul Heikki Kovalainen va fi al doilea pilot al echipei Renault în sezonul2007, alături de Giancarlo Fisichella, după plecarea spaniolului Fernando Alonso, se arată pe site- ul oficial al echipei franceze. De asemenea, directorul general al echipei, Flavio Briatore, și-a prelungit contractul până în2008. Piloții de teste vor fi Ricardo Zonta și Nelson Piquet jr. Kovalainen, de 24 de ani, este al treilea pilot al echipei, el aflându-se la Renault FI Team din 2004.

ANS nu va trece la MAI
București (MF) - Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Florian Gheorghe, a declarat, ieri, că a fost înștiințat oficial că forul pe care îl conduce nu va trece în subor- dinea Ministerului Administrației și Internelor. Președintele ANS a expus și motivele principale pentru care, în o- pinia sa, trecerea ANS în sub- ordinea MAI nu ar fi fost o- portună. „în primul rând, ar fi fost un deserviciu de imagine pentru sport, având în vedere că populația percepe MAI ca pe un organ represiv, indi

ferent că se dau amenzi de circulație sau se legitimează persoane. Apoi, ar fi fost un deserviciu adus clubului Dinamo, care este susținut de MAI. Orice rezultat obținut pe muchie de cuțit de Dinamo, la orice sport, ar fi fost interpretat că a venit la ordin de la minister. Pe de altă parte, ANS are în subordine 48 de cluburi. Dacă ne subordonam MAI, erau interpretabile orice transferuri către Dinamo. Ar fi părut că cele 48 de cluburi lucrează toate pentru Dinamo”, a declarat șeful ANS.

Cumpără sprijinul publicului
Londra (MF) - Spectatorii Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii vor primi înapoi 50 de lire sterline (75 de euro) din biletul de intrare dacă Jenson Button câștigă această cursă, în 8 iulie 2007, au anunțat, marți, responsabilii circuitului, citați de AFP. Button (Honda), în vârstă de 26 de ani, a câștigat, în 6 august, Marele Premiu al Ungariei, obținând prima sa victorie

în Formula 1, în 115 curse/ disputate. El și-a început ca- ’, riera în 2000, la Williams. „Jenson Button și David Coulthard beneficiază de un sprijin fantastic la MP al Marii Britanii, dar oferta noastră de a rambursa 50 de lire sterline dacă Jenson câștigă această cursă va spori acest sprijin”, a declarat Richard Phillips, directorul circuitului de la Silverstone.
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Vând ap. 2 camere (03)

• cu garaj, zona Micro 15 jmidecoman- 
date, et 1. Relate la telefoanele 074V122764 
sau 0741/192041 (nr. 10/31.0&200S)

• decomandate, luliu Maniu, bl. B, ap. 64,4/10, 
1300 mii. negociabil, nu sunt agent. (T).
• decomandate, parter, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, bun și pentru 
birouri, posibil intrare separată, 95.000 ron sau 
schimb cu casă în apropiere de Deva, zona Gării, 
tel. 217888,220211. (T)

• et 1, faianță+parchet laminat in bucătărie, 
pardoseală în camere, balcon închis, strada 
Cioclovina (zona Astoria), preț 750 mii. lei. 
pieton 0722/699920. (T)

in Bârcea Mare, fără intermediar, preț nego
ciabil, tel. 0254/231750. (T)

• mobilat, contorizări, zona Liceului Auto, Deva, 
preț negociabil, tel. 0743/204069,0720/045687. (T)
• parter, decomandate, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, Deva, zona gării, 
bun pentru birouri sau schimb cu casă în 
apropierea orașului, preț 95.000 ron negociabil. 
Tel. 217888,220211. (T)

• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări, 
apă, gaz, preț 1.250.000.000 lei, tel. 0254/223336 
CD.
• vând apartament în Ilia, informații la telefon 
‘ ■'29/128429. (T)
v TXgent 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, circuit, centrală termică balcon, st 50 
mp, et. 3, preț 98000 ron, negociabil, tel. 2110780. 
(Al)

• 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)
• circui rtaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)

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

• etaj intermediar, dec,, contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)

• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)

• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6)

• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208,0724/620358. (A6)

• dec. bloc de cărămidă contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON 
neg. Tel. 231800; 0745/511776 (A9)

• In arcuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu, preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)

• dea, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg, tel. 
231800; 0723/619177. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• ugent, Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)

• urgent apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe Ioc, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232809. (A4)
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Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, ultracentral, de lux, modificat, 
instalații noi, toate utilitățile, preț 55.000 euro 
negociabil, tel. 0254/232393. (T)

• proprietar, Deva, zona Zamfirescu, 
parter, decomandate, balcon închis, bed, 
contorizări, preț 13500 ron, relații la telefon 
0741/985970 sau 0744/333516. (nr. 
7/044B2006)

• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, bd. Decebal, preț 160.000 RON neg., 
tel. 231800,0740/317313. (A9)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• 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)
• 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. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Carpați, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet, 
bine întreținut, preț 148.000 ron, neg., accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet, gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat, preț 87.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță, 
parchet,-amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg., tel. 0723/251498,0254/232809. 
(A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169^03,0742/005228. (A5)

• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut tel. 235208. 
0729/018866. (A6)
• dec CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)

• 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)
• in zona BancaTransilvania, dec., et2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230.324. (A7)
bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 euro, 
neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• in Dorobanți, parter inalt, dec., bucătărie 
modificată, 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,6749/268.830. 
(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, 
0720/387896,0742/605228. (A5)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress, Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs 
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@rnformmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

• urgent, decomandate, contorizări, balcon, etaj 
intermediar, zona Mihai Eminescu, preț 90060 
ron negociabil, tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• urgent, zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971.

2)
• 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 Dacia, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț buri, 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, apmape 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 28.500 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)

• iAu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
p, let, balcon mare închis, contorizări, preț 

101 .v00 ron. Tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Crișului, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalici preț 72.000 

ton. 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)

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

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

Vrei să apari în ziarul numărul 1 al județului 
Hunedoara?
Vrei să fii admirată și să câștigi și bani? 
Cuvântul Liber îți oferă această șansă.

Cerințe:• aspect fizic plăcut• seriozitate• abilități de comunicare
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne fa sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

Radio Deva
100% local

(52382)

LA CREDITELE PENTRU
CASA SI TEREN
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SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORS

>

> TAMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAL
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
»10%REDUCERE
■* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX

DEVA, str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2 
HUNEDOARA, B-dul Dacia, bl. E 3, parter

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA ■ SIGLE

I -ia rJ 
Sta mp rod

330025 - Deva|
Str.1 Decembrie 27S 
Tel./Fax : 0254/213510''
e-mait : 4tamprodSrdslink.ro

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 roti / 
persoană, doar in perioada 
01.09-30.11.2006 
iiif Intel / fiii. «254/249.11 !g 

telefon. «254/249. 175 S

SC 3F Graal SRL
De\ a. Hunedoara

Aicea Plopilor bl. Cil,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUTOR AUTORIZA1 SKY ATC: 
-iBhipamente de protecție
-ELEl'TROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-PAPETĂRIE
-BETONIERE

IA PREȚURI AVANTAJOASE
. a rtcc.ce,,.-, ■■ ■ ...................... (61825)

TEAM CONSULTING
i»tf m aMA hm t. nwt

Otu Alee* Feerii, bLĂ/ «*>. fl2 p»<t« CD I. 5MM13

Training
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 (61832)

S.C. PARTEHER LEQI3 SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

• înființează sodetati comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusivstampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

» asigură asistenta juridică la redactarea contractelor

. reprezintă în instanță interesele persoanelor Juridice. 
(59807)

r
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GQhUASU,- ANGAJEAZÂ
CONTABILITATE PRIMARA

Restaurant
Construcții civile șj industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț dec troc asnîce

CERINȚE: 
-cunoștințe minime de

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

-salariu motivării.

CONTABIL-ȘEF
CERINȚE:
-experiență în domeniu min.S ani; 
-cunoștințe IT;
•vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE.

-salariu motivant;
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică

Rel. ia Te! 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59656)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI? ^«MULTIMEDIA RO^

. «UITĂRII ITATF INFORMATIZATACONTABILITATE INFORMATIZATĂ
& I

AUTOCAD 2D Șl 3D 
ADMINISTRATOR REȚELE
TEL: 0254 206 210
MOB: 072 3-. 130.463
6-mail: officefȘjim.xc
Site: www.um.ro Deva, Aleea Vutoruiui, Nn2 

(iângâ Crucea Roșie) 
(56970)

l'rogrnitU'zi/A-tt- Ia 0254/220.0IV pentru programul tău perso
nalizai m Isrwlivivzi de 15rt mlucrrr.

Împachetări în tunel eu Infraroșu
- creme anliceluIHice 
creme termic reducătoate

- crema antivergeturi
- psrargil
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■ găsiți ceea ce cântați! § 
Ol Vă așteptăm!

• 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)
• dec, zona Hotel Deva, etaj 2,2 băi, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modern, 
mobilat, preț neg., tel. 231ROQ- 0745/511776. (A9)

• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică, ideal casă de 
vacanță, teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent în Deva, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
amenajate cu gresie, faianță, curte, ST 850 mp, 
zonă centrală, Deva, preț 180.000 euro neg., tel. 
231800,0740/317313. (A9)

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)
• antreu, bucătărie, grajd, cămară, șură, grădină 
7 ari, teren arabil 5 ha, pădure 75 ari, în Ocol iști 
Mare nr. 112. Informații fam. Visa Romulus, preț 
negociabil. (T)

• casă 3 camere, 2 holuri, bucătărie mare, 
încălzire centrală, Simeria, st 90 mp, preț 
negociabil. Tel. 262519, 0722/925338. 
(4/30.08)

• casă, din cărămidă, 4 camere, curte și grădină, 
Ostrov, tel. 0742/056502. (nr. 8022605).
• curte, grajd, șură, anexe, pomi, viță de vie, 
grădină 90 ari, preț convenabil, corn. Brănișca, 
sat. Rovina, nr. 84, informații la telefon 242994. 
(T)

• 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)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală, suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire ladouă 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (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)
• 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)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• in Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 105.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină, 
centrală termică, ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, termopane, teren 600 
mp, preț 360000 lei, tel. 0746/779288. (A8)
• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică, preț 135000 
euro negociabil, tel. 0745/786578. (AS)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică, 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, P+l, zonă centrală, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină, preț 150000 euro nego- 
crabil, tel. 0746/779288. (A8)
• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă, curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie' mare, 2 băi, centrală termică, 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288, (A8)

• cabană din lemn, cu baie și fosă septică, și 
1800 mp teren, in Deva, zona Roci (prelungirea 
Vulc»). Tel. 0720/440439. (T)

Vând garsoniere (19)
• 42 mp, cameră+living, zona Bălcescu, et. 4, 
bloc acoperit cu tablă, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0729/920473, nu sunt agent. (T)

• mobilată, bl. 80, preț 550 mii, negociabil, tel. 
0254/224182,0723/499284. (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 țc. 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)
• dec, zona M. Eminescu, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (Ă6)

• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)'

• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• in zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată, 
contorizări, liberă. Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)

• în 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)
• 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. (Â2)

• 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. (A2j

• 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, 
0743/005228. (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)
e etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)
• garsonieră dec, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 95.000 
RON neg., tel. 231800; 0740/317314. (A9) '

SC, DEPOALM SRL. Deva
Situat pe DN 7 la intrarea dinspre Arad
Vinde materiale de construcții

Ofertă specială
Parchet laminat începând de la 18,99 ron / mp

TVA inclus
Relații la tel. 0254/219.127 sau 0749 / 079.121

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

organizator abonamente
pentru Deva

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

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

Vând terenuri (21) Cumpăr teren (22)

• 1100 mp, extravilan în Hărâu și 2000 mp, 
extravilan în Bârsău, tel. 0729/115979, negociabil. 
(T)
• 2 terenuri, extravilan de 6000 și 24700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg lângă Canton. Acte în 
regulă, titlu și CE, negociabil, tel. 212272 sau 
0723/732560. (T)
• 2700 mp, intravilan, favorabil plantării viței de 
vie, preț negociabil, tel. 229467. (T)
• arabil, 3000 mp, în satul Sântuhalm, pădure cu 
salcâmi, 100 mp în satul Lunca, drum de acces, 
parcelă de teren pe dealul Bejan, 5800 mp, 
prețuri negociabile, tel. 213053. (T)
• intravilan, 4000 mp, cu pomi fructiferi, și 
clădire mare, acces la curent, gaz, apă în 
Simeria Veche, telefon 261786, mobil 
0741/631008. (T)

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

Vând spații comerciale (25)

• in Sântandrei, suprafață totală 2400 m, 
particular, preț negociabil. Relații la telefon 
0254/236798 sau 0729/036071. (nr. 
3/04JI9L2006)

• lângă Casa de Cultură Deva, suprafață totală 
de 316 mp, cu toate utilitățile, preț 225 euro/mp. 
Tel. 0720/387896. CD
• loc de casă în Leșnic, pe DN 7, informații la tel. 
0729-128-429 sau 0729-033-121.

• 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 vai, 
format, cu toate dotările necesare, se închiriat 
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, 
230324. (A7)

• vând hi 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)

vând alte imobile (27)

• ofer 25 hectare cultură de porumb pentru 
siloz. Relații la tel. 0745/468766 sau 
0043/262021670. seara (nr. 5/01.09.2006)

• loc de casă, leșnic. nr. 67 pe DN 7, gaz la 
poartă pomi fructiferi și vită de vie, informații la 
telefon 0729/128429. (T)
• vând teren la Achia, 73 ari, tel. 0729/050315. (T)

• 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, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp. tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)

• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități in zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• intravilan, Devă Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă, gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• intravilan in Deva, zona Zăvoi, S 800 mp, FS 18 
m, utilități în zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• spațiu comercial, 52 mp, zona Liceului Auto,
Deva, preț negociabil, tel. 0723/505460, - 
0745/599166 (T) I

imobile chirii (29)

• 200 mp, teren Deva, Str. Cernei, nr. 10, pentru 
garaje, depozit, etc, tel. 0723/288282. (T)

• apartament cu 2 camere cu centrală, 
contorizări, zona Gojdu, pe termen lung, preț 100 
euro, plus cheltuieli și garanție, tel. 0724/241821. 
(T)

• Brad, pentru bucătărie (utilată cu flux tehno
logic), sau pentru activitate comercială sau 
producție clădire, P+l, aprox 300 mp, (la cerere 
și 4 garaje), dotată cu sistem supraveghere. 
Informații la tel. 0788/199260. (T)

• primesc In gazdă 2 eleve de la țară, preferabil 
cls. a IX-a, condiții foarte bune, acces la 
bucătărie, baie, TV cablu, centrală termică, 
aproape de Lie. Traian, Energetic și G. Moisil, tel. 
229897 (T)

• zona telecabină P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, curte, 
grădină ideal sediu firmă sau locuință. Tel. 
249047,0721/192684. (T)

• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină, st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)

• garsoniera, zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)

• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonal, la bulevard, oret 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)

• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Deva, 35 mp, amenajat occidental, >. i
euro/lună vad foarte bun, telefon 215212. |

• AL Patriei, parter, 2 camere semidecomai- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)

• luliu Maniu, etaj 9, 3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună si garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)’

• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL St teiului, 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)

• dea, mobilat și utilat integral, CT, zonă 
centrală Deva. 200 euro/lună tel. 231800. 
0745/511776. (A9)

4tamprodSrdslink.ro
mailto:anazsok@smart.ro
http://www.um.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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l>.\ : I GRECIA
THESSALONIKI KATERlNI LARISSA ATENA

SAMBATA

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

ospătari, barman, bucătar-șef, bucătar, ajutor de bucătar, personalcurațenie, șef eveni
mente;

3, DEPARTAMENT TEHNIC electrician, instalator;
4, DEPARTAMENT ECONOMICO-FINANCIAR: contabil gestiune, casier.

stent Mc (, " răi
Medic BFT și recuperare, kinetoterapeut, maseuri, băieși;

7. ȘEF DEPARTAMENT MARKETING.
Condiții generale: calificare conform postului, experiență, cazier fără antecedente 

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

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

Office >er. ires.r.
Data limită de trimitere a CV-urilor - 11.09.2006.

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

Comemorări (76)

INFORMAȚII la tel:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84s§

Imobile schimb (30)
• apartament 3 camere, garaj, uscătorie, 
spălătorie, boxă amenajată, centrală termică, în 
Deva cu similar Cluj, eventual vând, preț 75000 
euro.(T)

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, an fabricație 1978, ITP aprilie 
2007, unic proprietar, stare bună de funcționare, 
preț negociabil, tel. 214504. (T)
• vând Dada 1300, an fabricație 1979, culoare 
bleo, preț 80 milioane negociabil, tel. 
•722/160198. (T)
, vând Dada 1310, an fabricație 1986, culoare gri 
metalizat, în stare de funcționare, tel. 
0722/160198,0722/319432. (Ț)
• vând Dada 1310, an fabricație 1999, benzină, 
tel. 230157 sau 0724/750637, preț 68.500.000 lei 
negociabil, (T)
• vând Dada papuc, 1997 cu GPL cu bară 
izotermă aluminiu, tel. 0788/199260. (T)

Auto străine (37)
• vând Mercedes 207D, informații la telefon 
J88/199260. (T)

vând Peugeot 305 GLD, fabricat în 1986, stare 
Ătficționare foarte bună+bonus o caroserie 
pentru piese schimb, preț 1900 euro, negociabil, 
tel. 0722/772145. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650 și alte utilaje agricole, 
stare toarte bună, preț negociabil. Relații la 
teL 0745/468766 sau 0043/262021670, seara. 
(nr.5/OL092006)

^Piese, accesorii (42)

• vând motor tractor U650 circular cu trans
misie la priza tractorului, mori de măcinat 
cereale boabe și știuleți, mori de despuiat 
porumb, tel. 282779, după ora 16.00. (T)

Mobilier și interioare (47)
• urgent, dulap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
masă mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 
bibliotecă mare, covor bordo cu medalion 3/4, 
persan, bibliotecă mică, preț avantajos. 
Informații la tel. 0723/851439, după ora 16,00.
• vând 4 rame, geam cu sticlă 77/140, preț 600 
mii lei, tel. 213671. (T)
• vând ferestre cu tocuri de lemn, bucătărie, și 
cameră tel. 0726/369288. (T)
• vând masă cu 4 scaune, canapea extensibilă 
2 bucăți toaletă cu oglindă, bufet bucătărie 2 
bucăți, Deva, tel. 225034. (T)

Televizoare (48)
• vând televizor Grunding.amplituner Yamaha, 
boxe Dval 80W, tel. 0745/253413. (T)

• vând televizor color Grunding, diagonala 37 
cm, telecomandă, antenă cameră, stare exce
lentă de funcționare, preț 200 ron negociabil, tel. 
0744/116494. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• calculator cu monitor, tastatură și mouse, tel. 
0744/472580 sau 242580. (T)
• vând 7 CD ■uri cu muzică, preț3 ron negociabil, 
telefon 0744/116494. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând hainâ de piele de damă nr. 48, egipteană, 
tel. 224643. (T)
• vând haină piele damă, nr. 48-50 egipteană, 
tel. 224643. (T)

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic mare, în stare foarte bună 
230 ron, negociabil, tel. 213355. (T)
• vând frigider Artic 2401, stare bună 150 ron, 
negociabil, și mașină de cusut electrică tip 
geamantan 200 ron, tel. 220956. (T)
• vând frigider mic, Deva, telefon. 225034. (T)

• vând frigider, aragaz și colțar în stare foarte 
bună și la prețuri negociabile în Deva. tel. 
0721/055313. (T)

• vând frigider, tel. 0744/472580 sau 242580. (T)

• vând ladă frigorifică 7 sertare, nouă tel. 
224643. (T)

• vând frigider Zill, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 280 ron. Tel. 0720/400422. (T)

• vând ladă frigorifică 7 sertare, nouă tel. 
224643. (T)

• vând lustră 3 brațe, becuri, abajururi, schelet 
metalic, stare bună, preț 30 ron, negociabil, 
telefon 116494. (T)

• vând mașină automată de spălat, stare bună 
de funcționare la preț negociabil, informații la 
telefon 0254/223112, după ora 18.00. (T)

• vând mașină de cusut Naumann 705 germană 
tel. 224643. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând cereale, ovăz ți grâu, în cantități 
mari, preț negociabil. Relații la tel. 
0745/468766 sau 0043/262021676, seara, (nr. 
5/0L0M006)

• vând 2 porci mari, albi, 130-170 kg. tel. 
0729/050315. (T)

• vând mascul foxterier, 9 luni, exemplar 
superb, temperament deosebit, din părinți buni 
vânători, crescut la curte, ofer pentru montă 
mascul ciobănesc mioritic, talie foarte mare, 
diplome în expoziții, exemplar unicat, preț 
rezonabil, tel. 0720/575832. (T)

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl CERCETĂRII
Organizează CONCURS

în perioada: 09.10.2006 - 20.10.2006, 

Pentru ocuparea postului vacant de: 

DIRECTOR - Casa Corpului Didactic Deva.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Inspectoratul Școlar al 

Județului Hunedoara în perioada: 08.09.2006 - 22.09.2006.
Condițiile, tematica și bibliografia pentru concurs pot fi consultate la 

Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, compartimentul resurse 
umane. Relații suplimentare la Inspectoratul Școlar al Județului Hune
doara, compartimentul resurse umane, telefoane: 0254/213315; 
0254/215755. (62597)

SC S&TURISM Șl ARTĂ SRL cu sediul în corn. Ghelari, str. Valea Caselor, nr. 19, jud. Hunedoara, titular al proiectului, PUZ - AMENAJARE COMPLX TURISTIC, EXTRAVILAN GHELARI, anunță publicul interesat că, în conformitate cu H.G. 1076/2004, proiectul se încadrează în categoria planurilor și programelor care determină utilizarea unor suprafețe mici la nivel local, necesitând efectuarea evaluării de mediu.Propunerile de reconsiderare a deciziei se poate face în scris la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția anunțului. (62483)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

• vând vitea rasa Bălțata românească, de 1 an. 
în sat Rovina, comuna Brănișca. Telefon 
0741/210057 sau 0748/558704. (T)

Altele (61)
• vând 3 căzi (voz), motor electric 13; 2; 4 kw. 
vană fontă, foastăn plop 3 mc, telefon 
0723/086986. (T)
• vând cazan pentru făcut țuică, preț conve
nabil, negociabil, tel. 0254/218172, după ora 
16.00. (T)
• vând ceas Doxă, damă, elvețian, tel. 224643. 
(T)

• vând generator nou nefolosit, trifazic, mono- 
fazic. motorină, pornire ia cheie, preț foarte bun, 
tel. 0723/823429. (T)

• vând planșetă germană Kuhlmann 1000 x 1500 
mm, tel. 0740/950868. (T)

• vând prune bistrițe 3 livezi, 500 kg, loc. Dineu 
Mare, nr. 167, tel. 246421, asigur vase, lemne, loc 
depozitare. (T)

• vând un trunchi de cireș uscat, 80 m lung și 
0,75 m gros și 3 trunchiuri de 1,50 m lung șl 035 
m gros, preț foarte avantajos, tel. 212272 sau 
0723/732560.(1)

Prestări servicii (72)

United Pan-Europe Communications, lider european în 
industria de telecomunicații în bandă largă furnizând 

servicii de informare, comunicare și divertisment,

ANGAJEAZĂ ADMINISTRATOR REȚEA
A

Responsabilități:

■ Administrează rețeaua de calculatoare la nivel local 

- Creează și întreține soluțiile care asigură securitatea
, K. rețelei de date: intrusion, detection, antivirus protec- 

- tion, firewall

- Asigură întreținerea hardware a serverelor, stațiilor 
de lucru și a echipamentelor de rețea

- Asigură suportul IT pentru celelalte departamente 
ale firmei
■ Administrează și gestionează aplicații IT

perioare de specialitate (automatică, infor
matică, electronică) sau an terminal

- cunoștințe operare și administrare sisteme Windows 
XP/2000/2003 - BNS, email, firewall, web

■ cunoștințe comunicații de date: nrotocoale TCP/IP, 
adresare IP
- cunoștințe utilizare Microsoft Office (Access, Excel, 
Word)

■ cunoștințe SQL și programare web PHP, ASP

- cunoașterea limbii engleze
- deținerea unei certificări în domeniu (CCNA, MCP) 
constituie un avantaj

Qferim:

■ pachet de recompensare motivant

- cursuri tehnice de perfecționare și de pregătire în 
domeniu
Candidații sunt rugați să trimită un CV și o scrisoare 
de intenție până în data de 20 septembrie 2006 la 
adresa:

UPC-Astral, Deva, B-dul Decebal, bl. R, parter, fax 
0354-100200 sau email: resurseumane@upctm.ro

• femeie serioasă între 2 vârste, mă ofer să duc 
(și să iau) copil de la grădiniță sau la școală. Nr. 
telefon 0749/416439. (T)

• 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.

Soția Nica și cumnata Tiberia anunță cu durere în suflet că se împlinește 1 an de la plecarea în veșnicie a celui care a fost un bun soț și cumnat
prof. CEACU SIMIONdin Măceu. Parastasul de pomenire are loc duminică, 10.09.2006, ora 10.00, la Biserica Ortodoxă din satul Măceu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(nr. 8022606/06.09.2006)

Au trecut 6 luni cu lacrimi, durere și tristețe de la plecarea în veșnicie a dragului și iubitului nostru soț, tată, socru și bunic
SAV VIORELDragostea și recunoștința noastră să-ți fie mângâiere și să-ți odihnească sufletul blând și bun. Parastasul de pomenire va avea sâmbătă, 9 septembrie 2006, Cimitirul Ortodox de pe str. Eminescu, Deva, la ora 10.30.

Oferte locuri de muncă (74)

(nr. 5/06.09,2006)

loc la M.

• Producător tricotaje angajăm: croitoreasă 
pentru atelier Simeria. Condiții: experiență în 
domeniu. Informații la telefon 0723/687218.

(nr. 10/04.09.2006)

• X ȚOTALITARIS COM DIVERS SRL Deva, 
distribuitor autorizat bere,, băuturi și produse 
ah me itare, angajeaza agenți vânzări pentru z( ia: 
Petroșani, Hațeg, Hunedoara si Orastie. CV- rile șe 
pot trfmite prih fax: 0254/230450,0254/2?2344. saula 
sediul firmei din Deva, Calea Zarandului, nr.63.

(nr. 7/05X92006)

• Societate comercială angajează facturistă - 
vânzătoare în magazin (minim 1 an experiență). 
Salariu atractiv, conuri, transport. Informații: 
0254/210923 sau 0744/620427, fax: 0254/210924.

(4547181/04.09.06)

• Producător tricotaje angajăm: agent de vânzări. 
Condiții: experiență în vânzări, permis conducere 
cat B, disponibilitate pentru deplasări în țară 3-4 
zile/săptămână.lnformații la telefon 0723/687218.

(nr, 10/04D9.06)

Complexul Germisara d» iocoiimm mi, h. tw™, uu o.
wtocțio 4» •*•*• pwitni oiagareo furnizorilor d* prodvM *i Mrvfcn Bitum operM h regim halaAar, dbamta** pvMei și bnă

(62270)

(62603)

mailto:resurseumane@upctm.ro
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• Premieră TV. Katie Couric, care a fostprezentatoarea vedetă a dimineților televiziunii americane, a devenit, marți, prima femeie din Statele Unite care prezintă singură o emisiune de știri în prime-time la unul dintre posturile naționale americane, CBS.

Incendiu în regiunea Corogna (Foto: epa)

Noi incendii în SpaniaMadrid (MF) - Spania se confruntă din nou cu incendii de pădure, în regiunea Galicia înregistrându-se 19 focare, 13 fiind deja controlate de pompieri. Focurile din august au mistuit 77.000 de hectare de pădure în nord- vestul Spaniei. Cinci elicoptere și două avioane se străduiau marți să stingă incendiul cel mai mare din regiune, izbucnit la Rois, o comună situată în apropiere de frontiera cu Franța. Patru incendii de pădure încă erau active marți seara în regiunea Corogna, iar două continuau să mistuie pădurile din provincia Ourense. Autoritățile nu cunosc cauzele care au condus la izbucnirea focurilor.
Probleme 
tehnice

Cape Canaveral (MF) I - NASA a amânat cu 24 i de ore, de ieri până i astăzi, lansarea navetei ; spațiale Atlantis spre I Stația Spațială Interna- I țională (ISS), ca urmare I a unei probleme tehnice. Dacă NASA nu va putea ; lansa Atlantis în cursul zilei de azi, va mai avea i o șansă mâine. După ■ aceea, NASA va trebui I să aștepte următoarea I fereastră de lansare, 27- = 28 octombrie, pentru a I evita „ambuteiajul” pe I ISS, unde agenția i spațială rusă vrea să I trimită, la 18 septembrie, ; o navetă Soyuz cu doi ; cosmonauți și o femeie I turist spațial la bord. ;

Primul pui de furnicar născut în cap- : tivitate la grădina zoologică din Caii, Columbia, est supravegheat de mama lui într-o mică grotă. (Foto: epa>

Fotografii cu Suri Cruise
Los Angeles (MF) - Fetița actorilor Tom Cruise și Katie Holmes și-a făcut debutul în public la patru luni și jumătate după naștere, prin intermediul unei fotografii publicate de revista americană Vanity Fair. Nici o fotografie cu Suri Cruise, născută la 18 aprilie la Los Angeles, nu a fost până acum publicată. Fetița a fost tratată de redactorii revistei ca o adevărată vedetă, fiindu-i consacrate 22 de pagini din revistă, ilustrate cu fotografii realizate de Annie Leibovitz.

Suri în Vanity Fair (Foto fan)

Nu vor funeralii de stat
■ Familia crede că Steve 
Irwin ar fi vrut ca lumea 
să-și amintească de el ca 
de un om normal.

Beerwah (MF) - Tatăl „vânătorului de crocodili” Steve Irwin a refuzat, ieri, organizarea de funeralii de stat pentru fiul său, în ciuda imensei emoții suscitate în Australia după moartea acestuia. „A fost un om ca oricare altul și ar fi vrut ca lumea să își aducă aminte de el ca de un om normal”, a declarat Bob Irwin, într-o conferință de presă.Administrația australiană din Queensland a propus organizarea de funeralii naționale pentru Steve Irwin după șocul național provocat de moartea aventurierului, considerat un simbol al Australiei.
Cunoștea riscurileSteve Irwin, care era renumit pentru curajul său, cunoștea riscurile pe care și
Eclipsă parțială de Lună

Cenzurat
Beijing (MF) - Regi
zorul chinez Lou Ye 
nu mai are voie să 
filmeze timp de cinci 
ani, interdicție care 
i-a fost impusă de 
cenzura chineză pen
tru că și-a prezentat 
filmul „Palatul de 
vară" la ultimul festi
val de la Cannes fără 
a avea permisiunea 
autorităților chineze. 
Filmul, a cărui acți
une se desfășoară 
mai ales în timpul 
revoltelor pentru de
mocrație din piața 
Tien An Men din 
1989, relatează viața, 
extrem de liberă din 
punct de vedere sex
ual, a tinerilor stu- 
denti chinezi, înainte 
de evenimentele 
din1989.

București (MF) - O eclipsă parțială de Lună, vizibilă și din România, va avea loc în această seară, între orele 19.42 și 24.00, când Luna va trece prin penumbra și umbra Pământului, informează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.Luna va răsări la ora 19.41, exact în momentul în care va începe să intre în penumbră, în perioada în care satelitul natural al Pământului se va afla în penumbră și în umbră, luminozitatea acestuia va
Japonia are prinț moștenitor
■ Este primul moștenitor 
de sex masculin care s-a 
născut în familia imperi
ală în ultimii 40 de ani.

Tokyo (MF) - Prințesa Kiko, nora împăratului Japoniei, a născut, ieri, un băiat care ar putea ajunge pe tronul Japoniei. Băiatul este al treilea în linia de succesiune la tron, după unchiul său, prințul moștenitor Naruhito (46 ani) și tatăl său, prințul Akishino (40 ani).Prințesa Kiko (39 ani) a născut prin cezariană, la un spital privat din Tokyo. Ea a intrat în sala de operații cu puțin înainte de ora locală 8.00 (1.00, ora României). în familia imperială japoneză nu s-a

Arctic Monkeys (Foto: FAN)

Managerul John Stainton și Bob
Irwin (Foto: EPA)le-a asumat, a declarat tatăl lui. „Nu ar fi vrut altceva. A murit făcând ceea ce îi plăcea cel mai mult și asta este mai bine decât să fi murit călcat de autobuz”, a spus Bob Irwin.Producătorul lui Steve Irwin a cerut, ieri, „distrugerea” casetei video care prezintă detaliat circumstanțele morții. Potrivit BBC, mii de australieni continuau, ieri, să îi aducă un omagiu lui „Crocodile Hunter”, care a decedat, luni, la vârsta de 44 de ani. Ei au adus flori și s-au recules în apropierea grădinii zoologice a lui Irwin.
scădea. în cazul acestei eclipse (parțiale), jumătatea de nord a Lunii va fi observată ca având o culoare roșiatică.într-o primă fază a eclipsei nu se va observa nimic deosebit în strălucirea și culoarea Lunii dar, pe măsură ce va intra în penumbră, discul lunar va începe să scadă în strălucire. în momentul maxim al eclipsei, la ora 21.55, marginea de nord a discului lunar va fi mai închisă la culoare decât restul discului.

Japonezii sărbătoresc în fața Palatului Imperial nașterea prințului
(Foto: EPA)mai născut nici un băiat din 1965, ceea ce a pus sub semnul întrebării menținerea pe tron a dinastiei cu o vechime de 2.600 de ani.

Câștigători la Mercury Prize
Londra (MF) - Trupa Arctic Monkeys, care a devenit faimoasă datorită Internetu- lui, a primit trofeul Mercury Prize la secțiunea cel mai bun album britanic al anului. Premiul este în valoare de 35.000 de dolari.Juriul se joacă cu controversele în fiecare an, alegând mai curând câștigători neconvenționali decât formații care au avut succese răsunătoare
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O serie de ritualuri shin- toiste vor avea loc, potrivit tradiției. Prima ceremonie s-a derulat la doar câteva ore de la nașterea copilului, 
în topuri. Cu toate acestea, atribuirea trofeului formației Arctic Monkeys a fost o excepție, având în vedere că trupa a stabilit în ianuarie un record britanic în ceea ce privește albumul de debut cu cele mai rapide vânzări. „Whatever People Say I Am, That's What I Am Not” s-a vândut în peste 363.700 de copii în prima săptămână de la lansare. 

împăratul Akihito aducând la maternitate o spadă „protectoare” pe care a sprijinit-o de leagănul nou-născutului.După o săptămână se va derula ceremonia de atribuire a prenumelui copilului. Bebelușului i se va atribui un simbol, decis de mama sa și care va marca lucrurile care îi aparțin. Șambelanul Casei Imperiale va înscrie oficial apoi numele în registrul familiei imperiale.La 50 de zile de la naștere, copilul va fi dus la un sanctuar shintoist și în cele trei sanctuare situate în incinta Palatului Imperial din Tokyo. Ulterior, va avea loc o ceremonie în care se va marca prima masă pe care bebelușul o va servi cu bețișoare.

Acropole se află prin tre cele 21 de candidate pentru un loc între cele „7 noi minuni ale lumii”. Cele șapte alese vor fi anunțate în 7 iulie 2007, la Lisabona. (Foto: epa>


