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Vremea va fi însorită, cerul va fi mai 
mult senin. Vântul va sufla slab.

dimineața la prânz seara

Nu vinzi dacă ești dator!

La Deva sosește astăzi o delegație a Crucii Roșii din Germania, care va vizita în perioada următoare mai multe centre din .județul nostru. (Foto: Traian Mânu)

■ Hunedorenii nu-și 
mai pot vinde casele, 
terenurile și autoturis
mele dacă au datorii.“Deva (C.P.) - Conform Codului Fiscal, toate persoanele trebuie să prezinte în momentul

Toți cei patru candidați la posturile de paramedici SMURD Deva au luat ieri examenul. „Au fost foarte bine pregătiți atât fizic cât și la interviu. Salariul celor patru nu este motivant, ei știu asta, însă își doresc să lucreze ca pompieri salvatori sau paramedici”, declară Florin Tomuș, vicepreședintele Asociației Salvital Hunedoara. (Foto: Traian Mânu)

Împușcături în noapteDeva (M.T.) - Două persoane care furau combustibil din rezervorul unei mașini aflate într-o parcare nu au fost prinse de polițiștii deveni, chiar dacă aceștia au tras câteva focuri de armă. Un polițist devean i- a surprins pe hoți, pe DN7, în timp ce se afla în serviciul de patrulare. A somat persoanele în cauză, însă acestea nu s-au supus, părăsind locul faptei. După somațiile legale, polițistul a executat două focuri de armă în plan vertical, nereușind să retină hoții.

Dependența de violență prin joc
Captură de țigări în traficOrăștie (M.T.) - Patru bărbați din Oradea și Sebeș sunt cercetați după ce ieri seară au fost prinși în trafic, la Orăștie, de un echipaj al politiei rutiere, cu două mii de pachete de țigări netimbrate. Marian I., de 51 de ani, Laszlo L., de 21 de ani, și Ghiula M., de 31 de ani, din Oradea, au efectuat tranzacția cu Emilian B., din Sebeș, într-o benzinărie din Deva. Marfa a fost confiscată.

062 1 1 CUVÂMTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 21 1275

A>0801 03 03 03

■ în dauna cititului, 
elevii de școală adoră 
jocurile video de care 
au devenit dependenți.Deva (C.B.) - Jocurile pe calculator au invadat piața informatică dar și inimile tinerilor, care au lăsat la o parte cartea pentru universul virtu

încheierii unei tranzacții de vânzare-cumpărare un certificat de atestare fiscală, care confirmă faptul că vânzătorul și-a achitat obligațiile fiscale către bugetul local. „Aceste certificate erau și până în prezent obligatorii la vânzarea caselor și terenurilor, dar 

al. De-pendenta creată de calculator poate aduce probleme la nivelul subconștientului, generate de tematica violentă a jocurilor de succes. „Există în viata unui tânăr situații de criză sau panică. Atunci ei reacționează instinctiv după modelele prefabricate în jocuri. Acționează pe baza unui comportament la care nu 

acum au fost introduse și la vânzarea mașinilor. Cea mai importantă modificare se referă la faptul că toate contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără acest certificat sunt nule de drept”, a declarat Caria Popa, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale din CL 

se gândesc”, spune Dan 01- teanu, psiholog al Centrului Psiho-Pedagogic din cadrul ISJ. Dependenta de jocuri în rândul tinerilor este inevitabilă. Nici tinerii cu posibilități financiare reduse nu sunt feriți de tentatii. Internet Caf- fe-urile oferă violentă virtuală, iar de multe ori pe Internet “ofertele” sunt gratuite: /p.3 

Deva. Certificatele se elibe-, rează de către primării, după plata unei taxe de timbru de 4 lei. Certificatele sunt valabile pentru luna în care sunt eliberate, cu o excepție: dacă actul a fost eliberat după data de 25 a lunii, certificatul va fi valabil și luna următoare.

SeminarDeva (C.P.) - CCI Hunedoara organizează miercuri, 13 septembrie, la sediul C.C.I, din Deva, seminarul cu tema „Soluții eficiente de izolare termică a construcțiilor utilizând polistiremîl expandat”. Seminarul va începe la ora 10.30.
Fonduri pentru agrkahura
După integrarea României în UE, fermierii autohtoni 
vor primi doar un sfert din subvenția pe care o 
pwjiește un membru UE.

698 milioane euro

2.300
Număr ferme agricole sprijinite

Fonduri europene în 2007

i

Programe finanțate
|l7

Proiecte de infrastructură twraiă

1.600

Gr/ttaa. CI. Ministerul Apiculturii

Campania de vaccinare antigripală
■ Vaccinările pe gru
pele de risc vor începe 
după o lună de la 
debutul anului școlar.Deva (I.J.) - Campania va începe cu vaccinările antigri- pale și va continua după un program stabilit de DSP Hunedoara. Grupurile tintă care sunt vizate pentru vaccinare gratuită sunt copiii, persoanele vârstnice, cele din instituțiile de ocrotire socială, bolnavii cronici și salariatii din sistemul sanitar. „Necesarul de vaccin antigripal în 2006

este același ca cel de anul trecut. Ne așteptăm ca și în acest an numărul de doze primite să fie ca și cel de anul trecut, adică de trei ori mai mic decât necesarul real. Deocamdată se face cartografierea în funcție de boli, iar până la 1 octombrie vom ști exact de ce tip de vaccin avem nevoie. Estimativ, el va rămâne același ca cel de anul trecut”, declară dr. Dan Magheru, director DSP. între categoriile de vaccin solicitate se numără cele împotriva TBC, anti- hepatitic B, anti-poliomielitic, rujeolic, rubeolic și urlian.

Nu ne place!Au trecut peste doi ani iMH de când tro- tuarul din J|X fata blocului JKk D de pe b-dul Decebal din Deva este nereparat, îngreunând circulația pietonilor.
(Foto: Traian Mânu)
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• Apel. Liderul Organizației al-Qaida în Irak, 
Abu Hamza al-Muhajer, le-a cerut sunniților 
- într-o înregistrare audio difuzată joi de un 
site islamist - să ucidă cel puțin un american 
în următoarele 15 zile și să se răzbune pe 
comunitatea șiită. Aceasta este prima înre
gistrare audio a lui Abu Hamza al-Muhajer 
ca lider al filialei irakiene a al-Qaida.

Bani pentru 
Osama

Washington (MF) - Se- ș natul american a decis în unanimitate debloca- j rea sumei de 200 de milioane de dolari pentru i înființarea unei celule j de informații destinate urmăririi lui Osama ben î Laden, șeful rețelei teroriste al-Qaida. Cu patru j zile înaintea împlinirii a j cinci ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, comandate de ben Laden, Senatul a cerut | Pentagonului să infor- i meze trimestrial Congresul despre progresele ; înregistrate în operațiunile de urmărire a acestuia. Senatorul republican Ted Stevens și-a exprimat regretul că a- ceastă măsură - aprobată in cadrul bugetului pentru apărare pe 2007 - a luat forma „unui a- front pentru comunitatea de informații”, recunoscând însă că este dificil să voteze împotrivă în situația actuală.

George W. Bush

Osama ben Laden
(Foto: arhivă)

Explozii în IndiaNew Delhi (MF) - Cel puțin 35 de persoane au murit și 55 au fost rănite într-o serie de patru explozii produse, ieri, în orașul Malegaon, situat în statul indian Maharashtra, informează Reuters.„Circa 35 de persoane au murit, iar aproximativ 50 sunt rănite, multe dintre ele fiind copii”, a afirmat primarul localității, Asif Sheikh.Deflagrațiile au avut loc în orașul Malegaon, situat la 260 de kilometri nord-est de Bombay, capitala financiară a Indiei. Una dintre explozii s-a produs într-o moschee.

Convoi cu militari libanezi în sudul Libanului. Armata israeliană a anunțat că se va retrage din Liban cel târziu la 22 septembrie, pentru Anul Nou evreiesc. Retragerea va coincide cu desfășurarea Forței interimare ONU din Liban. (Foto: epa)

i

Ministru urmărit penal
S Teodor Atanasiu apre
ciază că decizia preșe
dintelui de urmărire pe
nală este una „rațională".București (MF) ■ Președintele Traian Băsescu i-a trimis •ministrului Justiției, Monica Macovei, cererea privind începerea procedurilor legale pentru urmărirea penală a ministrului Apărării, Teodor Atanasiu.Decizia șefului statului are la bază concluziile din raportul Comisiei speciale de la Co- trodeni, care a analizat plângerile penale împotriva ministrului Apărării, liberalul Teodor Atanasiu, formulate de consilierul prezidențial Adriana Săftoiu și de deputatul PSD Eugen Bejinariu.

(Foto: EPA)

Criticat 
de UE
București (MF) - Mai 
mulți lideri europeni 
și organizații interna
ționale au criticat joi, 
existența închisorilor 
secrete ale CIA recu
noscută pentru pri
ma dată, miercuri, de 
președintele ameri
can, George W. 
Bush. „După mărtu
risirile lui George W. 
Bush în legătură sus- 
pecți de terorism de
ținuți de agenți CIA 
în afara Statelor Uni-’ 
te, trebuie să aflăm 
unde se află închiso
rile pe teritoriul euro
pean", a apreciat 
raportorul Consiliului 
Europei (CoE), Dick 
Marty. Secretarul 
general al Consiliului 
Europei, Terry Davis, 
a denunțat ca fiind 
„nedrepte și contra- 
productive" închiso
rile secrete ale CIA 
din străinătate.

Patriciu a fost trimis în judecatăBucurești (MF) - Dinu Patriciu a fost trimis în judecată, în dosarul Rompetrol, alături de alte 11 persoane, de către procurori ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, omul de afaceri fiind acuzat de comiterea a șapte infracțiuni.Potrivit unui comunicat de ieri al Biroului de presă al Parchetului înaltei Curți de Casație și Justiție, în acest dosar au fost trimiși în jude

Atentatul soldat cu 16 morți a fost revendicat de către rebelii talibani (Foto: epa)

Atentat soldat cu morti, la Kabul
A "Kabul (MF) - Un atentat sinucigaș cu mașină-capcană a fost cotnis ieri de la Kabul. Considerat drept cel mai grav comis în ultimele luni, atacul a provocat moartea a 16 persoane, dintre care șapte cetă- • țeni străini, au anunțat serviciile de intervenție și poliția afgană, citate de Reuters.Explozia a avut Ioc pe una dintre cele mai aglomerate și

Președintele Traian Băsescu la școala TSD
A A

• Președintele garantea
ză că discuțiile despre 
forma de guvernământ 
nu îi susțin interesul.București (MF) - Șeful statului Traian Băsescu a garantat, ieri, că în eventualele discuții între partide referitoare la alegerea unei forme de guvernământ, respectiv republică prezidențială sau parlamentară, nu se va susține in

Președinția precizează că șeful statului i-a trimis ministrului Justiției cererea privind începerea procedurilor legale pentru urmărirea penală a ministrului Apărării, în temeiul prevederilor art. 12, art. 16 alin. (1) și art. 18 din Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare.Ministrul Justiției, Monica Macovei, a transmis, la rândul ei, dosarele privindu-1 pe ministrul Apărării, Teodor A- tanasiu, Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru a începe urmărirea penală.
Ca simplu cetățeanMinistrul Apărării, liberalul Teodor Atanasiu, aprecia
cată Dan Costache Patriciu, Alexandru Bucșă, Petrică Grama, Florin Iulian Aldea, Cerasela Elena Rus, Claudiu Simulescu, Sorin Ștefan Roșea Stănescu, Sorin Pantiș, Victor Eros, Paul Gabriel Mi- clăuș, Elena Albu și Gabriela Victoria Anghelache.Dosarul va fi soluționat de instanța Tribunalului București.Prima infracțiune de care este acuzat Patriciu este cea de delapidare, a doua, de spă

mai bine protejate străzi din Kabul, în apropiere de ambasada americană din Afganistan.Postul de televiziune Al-Ja- zeera a afirmat că printre victime se numără și cel puțin trei militari americani.Atentatul a avut loc într-o intersecție aglomerată, la mai puțin de 100 de metri de clădirea ambasadei, care benefi
teresul actualului președinte ales.„Dacă discuția «republică parlamentară, republică prezidențială» va intra pe un făgaș serios între partidele politice, vă garantez că voi ști ce să fac, astfel încât să nu fie vorba, în aceste discuții, de susținerea interesului președintelui actual ales”, a spus Băsescu la Școala TSD.El s-a referit la necesitatea modificării Constituției pen

ză că decizia președintelui Traian Băsescu de a cere declanșarea urmării penale în cazul său este una „rațională”, solicitată de el încă de la început, întrucât nu dorește să fie tratat preferențial, ci ca un simplu cetățean.Atanasiu precizează, în- tr-un comunicat, că a luat act de decizia președintelui României, luată în temeiul Legii 115/ 1999 privind responsabilitatea ministerială.„Este o decizie rațională, solicitată de mine încă de la început, pentru că nu doresc să fiu tratat preferențial, ci să fiu considerat un simplu cetățean al țării”, adaugă ministrul Apărării.El precizează că nu are nimic de ascuns în privința aspectelor care urmează a fi 
lare de bani, a treia, de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. Patriciu este a- cuzat și de manipularea pieței prin tranzacții. O altă infracțiune este cea de dezvăluire de informații privilegiate. Patriciu este acuzat de bani, sub aspectul schimbării sau transferului de bunuri. O altă acuzație este cea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat.Dosarul a fost înaintat Tribunalului București.

ciază de măsuri de protecție speciale.Rebelii talibani au revendicat atentatul.Insurgenții talibani au început să recurgă la atentate sinucigașe anul trecut, ca parte a unei strategii de luptă împotriva forțelor occidentale și de destabilizare a guvernului președintelui Hamid Karzai.
tru modificarea echilibrului de putere între Guvern și Președinție.„Va trebui să alegem ce acceptă electoratul, dar președintele în funcție va trebui să garanteze că nu își susține interesele în discuțiile între partide referitoare la alegerea fie a republicii prezidențiale, fie a celei parlamentare”, a spus Băsescu.Șeful statului a enumerat situațiile în care au existat

Ministrul Apărării, Teodor Ata-
arhivâ)cercetate, că justiția română u> ucm1?u- carea politicului în actele pe care aceasta le înfăptuiește.

Miting în fața 
CapitoliuluiWashington (MF) - Câteva mii de imigranți din Statele Unite și susținători ai acestora au protestat, joi, în fața Capitoliului, pentru a cere Congresului SUA să faciliteze obținerea cetățeniei de către persoanele care au intrat ilegal în țară.Potrivit participanți- lor, congresmenii care se întorc din vacanța de vară trebuie să revizuiască legile imigrației înainte de a-și suspenda activitatea, în vederea organizării alegerilor din noiembrie.Liderii Congresului nu au reușit să ajungă la o soluție de compromis între o măsură dură de securizare a granițelor, aprobată de Camera Reprezentanților, și o lege aprobată de Senat, care ar pune bazele unui program pentru muncitorii străini și ar deschidă calea în vederea acordării cetățeniei pentru milioane de imigranți ilegali.

Capitoliul din Washington
(Foto: EPA)

conflicte premier-președinte rezultate din prevederile Constituției, care conferă atribuții limitate președintelui în raport cu legitimitatea sa dată de vot. El s-a referit la oy' flictele dintre Ion IliescuVȘi Petre Roman și Ion Iliescu - Adrian Năstase.Șeful statului a menționat, de asemenea, că România trebuie să se inspire din modelul european în alegerea unui model de organizare de stat.
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Am fost racolat de securitate!• Marfă contrafăcută. Antonel M., de 49 de ani, din Vulcan, administrator la o societate comercială, a fost depistat de polițiști comercializând articole de îmbrăcăminte sport, contrafăcute. Este cercetat pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de Legea privind mărcile și indicațiile geografice. (I.H.)
•.Incendiu. Un incendiu a izbucnit la fostul C\T din satul Pojoga, comuna Zam, focul fiffira localizat și stins de Pompierii Militari Zam. Nu au fost înregistrate victime, iar pagubele materiale urmează a se stabili ulterior. Cercetările continuă în vederea stabilirii cauzei producerii incendiului și luarea măsurilor legale ce se impun. (I.H.)
DIAGNOSTIC: BALCANISM

Interdicție la
A

avere!

Tiberiu Stroia
tiheriu.stroia@informmedia.ro

De 16 ani, aleșii neamului prezintă 
cetățeanului ultimele lor realizări. Mă 

refer aici la Mercedes-uri, vile de lux sau la 
afaceri de zeci de milioane de euro. Care sunt 
făcute din sudoarea minții lor. Pentru că, așa 
cum ne-au învățat în toți acești ani, imediat 
ce-ajungi parlamentar, ți se deschide mintea 
la făcut afaceri beton, nene. Practic, toți afa
ceriștii din România dau faliment pentru că 

I habar n-au ce înseamnă management. Doar 
ei, aleșii, știu cum să facă afaceri. Și cum să 
adune averi.

■ Un hunedorean, fost 
cadru militar, susține 
că în 1981 i s-a propus 
să-și „toarne" colegii.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@inforniniedia.rpDeva - Povestea vieții lui loan Guga din comuna hune- doreană Băița este captivantă, în 1972 își începe stagiul militar la Unitatea de Pompieri de la Hunedoara. Pentru că „i-a plăcut cartea” a fost înscris la cursurile școlii de subofițeri. Doi ani mai târziu era angajat sergent major în cadrul aceleiași unități în care își terminase armata. Apoi, totul începe să meargă pe dos. „Pentru că dădusem 
Jocul în topul
■ Violența din lumea 
virtuală face obiectul 
unui nou trend în 
lumea internauților.

CăuN Bicăzan

Iată însă că, ieri, deși s-a dorit înființarea 
unei comisii care să verifice averile 

aleșilor, ea a murit înainte de a se naște. Și 
asta deoarece PRM-ul, PC-ul, PSD-ul și 
UDMR-ul au votat împotriva unei astfel de 
legi. Astfel, nimeni nu va putea intra cu 
papucii plini de noroi pe proprietățile acestor 
.^risipitori ai neamului. Iar nouă, celor care 
plătim taxe și impozite, nu ne mai rămâne 
decât să stăm și să ne lungim gâturile peste 
proprietățile parlamentarilor. Și după aia să ne 
batem capu1 despre cum mama dracu' reușesc 
ăștia să aibă grijă de popor ocupați fiind să 
facă afaceri de sute de milioane de dolari. Iar 
răspunsul, prieteni, îl găsiți atunci când obser
vați sărăcia în care se zbat românii astăzi. 
Pentru că ei nu știu să facă afaceri.

Deva - Jocurile video de acțiune sunt recunoscute pentru conținutul abundent de scene de violență. „Sexul, violența și agresivitatea sunt nevoi primare ale individului.
PĂREBEA TA CONTEAZĂ: Sunt suficiente spațiile de joacă pentru copiii din Deva?

Elvețienii vor terenuriDeva (C.P.) - Un concern elvețian dorește să cultive câteva mii de hectare de teren cu rapiță, in România. Reprezentanții acestuia se vor afla astăzi, la Deva, pentru a le prezenta producătorilor agricoli hunedoreni condițiile colaborării. Contractele cu cei interesați se vor încheia pe o perioadă de cel puțin cinci ani, iar producția se va prelua la prețul de la bursă al produsului, inclusiv producțiile plantelor premergătoare, a declarat Ion Simion, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara. întâlnirea va avea loc, la ora 10, la sediul din Deva al DADR Hunedoara.

Da, sunt relativ suficiente. Niciodată nu cred că aș putea spune că acestea vor fi în totalitate suficiente.
Janina Constantinescu, 
Deva

Saveta Cărpinișan, 
Deva

Nicolae StAnescu,
Deva

Terenurile pentru case sunt din ce în ce mai scumpe

Terenurile, la prețuri uriașe
■ Prețul terenurilor cu 
acces la utilități a cres
cut de trei ori de la 
începutul anului 2006.Deva (I.J.) - Chiar dacă din punct de vedere al firmelor imobiliare cele mai vândute rămân apartamentele cu două camere, agenții spun că se confruntă cu o creștere spectaculoasă în ceea ce privește terenurile. Un teren aflat în zonă plană se vinde cu prețuri între 50 și 80 euro/mp. Prețul scade în funcție de relieful zonei sau de distanța 
fată dp ponfnil nraeiilni A ini 

jos un tablou cu Ceaușescu din sala de mese și l-am înlocuit cu tot felul de sloganuri pentru soldați, am fost luat la ochi. Oricât am încercat, nu reușeam să obțin un apartament în Hunedoara. Chiar dacă, între timp, înfi- asem un copil”, povestește Guga.
Nume de cod: OrădanulAnii au trecut iar sergentul major Guga era tot mai persecutat de superiori.„în 1979 munceam la Orăștie. Am fost vizitat acasă de un căpitan de la securitate pe numele lui Simionescu. Mi-a propus să semnez un angajament pentru a lupta împotriva celor care urăsc regimul. Aveam nume de cod
preferințelor tinerilorEle trec prin procesul de gândire, se adresează encefalului supranumit creierul animalic. Jocurile sunt o cheie a succesului ce promovează aceste nevoi primare. Pentru joc nu există o vârstă standard. Pe copii îi vezi ușor ce fac, ei nu știu să se ascundă la vârste mici”, afirmă psihologul Dan Olteanu. Universul imaginar este pe deplin exploatat de copii care, fără o educație corectă, pot ajunge pe o cale gre-

Nu prea. Ar trebui mai multe și eventual îngrădite, iar hin- tele să aibă bară de protecție.
Am și păreri bune însă și mai puțin bune. Depinde de ce zonă din oraș este vorba.

În centru sunt prea multe, în timp ce în Micro 15 sunt insuficiente și ar trebui să fie mai îngrijite.

25 și 30 euro/mp. „Se caută spațiile comerciale și terenurile cu acces la utilități. Aceasta pentru că, deși multe sunt considerate terenuri agricole, ele pot fi aduse în intravilan și se poate construi ceva. Aici prețurile se triplează. în ceea ce privește terenurile agricole, aici e o problemă. La un preț mai mic sunt terenurile pe care se poate construi o fermă și cele mai ieftine sunt terenurile agricole”, declară Florin Negoiță, patron agenție imobiliară.Terenurile agricole au prețuri la jumătate față de 
rplp din TTninnpp Fnmnoanâ

loan GugaOrădanul. După ce l-am semnat, am înțeles că ei voiau de fapt să-mi torn colegii. Așa că m-am adresat Procuraturii Militare. Din acel moment, în doi ani, cariera mea a fost distrusă. Adică am ajuns, la 26 de ani, pensionat din 
șită. „Jocurile îi influențează cu siguranță pe cei mici pentru că unele sunt foarte violente. Depinde de educația din familie dacă ei vor reuși să facă diferența dintre joc și realitate”, crede Alin Sîrbu. „Copiii sunt atrași de jocuri pentru că acolo pot face ceea ce și-ar dori în viața reală. Nu sunt neapărat influențați de e- le dar în subconștient va exista o latură întunecată”, e de părere Anca Galeriu. Psiholo-

Rodica Nemeș, 
Deva

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.

IlOiliMI CUVÂNTUL!

(Foto: Traian Mânu)motive pe care nu le pot înțelege”, susține loan.Astăzi, pensionarul din Băița încearcă să obțină de la CNSAS dosarul său de securitate. Asta ca să înțeleagă de ce a fost scos în afara sistemului.

Anca Galeriugul Dan Olteanu crede că „în general copiii se controlează, dar mai târziu când se vor confrunta cu anumite situații e posibil ca violența recepționată inconștient să iasă la i- veală”.

Nu sunt suficiente.Sunt foarte mulți copii, spațiile de joacă sunt puține, iar cele care sunt nu se prea întrețin.
Mariana Șerban, 
Deva

fl publicate fotografiile celor mai recente cupluri, care vor trimite la redacție 
cea mai reușită fotografie în care sunt mire și 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 le 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

mailto:tiheriu.stroia@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@inforniniedia.rp
mailto:sanda.bocani-ciu@informmedia.ro


COTIDIAN /4sâmbătă, 9 septembrie 2006
1828 - S-a născut scriitorul rus Lev Nikolaevici Tolstoi 
(m 1910),  ■ 
1896-A murit actorul Matei Millo (n. 1814).

1898 - A încetat din viață Stăphane 
Mallarme, poet și eseist francez (n. 
1842).
1901 - A încetat din viață pictorul ți
litografistul Henri de Toulouse-Lautrec
(n. 1864).

1908 - S-a născut Cesare Pavese, scriitor neorealist Ita- 
lian (m. 1950)._______________ ____________________________
1938 - S-a născut scriitorul Augustin Buzura, membru al 
Academiei Române, președinte al Fundației Culturale 
Române. ______________________________________ ■
1948 - Este proclamată Republica Democratică Korea.
1952 - S-a născut Dave Stewart {foto), membru al for- 
mației Eurythmics.________________________________________
1965 - Tibetul devine regiune autonomă a Chinei.
1966 - John Lennon o cunoaște pe viitoarea sa soție,
Yoko Ono, la o expoziție de artă de avangardă._________
1,971 - Apare «Imagine», cel mai de succes album al Iul 
John Lennon.

Cer mai mult senin. Maxima termică va fî de 31°C, iar minima de 16°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer temporar noros. Temperatura maximă 23°C, iar minima de 10°C.Luni. Cer temporar noros. Temperatura maximă 26°C, iar minima de 12°C.

1 ►----- ▼ «MMD r MGGffflG 

mSgu 
eoiMulâxs'

-
t Uaftete 

MM IkMAM***

f

A beai T ►
VteeaMI 
tottete

UmM

► -
PeiRttel

♦ ; teii» Ore ou
K

MMtiMt

► V

Rtde 
kamM

► Șuete

Vor» de 
«afea
Tf

litem 
MG»

font»

Bggjwg gu

►

r*>

V
•oarele
■IHUIP 
dator

MNwg

Mteter

f
■ toarte 

olar

iggGBgI

Ban 
«ftatni

r»-

r

§2 ►

Soluție Intevanwl dth'nwnirul precadant C - HĂT - O - BUHA - URSA - CAh/ASA - M - PUR - 

BEZNA - VARA - AER - NA - STA - Gl - II - ILAR - LENT - PRES - 1 - TIZIC - T - NOURI - ASA 
- SN - LUNAR - STELE - IRA - TRISA - ICAR

H <i a d d

a#

&

Calendar Crețtin-Ortodox_____
Sf. și Drepții Părinți loachim și Ana; Sf. Cuv. Onufrie de la 
Vorona; Sf. Mc. Severian; Sf. Părinți de la Sinodul UI Ecu
menic.

Calendar Romano-Catolic ______
Sf. Petru Claver, pr.

Calendar Greco<atolic___ __________ _________
Sâmbăta dinaintea înălțării Sfintei Cruci; Ss. loachim șî Ana, 
părinții Preasfintei Fecioare Maria; S. Severian, m.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
In perioada 1-26 septembrie. Cuvtntul liber vrea 
sl-i demonstrezi din nou ctt de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Oerleag* corect Integrama apărute tn 
fiecare ediție a ilarului ți trimite-o altturl de talonul 
completau pe adresa redacției: Deva, str 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
in cutiile speciale Cuvtntul liber, pint ta 30 septem
brie. Extragerea va avea loc h 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, h prezența unei comisii.
PREMIUL EȘTI EXPRIMAT IR RORURI VALORICI. 
Informații suplimentara la nr. 0254-21127S, Ini 8806. 
Persoana de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațH inform 
Media £ nici radele acestora de gradele 1 jl II.

i
Nume..................................................ojr
Prenume  ....................................... jl
Adresa........................................... .
............................ Tel..........................  
Localitatea.....................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

te » * V» te

Berbec
Este o zl favorabili comunicării cu persoanele mal tinere 
$1 cu copiii. Vi sfătuim să nu faceți promisiuni decât dacă 
sunteți sigur că le puteți respecta.

Taur
Un prieten vă propune o colaborare care v-ar ajuta să vă 
rotunjiți veniturile. Puteți să vă ocupați de problemele casei 
șl să terminați activități începute mal demult.

Gemeni
Dimineață nu sunteți într-o formă strălucită, probabil dîn 
cauza unei dureri de cap sau a oboselii acumulate în ulti
ma vreme. Amânați deciziile Importante.

Rac
Aveți multe probleme de rezolvat atât la serviciu, cât șl 
acasă. Nu fiți repezit, pentru că rlscațl să nu realizați ni
mici Acordați mal multă atenție activității profesionalei

Leu
Sunteți Irascibil șl s-ar putea să îl spuneți partenerului de 
viață cuvinte pe care le veți regreta. Păstrațl-vâ calmul, ca 
să nu aveți probleme cu sănătateal

Fecioară
Vă recomandăm să nu sperați prea mult pe plan finan
ciar, pentru că s-ar putea să fiți dezamăgit. Aveți parte de 
întârzieri șl amânări din cauza un’or evenimente.

Balanță
Puteți avea o zl bună pe plan financiar, însă trebuie să vă 
controlați tendința de a critica tot ce se petrece în jur. Fiți 
mal diplomat cu prietenii șl cu partenerul de viață.

Scorpion
Dimineață faceți câteva drumuri șl reușiți să rezolvați pro
bleme atât de serviciu, cât șl personale. Sunteți Irascibil șl 
aveți tendința de a exagera.

Săgetător
Vă nemulțumește faptul că munciți prea mult șl rezul
tatele întârzie să apară. Vă sfătuim să aveți răbdare și sâ 
îi lisați pe ceilalți să vă aprecieze.

Capricorn
Din cauza nervozității, rlscațl să îl îndepărtați pe partene
rii de afaceri. Dacă nu vă calmați, este posibil să aveți 
probleme șl pe plan sentimental.
Vărsător

Sunteți nerăbdător să terminați o lucrare începută acum 
câteva zile. Nu vă grăbiți, ca să nu faceți greșeli care vC 
vor costa bani și multă energiei
Paști

Se pare că relațiile parteneriale sunt încordate din cauza 
unor neînțelegeri. înainte de a face promisiuni familiei, vă 
recomandăm să vă analizați posibilitățile financiare.

imnimaH apa, gaz, cuiknt
Energie electrică _____________ ____________ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă 
Luni, 11 septembrie, furnizarea energiei electrice va fi 
întreruptă între orele:
9.00-17.00, în localitatea Sântuhalm (zona Wilmos).

Gaz metan______________ '___________________ ,____
Astăzi și luni furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă

Apă_____________ _________ ____ _ ________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.
Luni, 11 septembrie, furnizarea apei potabile va fi între
ruptă între orele:
8.00 - 15-00 pe Străzile A. lancu, Horea, Cetății, A. Ipătes- 
cu, Gh. Lazăr, Șt. cel Mare, Șt. O. Iosif, Izvorului, A. Vlaicu 
(parțial) și Aleea Trandafirilor.

■KTKTAZIUD

Salată de fructe
Ingrediente: 2-3 mere frumoase, 2-3 pere nu prea moi, 2 portocale sau 3-4 mandarine, o banană, 3-4 linguri de zahăr, o ceșcuță bună de rom, câteva felii de compot de ananas, vin alb de calitate bună.
Mod de preparare: Se curăță merele, parfumate și cu miezul tare, perele, portocalele sau mandarinele și banana. Toate se taie apoi in cuburi mici sau felii, se presară cu zahărul și se stropesc cu romul. La acestea se adaugă feliile de ananas tăiat bucăți, precum și zeama de la compotul de ananas și vin alb, cât să cuprindă bine toate fructele. Se potrivește de dulce, după gust, și se servește foarte rece.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

6X15 50 de ani de divertis
ment Ih 50 de emisiuni 1 
W

7XX) Comoara lui Tarzan 
TO(aventuri, SUA, 1941) 
8:30 Desene animate.

Clubul Disney
920 Celebritățile timpului 
Stău (s)

930 Vreau sâ fiu... cu Itsy 
Șl Bitsy (r) 

10X50 Mic, da' voinici 
1030 Parfiim de glorie... cu 

Ivan Patzaknin (r) 
1125 Despre Mari Romfinl(r) 
1220 0 tură de aventură (r) 
13X50 Justiție militară (s) 
14X50 Jurnalul TVR 
1420 TVR 50 
14:50 Formulai. Calificări: 

Marele premiu al Italiei 
(transmisiune directă) 

1620 Compania monștrilor
H (comedie/desen ani

mat SUA 2001) 
18X10 Teieenddopedia (r).

Gauguin; Ecosisteme: 
Noua Zeelandă; Istoria 
anestezicelor 

19:00 Jurnalul TVR. Meteo.
Sport

20:10 Surprize, surprize... 
Prima parte. Prezintă 
Andreea Marin Bănică 

21:50 Jurnalul TVR (r) 
22X55 Surprize, surprize...

Partea a ll-a
23:10 Insomnia (thriller,
S SUA, 2002). Cu: Al 

Pacino, Martin Dono
van, Robin Williams, 
Oliver 'Ole1 Zemen, 
Hilary Swank R.: 
Christopher Nolan

1:10 Jurnalul TVR (reluare) 
Meteo. Sport

2:05 Jurnal de călătorie (r) 
(dramă/biografic, 
SUA/Ger./Ang./Arg./ 
Chile/Peru/Fr., 2004). 
Cu: Gael Garda 
Bernal, Rodrigo 
De la Serna, 
Mercedes Morăn,. 
Regia: Walter 
Salles

4:15 Maneta ti jeanși (r) 
445 Tezaw foldoric (r)

7X50 Mente Melodes
(3 Show (s, animație, 

SUA 1990). Voci: Mel 
Blanc, Arthur Q. Bryan, 
June Foray, R.: Ken 
Harris,

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

Voci: Jim Cummings, 
John Astin. R.: Keith 
Baxter și Gary Hartle 

8X50 Știrile ProTv 
10X50 Mihai Viteazul I (film, 

r)
12X50 ProMotor 
1230 Magazin UCL 
13X50 Știrile ProTv 
13X55 Ultimul cartuș 
▼□(acțiune, România, 

1973). Cu: Gheorghe 
Dinică, Jean Constan
tin

15:00 La Ieșirea din ascen- 
vșasor, pe stânga (come

die, Franța,'1988). Cu: 
Pierre Richard

17:00 Fidelitate (comedie,
VOSUA 1996). Cu: Cher, 

Chajz Palminteri
18:55 Știri sportive
19X50 Știrile ProTv. Sport

2030 John Q
a (thriller, SUA 2002). 

Cu: Denzel 
Washington, 
James Woods, 
Robert Duvall, 
Anne Heche, 
Ray Liotta, 
Eddie Griffin. 
Regia: 
Nick Cassavetes

23XM) îngerul negro
<3 (acțiune, SUA, 1996). 

Cu: Eric Roberts, Ash
ley Crowe, Linden Ash
by, Paul Calderon, 
Gina Torres. R.: Robert 
Iscove

1XX) Pepe și Fifi (dramă, 
, > România, 1994). Cu: 

Irina Movilă, Cristian 
iacob, Mihai Călin, 
Costel Constantin. R.: 
Dan Pița

3:15 ProMotor (r) 
4X10 Știrile ProTv (r) 
5X50 Ultimui cartuș (film, r)

6:45 Incident la Phantom 
£3 Hill (film artistic, 

western, SUA, 1966). 
Cu: Robert Fuller, 
Jocelyn Lane, 
Dan Duryera, 
Tom Simcox. 
Regia; 
Earl Bellamy

830 In gura presei, cu 
Mircea Badea. 
Revista presei 

930 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 
1030 întâmplări hazlii (s) 
1130 Desene animate: Anl- 

max; Aventurile lui 
Hyperman 

12XX) Desene animate: B- 
Daman 

13:00 Știri 
13:15 Secretul Măriei (serial) 

s 16:30 Sex and the Single 
0 Man (dramă, SUA 

2003). Cu: Gail 
O'Grady, Grant Show, 
Danielle Panabaker.
R.: Don McBrearty 

1830 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

20:45 Fotbal In direct
2330 Regatul de foc

B (acțiune, SUA, 2002). 
Cu: Matthew 
McConaughey. R.: Rob 
Bowman.
în Londra zilelor noas
tre, un băiat de 12 
ani, Quinn, nu știe nici 
el cum face, dar 
reușește să trezească 
dintr-un somn secular 
o făptură antedilu- 
viană, un dragon. 
Douăzeci de ani mai 
târziu, consecințele 
unei descoperiri 
nechibzuite de copil se 
dovedesc a fi dezas
truoase pentru civi
lizația planetei.

130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
3:15 Săptămâna financiară

(r)
330 Aninax: 
B Popolocrois(d. a.)

530 Visuri fără preț (r) 730 La 
Tormenta(r) 830 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s) 930 
Rubi (s) 1130 Celebritate (r) 
1230 Minciuna (s) 1330 înger 
sălbatic (s) 15:30 Visuri fără 
preț (s) 1730 Poveștiri adevă
rate 1825 Vremea de acasă

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
830 Megatehnicus 9XX) D'ale 
Iu' Mitică (r) 10XX) Natură și 
aventură (r) 10:30 Zoom/2 
11:00 Info... baza în direct 
1130 Școala micilor vrăjitoare 
(s) 12X50 Andromeda (s) 13X50
Fân Fest. Selecțiuni din ma-: 1830 Rebelde (s). Cu: Anahi, 
nifestările "Salvați Roșia Mon- ’ Ninel Conde 20:30 La Tor- 
tană" 13:30 Festivalul Folk i 
You. Selecțiuni 1430 Bazar (r) i 
15X50 Orgolii (partea a Xll-a) i 
(Italia, 2003) 17:00 Fotbal: I 
CFR Cluj - Jiul Petroșani, meci I 
din Liga I- Etapa 6. Transmi- ; 
siune directă 19X30 Hollywood | 
reporter (s) 19:30 Europa alt- i 
fel 1940 Treptele iubirii (Italia, 
2004) 21:30 Jurnalul TVR . 
22:10 Puterea iubirii (dramă, 
SUA, 1999) 025 Transfer 0:55 
Festival Art Mania

; i / J * L1! i J fM!

menta (s) 2130 Dragostea
unui președinte american (ro
mantic, SUA 1995)2345 Băr
batul visurilor mele (s) 0:45 
Celebritate (s) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r) 245 Căsătorie de 
probă (r) 3:45 Bărbatul visu
rilor mele (r)

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

.1
7:30 Desene animate 8:30 
Viața în afara cabinetului (s) 
(comedie) 9:00 Hugo 10:00 
Autoforum 1030 Sport, dietă 
și o vedetă 11X10 7 bAni de- 
acasă (r) 11:40 Tele RON 
12:45 Chris Isaak Show (s) 
13:45 Miss World România 
2006 - finala 1430 Săptămâna

10:25 O mamă faimoasă 
(romantic, Marea Britanie, 
2005). 12:10 Jocuri politice 
(thriller, Danemarca, 2004). 
13:55 Dragostea nu costă 
nimic (comedie, SUA, 2003). 
1535 Joey (Ep. 31, comedie, 
SUA 2005).16:00 
32, 33, 34) 17:1
Iubite ale iubitului meu 
(romantic, SUA 2004) 19X50 
Fără o vâslă (comedie, SUA, 
2004). 2035 Alexamâu (aven
turi, SUA, 2004). 2330 Petre
cere la bord (comedie, SUA, 
2004).

9XX5 Realitatea de la 9:00 945 
Ziarul realității 11:20 Docu; 
mentarele Realității 12X50 Rea
litatea de la 12:0013X50 Reali
tatea de la 13:00 13:20 KILO- 
cruciada. Cu Carmen Brumă

9X50 Robbie (s) 10:00 Ce bine 
e acasă! (s) 1030 Whoopy (s, 
SUA 2003). Cu: Whoopi Gold
berg, Wren T. Brown 11:00
PariU £u9rnț,ia de.î»' WA*20SuperNan^5 1520 Deschide lumea! 1720
nsm 12:00 Rebelii (s, SUA, - Cele mai bune momente (r) 
2003) 12:30 Prin gaura cheii 17:00 S.O.S. Salvați-mi casa 
13XX) Tibanu'1330 Rebelii (s, 18:00 Focus 19:00 Record 
SUA, 2003) 14:00 Fresh Star < brokers (ep. 6) 1%45 Cash Taxi 
15:00 Lumi fascinante 17XX) ................................
Fotbal; F.C. Argeș - Steaua 
19X50 Știri Național TV 1945 
Jara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 20:00 Oameni W ‘ < /
și șoareci (dramă, SUA 1992) 
24:00 Emanuelle (s)
.** J ' • Jî 1 ' ' ■

* , * > M iii I M 8

2020 Obsesii fatale (thriller, 
Canada/SUA, 1993) 2220 
Șarpele roșu (aventură/acțiune, 
Rușia/ȘLJA, 2002)

, ■
'A>v,

■»s

9:15 Războiul donelor (s, r), 
10:00 Descoperă România (s) 
10:20 Doctorul de suflete (r) 
11:45 Români de succes (r) 
12:00 Rabinul și hoțul (film, r) 
14:15 Bună dimineața, Miami 
(s, r) 14:45 Calea misterelor
(r) 15:45 Verdict: Crimă! 1645 
Harababura (comedie. Ro
mânia, 1991) 19XXJ Povești ex
traordinare (s) 20X50 Români 
de succes 2020 Monk (s) 
2130 Bună dimineața, Miami!
(s) 22XX) Necruțătorul (dramă/ 
western, SUA 1992)

Capital TV 19:20 Numele meu 
20:30 Deschide Realitatea 
21XX) Realitatea de la 21:00 ■ 
22X50 Realitatea de la 22:00 
2220 Greșelile noastre 23XM> 
Realitatea de la 23:00 2320 
Documentarele Realității 24XX) 
Realitatea de la 24:00

as
L-- 

6X50 Vânătorii de mitu. _JX) 
Podul Woodrow Wilson'8XX) 
Confruntări și fiare vechi 9X50 
Motociclete americane 10X50 
Ray Mears și tehnicile indige* 
nilor 11:00 Cum se fabrică 
12:00 Vânătorii de mituri.

9:05 Marș forțat (reluare) 
10X50 La limită. Emisiune auto 
10:30 Vis de vacanță 11:00 
Euroblitz 11:30 Hobby Mix 
(reluare) 12X50 Fan X 13:00 
Economia în 60 de minute 
14X50 Destinații la cheie 1430 
Pasul Fortunei (r) 16:00 Arbaleta de hârtie 13X50 Podul 
Esentze. Tendințe în beauty 
style. Prezintă llinca Vandici 
17X50 High Life (r) 18:15 Brief
ing. Știrile săptămânii 19:15 
Evadarea (dramă război. 
România, 1975) 21:15 Prea 
mic pentru un război atât de 
mare (dramă război, România, 
1969) 23X50 Terente - regele 
bălților (România. 1995)

Woodrow Wilson 14X50 Con
fruntări și fiare vechi 15:00 
Motocicleta Gillette 16:00 
Curse 17X50 Brainiac 18:00 
Rable și reparații 19X50 Pom
pierii americani 20X50 O pradă 
mortală. La noroc 21XX) Tu 
alegi azi! 24XX) Retușat cu 
bisturiul 1XX) Mustang '65 
2X50 Jafuri imposiiile
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Deva (C.P.) - Acest site conține diverse tipuri de contracte. 
Cei interesați pot găsi pe acest portal câteva zeci de exem- 
ple de contracte comerciale, contracte civile, contracte 
de muncă.

faimacu k smcm
HUNEDOARA
Farmacia .Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-* 717659.
Farmacia .Green Line”, non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-* 

748080.
DEVA
Farmacia .Bella Farm”, non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-* 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©-* 211616, 224488.

Tinerii
■ Tinerii cu inițiativă 
antreprenorială vor fi 
susținuți financiar pen* 
tru a face investiții.

Clara Păs__________________
clara.pii6lnfarniniadla.raDeva - Tinerii, cu vârsta între 18 și 35 de ani, au posibilitatea să urmeze cursurile organizate de Agenția Națională pentru întreprinderi Mici și Mijlocii cu scopul de a-și dezvolta abilitățile antre- prenoriale în cadrul programului START, dacă se înscriu până la sfârșitul lunii septembrie, la centrul din Hunedoara al Camerei de Comerț și Industrie. Cursurile au ca

iau baniscop promovarea unui sistem formativ care să faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de învățământ și piața forței de muncă, dar și pentru a le dezvolta aptitudinile de a intra în structurile economice private.
Bani nerambursabiliPrin intermediul programului START, persoanele care vor fi selectate vor primi un sprijin financiar sub formă de credit bancar de până la 10.000 de euro și un ajutor financiar nerambursabil în limita a 20.000 lei noi. Cursurile de pregătire antreprenorială se vor desfășura la Craiova, București, Cluj, Iași, Timișoara, Con

pentru afaceri

Tinerilor II se oferă fonduri pentru a se lansa în afaceri (Foto: cstanța și Brașov, iar înscrierile se fac până la data de 29 septembrie. Cei care vor accesa programul START pot beneficia de alocația financiară nerambursabilă în cuantum de maxim 40% din valoarea
investiției, prevăzută în pl nul de afaceri pe care îl vc întocmi, iar contribuția pe sonală va fi în cuantum c 15% din valoarea estimată investiției, fără a se accepl contribuția în natură.

tn județ ____ __ _____________________
- DN 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- DN 7: Zam - lila - limită jud. ARAD;

Găleții de arta
Deva. Galeriile de Artă 
„Forma”, din Deva, găz
duiesc expoziția de gra
fică a artistului plastic 
Mircea Bâtcă.

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725
........ ".........—

/ 112

981

956

Urgențe 

Pompieri 

Jandarmerie
Poliție
OJ.P.C. HD 
Dorfiniarnerițcj lift

955

214971
235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

CUBS VALUTAR BNR - 09.09.2006
1 euro 3,5236 lei
1 dolar american 2,7705 lei
1 gram aur 54,4525 lei

Hunedoara. Galeria de 
Arte. Expoziție ce prezin
tă lucrările de licență a- 
le secției de grafică, din 
cadrul Universității Na
ționale de Arte Bucu
rești - promoția 2006. 
Deva. Cinema „Patria”, 
în perioada 8-10 sep
tembrie rulează filmul 
„Poseidon”, acțiune- 
SUA, de la orele 17.00 
și 19.00. Preț bilet: 3,5 
RON (primul spectacol) 
și 5 RON.

» » a a a a a a a -• <a a a « a a a a a a a a j a a a a a a a aaaa^aaaaaaaaaaaa

Simeria. Parcul Dendt 
logic de pe malul Mur 
șului oferă celor dornl 
o Ieșire în natură. Pi 
cui este o atracție de 
drologlcă de renun 
mondial șl oferă num 
roase atracții din ace 
domeniu.
Hunedoara. Grădir 
Zoologică, situată 
zona Ciuperca, poate 
vizitată de luni pâr 
vineri, între orele 8.C 
■ 18.00. Prețuri bilete: 
RON pentru copil și 1 
RON pentru adulți.

eMWlHWI nnnsiia>E
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Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SNP 0.5550 1.83
S1F1 2.3200 0.43
TLV 1.0300 0
BRD 17.3000 0
BGC 0.4990 0
IMPACT 0.4800 0
BIOFARM 0.5650 0.89
ANTIBIOTICE 1.3300 0
AZOMUREȘ 0.1810 0.56
ROMPETROL 0.0845 f.93

SIF3 2.2200 0.91

SIF5 2.7700 0.73
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

........ J

- „Poseidon": Poseidon 
este un remake al fil
mului de aventuri din 
1972, The Poseidon 
Adventure. Acțiunea se 
plasează la bordul luxo
sului vas de croazieră 
Poseidon, aflat în Atlan
ticul de Nord, de Anul 
Nou, la începutul festivi
tăților. Unul dintre cele 
mai bune vase de genul 
său, Poseidon are mai

mult de 20 de etaje înăl
țime, adăpostește peste 
800 de camere și 13 
punți pentru pasageri. în 

seara respectivă, mulți 
dintre invitații vasului s- 
au strâns pentru a în
tâmpina Anul Nou în 
mare stil, în magnifica 
Sală de Bal. Ei ridică pa
harele în timp ce Căpi
tanul Bradford (ANDRE 
BRAUGHER) ține un dis
curs și trupa de muzică 
(condusă de STACZ FER
GUSON, altfel cunoscut 
drept FERGIE din BLACK 
EYED PEAS) interpretea
ză o versiune a cânte
cului „Auld Lang Syne.” 
între timp, pe punte, 
ofițerul șef simte că 
ceva nu este în ordine. 
Scrutând orizontul el ob
servă un val uriaș; un 
perete de apă cu o înăl
țime de peste 45 metri, 
care se îndreaptă spre 
ei. El încearcă să condu
că vasul din calea im
pactului maxim, dar es
te prea târziu. Valul lo
vește cu o putere colo
sală, înclinând vasul 
foarte tare, înainte de 
a se întoarce complet

pe partea cealaltă. Fil
mul prezintă încercările 
disperate ale supravie
țuitorilor de a se salva 
din diverse capcane.
Hunedoara. Cinema 
„Falcăra”, în perioada 8 
- 10 septembrie puteți 
urmări „Codul lui Da Vin
ci”, dramă-SUA. Pro
gram zilnic de la orele 
13.00,16.00 șl 19.00.

Spectacole
Uricani. Acest week-end 

este rezervat „Zilelor 
orașului Uricani”. în pro
gramul manifestării sunt 
cuprinse spectacole, 
simpozioane, lansări de 
carte, vernisajul unei ex
poziții de pictură și artă 
meșteșugărească, un 
spectacol de teatru pen
tru copii, un concurs de 
costume populare mo- 
mârlănești, competiții 
sportive și un spectacol 
de muzică ușoară și po
pulară ce cuprinde reci
talurile Voltaj, Hy-Q, Tri
dent, Class, TNT, Miorit
ic, Mircea Vintilă, Mihai 
Petreuș, Veta Biriș, Mar
iana lonescu Căpitănes-

cu, Tiberiu Ceia, Angela 
Rusu și mulți alții.

Deva. Sala Sporturilor. 
Sâmbătă, ora 18.00, va 
avea loc meciul de fut
sal - Liga I dintre:
FC Cip Deva - Quasar 
Deva.
Duminică, tot la Sala 
Sporturilor Deva, de la 
ora 11.00, se va juca 
meciul de handbal fe
minin de Ligă Națională 
dintre:
Cetate Deva - Oțelul 
Galați.
Hunedoara. Stadionul 
„M. Klein”, ora 11.00: 
Fotbal.
FC Corvinul - FC Caracal.

Cluburi

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

aaaaaaaaaaaaaaa 

cu program zilnic, între 
orele 22.00 - 05.00.
.Supreme Club”, din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică. Re
zervări: 0254/221220. 
„Aristocrat" - club de- 
noapte cu locații în 
Deva, Str. Pescărușului, 
nr. 42, și Simeria, str. 
Gheorghe Doja, nr. 39. 
Tel. 004-1723121382.

Parcuri

Deva. Parcul Cetate și 
Dealul Cetății sunt două 
obiective căutate de toți 
cei care doresc să se 
relaxeze în aer liber. De 
la poalele Cetății, de 
lângă Stadionul Cetate, 
se poate urca, pentru a 
vizita monumentul De
vei, cu telecabina.

Straja.Stațiune de t 
rism montan situată 
județul Hunedoara, la 
altitudine de 1445 r 
stațiunea Straja îndep 
nește toate condiții 
pentru o vacanță perfe 
tă. Acces auto pe D 
66 până în Petroșani 
de aici la Lupeni. D 
Lupeni se urcă la Str 
ja cu telescaunul. C 
trenul, pe ruta Timișo 
ra - Petroșani - Craiov 
cu schimb în Petroșa 
către Lupeni.
Cabane la Straja: 
Uricani - Câmpu I 
Neag - Cheile Buții
- Complexul Cheile Buț 
Tel. 0254/210 279.
- Pensiunea Retezat c 
la Câmpu lui Neag.

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

5 2
i - J : 1 /

8
7 5 1

7

9 2 5.6
7 1 8 2

4 6 7 5 1
6 3 7

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 noua 
blocuri luate împreună.

Soluția jocului din 
numărul precedent

5[l'7-4 8 âlâS.!8:

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

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

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

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

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

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

• 3 premii x 100 
RON(1 milion lei vechi fiecare)

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 4 octombrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 9 septembrie 2006
Nume____________________Prenume_______________
Adresă__________________________________________
Telefon_________________ Sunteți abonat?__________

http://WWW.mCXieM
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Tendințele multicolore, in top
SI MODERN
A

• Fustele trapez. Acestea sunt foarte apreciate: subliniază talia și maschează șoldurile sau posteriorul. De asemenea, printre preferințele designerilor se regăsesc jachetele în I forma literei A și fustele ample, mai sus de genunchi. O ținută modernă de zi va include pantaloni drepți, ghete cu tocul înalt și poșeta supradimensionată. (M.T.)
Pălării de toamnăDeva (M.T.) - Poate un pic mai devreme decât ne așteptam, toamna își face din nou simțită prezența prin aceleași mici ploi deranjante, aceleași bălți împrăștiate din loc în loc pe trotuar și eventual aceeași trecătoare și ușoară depresie provocâtă de vremea rea. Pentru a nu lăsa vremea rea să își spună cuvântul și asupra ținutei tale, trebuie să te echipezi din timp cu accesorii potrivite pentru sezonul rece. Și care este problema cea mai mare a oricărei femei dacă nu ceea ce poartă pe cap, ce tip de pălărie se va armoniza cel mai bine cu machiajul și coafura ei?! Pentru fata îndrăzneață din tine și care vrea să fie mereu la modă, de- signerii. s-au gândit să pregătească o pălărie de tip șapcă cu imprimeu în combinații de carouri alb-negru și negru cu carouri divers colorate. Dacă ești mai degrabă genul romantic, căreia îi place să se îmbrace în pu- lovărașe din cașmir de culoare roz sau bleu, ideală pentru tine ar putea fi o pălăriuță din cașmir de culoare roz sau lila. Pentru o femeie independentă, nimic nu se poate potrivi mai bine decât o pălărie din material roz în carouri cu borul îngust și deosebit de elegantă.

■ Stilul grunge revine 
la modă, însă este mult 
mai atractiv decât 
în anii '90.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.roDeva - Tendința cuprinde supradimensionări și straturi de materiale luxoase, în nuanțe de gri și negru. Corpul este permanent acoperit: bluzele foarte largi sunt purtate sub vestoane lungi, cu o curea deasupra taliei, in stil empire. Nonconformismul și independența se manifestă din plin prin ținuta al cărei ton sobru pare că poate fi „îmblânzit” numai prin accesorii. Lâna și pantalonii cu croi masculin se află în topul preferințelor. Trenciul este o altă cerință pentru femeia de carieră. Culorile sunt calde și șterse, dar în toate cazurile: maro de tipul hârtiei de ambalat, gri de tipul cimentului, bej și gri
Frumusețea naturală revine în acest sezon

5
■ Machiajul în noul 
sezon aduce în prinrv 
plan frumusețea natu
rală, tinerească.
Mihaela Tămaș
mihaela. tamas@informmedia.ro'Deva - Machiajul pare a fi simplu, firesc, dar trebuie să fii foarte atentă la detalii. Folosește un blush satinat, cremos în ton cu rujul. Pentru pleoape alege nuanțe tom natice, calde. Optează pentru un fond de ten cu consistență

Poluarea în instanțăBucurești (I.H.) - De acum, proiectele cu impact asupra mediului vor putea fi contestate de cetățeni, având posibilitatea să participe la procesul de luare a deciziilor în cazul unor proiecte din domeniile agriculturii, industriei și construcțiilor care au impact a- supra mediului, precum și să conteste în instanță unele măsuri luate în acest sens. Hotărârea adoptată de Guvern stabilește procedura de evaluare a proiectelor publice și private care pot avea un impact semnificativ asupra mediului din cauza naturii, dimensiunii sau localizării lor. Sunt avute în vedere proiecte din domeniul agriculturii, din industria extractivă a petrolului, gazelor naturale, cărbunelui și turbei, din industria energetică, industria materialelor de construcții, industria chimică și petrochimică și industria lemnului și hârtiei. Informarea publicului se va face prin afișe pe zone teritoriale și publicații în presa centrală și locală.
Compania Națională a 
Huilei ia măsuriPetroșani (I.H.) - Având în vedere incidentele de la Livezeni, Lupeni, Anina și Baia Nouă, Compania Națională a Huilei a luat măsuri pentru îmbunătățirea securității și sănătății muncii minerilor. Astfel, pentru a diminua posibilitatea apariției unor noi evenimente cu consecințe negative, conducerea companiei a dispus o serie de mă suri, printre care: efectuarea de exerciții practice cum ar fi utilizarea măștilor de au- tosalvare, exerciții de alarmare semestriale, 1 efectuarea de controale privind montarea e- chipamentelor electrice, reglarea protecțiilor, existența instrucțiunilor de exploatare, precum și de comportare a personalului în caz de avarie, efectuarea de controale la toa- t te puțurile privind susținerea elementelor de consolidare și a coliviilor. Simultan, numărul de posturi din cadrul compartimentelor de protecția muncii la sucursalele companiei vor fi suplimentate cu 15 locuri.

Mai multă trans
parențăBucurești (D.I.) - Mai multe organizații ale societății civile au dat publicității, ieri, un a- pel adresat Guvernului, căruia îi cer să modifice, prin Ordonanță de Urgență, legislația privind deconspirarea Securității, astfel încât să se asigure transparența totală a pro cesului. Organizațiile cer introducerea unor prevederi legale care să permită publicarea listei complete a ofițerilor și subofițerilor de Securitate care au activat între 1947 și 1990; deconspirarea tuturor informatorilor și colaboratorilor Securității și publicarea pe Internet, cu respectarea dreptului la viață privată, a tuturor dosarelor; transferul arhivelor fostului partid comunist către CNSAS astfel încât să fie publicată cu prioritate lista completă a activiștilor de partid care au coordonat activitățile Securității în perioada 1947-1989.
Un nou Pol 
Național?Cluj Napoca (MF) - Deputatul PC Petru Călian a propus înființarea Polului Național, care ar fi o alianță între formațiuni politice ce promovează un naționalism moderat. Călian a declarat că printre partidele care ar putea figura în acest pol se numără PC, PSD, PRM, PPCD și PNG. “Polul Național ar reuni partide care au în sânge respectul național, care promovează i- deea naționalistă până la moderat. Formațiunile care sunt acum naționaliste trebuie să reducă ștacheta”, a afirmat Petru Călian. 

închis. Dacă sezonul trecut propunea culori vii, acum nuanțele suprimă energia cromatică. Nu lipsesc ștrasurile și aplicațiile metalice: bufoni, capse, fermoare și catarame. Accesoriile sunt minimale, însă se folosesc pentru completarea ținutei. Fie că sunt metalice sau din materiale ușoare, nuanțele uni sunt preferabile.
Nuanțe combinateTartan, tweed, dantelă, croiuri asimetrice sunt patru elemente care joacă un rol important spre finalul lui 2006. în vestimentație apare un element nou, rotund, sub formă de clopot, de la vestoane și rochii, până la mânecile trendurilor și puloverelor. Forma trapezoidală este, de asemenea, propusă: vestoanele, rochiile, cămășile, toate fac valuri și datorită materialului în exces. Verdele-kaki se încadrează printre nuanțele forte ale sezonului și acceptă acce- 
ușoară pentru un aspect cât mai natural. Pentru machiajul ochilor, ai libertate maximă.Nu trebuie să îți lipsească eye liner-ul negru. Poți opta pentru un machiaj negru integral sau îi poți adăuga strălucire alegând o nuanță metalică de gri sau albastru pentru colțul interior al ochilor.
Nuanțe de roșuSentimentul pe care ni-1 dă moda sezonului rece este a- cela de agresivitate. Tonuri reci, contraste puternice, ac

'u doar citește

CUVÂNTUL
LIBER

Kce înnoiește

Unde te_poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poșta;

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presa să vina chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațti 
S.C. inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și il.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publicat in 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/21 1275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena Șerban. Succes^

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
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 leii
Te întrebi de ce iți oferim această >ansâ? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei clon să 
devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs iți va răsplăti fidelitatea!

CONCURS

sadjsadhkj (Foto cl)sorii în tonuri asemănătoare sau în culori complementare. Combinația de nuanțe maro- galben este permisă în acest sezon. Centurile late se află de asemenea printre accesoriile de bază ale sezonului, iar pantofii decupați și cizmele pe gleznă îi înlocuiesc pe cei stiletto.Fustele cloșate, în stilul perioadei elisabetane, conferă un aer aparte femeii zilelor noastre, puternică și totodată expusă fragilității vieții. între 
cente dramatice. Buzele sângerii, seducătoare sunt din nou la modă. Cu toate acestea, nu oricui i se potrivește look-ul a la Marilyn Monroe. Dacă ți-ai făcut curaj, dar nu ești sigură ce nuanță de roșu ți se potrivește, alege în funcție de textură și de culoarea pielii tale, după cum urmează: ten palid - roșu sidefat; ten închis - roșu lucios; ten deschis la culoare - roșu mat.Pentru ochi optează pentru un eyeliner și renunță la fardul de pleoape. 

stilul hippie și cel elegant, numitorul comun este roșul. Dacă sezonul toamnă-iarnă 2006 se caracterizează printr- un ton sobru, cu accente dramatice, nuanțele de roșu aduc cu siguranță o notă aparte. Totuși, tendința este ca sclipirile sângerii și imprimeurile rare să completeze non-culoa- rea zilei, negru-gotic.în ceea ce privește ținuta de seară, roșul poate avea prioritate și din punct de vedere al accesoriilor.

Marilyn Monroe

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro


CUVATO D. Munteanu se teme de Jiul
SPORT

• Rugby. în etapa a 6-a a Diviziei NționaleRugby, astăzi Știința Petroșani joacă la c4*a Mare cu Remin. Până în prezent, rug- biștii din Valea Jiului nu au reușit să obțină nici o victorie, situându-se pe ultimul loc al Seriei I. (V.N.)
• în primele trei. Daria Vișănescu, din Petroșani, vicecampioană mondială la șah școlar a plecat în Muntenegru, locul unde se va desfășura Campionatul European de șah pentru copii. La plecare șahista a declarat că vrea să ajungă în primele trei șahiste din Europa. (V.N.)
Derby devean la futsalDeva (C.M.) - Primul meci oficial dintre cele două echipe devene din Liga I de futsal, campioana României, FC CIP, și nou- promovata Quasar Deva, va avea loc, azi, 9 septembrie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor din Deva. „Nu contează că întâlnim o echipă din același oraș cu noi, ci va trebui să jucăm și să învingem ca în fața orcărtli alt adversar din campionat. Vom trage pentru victorie, pentru că avem nevoie de punctele puse în joc. Așteptăm publicul la sală să vadă spectacolul și diferența dintre cele două echipe”, afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. „Noi nu avem ce pierde, orice joc cu FC CIP, campioana României, fiind un câștig pentru noi. Vom aborda meciul cu încredere și curaj, dar prima șansă aparține FC CIP care are 6-7 jucători la națională și mai multă experiență”, replica Marius Sîr- bu, antrenorul celor de la Quasar. De la FC CIP va lipsi Al-Ioani, accidentat, iar Quasar are și ea doi indisponibili, respectiv Cojo- și el accidentat și Vlad Robert, plecat 'în kma-demiere.

■ Antrenorul liderei 
clasamentului crede că 
locul ocupat de mineri 
e unul mincinos.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marinut@informmedia.roPetroșani - Startul modest avut de Jiul în acest sezon i- a nemulțumit pe oficialii și suporterii echipei din Petroșani, dar spre surprinderea tuturor l-a pus pe gânduri pe antrenorul liderei clasamentului, CFR Cluj, cu care Jiul va juca azi la Dej. Serios ca întotdeauna, Dorinei Munteanu, antrenorul-jucător al clujenilor, a afirmat că pentru e- chipa sa meciul cu Jiul va fi extrem de dificil, deoarece locul ocupat de mineri în clasament este unul mincinos. Munteanu a precizat că Jiul a- re în componență jucători foarte buni și doar ghinionul a făcut să nu obțină rezultate bune în compania formațiilor Rapid sau Dinamo. “Cred că

în ultimul meci direct. Jiul a învins la scorlocul ocupat de Jiul în clasament este unul mincinos. Jiul n-a jucat rău în partidele cu Rapid și Dinamo și ne poate pune probleme. Totuși, am o echipă pregătită fizic și mental sută la sută pentru a învinge. Am fost dezavantajați de întreruperea campionatului care a venit când noi eram pe val, dar sper ca după meciul

cu Jiul să obținem a șasea victorie consecutivă în campionat”, comenta Dorinei Munteanu. Dincolo de diplomație, declarațiile lui Dorinei Munteanu sunt generate și de rezultatul ultimei întâlniri dintre cele două echipe, în care Jiul, cu Aurel Șunda la timonă, a zdrobit CFR-ul, scor 5-1, la Petroșani. "Am făcut un
„Să pornim cu dreptul"

FOTBAJb/LISAI
Deva (C.M.) - Programul etapei a Vl-a: sâmbătă: Oțelul - 
Pandurii Târgu Jiu (ora 17.00, Telesport); CFR Cluj - Jiul 
Petroșani (ora 17.00, TVR 2); FC Argeș - Steaua (ora 17.00, 
Național TV); Rapid - FC Vaslui (ora 21.00, Antena 1); 
duminică: Gloria Bistrița - U. Craiova (ora. 16.00, Tele- 
sport); Unirea Urziceni - FC Național (ora 17.00, Telesport); 
Poli lași - Poli Timișoara (ora 17.00, Național TV); Dinamo
- UTA (ora 20.30, TVR 1). Ieri s-a disputat partida Farul
- Ceahlăul.

Deva (V.N.) - Duminică, 10 septembrie a.c., începe și ediția 2006-2007 a Ligii Naționale Feminine de Handbal. în prima etapă, CSM Cetate Deva întâlnește de la ora 11, la Sala Saporturilor, pe Oțelul Galați, echipă cu care s-a luptat pentru evitarea retrogradării. Marcel Șerban, antrenorul de- vencelor, ne-a declarat ieri că „pentru acest sezon nu avem obiectiv de cupe europene, dar dorim cu toată ardoarea să ne clasăm cât mai sus și să nu mai avem emoțiile de anul trecut, când am fost aproape de retrogradare”. Cetate pornește în acest sezon fără Mădălina Podelea care la sfârșit de contract a plecat în Italia. S-au

adus în schimb patru junioare: Stancu, de la CS Muntenia București, Ghilă, CSȘ Hunedoara, Enescu, de la Rîmnicu Vîlcea, și Hățiș, de la CS Marta Baia Mare. De asemenea, după operație, Cartaș este refăcută aproape în întregime.

Marcel Șerban

Clasament
1. CFR Cluj 5 5 0 0 14-3 15
2. Dinamo 5 5 0 0 11-2 15
3. Steaua 5 5 1 0 12-1 13
4. UTA 5 3 1 1 8-6 10
5. Poli lași 5 3 0 2 7-6 9
6. Poli Țim. 5 2 2 1 4-3 8
7. Farul 5 2 1 2 7-7 7
8. Rapid 5 1 3 1 3-3 6
9. Otelul 5 2 0 3 8-9 6
10. Ceahlăul 5 2 0 3 5-8 6
11. U. Urziceni 5 2 0 3 3-8 6
12. U. Craiova 5 1 2 2 4-9 5
1 3. Jiul 5 1 1 3 3-4 4
14. Gloria 5 1 1 3 2-3 4
15. Pandurii 5 1 1 3 4-7 4
16. FC Vaslui 5 1 1 3 , 5-11. 4
17. PC Național 5 1 0’ ’4‘ 4-9 ’ 3
18. FC Argeș 5 1 0 2-7 3

Victorie importantăDeva (V.N.) - Dacia Orăștie a obținut ieri o victorie importantă pentru configurația clasamentului, moralul echipei, dar mai ales pentru că a jucat în deplasare cu Inter Blaj, o echipă considerată dificilă. Orăștienii au deschis scorul încă din minutul 3, prin Noja, pentru ca gazdele să egaleze în mi- «jtul 30 din lovitură de la 11 m. Golul vioriei a fost marcat de Avornicesei, în ultimul minut de joc, așa că Dacia s-a întors cu trei puncte. Antrenorul celor din Orăștie, Constantin Nenu, consideră că atuurile cu care elevii săi au învins s-au numit ambiție și dăruire. „Consider că victoria este a întregii echipe, dar dacă portarul Cim- porescu nu apăra 4-5 ocazii mari de gol, altul era scorul” - ne-a declarat tehnicianul. De asemenea, el a apreciat terenul foarte bun de la Blaj, precum și corectitudinea arbitrajului. După cum se vede, revenirea Daciei Orăștie în Liga a IlI-a de fotbal este, până în prezent, de bun augur.

Prima victorie clarăDeva (C.M.) - Mureșul Deva a obținut, ieri, în partida de-acasă cu Transil Tg. Mureș, prima victorie categorică din acest campionat, împlinind astfel dorința antrenorului Gică Barbu de a câștiga detașat. Chiar dacă Barbu nu și-a condus echipa de pe bancă la acest joc, fiind plecat la București pentru examene, devenii, dirijați de secundul Olariu, s-au impus clar cu 3-0, după un joc pe care l-au controlat destul de autoritar. Lintaru (26) a deschis scorul din penalty, după ce tot el a fost împins în careu. Apoi, jocul a fost destul timp pe muchie de cuțit, devenii ratând enorm, iar oaspeții fiind uneori periculoși pe contraatac. Mureșul s-a desprins pe final, când același Lintaru (82) a marcat cu un șut din careu, după o minge respinsă de apărarea adversă, iar Bițiș (85) a stabilit scorul final, după o cursă de peste 40 m.

Dorinei Munteanuapel către jucători să nu considere că meciul cu Jiul e o ocazie de revanșă după acel 1-5 încasat sezonul trecut la Petroșani. Vreau să înțeleagă că trebuie să trăim doar în prezent. Afirm din nou că se poate câștiga un campionat cu victorii la echipele așa-zis mici”, afirma Dorinei Munteanu.
Joc cu gândul la victorieHunedoara (V.N.) - în e- tapa a Vl-a a Ligii a Il-a, Corvinul 2005 Hunedoara întâlnește pe teren propriu, astăzi, pe ocupanta locului secund al clasamentului Seriei Vest, FC Caracal. Așadar, din acest punct de vedere, hunedorenii nu vor avea deloc un meci ușor. Acest lucru îl recunoaște și antrenorul Romulus Gabor, care ne-a declarat: oaspeții noștri formează o echipă muncitoare și arțăgoasă care nu degeaba a ajuns pe locul 2. Cu toate acestea, noi vom juca la victorie și sperăm să ne-o apropiem

încă din prima repriză. Mă bazez pe toată echipa mea, dar mai ales pe atac, pentru că vrem să facem un joc ofensiv”. Gabor a mai precizat că tot lotul este valid și că speră la victorie. Să mai spunem că din cinci partide, oaspeții au trei victorii și două înfrângeri. De asemenea, au marcat cel mai mare număr de, goluri până acum, 9, la egalitate cu Dacia Mioveni și... Corvinul, care se află acum pe locul 10, cu o singură victorie și trei meciuri egale. Partida începe la ora 11.

TbMMrtjodMMt
în perioada 29 august-29 septembrie, cautft-țiecfiipă ^pentru că 

UBER să joci fo i h u ...

Ești talentat ca finuJist șl vrei să te și distrezi alături de prietenll tăi 
CIA \\ I l l. LIBER îți oferă șansa de a-ți petrece împreună F

cu gașca ugyek-end bestial la hotel AEEXANDRA MM^i-Băl
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“EȘTI LIBER SĂ JOCI FOTBAL!” la adresa redacției din Deva, 
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PE SCURT
i'j hi Ui ii t*i t i't i j i i i i 1 i 3 i i 4 i » t i i t t i * i f 4 i i• Medalii. Halterofilii români au cucerit 4 medalii, două de aur, una de argint și una de bronz, în primele zile ale Campionatului European rezervat juniorilor de la Palermo (Italia), în perioada 5-10 septembrie. Performera de până acum este Roxana Cocoș, categoria 58 kg, medaliată cu aur. (MF)

România - în semifinalele CE

Mutu neagăBucurești (MF) - Atacantul Adrian Mutu a declarat, vineri, că nu ] este adevărat că ar fi lovit un angajat al unui restaurant din Con- j stanța, așa cum a scris ; presa locală. „Nu s-a i întâmplat nimic, nu este adevărat că l-aș fi lovit. La terasă nici măcar i dispută verbală nu se i poate numi, el a venit î să facă poze, eu i-am zis i să nu mai facă, el mi-a i răspuns, iar apoi totul s- ; 
a încheiat. Apoi, era pe I la hotel, i-am dat un tri- i cou și asta a fost totul, i N-a fost în cameră la mine. Ca de obicei, se face din țânțar armăsar, j așa cum se întâmplă cu i toate când vine vorba i de mine”, a spus Mutu. în presă a apărut infor- ; mația că Adrian Mutu ar fi lovit săptămâna i trecută un angajat al i unui restaurant din i Constanța, incident care I ar fi avut loc în camera i fotbalistului. .----

<

F. Beckenbauer
(Foto: EPA)

Candidat
Frankfurt (MF) - Fos
tul internațional 
Franz Beckenbauer a 
anunțat, vineri, în 
cadrul congresului 
extraordinar al Fede
rației Germane de 
Fotbal (DFB), că va 
candida, în 2007, 
pentru un loc în 
Comitetul Executiv al 
FIFA, informează 
AFP. „Voi candida 
în ianuarie 2007 
pentru un loc în 
Comitetul Executiv al 
FIFA. Voi fi onorat să 
reprezint fotbalul 
german și european 
în cadrul FIFA dacă 
voi fi ales", a spus 
Beckenbauer, dublu 
campion mondial, ca 
jucător în 1974 și ca 
selecționer în 1990. 
Beckenbauer i-ar 
putea succeda astfel 
lui Gehrard Mayer- 
Vorfelder în Comite
tul Executiv al FIFA, 
în calitate de repre
zentant al UEFA.

■ Poloiștii români și-au 
egalat performanța din 
urmă cu 13 ani, de la 
Sheffield.București (MF) - Naționala de polo a României s-a calificat, joi, în semifinalele Campionatului European de la Belgrad, după ce a învins în sferturi reprezentativa Italiei, cu scorul de 10-9 (4-4, 2-5, 1-0, 3-0).Marcatorii echipei României au fost Iosep și G. Georgescu, cu câte 3 goluri, Matei (2), Kadar și Dina (câte unul).România și-a egalat astfel performanța înregistrată în urmă cu 13 ani, la Campionatele Europene de la
Holyfield va boxa din nou
■ El și-a propus să 
devină primul pugilist 
care cucerește de cinci 
ori centura greilor.New York (MF) - Americanul Evander Holyfield, fost campion mondial la categoria grea la box, care va împlini 44 de ani în luna octombrie, va urca din nou în ring pe 10 noiembrie, la San Antonio (Texas). El urmează să-l înfrunte pe portoricanul Fres Oquendo.Evander și-a propus să devină primul boxer care cucerește de cinci ori centura cu diamante a greilor înainte de a renunța definitiv la box.

Andrei Bușilă - un nou șut spre poarta italienilor (Foto: epa)Sheffield. Actualul antrenor Hagiu, a fost desemnat a- al naționalei României, Vlad tunci cel mai bun jucător al

Evander Holyfield (Foto: epa)După cum se știe, pugilistul 1- a învins, în luna august, pe compatriotul său Jeremy Bates, prin KO tehnic în repriza a 2-a, în primul meci disputat de fostul campion la 21 de luni după ce își anunțase retragerea din activitate. în memoria iubitorilor boxului, americanul a rămas 

după celebrul meci cu Mike Tyson, în care l-a învins pe „Iron Mike”, după ce acesta i- a smuls cu dinții o bucată din ureche.Holyfield are în palmares 39 de victorii, 2 egaluri și 8 înfrângeri. în ceea ce-1 privește pe viitorul său adversar, Fres Oquendo este mai tânăr cu 11 ani, a luptat de două ori, fără succes, pentru titlul de campion mondial. Este vorba de anii 2003, când a fost învins de americanul Chris Byrd, și 2004, când a pierdut în fața portoricanului John Ruiz. Mai trebuie spus că el are în palmares 26 de victorii (16 înainte de limită) și 3 înfrângeri.

turneului. în urma acestui rezultat, naționala României va întâlni în semifinale Serbia, vineri, de la ora 19.00. în cealaltă semifinală a competiției se vor întâlni Spania și Ungaria. ;Italia va evolua pe^u locurile 5-6 în compania Greciei, partida fiind programată sâmbătă.. Finala mică și finala mare vor avea loc duminică, în ultima zi a Campionatului European de la Belgrad.Poloiștii români sunt calificați direct la turneul final al CE din 2008, care va avea loc în Spania, la Malaga. De asemenea, România are asigurată și calificarea directă la CM din 2007, datorită clasării pe locul 6 la Cupa Mondială.
în finalăBucurești (MF) - Sportiva Steluța Duță s-a calificat în finala categoriei 46 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de box feminin din Polonia, unde o va întâlni, sâmbătă, pe reprezentanta țării gazdă. Steluța Duță și-a asigurat, astfel, cel puțin o medalie de argint la CE. Delegația României a mai obținut două medalii de bronz la competiția ce se desfășoară în această săptămână la Varșovia, prin Adriana Hossu (86 kg) și Lidia Ion (50 kg), care au fost învinse în semifinale.Jj _______________________ 'j
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UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
anunță Înscrieri la petroșani și deva

CONCURS DE ADMrTERe PB BAZĂ DE DOSAR

Nr. 
ort.

Domeniul de studii de licență, 
forma de învățământ fi durat» 

studiiloi
Specializări

Cifre de șccjiaraare peUrttversitae CRirERil DE SELECIIF

1 Metili generala sie absolvire 
a liceala - a» cfenctere ăe 50% 
taimeaia Ssatâ a ccnctipuM de 
admitere.'
2. Media exameniwui de
bacalaureat ■ cu a poncțși® ds 30 
% m firralâ a cmojfsuhji

3. Media la maiemaiKâ in toți 
arau de feceu in care s-a studtat 
ac&ăstft (Șapfînâ - a o pondere 
de 20; țfc în wreap thaâ a 
conmmjnrde admitere
* ln loc de media la 
matematică se a in considerare 
media la sociotogieeconomie 
am ’"ti anti de liceu în care s-a 
studiat această disciplină - cm o 
penddfe cte 20 % in media finală 
a cotcuoMu de acMtere. ■

fioânțaie

begeî
wt®4l 

ziflD

1 ■ Caicuiaw-are șl tehnologia 
informației zi 4 ani Calculatoare 29

2 Inginerie energetică < zl. 4 am Ingineria sistemelor etectroene^etice - 20
3 ingineria transporturilor zi 4 art . togWfe transfwrturtor și a traficului - 20
4 inginerie geoiogrcă zi. 4 ani Geologia resurselor miniere 22 15
5 Ingineria meniului zi 4 ani toginfSfo protecția mediului în industrie - 26
6 Inginerie șl management zi jf am îngmdrte economică în domeniul mecanic 3 20
7 Mine Petrol și Gaze a 4 am Inginerie miniesâ

23 40Topografie minieră
8 Finanțe ID. 3 ara Finanțe și banei - 71/200
9 ContaMate. 1DS 3 w Contabilitate șl informatică de gestiune 4 55/8010 Management IO. 3 ani Management 2 85/20211. . . Administrarea afacerfortiD, 3 ani Economia comerțului tuns mulul și serviciilor - 57/61
12.: Sscotogie* O 3 ani Sociologie 4 52/44
13 ' Asteten<sociâiăs>.,, IO 3 ani Asistență socială 1 - 44/47
14 științe administrative IO' 3 ani Administrație publică “5“ 44/73

11-17 septembrie - înscrierea candidaților # 19 septembrie - afișarea rezultatelor • 19 - 21 septembrie NOTĂ: Activitatea de învățământ la Deva se va
- depunerea contestațiilor O 21 septembrie - analiza contestațiilor *19-23 septembrie - depunerea organiza numai pentru domeniile la care au fi '

documentelor originale de către candidații admiși pe locurile finanțate de la buget, care doresc să'beneficieze de declarați admiși un număr minim de 20 de
acestea și care au în dosar copiile documentelor de concurs; - plata taxei de înmatriculare șl înmatricularea studenți, în funcție de opțiunile candidaților.

tuturor candidaților admiși; - plata a 300 lei din taxa de școlarizare (numai pentru candidații admiși £
cu taxă); - restituirea dosarelor candidaților respinși * 24 septembrie - afișarea rezultatelor finale ale concursului. ®

înscrierea candidaților pemtru admiterea 
și desfășurarea activităților de învățământ vor fi la: 

- Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru domeniile prevăzute la pozițiile 1*7 (cursuri de zi);
- Grup Școlar “Grigore Moisil” Deva pentru domeniile prevăzute la pozițiile 8*14 (cursuri la forma de învățământ la distanță);Str. Tiu Maiorescu nr. 28, Deva, județul Hunedoara

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
LA URMĂTOARELE ADRESE 

| Șl NUMERE DE TELEFON:
Fax: S» .

24. Deva. județul Hunedoara 
■W 0254- 2S?28ftZZKSfc'

RECLAMĂ
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Vând ap. 2 camere (03)

j • cu garaj, zona Micro 15, semidecoman
date, et L Retain la telefoanele 0741/122764 
sau 0741/19206. (nr. 10/31082006)

• et 1, faianță+parchet laminat în bucătărie, 
pardoseală în camere, balcon închis, strada 
Cioclovina (zona Astoria), preț 750 mii. lei. 
Telefon 0722/699920. (T)
• in Ilia, îmbunătățiri, informații la tel. 
0729/128429 sau 0729/633121. (T)

• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări, 
apă gaz, preț 1.250.000.000 lei, tel. 0254/223336 
CT). r‘.
• decj'Mi 2, zona G. Enescu, parchet, balcon, 
ST 56 mp, contorizări. Preț 120000 RON neg. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, parchet, GR+F, balcon 
închis cu termopan, et 3, zona Bălcescu, preț 980 
mii. neg. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, contorizări, balcon închis, multiple 
îmbunătățiri, zona Gojdu, preț 86000 RON, neg. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• circuit CT, parchet, balcon închis, et 3/4, zona 
Bălcescu, preț 97000 RON, tel. 0740/210780, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Astoria, balcon. st= 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• luliu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, etaj 3, gresie, faianță, parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalica, preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona 1 Decembrie, cu vedere la stradă, fără 
modificări sau amenajări, etaj 2, balcon de 9

’tri, parchet, contorizări, ocupabil repede, 
jent, preț negociabil, tel. 0745-302200,0788- 

165703. (A4)
• 70 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie faianță, 
multiple avantaje, preț 145.000 ron, negociabil, 
tel. 0745-302200,0788-165703. (A4)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788- 
165702,232808. (A4)
• zona Șt Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă, balcon, 
parchet, contorizări, vedere în 2 părți, preț 85.000 
ron, negociabil, urgent, tel. 0723-251498, 0788- 
165-’* *'^.(A4)

• zb»-- Pieței centrale, bloc de cărămidă, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie modificată, 
interfon, zonă liniștită, ocupabil imediat, preț 
negociabil, tel. 0745-302200,0723-251498. (A4)
• sir. Decebal, zona pieței, modificat, cu balcon 
mare, centrală termica, termopan, parchet 
gresie, faianță, stare foare bună preț 125.000 
ron, negociabil, urgent, tel. 0723-251498,0745- 
302200. (A4)
• etaj 1, zona Ulpița, intrări separate, balcon 
închis, mici modificări, centrală termică 
parchet, gresie, faianță aerisire la baie, ocupabil | 
azi, preț 125.000 ron, negociabil, tel. 0788-165702, 
0723-251498. (A4)
• cu intrări separate, str. Zamfirescu, parchet, 
balcon închis, termopan, apometre, gaz-2 focuri, 
repartitoare, preț 115.000 ron, negociabil, tel.

• casă din cărămidă 4 camere, curte și grădină 
Ostrov, tel. 0742/056502. (nr. 8022605).
• nouă Deva-Pietroasa P+E+M, SC 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătărie, garaj, 
centrală termică teren 400 mp, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central, Devă totul nou, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță centrală termică, canalizare, 
apă teren 600 mp, livadă, preț 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 la două 
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)
• în 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 (A8)
• 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
ciabil, 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. lA8)

'•'3-251498,0745-302200. (A4)
- Ju intrări separate, zona Bălcescu, etaj 1, 
parchet, balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, ocupabil pe loc, preț 84.000 ron, 
negociabil, tel. 0723-251498,0745-302200. (A4)

• decomandate, zona Decebal-piață etaj inter
mediar, superamenajăt, termopan, centrală 
termică, se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160.000 ron, negociabil, tel. 0723-251498, 0745- 
302200. (A4)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță parchet, st 65 mp. 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță, 
parchet, balcon cu cămară, baie modernă, Ăl. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare. balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)
• 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 negi, 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 circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu, preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776, (A9)
■ dec, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg., tel. 
231800; 0723/619177. TA9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, zona Gojdu. piață Mărăștl, Dacia, 
decomandate sau semidecomandate, se oferă 
prețul pieței, tel. 0745-302200, 0723-251498, 
232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• închis in termopane, lângă BRD, 90 mp, 42000 
euro, tel. 0745/253413. (T)

• proprietar, Deva, zona Zamfirescu, 
parter, decomandate, balcon închis, beci, 
contorizări, preț 13500 ron, relații la telefon 
0741/985970 sau 0744/333516. (nr. 
7/044)93006)

• semidecomandate, zona Gojdu, et. 1, bloc 
cărămidă, parchet, contorizări, 2 balcoane, 
vedere în două părți, preț negociabil, fără inter
mediari, tel. 222327,223132. (T)
• dec, ultracentral, et 3,2 băi, 2 balcoane, CT, 
garaj. ST 90 mp, preț 56000 euro. Tel. 
0726/710903.(Al)
• urgent, dec, balcon, parchet contorizări, 2 
focuri de gaz, et 3, zona Progresul, preț 48000 
euro neg. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, 
contorizări, zona Micro 15, st 80 mp, preț 113.000 
RON neg., tel. 0740/210780,0726/316796. (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 Liceul Auto, bloc de cărămidă etaj 1, 
decomandate, fără modificări, balcon mare 
închis, parchet, faianță bine întreținut, ocupabil 
repede, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0723 
251498,0788-165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, ocupabil repede, zona Astoria, 
preț 95.000 ron. negociabil, tel. 0745-302200,0788- 
165702. (A4)

• zona piață, decomandate. 2 balcoane, 
centrală termică, termopan. gresie, faianță 
parchet, amenajat, boxă, acces uscătorie. preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 232808. (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică parchet, gresie,-faianță, bine 
întreținut, ocupabil repede, preț 62.000 euro, 
negociabil, tel. 0723-251498,0788-165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, bloc de cărămidă, deco
mandate, modificări, balcon mare închis, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
62.000 euro, negociabil, tel. 0723-251498, 0788- 
165702. (A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță, balcon închis, beci. Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688'. (A5)

• 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)
• 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)

• 34 camere, cu sau fără amenajări, indiferent 
de zonă sau etaj, se oferă preț bun, evaluare la 
vedere, urgent, tel. 0745-302200, 0723-251498, 
232808. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, Gojdu, et.l, 100 mp, renovat occidental, 
CT, termopane, ușă metalică, totul nou. Tel. 
215212. (Al)
• dec, et 1, zona Carpați, st 100 mp, contorizări 
complete, 2 băi, preț 52000 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• in zona Banca Transilvania, dec., et.2, parchet, 
gresie, faianță, CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (A7)
bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 euro; 
neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• in Dorobanți, parter înalt, dec, bucătărie 
modificată, 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268.830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică, 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• irgent, zona Mârăști, 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, thodrficat modern, 
mobilat, preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, centrală termică, 130 mp, 6 
balcoane, scară interioară Pret 240.000 RON, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

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

• casă tip vilă în comuna Cârjiți-centni, 
asfalt și pământ aferent Relații la telefonul 
0269/561771. (nr3/04D92006)

• la Dobra, pentru 2 familii, Str. Zorilor, nr. 
2A, anexe, teL 283350, după ora 20.00, preț 
13 miliarde, preț negociabil, (nr. 
3 06.092006)

• Stretea, lângă Dobra la 2 km, casă nouă 3 
camere, bucătărie, antreu, grădină 38 ari, 
1,1 miliarde, preț negociabil, relații ia 
telefon 0254/283350, după ora 2030. (nr. 
2/06.092006)

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 căulați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

/ CUVÂW |

• 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)
• 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.(49)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

• cabană din lemn, cu baie și fosă septică și 
1800 mp teren, în Deva, zona Roci (prelungirea 
Vulcan). Tel. 0720/400439. (T)

Vând garsoniere (19)

• în zona Liceului Pedagogic, 40 mp, 500 mii., tel. 
0745/253413. (T)
• urgent, decomandate, 32 mp, etaj 2, lângă
Poliția Nouă 700 mii., negociabil, tel. 
0745/253413. (T)
• irgent, dec, confort 1, balcon, parchet GR+F, 
zona Bălcescu, preț 820 mii., neg. Tel. 
0742/019418 (Al)
• dublă superamenajată bucătărie mobilată 
parter, Dacia. Preț 62000 RON. Tel. 0740/210780. 
(Al)
• semidec. contorizări, repartitoare căldură 
parchet laminat, balcon, zona Kogălniceanu. 
Preț 72000 RON neg. Tel. 0740/210780, 
0726/316796. (Al)
• dublă decomandată parchet, gresie, faianță 
igienizată bine întreținută zona Gojdu, 
ocupabilă azi, se accepta și credit ipotecar, preț 
73.000 ron, neg., tel. 0745-302200,232809. (A4)
• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță, apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună ideal pt. investiție, închiriere, preț 66.000 
ron, negociabil, tel. 0723-251498 232808 (A4)
• zona Gojdu, contorizări, parchet faianță
suprafață 26 mp, ocupabilă pe loc, preț n-°°° 
ron, negociabil, tel. 0788-165703.232809. (A4) ■

• dec, zona M. Eminescu, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208. 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• zona Mioriță 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)
• h zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• ki zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dea, parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dea, balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• confort t 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 68000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Daciă preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• cameră bală contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandate, ttăi baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400, 0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, parchet laminat contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj ă contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț65.000 ron. neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228 (AS)

Iiirr

I

232 HC-S

RECLAME

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

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866

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

< 223400
< 0723/020207
4 0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdslink.rp

aproape de tine...”
e-mail: casabetania@rdslink.ro

NORA

TdAutlMraUM

AICI POATE
FI RECLAM*

AGENȚIA IMOBILIARA ♦y*  Garant Consulting
11 ani de experiență

.J*  Garant Consulting
, .țț anj experiență

Din multitudinea de agenții imobi
liara care funcționează In municipiul 
Deva, se detașează prin seriozitate și 
vechime cea care se numește 
GARANT CONSULTING.

Pentru a afla mal multe amănunte 
despre activitatea acesteia neam 
adresat domnului tag. Călin Bălan, 
administratorul unic al SC Garant 
Consulting SRL.

- ffl primul rănii vă rog să-mi 
spunefi um v-ațj hotărât să intrafi 
tntr-o asemenea activitate si In ce an?

■ Agenția a luat ființă In anul 1994. 
Ideea înființării acesteia s-a înfiripat 
văzând lipsa totală de servicii oferite 
populației în acest domeniu. Spun asta 
mai des că piața imobiliară se 
dovedea a fi un potențial de dezvoltare 
rapidă.

- Cum au fost Începuturile acti
vității?

■ Am început destul de greu din 
două motive. Pe de o parte a fost lipsa 
de experiență în acest domeniu a 
agenților noștri, dta care cauză a 
trebuit să facem, ca să zic așa, o califi
care ia loeul de muncă Dar mă bucur 
Să o spun ■ această lipsă de experiență 
a fost suplinită cu succes de entuzi
asmul echipei pe care am format-o și 
alături de care am reușit să ne facem 
cunoscuți in Deva. Iar al doilea motiv 

al startului mai dificil a fost încre
derea oamenilor. Spun asta pentru că, 
în condițiile în care până Ia acea dată 
nu mai existase cineva care să ofere 
acest serviciu Se intermediere, în 
relația vânzător ■ cumpărător, a 
Irebuît să explicăm clienților rolul 
nostru în desfășurarea unei tranzacții 
imobiliare. Spre satisfacția și mândria 
noastră, a mea și a echipei eu care 
lucrez, pot spune că am reușit să satis
face: cererile clienfilor noștri.

- Și care ar S acest rol?
- Pentru a încheia o tranzacție 

imobiliară, trebuie parcurse mai 
multe etape. Primul paș este „identifi
carea" potențialului client (vânzător, 
cumpărător sau chiriaș), precum și a 
necesităților acestuia, clasificate In 
funcție de localitate, zonă, tip de 
imobil sau preț. Urmează prezentarea 
imobilelor oferite spre vânzare sau 
închiriere aflate în baza de Sate a 
agenției. O dată ce agenții noștri au 
reușit să stabilească un consens între 
cele două părți implicate in tranzacție, 
urmează verificarea, de către biroul 
notarial cu care colaborăm, a actelor 
necesare tranzacției (act de propri
etate. adeverință fiscală etc.). Ultimul 
pas este, desigur, încheierea 
tranzacției.

Știu că agențiile imobiliare percep

n anumită tară
Intr-adevăr, la Încheierea 

tranzacției percepem un comision de 
2,5% din valoarea acesteia.

■ Cum reușiți să răspundeți do- 
rintelor clienfilor?

■ Avem o echipă de agenfi imobi
liari care, datorită experienței acumu
late de-a lungul anilor, pot răspunde 
diverselor solicitări ale cliențflor. 
Astfel, doamnele Ghifor Viorica și 
Kîrkoșa Anamaria au 10 ani și 
respectiv 7 ani vechime în acest 
domeniu.

Die asemenea Pîrlea Alex (5 ani), 
Iliescu Rodica (4 ani), Moldovan 
Cristina (2 ani) și Vasilniciuc Elena (3 
ani vechime) sunt agenți imobiliari 
care lși desfășoară activitatea în 
cadrul agenției.

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp!

AGENȚIA IMOBILIARA

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR 

A TESTA T Șl LICENȚIA T
Deva, bd. luliu Maniu, bl.CI, parter 

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004. 

www.prima-invest.ro

http://www.casabetania.rdslink.rp
mailto:casabetania@rdslink.ro
http://www.prima-invest.ro
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SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5
■ TAMHAHH PVC Șl ALUMINIU HTOHLI REHAU
■ MAM TIRMOPAN > 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 (62582)

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL
POZE IMAGINI
GRAFICA • SIGLE

330025 • D e vag
Str. 1 Decembrie 27S 
Tel./Fax : 0254/213510“ 
e mail : stamprod@rdsbnk.ro

î - i J -1
Stamprod

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada
01.09 -30>l 1.2006
ini Intel / fus. 0254/249,11l£ 

telefon. 0254/249.175 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ Prin H.G. nr. 916/11 august 2005
Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

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

e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

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

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
Ia absolvire

Stiinte Administrative Administrație publică 75 3 ani . 1.400 Licențiat în Științe 
Administrative

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

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing
Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candidaților li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții veniți prin transfer în anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Afina Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

o ganonteri dec, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 95.000 
RON neg, tel. 23.™u: 0740/317314 <49)

Vând terenuri (21)

o z * ™d, extravilan de 6000 și 24700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg lângă Canton. Acte în 
regulă, titlu și CF, negociabil, tel. 212272 sau 
0723/732560. CD j
o Hravfiin, ST 3800 mp, FS17 m, în Băcia, toate 
utilitățile, preț 3500 euro, și teren ST 1000 mp, FS 
34 m, în Deva, prelungirea Vulcan, tel. 
0722/161644. (T)

o In Sântandrai, suprafață totală 2400 m, 
partfcidar, proț ncgocsabL Beta» ta teteten 
0254/867» SUI 0729/03W7L Zțr. 
3/MM2005) T

o ofer 25 hectare cultură de ponxnh pentru 
siloz. Reiați la tel 0745/468766 sau 
0043 262021671 oara. (nr. 5/0L09JD06)

United Pan-Europe Communications, lider european in 

industria de telecomunicații în bandă largă furnizând 
servicii de informare, comunicare și divertisment,SC 3F Graal SRL

Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. G1 .op 6 
tel/fax.0254/234.125 .

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPETĂR1E
-ELECTROZI. SCULE, UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

ANGAJEAZĂ ADMINISTRATOR REȚEA

TEAM CONSULTING
s»»2M/vr.M»r>it«r»3»3Sf,rin»ih

On, M»ea . «p. pjrtfr. CSI SWVSS.Î

Training
Tsvaluara
Asislenla
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)

Responsabilități:

■ Administrează rețeaua de calculatoare la nivel local 

■Crețrază si întreține soluțiile care asigură securitatea 
rețelei de date: intrusion, detection, antivirus protec
tion, firewall

■ AdgurS întreținerea Haitiware a serverelor, stațiilor 
de lucru și a echipamentelor de rețea

■ Asigură suportul II pentru celelalte departamente 
ale firmei

■ Administrează și gestionează aplicații IT

Cerfofe,
■ studii superioare oe specialitate (automatică. Infor
matică, electronică) sau an terminal

■ cunoștințe operare șl administrare sisteme Windows 
XP/2000/2003 - DNS, email, firewall, web

S.C. mKTEHER LEGfâ SRL DEVA

■ cunoștințe comunicații de date: protocoale TCP/IP, 
adresare IP
• cunoștințe utilizare Microsoft’ Office (Artess, Excel, 
Word)
■ cunoștințe SQL și programare web PHP, ASP

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

Oferim:

■ pachet de recompensare motivant

• cursuri tehnice de perfecționare și de pregătire în 
domeniu

Candidași sunt rugați să trimită un CV șl o scrisoare 
de Intenție până în data de 20 septembrie 2006 la 
adresa:
UPC-Astral, Deva, 8-dul Decebal, bl. R, parter, fax 
0354-100200 sau email: resurseumaneftupctm.ro

(62603)

o intravlan, Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp/parcelă, FS 22 m, facilități, preț 20000 
euro parcela, tel. 0722/564004. (Al)
o zona Rest Pacific, ST 7000 mp, FS 15 m, preț 15 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
o intravlan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
o 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)
o intravlan 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)
o 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)
o krtraylan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
o intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravian, 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)
o DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8) 
o DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă, ga 
curent, certificat urbanism, avize, preț 3i 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8) 
o Intravlan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288 
(A8)
o lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288 (A8)
o zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă, 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288 
(A8)
o DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m. preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8) 
a zona Icee, 30 parcele cu st 600 mp, f< itA* 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociat fitl. 
0745/786578 (A8)
o intravlan ki Deva, zona Zăvoi, S 800 mp, FS 18 
m. utilități în zonă, preț neg., tel. 231800, 
0745/511778 (A9)
o S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9) ______

Cumpăr teren (22)

o intravlan, la șosea, 5 hectare, Deva sau împre
jurimi, plata imediat tel. 215.212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

Tel. 0765-243768 0788.189.103

©
•înființează societăți comerciale în numai zece zile 

asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.
(59807)

o Deva, P+l, 150 mp+teren, 2 garaje, central’ — 
termică, canalizare, apă, gaz, preț 82000 eur< 
tel. 0722/564004 (Al)
o amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
o IncNriez restainnt de lux, zonă retrasă, vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
o 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)
o vând ki 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)

COTARI 
CONTABIL- ANGAJEAZĂ 

CONTABILITATE PRIMARĂ

Restauram 
Construcții civile și indusf riale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț ele cirac amice

Vând alte imobile (27)

CERINȚE: 
-cunoștințe minime de

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

-salariu motivant.

CONTABIL- SEF
CERINȚE:
-experiență în domeniu mln.S ani; 
"Cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motivant;
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică

- materialo POS {undo cote cazul)
■ praeodura do laneare a contanrifior, program do lucra, penoanâ do contact
Firmele ralocționata rar fi uonta etate, ao ra nagoda contractai cadra da furnizare *■ In funcția da dale daachidaril compiaoadui ao ra
« . - - - I 1 - - t. *1 VQftfTrafw CvKXWrurDC ftuCnrO.

Mapa ao ra dapuna Io biroul odminiitraiFr din hotel, la damiaol, do luni pAnd vinari Wra orala: 09.00-17.00.
Porvoand do uoitoct: Manager Complex ■ K&zran Mure», tal- 0723/5*6.161.
Email: iporpțillrarran20O*ăyd>oo,com, ragran-muratOhctel-aerniixirajo

o vând loțde casă, în Leșnic, pomi fructiferi, viță 
de vie, gaz la poartă, pe DN 7. Informații la tel. 
0729/128429,0729/033121.  (T)

imobile chirii (29)

(62270)

Rel la Tel.: 0723M00 636 sau 0254/772 221 (59656)

o 2 apartamente de 3 camere, mobilate, 
centrală termică, lângă Poșta veche, 200 euro, și 
lângă Peugeot 250 euro, tel. 0745/253413. (T)
o 200 mp, teren, Deva, Str. Cemei, nr. 10, pentru 
garaje, depozit etc. tel. 0723/288282. (T)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! ^multimediaR

■ contjuiutati informatizata

■AUTOCAD 20 țl 30

• ADMINISTRATOR REflLE

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
£-mail: office (3Mlm.ro
Site: www.iim.ro Deva, Aleea Viitorului» Nr.2 

(tângă Crucea Roșie) 
(56970)

TRANSPORT PERSOANE WaMflte 
România - Italia * Franța • Spania o «j de McDonald's

M 0254/234717, 
0742/030201,0749/551299 

a euro dus 

euro du$4ntors* 15 rile, 

m euro dus-mtors- 90 zile I

sa

Prtkfrantcnzide la 0254/220.^19 pentru programul tâu perso- 
nalizat și bctwfkkzt de 15*1 reducer».

-ANGAJEAZĂ In regim de colaborare 
maseur, masieuzA șl ct»m ettcea nA 
calificați, cu expenențl In masajul 
antlcelulttic, de relaxare *1 de între
ținere.

SE OFERĂ: - poalbliitlți da că|Hg 
atractive

- program ftexlbll
- mediu de lucru plăcut o

5 
Tel : 02UI 22001» 8

Bvd, IULHJ MAN IU M. L3 «UtTlR

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 ~

mailto:stamprod@rdsbnk.ro
http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
mailto:anazsok@smart.ro
resurseumaneftupctm.ro
3Mlm.ro
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Decese (75) Comemorări (76)
parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și In județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

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

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.

Cu adâncă durere în suflet Emi și Luiza aduc un
ultim omagiu celei care a fost o deosebită prietenă și 
colegă de serviciu

FLORICA TULBÂCEAN
Dumnezeu să o odihnească în liniște și pace!

(nr. 1/06.09.2006)

Cu durere în suflet anunțăm pe cei care l-au 
cunoscut pe

MIHUSIMION
pe data de sâmbătă 9 septembrie, ora 9.00, are loc 
parastasul de 6 săptămâni în Simeria, Biserica de la 
Șosea. Vă invităm cu drag.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!Familia
(nr. 1/06.09.2006)

Prestări servicii (72)
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la 
tel. 211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

Un ultim omagiu adus din partea colegilor de la 
Minvest celei care a fost

FLORICA TULBÂCEAN
Dumnezeu să o odihnească în pace! 

Fie-i țărâna ușoară!

■ femeie serioasă, cu experiență, mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase. Ofer și pretind seriozitate. 
Informații la telefonul 0723/851439, după ora 
16,00.

• persoană fizică efectuează lucrări de derati
zare. dezinsecție la prețuri avantajoase (și 
anume: dezinsecție 1 leu mp, deratizare 030 lei 
mp), la orice firme. Relații la telefonul 
0740/163011 (T)

• ofer pe termen lung, apartament 2 camere, 
recent renovat, contorizări, complete, mobilat, 
aragaz, frigider, mașină de spălat TV+cablu, 
chirie și garanție, tel. 0722/779379,212580. (T)
• zona tetecabină, P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară, centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină, ideal sediu firmă sau locuință. Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• Deva, vad foarte bun, 36 mp, occidental, 300 
euro/mp. Tel. 215212. (Al)
• ganonieră, Deva, complet mobilată 80 
euro/lună. Tel. 215212. (Al)
• 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)
• ganonferă, 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, preț 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, 300 
euro/lună, vad foarte bun, telefon 215212. (Al)
• AL Patriei parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică, mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)

• hdiu Maniu. etaj 9. 3 camere decomandate, 
centrală termică, mobilă nouă, amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Sbeiului, garsor'eră mobilată, utilată, chel
tuieli mici iama, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• dec, mobilat și utilat integral, CT, zonă 
centrală, Deva, 200 euro/lună, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Auto românești (36)

o vând autoturism Dacia 1300. Relații la 
telefon 0254/212910. (nr. 6/06.09.2006)

Camioane, remorci (39)

• vând camion (Saviem), autobasculantă și 
remorcă auto 7 tone, informații la tel. 775100, 
776617, sau 0740/703912 (8022604/31.08.2006).

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor II650 și alte utilaje agricole, 
stare foarte bună, preț negodabiL Relații la 
tel 0745/468766 sau 0043/262021670, seara, 
(nr. 5/0L0&2006)

lonescu Comeliu, titular al planului Urbanistic Zonal - Ansamblu 
de locuințe în extravilanul orașului Simeria, aduce la cunoștința 
publicului, că decizia etapei de încadrare, din procedura de 
reglementare conform HG nr. 1076/2004, este cea de adoptare 
a planului fără aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale 
deciziei, se vor transmite în scris, în termen de IO zile calen
daristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, municipiul Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25. (62852)

Domnul Bulz Dorin, cu domiciliul în satul Ociu, nr. 7, corn. 
Vata de Jos, jud. Hunedoara, anunța elaborarea primei 
versiuni a PUZ «LOCUINȚĂ $1 ANEXE GOSPODĂREȘTI" în 
extravilanul salului Ociu, și declanșarea etapei J Încadrare 
pentru obținerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la 
Agenție’ pentru Protecția Mediului Hunedoara, zilnic, între 
orele B și 16.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul 
APM Hunedoara în termen de 15 zile calendaristice de la 
data prezentului anunț.

(62334)

• vând tractor U650, plug nemțesc, stare foarte 
bună, tel. 0722/642648,0254/232380. a)

(nr. 1/06.09.2006)

• pierdut Carnet de Asigurat pe numele Mihu 
Cezar Mihai. Se declară nul. (nr. 1/09.09.2006)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!
Moto-velo (41)

• vând motor electric, 17 Kw, preț nego
ciabil trifazic, relații la telefon 0254/283350, 
după ora 2HOO (3/05^2006)

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

• ofer pislcuțl de 7 săptămâni, ei așteaptă un 
stăpân iubitor. Doritorii pot suna la telefonul 
216004. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând set-motor nou, complet, Dacia 1410, 
fabricație Brașov, preț 380 Ron, negociabil. Tel. 
0723-320-995. (T)

Mobilier și interioare (47)

• regent, diâap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
masă mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 
bibliotecă mare, covor bordo cu medalion 3/4, 
iersan, libliotecă mică, preț avantajos. 

Informații la tel 0723/851439, după ora 16,00.

Pierderi (62)

• pierdut Carnet de Asigurat pe numele 
Dragomir Corina. Se declară nul. (nr. 
5/08.09.2006)

• vând un trunchi de cireș uscat, 80 m lung și 
0,75 m gros și 3 trunchiuri de 1,50 m lung și 035 
m gros, preț foarte avantajos, tel. 212272 sau 
0723/H2560 <D

Citatii (63)

• Numita Manea Liliana este citată la 
Judecătoria Deva, în data de 14.09.2006, în 
Dosarul nr. 2660/2006, având ca obiect divorț, 
(nr. 3/08.09.2006)

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HUNE
DOARA valorifica, conform art. 1 din HG nr. 
841/23.10.1995, doua autoturisme marca Dacia 
1310 L, an fabricație 1996. Instituțiile publice intere
sate se vor adresa pentru alte informații la telefon 
212646; 271198 - secretariat. (62809)

ANUNȚ
FILIALA de Cruce Roșie a județului Hunedoara scoate LA LICITAȚIE 

PUBLICĂ GARSONIERA DIN Simeria, strada Cloșca, bloc 17, parter 
(26,80 mp). Licitația va avea loc în data de 28 septembrie 2006, 

ora 10, la sediul Filialei din DEVA, Aleea Viitorului, nr. 4. Prețul de 
pornire a licitației este de 43.000 RON.

Relații suplimentare la telefonul 0254/226358.

te privește!

Prestări servicii (72)

• Recrutăm muncitori calificați cu carte de muncă 
pentru Germania și Canada, în meseriile de dulgher, 
fierari, tâmplar, termopane, forjori. Telefon nr. 
0742/379056.

(nr. 5/08.09.2006)

Pierderi (62)

• pierdut sau sustras originalul Certificatului de 
înmatriculare la ORC Hunedoara, R2112485 al SC 
HORTINA SA Deva. Se declară nul.

(nr. 2/08.09.2006)

Oferte locuri de muncă (74)

• SRL angajează un gestionar pentru materiale de 
construcții, cunoștințe operare PC, cu domiciliul în 
Deva. Informații la telefonul 0254/220222.

(nr. 6/05.09.2006)

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, 

croitoresei
2. ALIMENTAȚIE PUBLICĂ: set restaurant, gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 

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

3. DEPARTAMENT TEHNIC: electrician, instalator;
4. DEPARTAMENT ECONOMICD-RNANCIAR: contabil gestiune, casier.
5. Asistent Manager Secretară):
6. MedcBFTșl recuperare, klnetoterapeut, maseuri, băieși; -
7. ȘEF DEPARTAMENT MARKETING.
Condiții generale: calificare conform postului, experiență, cazier fără antecedente 

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

la standarde internaționale.
CV-urlle șl scrisoarea de intenție se vor trimite prin fax 0265-328721 sau e-mall: 

trifc—hwwnures.ro
Data limită de trimitere a CV-urilor - 11.09.2006.

Anoani de antaa șefsenldutesune umane BANIAS MAR1NELA-latei. 0365-808811.
(61280)
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LOCALII CUTH POfTALC TOCT
• chioșcul de ziare de langfl Cernit! m;
• chioșcul de ziare din statin de autobuz
Orizont Micro 15:
• ehtațțcul de ziare de lăngA (SaleriHe de Arta
Fornm;
• chioșcul cte ziare de lângă Alimentara Dacia;
• chioșcul elfi zUre intersecția Zamfirescu H
du! !:.)«<johâl
• Cepmmin:
• Cooperativa de consum Dobra;
• Centrul de schimbare a buteliilor llia.

Anunțurile se preiau zilnic, între erele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu ișl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
wwnures.ro
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• Recuperate. Cadavrele a 42 dintre cei 54 de mineri blocați într-o exploatare de cărbuni din estul Indiei au fost găsite, după ce o deflagrație produsă mierctiri seara a ■prăbușit plafonul unei galerii, au anunțat, ieri, echipele de intervenție.• Obsesie. Modelele prea slabe nu vor mai avea voie să defileze la prezentarea de modă madrilenă Pasarela Cibeles (18-22 septembrie), deoarece nu oferă un exemplu bun ■ tinerelor spaniole, a căror obsesie pentru propria greutate le face să ajungă la anorexie.

Va fi gazdă la Oscarun

Imensă Angajații companiei „Pizza- fab- rika” au realizat o pizza gigantică, măsurând șase metri în diametru. Pizza conține locuri faimoase din Rusia realizate din cașcaval. (Foto: epa)

■ Actrița și vedeta TV 
Ellen DeGeneres va fi 
gazda ceremoniei 
Oscarurilor 2007.Los Angeles (MF) - Ediția din 2007 a premiilor Oscar, care va avea loc la 25 februarie 2007, va fi prezentată de actrița și vedeta TV Ellen DeGeneres, au anunțat organizatorii ceremonieii „Ellen DeGeneres a fost aleasă să prezinte a 79-a ediție a premiilor Academiei. Aceasta este prima dată când DeGeneres va prezenta Osca- rurile”, a precizat producătorul serii Oscarurilor, Laura Ziskin.Născută în urmă cu 48 de ani într-o familie de origine franceză din Louisiana (sud), Ellen DeGeneres este gazda emisiunii „The Ellen DeGeneres show”, care este transmis după-amiaza de postul de televiziune NBC.„Atunci când Laura Ziskin m-a sunat, am fost uimită”, a declarat DeGeneres. „Există două lucruri pe care ani vrut

Cea mai 
bătrânăLisabona (MF) - Cea mai bătrână femeie din Europa, portugheza Maria de Jesus, va celebra, mâine, împlinirea a 113 ani în compania nepoților, strănepoților și a stră-strănepoților ei. Maria de Jesus, care s-a născut la 10 septembrie 1893 la Ourem, în apropiere de Fatima, este pe locul opt în topul celor mai bătrâni oameni din lume. Ea intenționează să își sărbătorească ziua în casa în care locuiește împreună cu fiica sa, la Corujo (în apropiere de Lisabona). în Corujo, Maria de Jesus a locuit aproape toată viața, și-a cunoscut soțul - care a decedat la vârsta de 50 de ani - și și-a crescut cei cinci copii, dintre care doi au decedat. Maria de Jesus a lucrat la câmp toată viața și a fost angajată sezonier la Ribatejo.

Lohan (Foto: EPA)

\ Jefuită
i Los Angeles (MF) - 
I Actriței Lindsay 
i Lohan i s-a furat 
î poșeta pe aeroportul 
i Heathrow din Lon- 
: dra, a anunțat 
: purtătorul ei de 
i cuvânt, transmite 
j Reuters. Agentul lui 
î Lohan, Leslie Sloane, 

nu a oferit imediat
: detalii suplimentare 
i referitoare la inci- 
: dent. Cu toate aces- 
; tea, site-ul TMZ.com 
: a precizat că vedeta 
i din „Mean Girls" a 
: reclamat furtul unei 

poșete marca Her-
i mes oficialilor Scot- 
j land Yard-ului.
i Actrița îh vârstă de 
; 20 de ani fusese la 
j Veneția pentru a-și 

promova noul ei
i film, „Bobby".

NASA amână iar lansareaCape Canaveral - NASA a amânat din nou cu 24 de ore lansarea navetei Atlantis. Decizia a fost luată după ce inginerii au descoperit o defecțiune la un senzor de alimentare a motorului principal al navetei. Lansarea navetei, care trebuia să aibă loc ieri, la ora 18.41 ora României, a fost amânată pentru a șasea oară. Miercuri și joi, Agenția Spațială Americană a amânat lansarea din cauza unor probleme la sis
Vineri, ziua hainelor kaki

Noian este un pui de câine Saint Bernard care stă de pază,mândru, alături de mama lui. (Foto: EPA)

■ Ieri, australienii l-au 
omagiat pe Steve Irwin 
purtând haine de 
culoare kaki.Beerwah (MF) - Fanii „vânătorului de crocodili” Steve Irwin, care a decedat luni, au cerut australienilor să omagieze memoria acestuia prin purtarea de haine de culoare kaki. Inițiativa a fost lansată pe Internet, unde fanii lui Steve au lansat scrisori prin care cereau tuturor pasionaților să poarte, vineri, „un obiect de îmbrăcăminte kaki în memoria unui mare om”. Irwin, care avea 44 de ani, filma în* zona Marii Bariere de Corali, intenționând să elaboreze un docu-

Favoriți la Leul de AurVeneția (MF) - „Nuovomondo”, cel mai recent film al italianului Emanuele Cri- alese, s-a alăturat principalelor favorite la câștigarea trofeului Leul de Aur la cea de- a 63-a ediție a Mostrei care se încheie astăzi la Veneția. Până acum, principalii favoriți ai competiției erau considerați regizorii Stephen Frears, Alain Resnais și Emilio Estevez. Pentru premiul de interpretare, favoriți sunt Helen Mirren („The Queen”), Sergio Castellitto - „La stella che non Ce” și Clive Owen - „Children of men”.Cel mai prestigios trofeu al festivalului (30 august - 9 septembrie) și care a revenit în 2005 filmului „Brokeback mountain”, al taiwanezului Ang Lee, va fi acordat în această seară de juriul condus de actrița Catherine Deneuve.

Elena Băguci (Foto: FAN)

lansarea liniei lor de parfum, „Intimate Beck
ham”. (Foto: EPA)

_____________________J

CUVÂț®

DeGeneres (Foto: epa)mereu să le fac în viață, unul dintre ele fiind să găzduiesc Oscarurile și altul să primesc un telefon de la Laura Ziskin, așa că vă imaginați cam ce am putut scrie în jurnalul meu intim”, a spus DeGeneres.în decursul a trei sezoane, „The Ellen DeGeneres show” a primit 15 premii Emmy. Artistă de musicaluri, actriță și autoare de cărți, ea a provocat un șoc în rândurile opiniei publice în 1997, când a anunțat că este lesbiană în timpul, unei emisiuni a lui Oprah Winfrey.
temul de alimentare cu energie electrică.Echipajul, alcătuit din cinci bărbați și o femeie, este pregătit încă de pe 27 august pentru o misiune de 11 zile pe Stația Spațială Internațională. Ei au misiunea de a relansa construcția Stației Spațiale Internaționale, care trebuie finalizată până în anul 2010. Cei șase astronauții urmează să monteze două instalații pentru producerea curentului electric și o antenă solară.

Steve Irwin, un adevărat simbol în Australia (Foto: fan)mentar numit „Mortel Ocean”. El a fost înțepat în piept de o pisică de mare și a murit din cauza acului otrăvit al acesteia.
Prezintă moda la New YorkBucurești (MF) - Top-mod- elul român Elena Băguci se află în prezent la New York unde va participa la mai mult de 15 prezentări de modă ale marilor creatori americani. Vedeta va participa Ia Săptămâna modei de la New York, care se va desfășura între 8 și 15 septembrie. Apoi, Elena va pleca la Madrid, unde va avea mai multe prezentări, între 18 și 22 septembrie. Se va afla
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Ziarul Daily Telegraph din Sydney a anunțat că mal mulți oameni politici australieni au dat curs acestei cereri. Astfel, liderul opoziției 
apoi la Milano (23 septembrie - 1 octombrie) și Paris (1 - 9 octombrie). Tot din acest sezon, manechinul va apărea și în campania noului parfum Donna Karan, pentru care a pozat la sfârșitul anului trecut contra sumei de un milion de dolari. De curând, Elena Băguci a apărut în ediția londoneză a revistei ID Magazine, care îi dedică acesteia un pictorial. 

laburiste australiene, Kim Beazley, a purtat pantaloni kaki, în timp ce șeful administrației regiunii unde locuia Irwin a purtat cravată de această culoare.O rețea australiană de radio (ARN) s-a alăturat acestei inițiative și a organizat operațiunea „vinerea kaki”, în vederea colectării de fonduri pentru fundația Steve Irwin dedicată protecției animalelor sălbatice.John Stainton, producător și prieten al lui Irwin, a precizat că înmormântarea lui Steve Irwin se va face în cadru privat, iar o ceremonie publică va avea loc în termen de două săptămâni, Ia ea urmând să participe între 5.000 și 50.000 de persoane.

Parfum Victoria și David Beckham au fost, joi, la Veneția pentru

TMZ.com

