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Cerul va fi mai mult noros. Sunt posi
bile ploi.

dimineața la prânz seara

Azi, Jurnal TV!

luni înainte de aderarea la UE în gara Ilia vânzătoarea de bilete de călătorie dă restul la lumina lămpașului. /p.3 (Foto: Ina Jurcone)

Ajutorul pentru căldură
Deva (C.P.) - Familiile și persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie este de până la 5 milioane lei vechi vor primi ajutoare pentru căldură. Ajutoarele vor fi acordate prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energia termică. Compensarea se va acorda în funcție de venitul obținut pe membru de familie și va avea valori cuprinse între 10% și 100% din valoarea facturii. Pentru familiile care beneficiază de ajutor social în baza Legii venitul minim garantat compensarea va fi de 100%. /p.3

După aproape doi ani de cercetări o nouă probă vine să completeze „Dosarul Aurarilor" +++ O 
brățară dacică din aur masiv a fost descoperită de polițiștii francezi la expoziția de la Grand Palais 
(foto 2) din Paris +++ Brățara (foto 1) era oferită spre vânzare la prețul de 90.000 de euro

Haitele de câini atacăDeva (M.S.) - Haitele de câini vagabonzi din Deva au început să devină agresive și să atace oamenii. Elena Bozan spune că a avut noroc cu un cetățean care a salvat-o de câini, după ce aceștia au înconjurat-o într- 0 zonă centrală a municipiului. Femeia este nemulțumită că autoritățile nu rezolvă problema „comunitarilor”, /p.3

■ Alături de hunedoreni 
au fost anchetați și Adri
an Năstase, Dan losif și 
Sergiu Nicolaescu.

Deva (T.S.) - Declanșată în urmă cu aproape doi ani, ancheta privind Mafia aurului din Munții Orăștiei este în

plină desfășurare. în acest dosar, în care 15 hunedoreni sunt acuzați de trafic cu obiecte de tezaur dacice, furate din siturile arheologice a apărut, ieri, o nouă probă. Una dintre cele 15 brățări dacice, despre care se vorbea în rechizitoriu, a fost găsită de autoritățile româno-

franceze, expusă în cadrul Expoziției Bienale de la Grand Palais din Paris. Ministerul Administrației și Internelor a informat că brățara, realizată din aur masiv de 24 de carate, cu o greutate de peste un kilogram era scoasă la vânzare pentru 90.000 de euro.

„La această dată brățara de la Paris este singura, din cele 15 date în urmărire internațională, pe care am reușit să o găsim. Valoarea totală a acestora a fost estimată la 1,5 milioane de euro”, declară procurorul de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia, Augustin Lazăr. /p.6

06228 CTYĂHWLIIHR
E Str. 22 Decembrie, rir, 37 A 

(0254) 211275

î 
j
•1

Hai mult* mMÎfli

ufM &

Mașinii autohtone

f

Renault
Mașini da import

* ;3»3%

Skoda # 43,4%

Volkswagen 4* 33,3%
Grafica: Cuvântul liber. Sursa: APIA

Războiul aleșilor continuă
■ PSD Hunedoara cere 
suspendarea din 
funcție a nouă primari 
și opt viceprimari.Deva (M.S.) - Conducerea organizației Hunedoara a Partidului Social Democrat (PSD) a solicitat prefectului județului să suspende din funcție nouă primari de localități care au fost aleși pe listele

PSD, după care s-au înscris în alte formațiuni politice. Este vorba de primarii din Ani- noasa, Petrila, Balșa, Bănița, Baia de Criș, Densuș, Pui, Sîntămărie Orlea și Totești. Reprezentanții Partidului Social Democrat Hunedoara au apreciat că aceștia ar fi încălcat prevederile din Statutul aleșilor locali.„Așteptăm un răspuns oficial al Prefecturii Hunedoara.

în cazul în care acesta va fi negativ ne vom adresa instanțelor de judecată pentru soluționarea cererilor noastre”, a afirmat liderul PSD Hunedoara, Victor Vaida. El a adăugat că filiala județeană PSD Hunedoara a mai cerut vacantarea unui număr de opt posturi de viceprimari, patru de consilieri județeni și 57 de consilieri locali din municipii, orașe sau comune.

Inaugurare
Paroșeni (M.S.) - Grupul energetic nr.4, de 150 MWh, de la Termocentrala Paroșeni va fi pus în funcțiune astăzi, în prezența ministrului economiei, loan Șereș. Grupul a fost reabilitat din fonduri externe și reprezintă cea mai mare investiție din sectorul ter- moenergetic, după 1989.

Tineri prinși
■ Doi tineri au fost 
prinși în flagrant, ieri 
noapte, în timp ce 
furau dintr-o locuință.

Deva (M.T.) - Cei doi au furat bunuri în valoare de 1.000 lei, dintr-un apartament de pe strada Bejan, din municipiul Deva. Oamenii legii au stabilit că, A.B., de 17 ani, și Marius V., de 18 ani, din Deva, au spart geamul de la balcon și au intrat în apartament, profitând de faptul că

în flagrantproprietarul era plecat în Spania împreună cu familia. De aici, au furat o combină muzicală, un DVD-player și un aparat de tuns, bunuri pe care le transportau cu ajutorul a două pături și voiau să le ascundă pentru o perioadă de timp într-un canal.Tinerii sunt cercetați în stare de reținere, urmând a fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, cu propunere de arestare preventivă, pentru furt calificat.
curești. La inaugurare au fost prezenți Jacques Chirac, președintele Franței, Abdou Diouf, secretar general al OIF împreună cu soția sa, și Traian Băsescu, președintele României, împreună cu soția sa. /p.2 (Foto: EPA)
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• Fără acord. UE nu a reușit să ajungă la un acord cu Iranul privind suspendarea programului nuclear al acestuia, în timpul discuțiilor de ieri de la Berlin, dar au fost înregistrate câteva progrese, a anunțat înaltul reprezentant UE pentru Politică Externă, Javier Solana.

Ehud Olmert
(Foto: EPA)

Exclude

Ceremonia oficială de deschidere a sommet-ului la Palatul Parlamentului (Foto: epa) Președintele Jacques Chirac

Sommet-ul Francofoniei la debut

Musharraf știeLondra (MF) - Președintele pakistanez, Pervez Musharraf, a respins informațiile unui raport al serviciilor secrete franceze, susținând că Osama ben Laden se ascunde în provincia Kunar din estul Afganistanului. „Nu este o supoziție. Kunar se învecinează cu provincia Bajaur. Știm că există o serie de militanți al-Qai- da acolo. Am înființat o rețea de informații eficientă. Am deplasat și contingente militare. I-am atacat de două ori acolo. Am localizat și am ucis o parte dintre ei”, a spus președintele pakistanez Pervez Musharraf. Președintele pakistanez susține că beh Laden s-a aflat în Afganistan și a sugerat o posibilă legătură între a- cesta și un lider afgan local, Gulbuddin Hekmatyar.

Pervez Musharraf (Foto: epa)

nego
cierile
Ierusalim (MF) - Pre
mierul israelian, Ehud i 
Olmert a exclus Ieri 
ipoteza inițierii unor i
negocieri cu Siria, a- î
cuzând Damascul că 
este principalul susți
nător al organizațiilor 
teroriste palestiniene. 
„Nu există o bază 
pentru negocierile cu 
Siria, deoarece aceas
tă țară se dedică acti
vităților teroriste per- ;
manente împotriva i
Israelului prin Inter- 1*
mediul Hamas, al 
Jihadului Islamic șl 
Frontului Popular 
pentru Eliberarea Pa
lestinei. Toate aceste 
aspecte indică faptul 
nu putem lua în se- i
rios declarațiile lide- I
rilor sirieni. Siria a i
fost și continuă să 
principalul susținător, '4;: 
ăl organizațiilor tero- '' j 
riște palestiniene", ă i
declarat Olmert. !

Explozie O mașină-capcană a explodat ieri într-o piață populară din Bagdad, ucigând cinci irakieni. (Foto: epa)

■ A început a Xl-a Con
ferință a șefilor de stat 
și de guvern având lim
ba franceză în comun.

București (MF) - Ceremonia oficială de deschidere a celei de-a Xl-a Conferințe a șefilor de stat și de guvern având limba franceză în comun a început, ieri, la Palatul Parlamentului.La sosirea la Palatul Parlamentului, participanții la Sommet-ul Francofoniei au fost primiți de președintele Traian Băsescu și soția sa, Maria Băsescu, împreună cu Secretarul General al Francofoniei, Abdou Diouf, și soția acestuia. Primirea participan- ților la reuniune a durat peste o oră, timp în care șefii delegațiilor fancofone au sosit la interval de un minut.în cadrul ceremoniei de deschidere a Sommet-ului, au luat cuvântul România, în calitate de țară gazdă a sommet- ului Francofoniei, Franța, care reprezintă Francofonia europeană, Burkina Faso, stat 

deținător al președinției în e- xercițiu a Francofoniei, Canada, stat reprezentant al Francofoniei pe continentul american, Laos, țara gazdă a Conferinței Ministeriale a Francofoniei din 2007, Seychelles, reprezentant al Francofoniei în Oceanul Indian, Maroc, din partea lumii arabe francofo- ne, Haiti, stat francofon din zona Caraibe.De asemenea, din partea organizațiilor internaționale au participat la deschiderea oficială președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, președintele Uniunii Africane, Directorul General al UNESCO, precum și Secretarul General al Francofoniei.Azi, programul sommet-ului include, de la ora 9.00, două dezbateri cu ușile închise, prima privind politica internațională, cea de-a doua pentru alegerea unui nou Secretar General al Francofoniei, după care, la 11.30 va începe a doua ședință plenară, consacrată Declarației de la București, stabilirea datei și locu

lui următorului sommet al Francofoniei și adoptării raportului lucrărilor și proiectelor de rezoluții.
Bun-venit în francezăPreședintele Traian Bâses- cu le-a urat bun-venit partici- panților la Ceremonia oficială de deschidere a celei de-a Xl-a Conferințe a șefilor de stat și de guvern având limba franceză în comun, ieri dimineață, conform programului a- nunțat, după care i-a dat cuvântul premierului Călin Popescu Tăriceanu.Președintele român, Traian Băsescu, a subliniat că România este prima țară europeană în afara Franței care a fost aleasă pentru găzduirea unui sommet al Francofoniei și a mulțumit delegaților pentru prezența lor la acest eveniment.După cele câteva fraze pronunțate în limba franceză, șeful statului a declarat deschisă reuniunea și a urat succes participanților, apoi premierul Călin Popescu Tăriceanu a susținut practic discursul 

de deschidere, din partea Ro-. mâniei.
Valoare de simbolPreședintele Franței, Jacques Chirac a salutat, ieri, în deschiderea oficială a sommet-ului Francofoniei, faptul că această reuniune este organizată în România.„Franța este bucuroasă căi’ i-al'XI-lea sommet al Franco** foniei este organizat în România, națiune mare și veche, care a avut legături intense cu limba franceză”, a spus el.Potrivit lui Chirac, organizarea sommet-ului la București, în momentul în care s-a decis aderarea României la U- niunea Europeană, are valoare de simbol.Pacea și viitorul lumii vor „ depinde, în opinia președintelui francez, de „dialogul culturilor”, iar Francofonia are practica acestui dialog.Jacques Chirac a făcut apel către toate statele francofone să ratifice Convenția UNESCO pentru protecția și promovarea diversității expresiilor culturale.

Cere suspendarea violențelor
in prag de anticipate

Varșovia (MF) - Opoziția poloneză a a- nunțat, ieri, că ar putea determina declanșarea alegerilor anticipate prin acordarea unui vot de neîncredere în Parlament guvernului Kadzynski.Sondajele de opinie au relevat faptul că sprijinul pentru executiv este în scădere drastică, iar majoritatea polonezilor sunt în favoarea alegerilor anticipate după ce un apropiat al premierului Jaroslaw Kaczynski a fost filmat în timp ce întreba un parlamentar al opoziției ce dorește în schimbul părăsirii formațiunii sale.Formațiunea aflată la guvernare, Lege și Justiție (PiS) încearcă să construiască o nouă coaliție majoritară după ce a rupt legăturile, săptămâna trecută, cu partenerii săi de alianță din cauza divergențelor privind bugetul. Potrivit Constituției poloneze, pentru îndepărtarea de la putere a unui gu- verm opoziția trebuie să inițieze un vot de neîncredere și să prezinte un candidat pentru funcția de premier, care ar putea apoi organiza noi alegeri.

Ankara (MF) - Liderul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), Abdullah Ocalan, închis de autoritățile turce, a cerut rebelilor kurzi să instaureze un armistițiu, a a- nunțat, ieri, agenția de presă pro-kurdă Firat, cu sediul în Europa de Est, citată de AFP.„Atâta timp cât nu vom fi ținta unei distrugeri totale, PKK nu trebuie să apeleze în mod necesar la arme”, a declarat el avocaților săi.Ocalan se află în detenție în închisoarea Imrali. El a fost condamnat pe viață pentru „separatism” și „trădare”.PKK a decretat mai multe armistiții în trecut, care nu au fost recunoscute de armata turcă. Aceasta din urmă s- a declarat hotărâtă să urmărească toți membrii PKK care au declanșat în 1984 o luptă armată pentru autonomia sud-estului Anatoliei, locuit

Abdullah Ocalan (Foto: epa)în majoritate de kurzi.Pentru Ocalan, noul armistițiu nu trebuie să fie considerat drept o „slăbiciune”, însă trebuie să fie perceput de autoritățile din Ankara drept o ocazie de reconciliere între poporul turc și cel kurd.

Germania ne va ratifica 
la timp TratatulBerlin (MF) - Germania va ratifica în timp util Tratatul de aderare a României și Bulgariei, potrivit majorității parlamentarilor germani din Bundestag, relatează Deutsche Welle.Vicepreședintele Parlamentului german, social-de- mocrata Susanne Kastner, nu crede că procesul de ratificare a Tratatului de aderare a celor două state balcanice va întârzia.„Nu, nu cred că procesul va fi întârziat”, a declarat Kastner, adăugând că a primit asigurări și din partea Uniunii Creștin-Sociale, prin vocea ministrului bavarez pentru Afaceri europene, Emilia Muller, că 

Tratatul va fi ratificat la timp în Legislativul din Bavaria. în ceea ce privește raportul de țară prezentat marți de Comisia Europeană, părerile sunt împărțite între membrii Guvernului federal și parlamentarii germani. Gernot Erler, ministru de stat al Ministerului federal de Externe, s-a declarat mulțumit de analiza Bruxelles-ului.De cealaltă parte, Tho- . mas Silberhonr, purtătorii “ț- de cuvânt pentru Afaceri' europene al grupului creș- tin-social din Bundestag, membru în comisia parlamentară pentru Afaceri europene, critică raportul publicat marți de Comisie.
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(Foto: CL)

• Furt din magazin. Elvis B„ de 19 ani și D. S., de 14 ani, ambii din Lupeni, fără ocupație au fost depistați de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lupeni, care au stabilit că aceștia au pătruns prin efracție în magazinul aparținând unei societăți comerciale din Lupeni, de unde au sustras produse în valoare totală de 1.000 de lei noi. (I.H.)
W--------------------------------

Elena Bozan

„M-au atacat câinii"
Deva (M.S.) - Problema câinilor vagabonzi revine în atenție după ce, tot mai multe persoane, au început să reclame faptul că patrupedele au devenit agresive, s-au constituit în haite și atacă oamenii. „M-au atacat în plină zi, pe Aleea Patriei, în spate la cinema. Eram după o criză de inimă. Am stri- i gat după ajutor și am avut noroc cu un domn care m-a scos dintre câini. Erau cel puțin 15. Viceprimarul Oancea a promis că problema câinilor vagabonzi din Deva va fi rezolvată. Să-i fie rușine că nu și-a respectat promisiunea. Ne ocupăm de statui, dar de cetățeni nu are nimeni grijă. Am ajuns I să ne muște câinii și să cădem în canale”, * spunea Elena Bozan, în vârstă de 66 ani, din Deva, care a ținut să adauge că nu are nimic împotriva animalelor, dar dorește să 1 poată trăi în siguranță.

Replicăîn replică, viceprimarul Florin Oancea, a declarat că aproape 1000 de câini au fost j adunați din oraș, în ultimele trei luni de |. zile. Unii au fost eliberați însă de falșii I iubitori de animale, care le-au dat drumul, din nou, pe străzi, iar câinii au revenit în vechile locuri. „O perioadă a fost liniște. Avem însă informații că în Deva au fost aduși câini și din alte părți, cu dubițele. Continuăm însă să ne facem treaba și să adunăm câinii comunitari de pe străzi, pentru că viața oamenilor este mai presus de orice”, a afirmat viceprimarul.
wwp cm ou

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

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

doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

DA

Vot
SMS 

întrebarea săptămânii: Dacă 

line ar fi alegeri, l-ați vota pe 
-jigi Becali președinte?

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 29 sep
tembrie, ora 24.

Subvențiile pentru căldură
■ Din iarnă, vom avea 
un nou sistem de acor
dare a ajutoarelor pen
tru încălzire.

Clara Păs___________________
clara.pM^MnramAi mDeva - Noul sistem propune compensarea procentuală a facturii pe tranșe de venituri și în funcție de modul de încălzire: sistem centralizat, gaze naturale. Cei care folosesc pentru încălzirea locuințelor lemnele, cărbunii sau alți combustibili vor primi 50 de lei lunar dacă beneficiază de ajutor social. Ajutoarele pentru încălzirea locuințelor vor fi acordate în baza cererilor titularilor. Acestea vor fi însoțite de declarații pe

Beneficiarii subvenției trebuie să facă cerere la primărie (Foto: cl)propria răspundere privind componența familiei, veniturile înregistrate și numărul de camere. Fiecare primărie va decide modul de dis- tribuire/strângere a cererilor și de emitere a dispozițiilor privind cuantumul ajutorului acordat.Primăria Deva a început

deja această acțiune. „Luni vor fi gata tipărite cele 10000 de formulare de cerere/ declarații care le vom da furnizorilor. Beneficiarii ale căror locuințe sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire vor primi, dar și depune aceste cereri, la asociație. Cei care folosesc gazele naturale

pentru încălzire vor ridica documentele de la casieriile Distrigaz și le vor depune la un birou special ce îl vom deschide la Casa de Cultură din municipiul Deva, la etajul III. Ar fi recomandat ca solicitanții să depună cererile completate până la finele* lunii octombrie”,a declarat Elena Ivan, șeful SPLAS. Deva.Alte primării - Orăștie,s Hunedoara - așteaptă apariția, normelor metodologice de aplicare a prevederii legate de acordarea ajutorului de,i încălzire, norme care ar(1 putea fi publicate în Moni-,/ torul Oficial în primele zile ale lunii octombrie. Anul trecut, 19777 de hunedoreni au^ primit ajutoare pentru căldură. I
Procent________________________Venit mediu net lunar (lei)/membru |

100%__________________________familiile care au ajutor social ,
90%__________ 125 și 170 J
80%__________________________ 170 și 210   J
70%________________________________________210 și 250 j

60%____________________________________ 250 și 290    |
50%_________ ____________ ____________ 290 și 345____________________ J
40%________________________________________345 și 390____________________  ;
30%________________________________________390 și 440    |
20% 440 și 500 ;

it

M. 
fi.

ftMIBMHHIHi IWBttlflI - 0«M HatUI«lB
Subvenție Venit mediu net lunar (leigmembru
210 lei până la 125
130 lei 125 și 170
110 lei 170 și 210
90 lei 210 și 250
70 lei 250 și 290
50 lei 290 și 345
35 lei 345 și 390
25 lei 390 și 440
15 lei 440 și 500

Gara Ilia, lăsată în beznă
■ Plata restanțelor la 
curent pe iunie și iulie, 
fără penalizări, a lăsat 
gara Ilia în beznă.

Iha Jurcone_____________ _
lna.jurcone@informmedla.ro

Ilia - Călătorii care trec prin Ilia sunt serviți de anga- jații CFR Ilia la lumina lămpașului. Nu contează ora, pentru că încăperea este atât de întunecată încât nici lumina amiezii nu ajută casiera să vadă tichetele sau să poată da restul. Dacă coboară înserarea, situația este mult mai dramatică: călătorii care vor să coboare din tren în gară nici măcar nu știu dacă au trecut sau nu de localitate pentru că în întuneric nu se vede nici măcar inscripția cu numele stației. Navetiștii din

gară povestesc că în cele două luni de vară când au mai avut curentul tăiat s-au înregistrat două accidente. în primul un bărbat și-a pierdut viața în timp ce trecea linia de cale ferată și de la întuneric nu a văzut că vine trenul. Iar în celălalt unui bărbat i- a fost tăiat piciorul de un tren tot din același motiv ca și anteriorul. „Avem antrenament, spune Viorica Mun- teanu, angajată la sectorul marfă. în vară nu am avut două luni curent. Acum situația durează doar de miercuri. Ar fi fost în avantajul nostru să știm că se ia curentul pentru că ne puteam salva situațiile în calculator. Nu mai putem face o evidență contabilă”. „La impiegații de mișcare situația e alta. Ei au un grup electrogen și au lumină. Din păcate nici pen-
Momente unice în viață
fi publicate fotografiile celor mai recente cupluri, care vor trimite ia 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 
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.

A

61313)

Mirosul toaletei te "ucide" Lucrătorii așteaptă curentul -,<ț tot luat de către Direcția detru ei situația nu e excelentă, pentru cei care trec prin gară tot nu are cine să-i anunțe ce stație urmează și se trezesc de multe ori în altă localitate”, adaugă Silvian Bucur, șef de tren.
Nereguli, mai multeProblemele cu care se confruntă cei care trec prin gara Ilia nu se termină aici. Localnicii spun că apa pe care o beau călătorii în gară este nepotabilă. Probe de apă s-au

Sănătate Publică Hunedoara, însă nu s-a remediat nimic, f Pe lângă aceasta grupul sa-1 nitar ecologic este sigilat. Nu*; l-a folosit nimeni, niciodată, ’tocmai pentru că soluțiile de dezinfectat sunt prea scumpe.p Atunci, călătorul este nevoit^'să apeleze la WC-ul turcesc, insalubru, unde, dacă ai* noroc, poți să nu duci acasă ” vreo hepatită de tip A. Și cică$t ne primesc din 1 ianuarie î® Europa!
Sfătui specialistului

Fitoterapie pentru 
ulcer și gastrită

Farmacist specialist SEPTWIA ȘERBAN
Director al LABORATOARELOR FARES BI0 VITALEste toamnă și cu toții ne pregătim pentru trecerea spre anotimpul friguros. Odată cu aceasta vom trece și de la o dietă bogată în crudități spre alimentația specifică sezonului rece, mai săracă în fructe și legume, mai bogată în alte tipuri de alimente, mai greu de digerat. Este o perioadă importantă, mai ales pentru persoanele cu afecțiuni digestive, cum ar fi ulcerul și gastritele, persoane care prezintă o sensibilitate crescută, asociată chiar eu ușoare reveniri ale bolii. Pentru a preveni aceste recidive, vă recomandăm Ceaiul gastric și Ceaiul U-ulcer și gastrită.

j

I

Este indicat în ulcer gastroduodenal, gastrită hiperacidă sau hiperaciditate. Se beau 2-3 căni cu ceai pe zi, dup mese.

CEAIUL 
GASTRIC este un preparat cu efect de

CEAIUL
ULCER
G ASTRU A este cicatrizam, antiseptic și antiinflamator, și în același timp este stomahic și carminativ, adică inhibă procesele fermentative și resoarbe gazele formate. Este indicat bolnavilor cu ulcer sau gastrită care prezintă în plus și fenomene dispepticesaucolîlice asociate (balonari, gust amar sau acid, tulburări de tranzit intestinal, grețuri, (latulențc). Se beau 3 căni pe zi, între mesele principale.calmare a senzației de "arsuri la stomac" și totodată cicatrizară.

1profesioniștii plantelorI

CONCURS RECLAMĂ

mailto:lna.jurcone@informmedla.ro
mailto:sanda.bocani-ciu@informmedia.ro


COTIDIAN /4vineri, 29 septembrie 2006
1547 - S-a născut Miguel de Cervantes, scriitor spaniol 
(m. 1616). ______ '_________________ ___
1864- S-a născut Miguel de Unamuno, filosof și scriitor 

spaniol (m. 1936). _______________
1912 - S-a născut regizorul italian 
Michelangelo Antonioni. ____________
1918 - Comitetul Executiv al Partidu
lui Național'Român, întrunit la Oradea 
a adoptat declarația privind hotărârea 
națiunii române din Transilvania de a 

se așeza „printre națiunile libere" și de recunoaștere a lui 
ca organ provizoriu de conducere a Transilvaniei._______
1935 - S-a născut cântărețul și compozitorul Jerry Lee
-■wi. _______ __ ____________________ __________ ________

1943 - S-a născut Lech Walesa, fost președinte al Poloniei 
(1990-1995) și lider al Sindicatului „Solidaritatea".
1949 - S-a născut Gheorghe Funar, fost primat al munici
piului Eluj-Napoca._______________________ ' i
2001 - A murit Gellu Naum, poet, prozator și traducător 
(n. 1915),

VREMEA
7°
minim

21°maxim
Cer noros. Ploaie. Maxima va fi de 21°C, iar minima de 7°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer mai mult noros. Maxima va fi de 22°C, iar minima de 10°C.
Duminică. Cer temporar noros. Temperatura maximă 25°C. Minima va fi de 11°C.
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HOROSCOP

Berbec

Este posibil să aveți o zi tensionată din cauza neînțelegerilor 
cu un coleg sau un partener de afaceri. Nu prea reușiți să 
vă concentrați.

Taur

Sunteți stresat din cauza unei lucrări ce trebuie terminată 
urgent. S-ar putea ca relațiile sentimentale să aibă de sufe
rit dacă amânați o călătorie.

Gemeni

Aveți succes într-o călătorie de afaceri, dar nu vă contra
ziceți cu cei care vă însoțesc. După-amiază reușiți să rezol
vați o problemă sentimentală.

Rac

Dimineață sunteți ușor irascibil și riscați să îi scăpați 
partenerului de viață o replică nepotrivită. Cereți-vă scuze 
imediat și evitați cu otice preț o ceartă!

Leu

Se pare că sunteți indispus din cauza unui eșec în afaceri
S-ar putea să aveți o discuție aprinsă cu persoana iubită, 
dacă vă schimbați planurile în ultima clipă

o

Fecioară

Nu sunteți într-o formă fizică prea bună și vă enervați foarte 
ușor. Nu este o zi favorabilă deciziilor importante sau pla
nurilor de viitor.

Balanță
Nu este exclus să aveți discuții în familie din cauza unor 
probleme financiare. Puteți evita o situație neplăcută dacă 
țineți cont și de dorințele celorlalți.

Scorpion

Astăzi nu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să amânați 
toate întâlnirile. Nu vă ocupați de probleme importante, 
care necesită capacitate de comunicare.

Săgetător

Entuziasmul de care dați dovadă ar putea să vă atragă 
invidia unora din anturaj. Este posibil să aveți discuții cu 
persoana iubită din cauza prietenilor.

Cuv. Chiriac sihastrul; Sf. Mc. Gudelia, Trifon și Petronia.

Calendar Romano-Catolic______ ___________________
Ss. Mihail, Gabriel și Rafael, arhangheli.

Calendar Greco-Catolic___________________________
S. Chiriac Sihastrul, c.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: P-D-C-G - MORO
CĂNOS - TA - IDE - E - COFIȚE - 
UC - PAPARUDE - SUL - TIRAT - 
RASI - ATA - SI - CERGA - 0 - PU
- OA - A - LAITA - NAP - BC - 
VREME - SA - SE - TAUR - CUMIS

- TUNA

TEliEFOANE mm |

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808'

Capricorn

S-ar putea să întâmpinați dificultăți în relațiile sociale și să 
fiți atras într-un conflict. Vă recomandăm să evitați cer
turile. Acceptați ajutorul prietenilor!

Energie electrică

Dispecerat Electrică 92$
Dispecerat gaz 227091
informații CPR~~ 212725
Urgențe ............ 112

Pompieri___________________981
Jandarmerie_______________ 956
Poliție ___________________955
Q.I.P.C. hd -sitân
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Vărsător

Dimineață, veți fi confuz din cauza unor probleme de natură 
sentimentală și să vă concentrați mai greu. Puteți câștiga 
sume mici din colaborări.

Pești

Vă treziți cu o stare de nervozitate nejustificată și poate 
veți avea reacții necontrolate față de apropiați. Riscați să 
jigniți o femeie și apoi să vă pară rău.

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, pen
tru executarea de lucrări programate, între orele: 
9.00-16.00 în localitatea Sântuhalm (zona Canton CFR - 
Wilmos).
10.00-12.00 în localitatea Simeria, str. Avram lancu, bl. 
6, 7, 8.

Gaz metan ___ _
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Mărăști bl. 8, sc. C.

Agă_______________________ __ ____________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 12.00 pe str. Horea (până la Zahana).

Inimă de vită sau porc la 
grătar

Ingrediente: Pentru 10 porții: 1,500 kg inimă, sare.
Mod de preparare: Inima se curăță, și se scot arterele și venele, se crestează în lungime sub formă de fâșii și se pune pe grătarul încins, uns cu grăsime. Când sunt gata pe o parte, se întorc pe partea opusă, iar când sunt bine pătrunse, se scot de pe grătar, se sărează și se așază în farfuria de servire, cu garnitură de legume.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:10 Lumina care se stinge 
*B(dramă, Grecia, 2000). 

Cu: Alekos Alexan- 
drakis

1035 Spectacolul lumii... 
văzut de loan Gri- 
gorescu. De la Gobelin 
ia Barbizon (r)

11:05 Garantat 100% (r) 
12:00 Misterele din Sankt

0 Petersburg (r) (ep. 64, 
dramă, Rusia/SUA)

13:00 Cony și restul lumii 
0(ep. 58, comedie, SUA,

2003) . Cu: Ben Savage 
13:30 Desene animate. Club

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
1530 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR 
17:10 Interes general 
18:00 Misterele din Sankt 

0Peteisbuig (ep. 65, 
dramă, Rusia/SUA)

19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:15 Stele de... 5 stele
21:50 Lost Naufragiații (ep.

h3, SUA, 2004). Cu: 

Naveen Andrews, Emi
lie de Ravin, Matthew 
Fox, Jorge Garcia. 
R.: Jeffrey Lieber, 
JJ .Abrams

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:00 Parfum de glorie...
23:55 Celebritățile timpului

Btău (s)
0:10 Marea dinăuntru
0 (dramă, Spania/Franța,

2004) . Cu: Javier Bar- 
dem, Belen Rueda. R.: 
Alejandro Amenabar. 
Un om este paralizat 
de 30 de ani. Singura 
lui dorință? Un sfârșit 
demn! Dar cei din jurul 
său au alte păreri.

2:25 Efectul MG (r) 
2:55 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
□.CC cwU a. c -eJ- i.\

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit 
0(film serial, 

reluare) 
10:00 Trei frați

El(film, reluare) 
12:00 Apropo Tv 

(reluare)
13:00 Știrile ProTv 
1330 La Bloc (r) 
14:00 Mircea (partea a ll-a)
’•(dramă, România, 

1989). Cu: Sergiu Nico- 
laescu, Vlad Nemeș, 
Șerban lonescu, Adrian 
Pintea, Colea Răutu 

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

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Taxi
«s«:s(film artistic, 

acțiune/comedie, 
Franța, 1998). 
Cu: Sammy Naceri, 
Frederic 
Diefenthal, 
Marion Cotillard. 
Regia: 
Gerard Pires

22:15 La servici
0 (serial) 

2300 Film artistic
130 Taxi

(film artistic, comedie, 
reluare)

3:30 Film artistic
8 (reluare)

530 La servici
0 (reluare)

600 Familia Bundy 
0 (film serial, reluare)

I 6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea 

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

’ 9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv

: 11:00 Anastasia (s). Cu: Ele- 
0na Korikova, Petr 

Krasilov,
! 12:00 Secretul Măriei (serial) 
! 13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
i 13:45 Rudy Giuliani (dramă 
! ▼ 13 biografică, SUA 2003).

Cu: James Woods, 
Penelope Ann Miller. 
R.: Robert Domhelm 

16:00 Observator
; 16:45 9595, te îhvață ce să 

fed
18:00 Vocea inimii (s, 

0dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu 

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:45 Rețeaua (thriller, sua, 
1995). Cu: Sandra Bu
llock, Jeremy Northam, 
Dennis Miller. R.: Irwin 
Winkler

23:00 Mai bine nu se poate
-«j» (dramă/comedie, SUA, 

1997). Cu: Jack Nichol
son, Helen Hunt Cuba 
Gooding Jr., Greg Ki- 
nnear. R.: James L. 
Brooks.
Melvin Udali, un scri
itor faimos, cu mare 
succes la public, are o 
mare problemă cu cei 
din jur. Limba lui 
ascuțită și răutățile 
nenumărate la adresa 
celorlalți îi fac pe toți 
cei din jurul lui să-l 
evite atunci când îl 
zăresc.

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4.00 Animax: Popokxrois 

zj____ __ :__

ii 730 Mary-Kate și Ashley în
i acțiune (s, SUA, 2001) 8:00

Lecția de... sănătate (r) 9:00 
: Micuța Zorro (s, r) 10:00 Tono-

matul DP2 1130 Caracatița (r) 
s 1230 Motocidiștii pofticioși
ii (doc., r) 13:00 Motomagia (r) 
; 1400 ABC... de ce? 1430 A- 
s venturi din Kytera (s) 1500 îm-
’ preună în Europa! 16:00 Jur-i 
j naiul TVR (r) 1630 Hollywood 
! reporter (s) 17:00 Micuța Zor- 
! ro (s) 18:00 Lecția de... Se- 
•• cretele unei afaceri (doc. Ma

rea Britanie) 1830 Caracatița 
(s) 19:30 Ray Mears (doc.) 
20:00 D'ale Iu’ Mitică 21:00 
Ora de știri 2200 Campionatul 
de comedie 2230 Planeta 
Moldova 23:00 StufStock. 
Making of 2400 Mica Britanie 
(ep. 2) 030 Ray Mears - Lecții 
de supraviețuire (doc., r)

: 900 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Căsătoriți pe viață

< (s, SUA 2001). Cu: Donai Lo-
ii gue 1130 That 70s Show (s) 
‘ 1200 Qi it 1300 Țara Iu' Pa

pură Vouă (divertisment 2004)j
; 13:20 Look who is winning i

1430 Miezul problemei (r) 
1600 Naționala de bere 17:00 
Bărbatul din vis (s) 1800 Poză 
la minut (s, r) 1830 Știri 
Național TV 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 2000 Film artistic 2200 
Film artistic 2400 Emmanuelle 
(s) 100 Rosamunde Pilcher (s)

1000 Icstrim Tivi (s) 1030 Urâ
tul și frumosul (film, r) 12:45 
Krypto, câinele erou (s) 13:15 
Liga juniorilor - Looney Toons 

I (s) 13:45 Lumea PRO CINEMA
(r) 14:15 Doctorul de suflete

■ (r) 1530 Calea misterelor (r) 
1700 Fiul Panterei Roz 1900 
Doctorul de suflete (s) 20:00 
Români de succes 20:20 Calea i 
misterelor (s) 2130 Bună 
dimineața, Miami! (s) 22:00 
Proiectul Viper (thriller) 2400 
Prietenie pe muchie de cuțit (s)

8:00 Visuri fără preț (r) 9:00 
Ciocolată cu piper (s) 10:00 Al 
șaptelea cer (s) 1100 Bărba
tul visurilor mele (r) 12:00 
Minciuna (serial, Mexic, 1998) 
1400 Jurământul (s) 15:15 
Rețeta de acasă 1530 Visuri 
fără preț (s) 1630 Poveștiri 
adevărate 1730 De 3x femeie 
1830 Rebelde (s) 1930 SOS, 
viața mea! (s) 2030 O lume 
a fiarelor (s) 2230 Tărâmul 
pasiunii (s) 2330 Bărbatul 
visurilor mele (s) 030 Poveștiri , 
adevărate (r) 130 Extrava- ; 
ganta Anastasia (s, Venezuela, 
2004) 330 De 3x femeie (r) 
430 Rețeta de acasă (reluare)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
935 Sunset Beach (s) 1035 
Super recorduri (r) 11:00 Tele 
RON 12:50 Garito 1430 Dra
goste și putere (s) 15:00 Oa
menii mării (dramă, SUA, ii 
1999) 1730 Farsele lui Jugaru 
(r) 18:00 Focus 19:00 Super re
corduri (s) 1930 Camera de 
râs 20:00 Un băiat de milioa- i: 
ne (comedie, SUA 1995)22:00 
Mondenii (r) 2230 Focus Plus 
2330 Alegerea vieții (dramă, 
SUA, 2001). Cu: Sissy Spacek 
130 Focus (r) 230 Sunset 
Beach (s) 330 Roseanne (s)

6:55 Viața dimineața. Matinal 
cu Sorin Gandu și Oana Friges- 
cu 9:00 Verissimo. Cu Gina
Tănase 10:00 Euromaxx (r) 
(doc.) 1030 Euroblitz (r) (doc.) 
11:00 Ne privește 12:00 Știri 
13:05 Esentze (r) 14:35 Lumea 
cărților 1535 Euromaxx (doc.) 
16:00 Documentar 17:00 Vis 
de vacanță. Emisiune de tu
rism 1730 Pasul Fortunei. Cu ; 
Urania 19:00 Știri 19:20 Hob
by Mix. Emisiune de divertis-i 
ment 20:00 Trenul vieții. Talk
show 22:00 Highlife. 23:15 
Orizont olandez 24:00 Știri : 
0:15 Vedetele se întreabă

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

10:15 Povestea lui Dale Earn
hardt (biografic, SUA, 2004). 
11:50 Tipu1 de la cablu (come
die, SUA 1996). 1325 Qnd co
pii și Arătarea (aventuri, Marea 
Britanie, 2004). 14:55 Fără o 
vâslă (comedie, SUA, 2004) 
1630 Jurnal de bord (thriller, 
SUA, 2005). 18:10 înainte de 
apus (romantic, SUA, 2004) 
1930 Cinema, dnema, dnema 
(SUA, 2006) 20:00 Colateral 
(thriller, SUA, 2004). 22:00 
Când adevăiul minte (dramă, 
SUA, 2005). 23:50 Gothika 
(thriller, SUA 2003).

13:20 Deschide lumea! 1400 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Reali
tatea de la 17:00 17:45 Edito
rii Realității 18:00 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:00 20:15 100% 21:00 Re
alitatea de la 21:00 2200 Zece 
fix. Cu Stelian Tănase și Mir
cea Dinescu 2300 Realitatea 
de la 23:00 23:15 Realitatea 
all-inclusive 23:45 Ziarul Rea
lității 24:00 Realitatea de la 
24:00 .

7:00 Curse asurzitoare b?00 
Mașinăriile de război ale se
colului XXI 900 Confruntări și 
fiare vechi 1000 Omul rechin 
110OSuperstnrcturi 1200 Mo- 
toddete americane 1300 Curse 
asurzitoare 1400 Mașinăriile de 
război ale secolului XX11500 
Confruntări și fiare vechi 1600 
Cum se fabrică 17:00 Curse 
18:00 Automobile americane 
recondiționate 1900 Super- 
structuri 2000 Vânătorii de 
mituri 2100 Motociclete ame
ricane 2200 O pradă mortală 
23:00 Fugarii 2400 Curse de 
stradă 100 Adevăratul loc al



ACTUALITATE /vineri, 29 septembrie 2006
94 de zile au mai rămas 
până la integrarea în UE Experiența aderării la vecini

UN SITE PE El:

www.suntgravida.ro
Deva (C.P.) - Acesta este un site destinat viitoarelor 
mămici. Conține informații privind evoluția sarcinii, ana
lizele medicale în primul trimestru de sarcină, alimentație.

SUDOKU
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1 euro 3,5415 lei
1 dolar american 2,7858 lei

1 qram aur 54,0514 lei
1 franc elvețian 2,2361 lei
1 liră sterlină 5,2323 lei

——4

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

Î3 1
i 7 1 5 8

6 8 4 1
1 7 5

8 1 7
3 7 5 6

1 8 6 9
4 5 3
6 2 4 9

■ Care sunt costurile 
pe care populația va 
trebui să le plătească 
după aderarea la UE?

Clara Râs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Un răspuns concret pentru România la această întrebare nu există, însă se pot face estimări urmărind situația din Polonia și Ungaria după aderarea lor la Uniunea Europeană în urmă cu doi ani. în cazul acestora aderarea la UE a adus creșteri semnficative, dar și scăderi spectaculoase de preturi la anumite servicii și produse, susține BBC. în Ungaria cele mai dureroase majorări de preturi s-au produs la uti

I

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

S-a cerut fișa de evidență
Deva (C.P.) - Munteanu Gratian din localitatea Ilia dorește să afle de ce certificatul cu stagiul militar efectuat la detașamente de muncă nu îi este luat în considerare. Actul, depus la CJP, atestă că a efectuat cu patru luni mai mult decât perioada înscrisă în livret.
Răspunsul CJP Hunedoara: „în livretul militar la data începerii stagiului militar există o ștersătură, motiv pentru care Compartimentul Juridic al Casei de Pensii a solicitat Centrului Militar Zonal fișa dvs. 

lități. Prețul la gaze și cel la energie aproape au ajuns din urmă tarifele din occident. Și în Polonia energia și gazele s- au scumpit însă este greu de stabilit în ce măsură acest lucru a fost cauzat de aderare. Creșterea preturilor la benzină în ambele țări a dus la scumpirea transporturilor.în schimb, alte servicii, cum ar fi telefonia fixă sau mobilă, s-au ieftinit - pe fondul creșterii concurentei. Tot creșterea importurilor și automat a concurentei de pe piață a dus la ieftinirea alimentelor în Ungaria. însă atât în Ungaria, cât și în Polonia unele alimente produse de firme autohtone, în loc să se ieftinească, s-au scumpit. în Polonia cele mai multe creșteri de preturi avuseseră loc 

de evidență, din care rezultă că perioada în care ați efectuat stagiul militar la detașamente de muncă este cuprins între 23.07.1951 și 20.03.1954. Pe baza acestui document s-a efectuat calculul pensiei Dvs”.
NOTĂ: Cuvântul Liber vă răspunde. Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adrian.salagean@informme- dia.ro.

Utilitățile se scumpesc cel mai mult.deja înaintea aderării la Uniunea Europeană. Acesta ar fi și motivul pentru care și în România va trebui să se privească nuanțat fenomenul scumpirilor, dacă o să apară
Subvenții agricole

Deva (C.P.) - Asociațiile crescătorilor de animale pentru lapte și producătorii agricoli care dețin în ex- ploatație animale pentru lapte pot cumpăra utilaje a- gricole noi, beneficiind de o subvenție de 60% din valoare. Cu acești bani se pot achiziționa generatoare de curent electric cu putere până la 5 Kw, motocosi- toare, tocători de furaje, instalații de muls și de răcire a laptelui. Documentația în vederea accesării programului se depune începând 

după 1 ianuarie 2007, pentru că multe creșteri de preturi ar putea fi independente' de intrarea în structurile europene, care se știe, nu impun politicile de preturi.
de astăzi până în data de 20 octombrie, la sediul din Deva al DADR Hunedoara, B-dul 22 Decembrie, nr. 22.

Un aparat de muls costă în 
medie între 2200 și 2500 lei

J

Integrarea va 
accelera procesul 

de modernizare 
și europenizare a 

României
Călin Popescu - Tăriceanu: 
„România intră în Uniunea 
Europeană pe baza meritelor 
proprii, pe baza demonstrației 
pe care a făcut-o că este 
capabilă să ducă la îndeplinire 
angajamentele asumate și nu 
datorită unui sprijin sau al unei 
proptele politice”.

Rep: Die prim-ministru, Comisia 
Europeană s-a pronunțat pentru 
aderarea României la 1 ianuarie 
2006. Ce înseamnă această 
decizie pentru țara noastră? 
CPT: Românii au un motiv să 
fie mândri de ei și de țara lor! 
Comisia Europeană a decis 
să facă recomandarea finală 
ca România să adere la UE. 
Aderăm la Uniunea Europeană 
exact în aceleași condiții ca și 
celelalte 10 țări membre din 
valul de extindere din 2004, și 
vreau să punctez, fără clauze 
de salvgardare. Mai mult, 
după aderare, România va fi 
tratată ca toate celelalte state 
membre. Doresc să precizez

că obligativitatea respectării 
prevederilor din tratatele UE nu 
revine doar României, această 
obligație există pentru toate 
țările. Comisia Europeană 
monitorizează toate statele în 
privința respectării acestora.
Rep: DleTăriceanu, ce înseamnă 
acest raport pentru români?
CPT: în mai puțin de 100 
de zile, românii vor deveni 
cetățeni europeni, la fel ca 
britanicii, francezii și germanii 
- cu aceleași drepturi, dar și cu 
aceleași obligații. Sunt convins 
că integrarea va accelera 
procesul de modernizare și de 
europenizare a României, ceea 
ce va avea drept consecință o 

creștere a nivelului de trai, cu 
salarii mai mari și o calitate a 
vieții mai bună. Când vorbesc 
de calitatea vieții, mă refer la 
servicii mai bune în sistemul 
de sănătate, învățământ de mai 
bună calitate, infrastructură de 
comunicații și transport mult mai 
bune.
Rep: Cum se vor realiza aceste 
transformări, die prim-ministru? 
CPT: Trebuie să știți că vor 
apărea noi oportunități pentru 
investiții, atât pentru oamenii de 
afaceri români, cât și pentru cei 
străini. în perioada 1 ianuarie 
2007 - 31 decembrie 2012, vor 
sta la dispoziția țării noastre 
circa 30 de miliarde de euro, 
fonduri destinate Investițiilor în 
domenii esențiale. Acești bani 
nu vor fi acordați automat, ci 
vor fi obținuți doar pe baza de 
proiecte, care vor avea acceptul 
Comisiei Europene. Ar fi o 
greșeală, însă, să ne așteptăm 
ca pe 1 ianuarie 2007 să se 
rezolve toate problemele cu 
care se confruntă românii.
Rep: Ce înseamnă acest 
raport pentru Guvernul pe care îl 
conduceți?
CPT: Raportul reprezintă
o confirmare a faptului că 
acest Guvern își onorează 

promisiunile. Am promis 
românilor că România va deveni 
membră a UE la 1 ianuarie 2007 
și iată acum suntem cu temele 
făcute. Am promis partenerilor 
europeni că ne îndeplinim 
angajamentele din procesul de 
negociere și, prin acest raport, 
Comisia recunoaște că am 
îndeplinit și acest lucru.
Rep: Dar pentru PNL, ce 
înseamnă acest Raport?
CPT: PNL este partidul care și- 
a asumat cu responsabilitate 
guvernarea și integrarea, iar 
liberalii își vor continua acțiunile 
pentru ca aderarea să devină 
un lucru foarte bun pentru toți 
românii. Cred însă că decizia 
Comisiei a confirmat opțiunea 
PNL de a evita alegerile 
anticipate. Actul de guvernare 
s-a putut canaliza astfel pe 
responsabilitatea . integrării, 
evitând astfel dezbaterile sterile 
și întrecerile de orgolii. De 
aceea, consider că Alianța PNL- 
PD trebuie să-și continue acest 
mandat pe care l-a îndeplinit cu 
succes. Validarea primită din 
partea oficialilor europeni arată 
că poziția PNL de a susține 
înțelegerile politice făcute în 
2004 și continuarea lor până în 
2008 este corectă.
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Epitaf pe aripile toamnei Are Năstase o brățară dacică?
A

GH. Sichet

In memoriam col.(r.) Gheorghe Sichet
Deva - Pe prag de toamnă arămie, s-a stins firavul licăr al scânteii sufletului unui camarad de excepție - cel care a fost col.(r.) Gh. Sichet. Dincolo de simțământul unei pierderi irecuperabile ce ne încearcă, e foarte greu a zămisli cuvinte frugale in memoriam colegului nostru, menite a surprinde personalitatea acestuia. Ne vor rămâne mereu întipăriteîn amintire pilduitoarele calități de care a dat dovadă printre semeni omul și camaradul Gh. Sichet: demnitatea, onoarea, altruismul, generozitatea. Omul „cetății” - Gh. Sichet a trăit angajat permanent în miezul realităților societății hunedorene, luptând pentru asigurarea binelui comunitar. Dovadă stau eforturile de odinioară ale domniei sale pentru constituirea Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Hunedoara, Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara. în agora culturală și-a înscris generosul mecenat printre literați și artiști, el însuși fiind un mânuitor de taină al condeiului. Colegul polițist col.(r.) Gh. Sichet a fost unul dintre deschizătorii de drumuri a poliției hunedorene spre marea familie a polițiștilor de pe Mapamond. în urmă cu un deceniu, în anul 1996, împreună cu o inimoasă echipă de colegi a fondat Asociația Regională Hunedoara a International Police Association. A fost unul dintre artizanii care au așezat piatra de temelie a Corpului Național al Polițiștilor - Biroul Teritorial Hunedoara și a Sindicatului Polițiștilor din acest județ. Rândurile de față pot doar rezuma esența spuselor primului său comandant de pluton din cătănie, în vremea când era militar în termen la vânătorii de munte într- o garnizoană din inima Ardealului: „...Un tânăr temerar, mereu prezent acolo, între cer și pământ, gata să întindă o mână de ajutor camarazilor aflați în greaua ascensiune pe platoșa de granit a muntelui...” Un ultim o- magiu din partea tuturor colegilor omului și prietenului Gh. Sichet, acum, la cea din urmă ascensiune prin nerostita și ireversibila „poartă”!...Dorin Petresc, I.P.A. - Hunedoara

■ Acum un an, procuro
rii au emis ipoteza că o 
brățară dacică a ajuns în 
posesia lui A. Năstase.

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.strloa@infcrmniedia.ro

Deva - Brățara dacică recuperată de polițiștii francezi era dată în urmărire internațională. Ea urmează să fie adusă în România printr-o Comisie Rogatorie Internațională, constituită la solicitarea autorităților române. Este prima brățară, dintre cele 15 brățări dacice, despre care procurorii aveau informații că ar fi fost descoperite de căutătorii de comori în situl arheologic Sarmizegetusa Regia.
PSD-iștii și aurul dacicPe parcursul investigațiilor făcute în acest caz, anchetatorii au emis ipoteza că fostul consilier prezidențial Dan Iosif și fostul deputat PSD Gabriel Bivolaru ar fi avut relații de prietenie cu Iulian Ceia considerat capul grupării interlope. Mai mult, din rechizitoriu se desprindea ideea că Adrian Năstase și Sergiu Nico- laescu ar fi cumpărat câte o astfel de brățară de la Iulian Ceia. De altfel, Ceia nu a negat niciodată relația sa cu Dan Iosif.Tot în rechizitoriu, procurorii fac o expunere a lumii interlope din Deva, ai cărei membri s-au specializat în detecții și săpături neautorizate în siturile arheologice. Scopul acestor grupări era localizarea și însușirea unor bunuri arheologice și organizarea unor filiere internaționale pentru traficarea și valorificarea acestor bunuri. Interlopii se mai ocupau și de recu

perări, încasarea de taxe de protecție prin șantajarea unor oameni de afaceri, dar și exploatarea unor prostituate.
„Pierdut” în SpaniaUnul din grupuri - apreciat de procurori ca foarte violent - era condus de liderul Cornel Crâsnic, zis Mărgan, grup care a fost destrămat, în urma anchetei din 2001, a Parchetului Curții de Apel Alba Iulia.Mărgan a fost condamnat la doi ani de închisoare dar... „s- a evaporat” în Spania. Grupul coordonat de liderii Constantin Bumbaru (zis Bibanu) și Lucian Sârbu (zis Spumă) a fost desființat în urma anchetei din 2004 a Parchetului Curții de Apel Alba Iulia, al treilea grup, era cel condus de Iulian Ceia.Din gruparea acestuia ar face parte foști sportivi și ar avea ca obiect de activitate, în principal, traficul cu bunuri arheologice însușite din siturile arheologice protejate ale Munților Orăștiei. De asemenea grupul lui Ceia este acuzat de recuperări prin violență și șantaj prin stabilirea și perceperea de așa- zise amenzi unor persoane 

care le-ar fi lezat interesele ilegale.
Lupul, paznic la aurInteresant este faptul că Iulian Ceia a fost referent în Parlamentul României, iar prin relațiile pe care le avea cu fostul consilier prezidențial Dan Iosif a întreprins demersuri la Ministerul Culturii și Cultelor pentru ca protecția rezervației arheologice din Munții Orăștiei să fie încredințată unei firme de pază pe care urma să o înființeze, vizând astfel atingerea a două o- biective: asigurarea exclusivității în exploatarea siturilor arheologice și obținerea unor

fonduri comunitare pe acest motiv.Potrivit anchetatorilor, lupta acerbă între aceste grupări a generat numeroase reglări de conturi cercetate de organele judiciare, cum ar fi acțiunea grupului Ceia - sprijinit de grupul Baderca din Timișoara - având ca obiectiv executarea liderului Crâsnic.După împărțirea teritoriilor, în toamna anului 1999 și la începutul anului 2000, s-a constituit grupul alcătuit din Ciprian State Hidișan, Ion Nedelcu, Florin loan Nistor și Adrian Marcel Nistor, foști „valutiști” în Deva. Aceștia, intenționau să exploateze noua oportunitate de îmbogățire rapidă. De aceea, s-au reprofilat într-o echipă de „braconaj arheologic” în siturile cetăților dacice din Munții Orăștiei clasate ca monument istoric. La această dată „aurarii” sunt cercetați în stare de libertate. Cât despre grupul lui Spumă și Bibanu aceștia se află în arest preventiv, la Penitenciarul de la Colibași de mai bine de doi ani. Crâsnic este dat în urmărire internațională existând informații că s-ar afla în Spania.

Aurarii, în sala de judecată

SĂNĂTATE

Antiinflamatoare
Tamara Iliescu, 49 ani, Deva: „Lucrez în mediu umed și am ajuns să mi se deformeze picioarele. Costul tratamentului pe care mi l-a prescris medicul este uriaș. Puteți să îmi recomandați ceva mai accesibil?”Medic: „Este nevoie să faceți câteva radiografii și să vă vadă un medic reumatolog. Dar, medicamentele antiinflamatoare sunt cele mai bune. „Aulin” sau „Ketoprofen” sunt între cele mai feune și nu sunt foarte scumpe”.

Nivelul testosteronului

Spitalele vor fi redasificate

loan Gâlcă, Petroșani, 55 ani: „Am mai bine de jumătate de an în care mă trezesc noaptea cu erecții spontane. Medicii urologi din Petroșani și Hunedoara nu au putut da un diagnostic. între testele efectuate la sugestia lor a fost cel de depistare a unui eventual cancer, ca și cel al nivelului testosteronului. Poate fi o altă cauză?”Medic: „Erecțiile nocturne nu arată neapărat că sunteți bolnav. Ele sunt rezultatul unei excitări a sistemului nervos vegetativ, inconștient. O cauză poate fi prostata mărită. încercați cu sedative, cum ar fi distonocalmul. O erecție dureroasă poate fi semnul unei boli deosebit de grave, pri- apismul, pentru care trebuie să vă prezentați de urgență la medic.”

Verificați-vă periodic sănătatea

Clasificarea 
spitalelor

Deva (I.J.) - Spitalele vor fi clasificate după trei criterii, potriviți unui proiect inițiat de Ministerul Sănătății. Ele vor fi: spitale de localizare, pe specificul patologiei pe care o tratează și forma de învățământ și cercetare științifică medicală pe care o desfășoară. Teritorial, vor exista spitale regionale, județene și locale. După criteriul patologiei tratate vor exista spitale generale, de urgență, de specialitate și spitale pentru bolnavi cu afecțiuni cronice. Spitalele județene sunt definite ca spitale generale, organizate în reședința de județ, cu o structură complexă de specialități medico-chirurgicale, cu unitate de primiri urgențe, care asigură urgențele medico-chirurgicale și acordă asistență medicală de specialitate, inclusiv pentru cazurile grave din județ, care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale. Un spital local, este un spital general, care acorda asistență medicală în teritoriul unde funcționeză, respectiv în municipiu, oraș sau comună.

Credit ușor, în lei greii
Până la 3 î decembi ie poți obține mai ușor o,ni»iâ ni.ț: mar e de s.iîv vi v un e: ed ' 
in RON de ia Ol F' Bank.
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IMPORTANT!
■Durata studiilor Ia forma I.D. este aceeași cu durata 

studiilor la ZI.
■ Planul de învățământ este corespunzător celui de la forma 

de învățământ Ia ZI,
■ Sistemul de credite transferabile funcționează în aceleași 

condiții cu cele prevăzute pentru forma de învățământ la ZI.
■ Calificarea profesională dobândită de către absolvenții 

formei de învățământ ID este aceeași cu cea atribuită 
absolvenților formei de învățământ la ZI.

■ Plata taxei de școlarizare se poate face în 7 rate.
■ Taxa de înscriere este de 70 RON.

Departamentul pentru învățământ la Distantă
SIBIU - 550024, Bd. Victoriei nr. 8-10

* ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. Cerere de înscriere tip;
2. Diploma de bacalaureat în original (copie legalizată 

pentru studenți ai altor facultăți care doresc să urmeze o a 
doua specializare și adeverință
de la prima facultate cu mențiunea că originalul se află la 
dosar) sau adeverință pentru absolvenții promoției 2005;

3. Foaie matricolă copie legalizată;
4. Diplomă de absolvire colegiu în original (dacă este cazul);
5. Diplomă de absolvire facultate în original (pentru 

programele de master);
6. Certificat de naștere - copie legalizată;
7. Certificat de căsătorie pentru candidatele căsătorite - 

copie;
8. Copie B.I./C.I. (CNP);
9. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;

10. Trei fotografii color tip legitimație;
11. Un dosar plic;
12.10 plicuri format A5 timbrate și autoadresate;
13. în taxa de școlarizare se Includ; costul materialelor 

didactice, în volumul și structura specifică 1D/FR; costuri 
de utilizare a unor echipamente 
specifice necesare desfășurării procesului de pregătire; 
costul serviciilor educaționale; costul de utilizare a unor 
servicii educaționale oferite de 
terți și care fac parte integrantă din procesul de instruire; 
costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice față în față 
și a verificărilor pe parcurs,

I ca parte integrantă a procesului de instruire; costuri 
pentru asigurarea accesului prin mijloace IT la baza 
materială de care dispune instituția și 
partenerii acesteia; costuri de examinare (2 examinări la 
aceeași disciplină); cheltuieli de dezvoltare.

Admiterea se face prin concurs de dosare.

RSITATEA „LUCIAN BLAGA" DIN
ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANTA

ADMITERE 2006

Tel/Fax: 0269-21.72.78 
e-mail: prorcidaulbsibiu.ro 
http://didu.ulbsibiu.ro 
http ://www,ulbsibiu.ro

CENTRE DE ÎNSCRIERE
SIBIU:
Facultatea de Știinte
Sir Dr I Radu. Nr. 5-7, 
Tel 0269/216642, 0269/215043, 0269/216062 ini
Facultatea de Jurnalistică.
Str Brutarilor, Nr. 3, Tel. 0269/218287
Facultatea de Științe Agricole Industrie 
Alimentara și Protecția Mediului,
Str. Dr. I. Rațiu, Nr. 7-9, Tel. 0269/211338
Facultatea de Inginerie,
Str Emil Cioran, Nr. 4, Tel. 0269/217928
Facultatea de Istorie și Patrimoniu,
Bulevardul Victoriei, Nr. 5-7. Tel. 0269/214468
Facultatea de Drept,
Calea Dumbrăvii. Nr. 34, Tel. 0269/233295; 0269/4408 
Facultatea de Litere și Arte,
Bulevardul Victoriei. Nr. 5-7. Tel. 0269/215556
Facultatea de Știinte Economice,
Str Dr. I. Raliu, Nr. 5-7, Tel. 0269/215037; 0269/210375 
Facultatea de Științe Politice, Relații
Internaționale și Studii de securitate,
Calea Dumbrăvii, Nrfc34 etaj II, camera 11, Tel. 0269/422169
CENTRE TUTORIALE:
- Tărgu Secuiesc: tel. 0267/360420
- Miercurea Ciuc: tel. 0266/310290
- Hunedoara: tel. 0254/711150
- Tărgoviște lei. 0723/861103; 0245/668415

- Bacău: tel. 0234/550777:
-Brăila: tel. 0239/612494:
- Mediaș: tel. 0269/845235:
- Tărgu Mureș: tel. 0265/214489: 0265.210448
- Rămmcu Vâlcea: tel. 0250/749521^IMPORIA^PI IT^STUDENJI Sh^^IȘTUDENȚII

’ Facem precizarea ci diversitatea Lucian Blaga din Sibiu
își continuă activitatea de învățământ la distanță în toate 

centrele tutoriale. STUDII DE LICENȚĂ
................................................................     .. . ........... s_____

UNIVERSITATEA 
LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

FACULTATEA DOMENIU DE LICENȚĂ/ SPECIALIZARE Perioada de înscriere
Număr de 

locuri 
aprobate

Taxa de 

școlarizare 

(RON)

Științe durată studii: 3 arii Matematică / Matematică Informatică
Sibiu: 17-23 iulie. 
11-15 octombrie
Centre tutoriale:
1 iulie -15 octombrie

60 1550
tried ie 
admitere

Medie bacalaureat-20%
Nota bacalaureat Matematica sau. 
Informatica - 60 %
Media liceu Matematica sau
Informatică - 20%

Statistică și informatică economică / Informatică economică 150 . 1550

Științe Economice durată studii: 3 ani Administrarea afacerilor / Economia comerțului turismului și serviciilor Sibiu:
1 7 iulie -15 octombrie
Centre tutoriale:
I iulie -15 octombrie

300 1550

Management / Management 300 1550

medie 
admitere

Medie bacalaureat-50%
Media anilor de liceu - 50 %

Contabilitate / Contabilitate și informatică de gestiune 300 1550
Finanțe / Finanțe și bănci 300 1550

Jurnalistică durată studii: 3 ani Științe ale comunicării. Jurnalism
Sibiu: 17 - 26 iulie. 1 - 15 octombrie

Centre tutoriale:
1 iulie - 15 octombrie

200

1550

medie 
admitere

Medie bAcalaureat- 50%
Media anilor de liceu - 50 % Științe ale comunicării / Comunicare și relații publice 1550

Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția 

Mediului durată studii: 4 ani
Agricultură / Montano!ogie Sibiu: 17-24 iulie, 1-15 octombrie

Centre tutoriale (pentru Sibiu) r
1 iulie - J5 octombrie

75 1450

medie 
admitere

Medie bacalaureat-20%
Media anilor de liceu - 80 %

Ingineria produselor alimentare / Ingineria produselor alimentare 100 1600

Istoric și Patrimoniu durată studii: 3 ani

Istorie / Istorie

Sibiu: 17 - 22 iulie,

7-15 octombrie 

Centre tutoriale:
1 iulie - .15 octombrie

80 1350medie 
admitere

Medie bacalaureat-20% 
Medie istorie liceu - 40 % 
Media anilor de liceu 40%

Drept Drept / Drept ; durată studii: 4 ani
Sibiu: 11 iulie -15 octombrie

Centre tutoriale:
1 iulie - 15 octombrie

1300 1350

medie 
admitere

Medic bacalaureat-50%
Medie istorie liceu - 25 %
Medie română liceu - 25%

Științe administrative / Administrație publică; durată studii: 3 ani 300 1350

Litere și Arte durată studii 3 ani
Limbi și literaturi / Limba și literatura română — Limba și literatura 
engleză

Sibiu: 20 - 27 iulie, 1 - 15 octombrie

Centre tutoriale:
1 iulie -15 octombrie .
Brăila: 15 iulie -15 octombrie

150

1350

Limbi și literaturi / Limba și literatura româna.. Limba și literatura
franceză 1350medie 

admitere

M edi e bacalaureat —3 3,( 3)%
Medie română liceu+Medie 
engleză sau Medie franceză sau
Medie germană liceu 66,(6) % Limbi și literaturi / Limba și literatura română - Limba și literatura 

germană
1350Obs. Pol 11 considerate certificate internaționale 

recunoscute pentru engleză, franceză sau germană
Inginerie durată studii 4 ani Inginerie și management / Inginerie economică în domeniul mecanic Sibiu: 17 iulie - 1 1 august, 

4-15 octombrie

Centre tutoriale (pentru Sibiu) :
1 iulie - 15 octombrie

60 1600

medic 
admitere

Medie bacalaureat-25%
Nota bacalureat matematică sau
Informatică - 75 %

Inginerie electrică Z Electromecanica (FR) 60 1600
Mine, petrol și gaze / Transportul, depozitarea și distribuția 
hidrocarburilor (2 ani Sibiu, 2 ani Mediaș) 100 1600

Științe politice, relații internaționale și studii de 

securitate durată studii: 3 uni

, Medie bacalaureat-50%
medie ,,
admitere Medie istorie Trecu - 25 %

Medie română liceu 25%

Științe politice i Științe politice
Sibiu: 16-31 iulie
Centre tutoriale:
l iulie -15 octombrie

75

1

1300

STUDII POSTUNIVERSITARE
IA<I 1 1 VIIA PROCÎR A MIJ C DE MASîE R Perioada de înscriere Număr locuri 

aprobate
laxa de școlarizare 

(RON)

Inginerie durată studii: 2 ani Managementul calității Sibiu: 17-25 iulie. .1.1> 15 octombrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu) : 1 iulie 15 octombrie 50 1350

Litere și Arte Durată studii: 2 ani Limba și literatura română Sibiu: .1-7 septembrie. 1 15 octombrie
Cen tre tu toriale (pen t rn Sibi u): î i ii I ie -15 OCtOM brie 50 .1350

(6
47

52
)

RECLAMĂ

prorcidaulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro
ulbsibiu.ro
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Clasa I 
Step by 

Step 
Școala 

Generală 
„Andrei 
Șaguna“ 

Deva
Mlhal Andrelca Andrei Anlcescu

■ ■
"LIBER

Ștefan Antal Paula Apreotesel Alexandra Borca

Institutor Loredana Fonoage

X

Marlus Căci Vlad Căprărln Mara Clonda Codruț Codrln

Vlad Clucurean

Institutor Luminița Hurgolu

Ioana Faur

Step by Step la DevaDeva (S.B.) ■ Programul de învățământ Step by Step, derulat la Școala Generală „Andrei Șaguna” Deva, a ajuns la cel de al doilea an de funcționare. El se bazează pe o programă care respectă curriculum national al Ministerului Educației și Cercetării pentru învățământul preșcolar, primar sau gimnazial și se concretizează într-un pro

ces de predare, învățare și evaluare centrat pe copii nu pe obiective abstracte. Este o educație individualizată care respectă capacitățile, nevoile, ritmul și stilul de învățare al copiilor. Copiii clasei I, pe care îi prezentăm în a- ceastă pagină, urmează cursurile în acest program și ieri au sărbătorit IO zile de școală; xv *•"'
Edwin Galoș Gabriela Golclu

Mlhal Manlul Clasa I după primele zece zile de școală (Foto: t Mânu) Ruxandra Olegar Adriana PanalteCristian Hendre

Alexandru Petruse Anastasia Popescu Lorin Presecan Andreea Roșea Mlhaela SînaOctavia Pasc

Petru Vlasin



Tratament dur, dezertorilor

• Lot divizat. Sandra Izbașa, Steliana Nistor și Dana Druncea, liderele lotului olimpic degimnastică, au avut un program de pregătire mai lejer, după participarea la CN de la Ploiești. în schimb, Floarea Leonida, Loredana Șucar și Elena Chirie s-au antrenat intens, pentru că vor participa, la finalul săptămânii, la un concurs de verificare în Spania. (C.M.)
• înfrângeri în Spania. Naționala de futsal a României a pierdut cu același scor (1-7) ambele meciuri susținute, în deplasare, luni și marți, cu echipa Spaniei, campioană mondială și europeană. (G.M.)
renii. / campionatul județean

Seria Valea Mureșului_____________________________
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 
etapa a IV-a, din 1 octombrie: Moții Buceș - Casino ilia. 
Daniel Tihrt, centru, Alexandru Belgun (Călan) și loan 
Hritcu (Orăștie), asistenți. Observator, Sorin Popa; Streiul 

ș Simeria Veche - Aurul Certej, Florin Velea, centru, Flavius 
• Timofte, (Hunedoara), Florin Cibian (Deva) asistenți. Obser

vator, Tiberiu Nistor; Zarandul Crișcior - Victoria Dobra, 
Adrian Robonți, centru (Simeria), Florentin Văcaru (Hune
doara) și Robert Pop (Deva), asistenți. Observator, Zoltan 
Gherghey; Olimpia Ribița - Ponorul Vața, Cosmin Danciu, 
centru, Cristian Petrean și Alin Mariș (Deva), asistenți. 
Observator, Petru Spărios.

Seria Valea Streiului______________________________
Delegări de arbitri și observatori, pentru etapa a a IV-a, 
din 1 octombrie a.c.: Minerul Teliiic - Goanță Ghelari, Alin 
Saraol, centru, Daniel Branea și Claudiu Nicoară (Deva) 
asistenți; Viitorul Păclișa - Sîntărhăria Orlea, Emilian 
Petrișor, centru, N.colae Albulescu și Stelian Chiriță (Brad), 
asistenți. Observator, Cristian Gîț; Dacia Orăștie - Cerna 
Lunca Cernii, Vlad Biriș, centru, Robert Roșea și Dan 
Colesniuc (Hunedoara), asistenți. Observator, Lazăr Kele- 
men; Sargeția Bretea Română - Unirea General Berthelot, 
Claudiu Vabarhelian, (Orăștie) centru, Marius Pavăl și Mihai 

, Ormenișan (Simeria), asistenți. Observator, Traian Melha; 
ț Streiul Baru Mare - Mureșul Deva, Claudiu Kremer, cen- 

"'( tru, Sorin Corpadi și Florin Bulgaru (Luperii), asistenți.

■ Jiul Petroșani 
amenință că va cere sus
pendarea lui A. Ilie până 
la finalul sezonului.
ClPRIAN MARINUȚ________________________

clprian.marinut@in1armmedla.ra

Petroșani - “Rafalele” declarațiilor amenințătoare continuă să facă vâlvă în tabăra Jiului în conflictul dintre antrenorul Florin Marin și jucătorii Adrian Ilie și Adrian Drida. Izbucnit după ce fotbaliștii au fost exilați de tehnician la echipa a doua sub acuzația că își petrec nopțile prin baruri, războiul pare a se amplifica de la o zi la alta.
Riscă suspendareaAtitudinea recalcitrantă a “dezertorului” Adrian Ilie care a anunțat, miercuri, că e acasă și că nu mai vrea să joace la Jiul, i-a enervat și mai rău pe oficialii minerilor,

Dulcea (în alb) l-a apărat pe antrenorul Florin Marindecât faptul că jucătorul nu s- a prezentat la echipa a doua. Aceștia au replicat dur, ieri, amenințând că vor cere la FRF suspendarea fotbalistului pentru că a părăsit echipa, fără acceptul conducerii. “Dacă nu revine la club și nu se prezintă la antrenamentele echipei satelit, CS Vulcan, vom solicita suspendarea lui și anularea contractului de

joc. în plus, fotbalistul poate fi și penalizat financiar, conform Regulamentului de Ordine Interioară, pentru că prejudiciază imaginea clubului”, au precizat reprezentanții Jiului.
De dulce de la Dulcea

întrebările pe care le-am lansat miercuri în analiza pe care am încercat-o asupra cazului și-au găsit răspuns. De dulce... de la Dulcea. Presupunerea că antrenorul încearcă să-și mascheze prin aceste manevre incompetența și întrebarea dacă nu cumva FI. Marian nu a ales soluția cea mai bună, au primit răspuns de la atacantul Jiului, Dulcea care l-a apărat pe tehnician.“Noi jucătorii suntem vinovați pentru rezultate, pentru că nu respectăm indicațiile antrenorului și nu reușim să băgăm mingea în poartă. Până la urmă tot noi o scoatem la capăt”, a declarat Dulcea, care speră într-o victorie în meciul cu FC Național.Rămâne de văzut prin rezultatele viitoare ale Jiului, cât adevăr și cât interes de aCum în astfel de dueluri se pune bine cu antrenorul au dincolo de fapte și amenințări ' fost în afirmațiile lui Adrian există păreri pro și contra, Dulcea.
Adversari incomozi

Deva (C.M.) - Mureșul Deva și Dacia Orăștie sunt obligate să confirme prin rezultate pozitive parcursul peste așteptări reușit în primele șapte etape și în runda a VIII- a a Ligii a IlI-a, seria a V-a. Misiunea celor două echipe hunedorene din eșalonul trei va fi însă dificilă, întrucât vor întâlni adversari incomozi. Dacia Orăștie (locul 8) primește, pe teren propriu, replica echipei Oltchim Rm. Vâlcea (locul 6) care a pierdut la scor (0-4) etapa trecută la Deva, dar care va încerca să arate că înfrângerea cu Mureșul a fost un accident.

(Foto: CL)Gică BarbuEchipa antrenată de Gică Barbu (locul 3) va juca în deplasare cu FC Sibiu (locul 17), formație clasată pe un loc modest, din cauza penalizării pentru neîndeplinirea baremului în Divizia B, dar care nu a jucat rău în etapele de până acum.

FOTBAL / CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Seria Valea Mureșului______ : : :________________________________
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru etapa a IV-a, din 1 
octombrie: Moții Buceș - Casino Ilia, Daniel țihrt, centru. Alexandru Bel
gun (Călan) și loan Hritcu (Orăștie), asistenți. Observator, Sorin Popa; Streiul 
Simeria Veche - Aurul Certej, Florin Velea, centru, Flavius Timofte, (Hune
doara), Florin Cibian (Deva) asistenți. Observator, Tiberiu Nistor; Zarandul 
Crișcior - Victoria Dobra, Adrian Robonți, centru (Simeria), Florentin Văcaru 
(Hunedoara) și Robert Pop (Deva), asistenți. Observator, Zoltan Gherghey; 
Olimpia Ribița - Ponorul Vața, Cosmin Danciu, centru, Cristian Petrean și 
Alin Mariș (Deva), asistenți. Observator, Petru Spărios.

aria Valea Streiulu___________________________________
Delegări de arbitri și observatori, pentru etapa a a IV-a, din 1 octombrie 
a.c.: Minerul Teliuc - Goanță Ghelari, Alin Saraol, centru, Daniel Branea și 
Claudiu Nicoară (Deva) asistenți; Viitorul Păclișa - Sîntămăria Orlea, Emi
lian Petrișor, centru, Nicolae Albulescu și Stelian Chiriță (Brad), asistenți. 
Observator, Cristian Gîț; Dacia Orăștie - Cerna Lunca Cernii, Vlad Biriș, 
centru, Robert Roșea și Dan Colesniuc (Hunedoara), asistenți. Observator, 
Lazăr Kelemen; Sargeția Bretea Română - Unirea General Berthelot, Claudiu 
Vabarhelian, (Orăștie) centru, Marius Pavăl și Mihai Ormenișan (Simeria), 
asistenți. Observator, Traian Melha; Streiul Baru Mare - Mureșul Deva, 
Claudiu Kremer, centru, Sorin Corpadi și Florin Bulgaru (Lupeni), asistenți.

% visat ca vechile tale ferestre să 
ne înlocuite cu unele noi, din ter- 

■opan? Nu-ți permiți această schim
bare?

j e nimic, ne-am gândit noi i<j 
T.-
■.•dmna aceasta. Cuvântul Libe* iți 
pune lermopane pentru numai 8,9 
îei’

întrebi de ce îți oferim aceasta 
sansă? Pentru că ești sau cu sigu
ranță vei dori sa devii unul dintre 
aLonații noștri.
Un nou concurs iti va răsplăti fideli
tatea!
Cum, ooti oarticipa?
Fa ti un abonament la Cuvântul Liber

pentru mmim O LUNA, cu numai 8.9 
lei tda. ai c»tn bine), sau prelungește- 
ti actualul abonament cu încă cel 
putm o luna, pana în 28 octombrie

i ni i>pie -u:» i '1 •
lanta la OP 1. C.P. 3. Deva, 
depune-o < rtîtle speciaie Cuvân 
tul Liber, sau vino cu ea chiar la 
redacție Toate chitanțele vor par 
ticipa ia concurs
Abonamentul pe ma» multe luni iii 
aduce mai multe șanse de câștig* 
UndeAejiojj abona?

la sediul redacției Cuvântul Liber 
din Deva, Strada 22 Decembrie, 
numărul 3 7A.

la posta.
sau dacă vrei ca organizatorii noștri

de presa s-a vina chiar la tine arasa. 
suna la nun arul de telefon 
0254/211275.

Regulament:
La acest concurs nu pot participa 
angajați! S.C Inform Media S.R.L. și 
nit i rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc. la sediul 
redacției, n data de 30 octombrie 
Numele câștigătorului va fi publicat 
in paginile ziarului din data de 31 | 
octombrie. |
Informații suplimentare, ia telefonul | 
0254/211275 interior 8806 Per
soană de contact Magdalena | 
Serban Succes!

Profită de acest concurs si abonează-te acum!
IURMAI

exMtăvrwvfil 
Sigur ță cfe.A 
In jurul wwC

■ST

mailto:clprian.marinut@in1armmedla.ra
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PE SCURT Marica, lăudat 
de UEFA

• Public european. Presa franceză și jucătorii de la Lyon s-au arătat impresionați de atitudinea publicului de pe Ghencea, care i-a aplaudat pe adversari după ce au înscris golul de 3-0, în partida cu Steaua. „Omagiile cele mai sincere vin adesea de la adversari. Nu se vor uita aplauzele a 30.000 de suporteri steliști", scrie Le Progres din Lyon. (MF)• Fără milă. Comisia de Apel a Federației Române de Fotbal a hotărât, joi, să mențină deciziile dictate de membrii Comisiei de Disciplină, cu privire la suspendările jucătorilor Cyril Thereau (Steaua), Ștefan Grigorie (Poli Timișoara) și Ovidiu Stângă (Universitatea Craiova). (MF)
Jf > j w z a a'j a j ->■> ia1 '’•SxKwVSi.'

Rezultatele etapei a 11 a__ ____________________
Grupa A: _______ __________
levski Sofia ■ ffineSea 1-3

Au marcat: Ognyanov 89 / Drogba 39, '52, *68 
Werder Bremen - FC Barcelona 1-1
Au marcat: Puyol '56 (autogol) / Messi ‘89
Clasament___ __ ___. _ _ _ ________

Etapa aJIFa.J 8 octomfiria:_______ __
Bremen - Levski; Chelsea - LG Barcelona

1. Cheisea 2 2 0 0 5-1 6
2. Barcelona 2 110 6-1 4
3. Bremen 2 0 11 1-3 1
4. Lewski 2 0 0 2 1-8 0

Grupa B:________________________________________________
Spartafc Mnoni - Sporting lisabona 1-1 
Au marcat: Boiarinfev '5 / Nani '59 
Inter Milano - Bayern Munehen 0-2 
Au marcat: Mann ‘81, Podolski '90*4 
Jucătorii echipei Inter Milano, Zlatan Ibrahimovici ți Fabio 
Grosso, au fost eliminați de pe teren In minutele 58 și 
85.
Ck an «*
1. Bayern 2 2 0 B '______ 6-0 6
2. Sporting____ 2 _ 1 F 0 J-1 4

3. Spartak__________ 2 0 11 1-5 __ 1
4. Inter________  1 , 0 fl„ 8, .. 0-3_____ 0_
Etapa a III-a, 18 octombrie:
Inter - Spartak; Sporting Bayern.
GrupaC: ______ __  ___  ___  ____ ____ j____
Liverpool - Ga/atasaray 3-2
Au marcat: CioucK '9, '52, Luis Garcia '14 I Omit ‘59,

■ Internaționalul român 
a fost votat jucătorul 
meciului Șahtior Donețk 
- Olympiakos Pireu.

București (MF) - Atacantul Ciprian Marica a fost votat pe site-ul uefa.com cel mai bun jucător al meciului Șahtior Donețk - Olympiakos Pireu, scor 2-2, din etapa a Il-a a grupei D a Ligii Campionilor, în care a înscris un gol pentru formația ucraineană, antrenată de Mircea Lucescu. Marica a marcat în minutul 70, golul de 2-2, și a fost înlocuit în minutul 89, cu Aghahowa. „Prolificul atacant român s-a aflat în centrul- acțiunii când Șahtior a revenit de două ori din urmă pentru a împiedica formația Olympiakos să obțină prima victorie în deplasare în Ligă Campionilor. A avut în total șapte șuturi, dintre care patru pe poartă, și a
Gafele lui Cristian Chivu, puse la zid

Girondlns Bordeaux - WSIBnMEmn 0-1
'65

■ Căpitanul naționalei e . 
acuzat de presa italiană- $ 
că a greșit la ambele 
goluri încasate.

București (MF) - Cotidianul La Stampa notează că fundașul Cristian Chivu a stricat petrecerea coechipierului său Francesco Totti, care a împlinit, miercuri, 30 de ani, greșind la ambele goluri înscrise de Valencia în partida disputată în Spania, în grupele Ligii Campionilor. „Chivu strică petrecerea de 30 de ani a lui Totti”, a titrat jurnalul italian, care menționează că două greșeli ale fun

înscris al doilea gol al ucrainenilor”, notează uefa.com.'
Bucurie tristăMarica s-a declarat bucuros că a fost ales jucătorul meciului, însă a precizat că mai important este faptul că Șahtior nu a reușit să învingă. „Scorul de 2-2 este un rezultat foarte prost pentru noi. Am avut numeroase ocazii, dar nu am putut să le valorificăm. Există șanse să câștigăm următorul nostru meci, dar să învingi Valencia pe propriul său teren este o provocare dificilă”, a spus tehnicianul Ciprian Marica. Mircea Lucescu a afirmat că Șahtior Donețk a avut patru sau cinci ocazii de a înscrie, în afară de cele două valorificate de Matuzalem și Marica. „Ni- kopolidis a fost extraordinar (n.r. - Antonios Nikopolidis, portarul echipei Olympiakos). în plus, noi am făcut prea 

Cristi Chivu este criticat de presa italianădașului român „au condamnat Roma la Valencia”.„Meciul a fost decis de amnezia lui Chivu (de neier
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Ciprian Marica este în bună dispoziție de joc (Foto: epa)multe greșeli în apărare. Am avut o echipă foarte tânără în teren. Principala noastră prob

tat la acțiunile ce au dus la golurile Valenciei), priceperea lui Totti la penalti și cursele amețitoare ale micului geniu 

lemă este că nu am înscris din cele mai profitabile poziții”, a precizat Lucescu.
Villa”, scrie La Stampai Cotidianul II Giorno i-a acordat lui Chivu nota 6, calificativ primit de majoritatea jucătorilor de la AS Roma (Doni, Panucci, Ferrari, Tonetto, De Rossi, Pizarro, Perrotta, Totti), cu excepția lui Aquilani, Montella, Cas- setti și Okaka, care au fost notați cu 5,5. Cristian Chivu. a fost integralist în meciul câștigat de Valencia, cu scorul de 2-1, în fața formației italiene.Pentru Valencia au marcat Angulo '13 și David Villa '29, în timp ce AS Roma a punctat prin Totti, în minutul 18, din penalti.

Valencia -

1. Valencia 2 2 0 0 6-3 6
2. Roma 2 10 1 5 2 3
3. OHnniacos 2 0 1 1 4-6 1
4 Șantior 2 0 if 4 >6 1
Etapa a lll-a, 18 octombrie:

- AS

Adversar greu în Cupa Davis
■ Florin Segărceanu 
crede că „avem 40 la 
sută șanse să trecem 
de Franța".

București (MF) - Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României, Florin Segărceanu, consideră că formația pe care o pregătește are 40 la sută șanse să elimine, în deplasare, echipa Franței, în primul tur al Grupei Mondiale. „Tragerea la sorți a fost una nefericita pentru noi. îmi doream foarte mult să jucăm pe teren propriu și aveam șanse de peste 50 la sută ca acest lucru să se întâmple. Francezii sunt favoriți, pentru că au jucători de valoare, dar cred că și noi avem 40 la sută șanse
Inter, vizat de o anchetă

Candidăm la finala UEFA 
2009

București (MF) - Comitetul Executiv al UEFA va decide, în perioada 4-5 octombrie, cine va organiza finala Cupei UEFA din 2009, printre candidate aflânu-se și orașul București, cu Stadionul Național din Complexul Sportiv „Lia Manoliu”, informează Federația Română de Fotbal (FRF). în zilele de 4 și 5 octombrie va avea loc, în incinta hotelului Grand Union din Ljubljana, o nouăședință a Comitetului Executiv al UEFA. Pe lângă discutarea cererilor de afiliere ale federațiilor din Gibraltar și Muntenegru, precum și a desemnării gazdelor turneului final al Campionatului European Under-21 din 2009 și a finalelor Ligii Campionilor din 2008 și 2009, vor fi anunțate și organizatoarele finalelor Cupei UEFA din 2008 și 2009. Pen- itru finala din 2008 candidează stadioanele Arena din Hamburg, City Stadium din Manchester, Ramat Gan din Tel-Aviv și Sukru Saracoglu din Istanbul, în cursa pentru finala din 2009 rămânând Arena din Hamburg, Național din București și Ramat Gan din Tel-Aviv.

Roma (MF) - Patru senatori italieni au cerut deschiderea unei anchete în legătură cu rolul echipei Internazionale Milano în scandalul din Serie A, ca urmare a unui caz privind convorbiri telefonice interceptate ilegal, în care este menționat numele vicepreședintelui grupării milaneze. Clubul Internazionale Milano nu a fost afectat de cel mai mare scandal din istoria fotbalului italian, în urma căruia echipa Juventus Torino a fost retrogradată în Serie B și formațiile AC Milan, Lazio Roma și Fiorentina au fost penalizate. Cei patru se

Victor Hănescu poate fi omul cheie al Românieide calificare în turul al doilea”, a declarat Segărceanu.
Depindem de HănescuPreședintele FR Tenis, Ilie Năstase, consideră că dacă Hănescu se va reface și va juca în meciul cu Franța, România ar putea avea șanse de 
natori cer o anchetă aprofundată pentru a se descoperi dacă responsabilii clubului Inter au recurs la interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice pentru a întocmi dosare compromițătoare despre adversare. Senatorii au amintit că arbitrul Massimo De Santis, suspendat patru ani pentru implicarea în scandalul meciurilor trucate, făcea parte „din persoanele plasate ilegal sub ascultare” de către un birou legat de foștii responsabili cu sistemele de securitate ale Telecom Italia și Pirelli, sponsor principal al echipei Inter.

calificare. „La acest nivel nu știu Ou cine mi-ar fi convenit să jucăm, căci toate echipele sunt puternice. Poate cu Belarus nu aș fi vrut să cădem, mai ales că am fi jucat în deplasare. Dacă joacă Hănescu, s-ar putea să avem ceva șanse, dacă nu, nu prea avem.

Motorul monopostului Super Aguri al pilotului Taku- ma Sato a fost schimbat înainte de primele încercări libere ale Marelui Premiu al Chinei, iar din acest motiv pilotul japonez va fi penalizat cu zece locuri pe grila de start, a anunțat Federația Internațională de Automobilism. (Foto: EPA)
-------------------------------------------------- ------------------------- - ■■ - - ->

Incidente între ( 
suporteri

Roma (MF) - Mai multe incidente au avut loc, miercuri seară, la Palermo, cu o zi înainte de partida dintre formația locală și West Ham, din turul întâi al Cupei UEFA. Fanii englezi au fost cei care au declanșat incidentele aruncând cu sticle în direcția fanilor italieni. Zeci de polițiști și carabinieri au intervenit pentru a-i calma pe suporteri. în urma incidentelor, o persoană a fost rănită. Autoritățile locale au decis ca măsurile de securitate la meci să fie întărite.

uefa.com
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Deva - reședință 
europeană (1)

Azi: Cartierul Nicolae 
Grigorescu

Problemele celor din cartier
■ Cetățenii cartierului 
Nicolae Grigorescu se 
plâng de probleme lega
te de canalizare și străzi.

Călin Bicăzan________________
Ioan Hughiur

Ce urmărim?
Deva (I.H.) - în contextul aderării României la Uniunea Europeană, având de acum dată certă 1 ianuarie 2007, am considerat utilă realizarea unui ciclu de articole în acest sens, care se vrea a fi un barometru cât mai obiectiv al stadiului de pregătire al reședinței de județ. Materialul va trata succint, pentru fiecare cartier al Devei, problemele care trebuie avute în vedere ca premise ale aderării, fiind atât vocea comunității, cât și a autorităților. Ca puncte de interes prioritare se vor trata următoarele: infrastructură (canalizare, drumuri, iluminat public, mobilier stradal), zone verzi, locuri de joacă, posibilități de petrecere a timpului liber, alimentație publică, salubritate, locuri de parcare și nu în ultimul rând siguranța publică.

Deva - Prima impresie legată de cartierul din zona gării este că acolo nimic nu merge bine.Canalizare nu există, străzile sunt pline de gropi care mai de care mai adânci, curățenia lasă mult de dorit, locuri de joacă pentru copii nu există, iar singurele zone verzi sunt reprezentate de holdele oamenilor de la marginea cartierului.
Vor canalizare

lucrat nimic. „A fost vorba că ni se va face canalizare, dar nu știu exact dacă aici se poate pentru că terenul e jos. A trecut mai demult pe aici domnul primar Mircia Muntean, dar am rămas cu promisiunile. Eu nu cred că nu sunt bani pentru cartierul nostru, dar nu e voință”, e de părere Petru Alb.„Nu se vede nici o modificare în cartierul ăsta făcută de primărie. S-au lăudat că ne fac canalizare, dar nu s-a întâmplat nimic”, afirmă Vasile Diaconu.Cetățenii sunt nemulțumiți pentru că impozitele mari pe care le plătesc, nu sunt folosite în favoarea lor.„Suntem racordați la rețeaua de apă din 1975, dar nici acum nu avem cana-

Biciu. „Pe strada Grigorescu s-a făcut o canalizare de mântuială. Oalele sunt foarte mici, iar apa nu se poate scurge. Absorbția e slabă, la noi și când e cald afară canalele sunt pline cu apă”, spune Simona Poenar.
Străzi pline de gropi

în unele locuri se mai cârpesc străzile, dar apoi le strică la loc pentru că au uitat să facă ceva. Când plouă e plin de apă pe stradă, iar iarna după ce se topește toată zăpada e gheață 2 zile pe drum”, spune Vasile Precup. *
Fără locuri de relaxare

»-f

• Alimentație publică. în cartierul Nicolae Grigorecu sunt atât magazine de tip ABC precum și locații comerciale unde se consumă diverse băuturi. Cu toate acestea oamenii se aprovizionează și din alte locuri, magazinele cartierului nereușind să acopere toate necesitățile locuitorilor. (I.H.)
Siguranță publică

Deva (I.H.) - Din punct de vedere al siguranței publice și al fenomenului infracțional cartierul Nicolae Grigorescu este un cartier relativ liniștit, fără situații deosebite. Problemele cele mai frecvente sunt din sfera infracțiunilor contra avutului public și privat, cum ar fi furtul de fier vechi și a produselor agricole. “Autoritatea teritorială de ordine publică organizează o patrulă permanentă în zonă, menită să supravegheze și să prevină eventualele abateri de la lege. Săptămânal Poliția municipiului Deva organizează activități de identificare a persoanelor care locuiesc fără forme legale sau se sustrag urmăririi penale”, a declarat Bogdan Gabriel Nițu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara.

Bogdan Nițu

Oamenii sunt resemnați
Deva (C.B.) - Locuitorii cartierului Nicolae Grigorescu sunt sceptici că pentru ei se va mai face ceva în acest mandat al primarului Mircia Muntean. După atâtea promisiuni neonorate de ce nu ar mai apărea încă una acum? Ei simt de părere că presa reflectă degeaba situația cartierului lor pentru că oricum acolo nu se va face nimic. „Se zice pe bună dreptate că ăsta e cartierul țiganilor. Suntem la marginea orașului și este normal într-un fel că suntem ocoliți. Dar să nu se mai facă promisiuni dacă nu vor fi onorate. Dacă nu e chiar atât de rău la noi în cartier atunci îl invităm pe domnul primar să se mute la noi pe stradă”, afirmă Petru Alb. Oamenii mai spun că din ce s-a promis nu s-a făcut nimic ^pentru cartierul lor și că nimic din ce e legat de cartierul lor nu îi mulțumește.

Nota redacției pentru cartierul N. Grigorescu 
este: -5.

Deși din partea primăriei au fost promisiuni că problema canalizării în cartier se va rezolva, până acum nu s-a
lizare. Bine că impozitele s-au dublat, dar pentru cartierul ăsta nu se investește nimic în infrastructură”, spune Iosif

Canalizarea deficitară se asortează puternic cu străzile pline de gropi.„în primul rând trebuie făcute drumurile. S-au făcut mai demult măsurători pentru străzile neasfaltate încă, dar cu măsurătorile am rămas. Este totuși ciudat că s- au asfaltat străzi adiacente, dar nu și drumul principal care e plin de gropi”, spune Iosif Biciu.„Pe străzile pentru care noi am plătit bani grei nu se mai poate circula. Pe strada Hărăului drumul e incredibil de prost”, afirmă Petru Alb.

Pentru un cartier încărcat de atâtea lipsuri, amenajarea unor spații verzi sau a unor locuri de joacă pentru copii devine un lux la care oamenii nu se gândesc.„Nu există spații de joacă pentru copii. N-au unde să se joace pentru că nu există locuri special amenajate. Pe strada noastră sunt cel puțin 30 de copii, iar pentru că nu au unde să se ducă bat mingea în stradă. Oricum sunt probleme mult mai grele de rezolvat în cartierul ăsta decât amenajarea unor locuri de joacă”, spune Vasile Precup.

Iosif Biciu Maria Mărginean Petru Alb Simona Poenar Vasile Diaconu Vasile Precup

Primăria spune că va fi bine
■ Deși cartierul Nișolae 
Grigorescu arată jalnic, 
primăria spune că 
viitorul sună bine.

Călin Bicăzan

Deva - Promisiunile făcute de primărie se pare că nu au fost chiar vorbe în vânt. „Legea în România e făcută în așa fel încât trebuie parcurse toate etapele pentru așa lucrări de anvergură. Noi avem în cont 300 de miliarde de lei vechi împrumut de la Banca Comercială Română (BCR) pentru investiții în infrastructură care vor fi direcționați spre cartierul Nicolae Grigorescu, dar deocamdată nu-i putem folosi. Peste două săptămâni va avea loc o licitație pentru a vedea ce firmă se va ocupa de acest proiect, iar după aceasta va fi un termen de alte două săptămâni pentru contestații. Până nu se termină tot acest

birocratic* nu putem faag nimic. Am ’ fost în cartierul de la marginea gării, am identificat toate lucrările ce trebuiesc făcute, am făcut studii de fezabilitate și am stabilit creditul de care avem nevoie pentru a duce la bun sfârșit planul nostru. Banii îi avem în cont, achm așteptăm momentul potrivit ca să ne putem folosi de ei. Pe parcursul anului 2007 vor fi executate lucrări în acest cartier și cel târziu la începutul lui 2008 lucrările vor fi terminate. Sursa financiară este asigurată. Banii îi avem în cont de 4 luni. Dacă în 2007 nu va fi gata cel puțin jumătate din cartierul Nicolae Grigorescu poate să spună lumea despre mine că sunt un mincinos”, a declarat vicepri- marul municipiului Deva, Florin Oancea.Referitor la problema străzilor, viceprimarul Florin Oancea a ținut să precizeze că „mai întâi trebuie făcută

canalizarea abia apoi drumurile. Drumul principal nu are canalizare, din acest motiv el nu a fost asfaltat spre deosebire de alte drumuri adiacente acolo unde problema canalizării a fost rezolvată. Trebuie să regândim tot ce e legat de investiții și să găsim soluții pentru ca oamenii să nu mai fie nemulțumiți”.
Curățenie deficitarăUn alt aspect de care oamenii sunt nemulțumiți este legat de curățenie. Deși mașina de la salubritate „vizitează” cartierul de două ori pe săptămână, oamenii spun că mai ap nevoie de containere în plus pentru a-și depozita gunoiul suplimentar. „Nu suntem mulțumiți de curățenia din cartierul nostru pentru că țiganii fac multă murdărie și nu fac curățenie. Avem nevoie de niște tomberoane în plus în care să ne depozităm gunoiul”, spune

Florin OanceaIosif Biciu. Această problemă va fi rezolvată de primărie mai repede decât s-au așteptat oamenii. „Vom aduce în cartierul Nicolae Grigorescu euro-pubele. Chiar de mâine am să mă interesez să duc planul ăsta la bun sfârșit și le promit oamenilor că vom aduce aceste pubele suplimentare pentru depozitarea gunoiului cât mai curând posibil”, a declarat viceprimarul Florin Oancea.

Civilizația se oprește la barieră 
intrare

Localnici poluați de zgomot
Deva (I.H.) - “Pe lângă faptul că nu e canalizare, mă deranjează foarte mult gălăgia. Ziua sunt mașinile mari care merg la depozitele din zonă și fac mult zgomot și praf. Seara nu apucă bine să

fie liniște, că încep să umble unii cu căruțele și sunt foarte gălăgioși. Să nu mai vorbesc de mizeria care te întâmpină încă de cum treci liniile”, a spus Viorica M., o locuitoare a zonei.

Numai drumuri prăfuite Viorica M. Mizeria te așteaptă la



vineri, 29 septembrie 2006 LIBER

Vând ap. 2 camere (03)

SUPER OFERTA! 
Usi de interior PORTA DOORS 

5

■ TAMPLĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
- 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX

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

• decomandate, parter, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, bun și pentru 
birouri, Deva, zona gării, preț 95.000 ron, nego
ciabil. Tel. 217888,220211. (T)
• urgent. Aleea Moților, contorizări, mici 
modificări în interior, balcon închis, preț numai 
750 milioane lei, negociabil. Tel. 218650,212242, 
0721/400563. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița fără interme
diari, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)

• urgent, in Petroșani, decomandate, 
termopane, etaj 4, bloc acoperit, ți 
garsonieră confort 1, in Brad, etaj L prețuri 
negociabile. TeL 613104. (4/27.09)

SC. DEPOALM SRL, Deva
Situat pe DN 7 Ia 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

persoană, doar în perioada
01.09 -30.11.2006
Inf late! I fax. 0254/249.11 lg 

telefon .0254/249.175 §

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron/

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Ol ,ap 6 
teVfax.0254/234.125

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

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

TEAM CONSULTiNtS
azi «Tî?3saSSÎ,Er>«<t

SYWW1« *HI* rnnMifltrifl_țg,art in ffUZMlk * \rvrt ro
Drue,A^«!4 Pâ<«,M Ar, tp U ptftor. CUJ. SH VU1

T raiung
Evaluare

Asistenta

Management

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

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mailranazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 «

• urgent, sdec, CT, parchet, balcon închis, ST 54 
mp, gresie, faianță, zona Kogălniceanu, preț 980 
mii. negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• sdec, zona Piață, et. 1, parchet, contorizări, 
balcon închis, st 56 mp, preț 105000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• circuit, balcon închis, et .intermediar, zona 
Zamfirescu, st 51 mp, contorizări, preț 30000 
euro, negociabil, tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, parchet gresie, faianță, balcon 
închis, ocupabil imediat, preț 97000 ron nego
ciabil, tel. 0740/210780. (Al)
• AL Crișului, et. 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, faianță, parchet, preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• circuit bucătărie, baie faianță + gresie, 
apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, zugrăvit, 
etaj intermediar, zona Zamfirescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• drcutt, parchet bucătărie, baie, faianță, CT, 
balcon, zona N. Bălcescu, preț 98.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, bale, faianță + gresie, 2 
balcoane, termopane, CT, preț 135.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, CT, zona 
Creangă preț 135.000 RON. neg, tel. 0741/154401, 
227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona Al. 
Streiului, preț 65.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, amenajări moderne, 
balcon, et 1, preț 86.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• AL Moților, et 3, amenajat, semidec., 
contorizări, cu balcon, preț 73.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dada, et 1, ocupabil imediat 2 holuri, 
contorizări, baie cu geam, preț 69.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Zamfirescu, circuit, parchet gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec., gresie, faianță parchet 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
Idee, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifeată, 
parchet gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• intrări separate, zona Bălcescu, etaj interme
diar, centrală termică termopan pe ramă de 
lemn, parchet gresie, faianță balcon închis, preț 
95000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• intrări separate, termopan, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu, preț 112000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona DecebaL vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică parchet gresie, faianță bine întreținut 
preț 130000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj L zona Gojdu, bucătărie modificată 
termopan. ușă metalică parchet, gresie, faianță 
stare foare bună contorizări totale, preț 110000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)

• decomandate, suprafață mare, super 
amenajat, zona BCR, centralatermică bucătărie 
modificată termopan, parchet nou, gresie și 
faianță bloc de 4 nivele, preț 145000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,232808. (A4) .
• etaj 1, bloc de cărămidă 2 holuri, parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut, ocupabil 
pe loc, zona Dacia, preț 69000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, zona 
Decebal - Kogălniceanu, centrală termică, 
parchet gresie, faianță ocupabil azi, preț 125000 
ron negociabil, tel. 0788/165702, 0723/251498. 
(A4)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie 
faianță vedere în față balcon, bloc de cărămidă 
preț 82000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703, (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 64000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• decomandate zona Decebal - piață etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232808. 
(A4) ■
■ etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• drcutt, parchet, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)

• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)

• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• in drcutt, pe Bălcescu, parchet, gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat, exclus credit, 
preț 98.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu, parter, semidec., stare bună 
contorizări, s=46 mp, preț 88.000 RON, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței, semidec., parchet balcon, 
contorizări, neamenajat etaj 4, izolație italiană 
preț 97.500 RON, tel. 0745/640725. (A7)

• zona Banca Transilvania, dec., 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat, preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• in drcutt, bloc de cărămidă CT, balcon închis, 
zona Bălcescu, preț 98.000 RON, neg. Tel.231800; 
0745/511776. (A9)

• zona Kogălniceanu, dec., camere cu parchet, 
balcon închis, contorizări, etaj 1, preț 125.000 
•nN, 09231800; 0745/511776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata Imediat tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent decomandate, 2 balcoane, et. 3, 
parchet, gresie, faianță garaj, boxă zona I. 
Maniu, preț 56000 euro negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• Deva, zona N. Bălcescu, etaj 2, balcon închis, 
termopane, gresie, faianță centrală termică ușă 
metalică preț 115000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

S.C. ROTOTER LEGISSRLDEVA
Tel. 0765'243768 0788.189.103

• înființează societăți comerciale în mimai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila),

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă in instanță interesele persoanelor juridice.

Dacă vă plac copiii, dacă sunteți 

o persoană de încredere 

(Jacâ doriți să vă suplimctați veniturile

Societatea ’ 1 ’ ' ' * .R I

recrutează personal pentru intermediere 

baby sitting și menaj. g

§
Detalii Ia teL 235045, 0724/593142. 0747/404143^ 

clădirea Minvest, cam. 72» Deva, orele 10-14.

(59807)

CONTABIL- ANGAJEAZĂ

CONTABILITATE PRIMARĂ

Construcții civila șl industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț etectrocaertlce

CERINȚE: 
-cunoștințe minime de
contabilitate;

- cunoștințe !T; 
-vârsta maximă 40 ani.
AVANTAJE;

-salariu motiva nt.

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

-salariu moți vânt; 
-condiții de lucru Intr-o 

echipă dinamică

în salonul de înfrumusețare 

spațiu pentru cosmetics - acesta 

fiind utilat în totalitate.

Persoană de contact 
AGNKSȘTKFÂNTTĂ

Tel. 0721/245.696 !

Rel. la Tel 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59656)

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 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, Hunedoara, 

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

(32135)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

- CONTABILITATE INFORMATIZATĂ 

-AUTOCAD 2D Șl 3D

- ADMINISTRATOR REȚELE

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mail: office@nm.ro
Site: wwyMm.ro Deva,, Aleea Viitorului, Nr,2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56970)

Barul Tequila situat 

în Deva, str. Ady 

Endre, nr 45, te aș

teaptă în fiecare zi, 

între orele 20.00- 

06.00 la megadîs- 

tracție !!!

Pentru rezervări suna 

sunați la; „
0721/951.722 § 

0720/323.366 ®

• urgent, decomandate, CT, parchet, gresie, 
faianță tavane false cu spoturi, mobilat 
complet, occidental, zona B-dul Decebal, Deva, 
preț 150000 RON negociabil, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• balcon închis, CT, parchet, gresie, faianță 
ocupabil imediat, st 70 mp, preț 1,250 mid., tel 
0742/019418 (Al)
• bd. Decebal, etaj intermediar, dec., centrală 
termică gresie, faianță preț 150.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Progresul, eL 3, dec., contorizări, balcon închis, 
preț 155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona L Creangă dec., CT, AC, gresie, faianță 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec.. CT. gresie, faianță 
parchet laminat, balcon închis, 2 băi. beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)

• zona Eminesai, bloc de cărămidă decoman
date, 2 balcoane, modificări, contorizări totale, 
ocupabil repede, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, centrală termică gresie, 
faianță accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
bucătărie modificată centrală termică 
termopan, gresie, faianță parchet, super 
amenajat, boxă acces uscătorie, preț 140000 
RON negociabil, tel. 232808 (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică parchet, faianță boxă, bine 
întreținut, preț 62000 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 
37000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(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)
• semidec, aranjat, gresie, faianță parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830.206003. (A7)

• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1. preț 160.000 RON, neg., tel. 231.800, 
0740/317-313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)
I

• decomandate, 3 balcoane, 2 băi, centrală 
proprie, modernizat, etaj 4 din 8, zonă ultra
centrală preț 190.000 ron, negociabil; 
exclus intermediari. Tel. 0745/628364. 
(7/20.09)

• urgent, Deva, Gojdu, et. 1,100 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, ușă metalică totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5) '
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, et. 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, garaj, boxă et intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona macului, dec., Deva, etaj 1,2 băi,(gresie, 
faianță), 2 balcoane închise cu termopan, CT, 
camere cu parchet, preț 52.000 euro, neg., tel 
231.800.0740/317.313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică, su 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă cu grădină în Simeriă 1100 mp, preț 1,5 
mid. lei, negociabil. T el. 220393 sau 261596. (T)

• casă curte și grădină în Deva, str. Horea, 
1600 mp, fs 20 m. Tel. 0726/586386. (1/25.09)

• casă, cu 440 mp teren, în Deva, Str. Spitalului 
nr. 19, și mobilă diversă Tel. 0254/216036. (T)

• nouă, Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)

• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță, 600 mp teren, centrală 
termică canalizare, apă gaz metan, livadă 
350000 ron, tel. 215212. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Sântuhalm, preț370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață constru it ă 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro. neg., tel. 235208. 
0729/018866. (A6)

Pragraniearf-tf Iu 0254/120JH9 pentru programul tău perso- 
nalUal ți Injiiefidezi de 15% redacore.

Tel: 0264/220018

Bvd. WU MANIU U PARTER

-ANGAJEAZĂ In regim de colaborare 
maeeur, mateuxa ai coamatfcaanj 
calificați, cu aspariecț* In maeajul 
anlicelulttlc, de relaxare șl de între
ținere.
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atractive

• program flexibil
■ mediu de lucru pllcutp

TRANSPORT PERSOANE 
România - Italia - Franța * S niO Vis aw de McDonald's 

Tel 0254/234717 
0742/030201,0749/551299
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Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!
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vineri, 29 septembrie 2006
ANUNȚ PUBLICITAR

I

Consiliul Local Rapoltu Mare și Agenția pentru 
protecția Mediului Hunedoara anunță publicul interesat asupra 
deciziei etapei de analiză a calității raportului la studiul de evaluare asupra 
mediului de emitere a acordului de mediu pentru proiectul R|pA CANALIZARE 
MENAJERĂ Șl PLUVIALĂ COMUNA RAPOLTU MARE - localitățile RAPOLTU 
MARE, BOBÎLNA, FOIT, RAPOLȚEL Șl BOIU.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus 
pol fi consultate zilnic între orele 8 - 16 la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.

Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la apariția anunțului.

(648221

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

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

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

(42648

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

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfîrescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Hia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:

1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)
Sîntuhalm nr. 25

I • zona Pietroasa, P+l, construcție 2000. parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 

| camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 

curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• in Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 105.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)-
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol. termopane, anexe, grădini 
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+1, 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)

• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288. < A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 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, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317313. (A9)

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

. P-to Vktww W. 5M0. tp< 03S4 4O5M2

«BENE internațional

calculatoare
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

faapartater *act >Mmm udai moM fasad
Promoție:

LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA inclus), 
2 ani garanție

Vând case la țară (17)
• casă 2 camere, baie, bucătărie, centrală 
termică pe lemne, renovată recent, livezi, teren 
arabil, pădure la 10 km de Geoagiu, preț 40.000 
euro sau schimb cu apartament. Tel. 
0745/112798. (T)
• urgent, casă în Leșnic, nr. 67, pe DN7, gaz la 
poartă și 1100 mp: pomi fructiferi, viță de vie, 
preț 450 milioane lei, negociabil. Tel. 
0729/128429,0729/033121. CD

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Mărăști, lângă Poliția nouă, 
preț 720 milioane lei. Tel. 213476, 223736, 
0749/247799. (1/27.09)

• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată 
contorizări, ocupabilă imediat, preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T)
• Deva, zona Miorița, etaj 1, parchet, balcon 
închis, st 32 mp, complet contorizat, preț 82000 
ron, tel. 0725710903. (Al)
• sdec„ contorizări, parchet faianță ușă 
metalică zona Dacia, preț 57000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, contorizări, amenajată, et. 4, Aleea 
Saturn, preț 75.000 Ron, negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, 
amenajări modeme, contorizări, preț 53.500 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st=40 mp, dec., 
balcon, preț 75500 RON, tel. 0740/013971. (A2) 
urgent, zona Micro 15, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 46.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Decebal, dec, balcon, contorizări, 
preț 25.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• AL Crișuhri, semidec., et. 3, cu balcon, 
contorizări, preț 47.500 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Gojdu, cu o cameră fără bucătărie, parter, 
preț 44.500 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• zona Miorița, semidec., s=32 mp, cu balcon, 
etaj 1, preț 81 .’000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• zona Mărăști semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți dec., gresie, faianță parchet, 
CT, bucătărie modificată, st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată 40 mp, parchet, contorizări, stare 
bună preț 88000 ron negociabil, tel. 0745/302200,

* 232808. (A4)
• zona ProgresuL vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună accept credit ipotecar, preț 67000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,232808 (A4)
• zona Goțdu, decomandată, contorizări, 
parchet, gresie, faianță ocupabilă pe loc, preț, 
74000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 232809. 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228.  (A5)

• etaj 3, dec„ contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• det, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/00522& (A5)

• zona M, Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
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• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, I 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, | 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• Deva, zona gării, etaj 1. balcon închis, 
termopan, ușă metalică parchet, gresie, faianță 
contorizări complete, preț 80.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• AL Saturn, decomandate, balcon închis, etaj 4, 
preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 95.000 
RON, neg., tel. 231800; 0740/317314. (A9)
• decomandate, cameră cu parchet, contorizări 
integrale, etaj intermediar, zona lllpia, Deva, preț 
80.000 RON, negociabil, tel. 231800. (A9)

• intravilan, st= 2750 mp, fo=20 m, facilități:
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro, 
tel. 0742/290024. (A3) (
• intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facil

apă gaz, curent, zona, Sântuhalm, pre 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3) ,
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018,,. 
0724/620358. (A6) 1Ue

Vând terenuri (21)

• 1.080 mp teren intravilan cu toate 
facilitățile, împrejmuit cu gard, la soluție 
definitivă; eventual parcelat în 2 parcele. 
Tel. 0722/442789,0765/246805. (9/22.09)

• 1000 mp, zona Deva, utilități curent, apă. 
Tel. 0726/158688. (11/26.09)

• 15 ari teren pentru casă de vacanță, zona 
Câmic, preț avantajos. Tel. 0744/605251. (T)
• 3500 mp, intravilan, livadă și grădină cu 
cabană 2 camere, în Deva, zona Căprioara, 
facilități apă curent, drum asfaltat, preț 25 euro 
mp, negociabil. Tel. 214866, 0740/984602, 
0729/902794. (T)

• intravilan, Șolmuț, 1200 mp, fs 12 m, preț 
12 euro mp, egi abIL TeL 0746/029058, 
1254/220269.(6/274»)

• două terenuri extravilan, de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0729/732560. (T)
• intravilan 500 mp, în Mărtinești, nr. 1. Tel. 
0254/246318, după ora 17. (0446072/25.09)
• zona, rezidențială 6 parcele, 740 mp/parcelă 
fs 22m, facilități, 20.000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp. 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
■ intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 0742/005228. 
(A5)

• intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m,, utilități în 
apropiere, între Sânthaim și Mâcon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

Agenția pentru 
Protecția Mediului - 

Hunedoara și S.C. 
AGRO ONU SRL BRAD, 
anunță publicul interesat apura 
deciziei de emitere a acordului 

de mediu pentru obiectivul 
„Construire fabrică de 

procesare produse lactate" 
situată în intravilanul satului 
Ribița. Documentele care au 
stat la baza emiterii deciziei 

pot fi consultate zilnic la sediul 
A.P.M. Hunedoara, mun.

Deva, str. A.Vlaicu, nr. 25, de 
luni până vineri, 
între orele 8-16, 

Observațiile publicului se 
primesc zilnic la A.P.M. 

Hunedoara în termen de 20 de 
zile lucrătoare de la data 

publicării anunțului.
(64809)

• teren intravilan, s=1100 mp, F.S.= 26iua 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, di, • 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (AU1

• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, pre 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. + A8)
• DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă ț 
curent, certificat urbanism, avize, preț 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8) ’ \țe
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs lloL 

curent, apă preț 15 euro/mp, tel. 0746/779;"' 
(A8)

• lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent a
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/7792 
(A8) “
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț-09) 

euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilităț 
zonă preț 21000 euro/parcelă negociabil, t 
0745/786578. (A8)
• intravilan Deva, zona Zăvoi, S-100C mp, utilit 
în zonă preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A:

• zona Bejan, Deva, S 500-1000 mp, tor 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 2318.j 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau împr 
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

leVând spații comerciale (25)
• Deva, 150 mp, P+l+teren, 2 garaje, centra 
termică canalizare, apă gaz, curent, 82000 eur 
tel. 215212. (Al)

Vând alte imobile (27)
• SC Retezatul 5A Deva, Str. Depozitelor, nr. 19) 
vinde din dotare chioșc aluminiu demontat,• 
22 mp, preț negociabil. Informații t» 
0254/223630 sau 0726/548304, (6/28.09)

Imobile chirii (29)
• am o elevă în gazdă și mai doresc una, chiri 
lunară 700.000 lei, lângă Liceul Pedagogic. Te 
212865. (T)

• căutăm pentru inchiriere depozit in 
Hunedoara, 70 - 100 mp. Relații la teL 
0742/144029.(5/284»)

• ofer spre închiriere cameră mobilată și utilat; 
în regim hotelier, preț 700.000 lei/noapte. Tel 
0721/055313. (T)

• pensionară primesc în gazdă 1 ■ 2 fete 
salariate sau eleve, chirie avantajoasă Tel 
218650.(T)

• primesc In gazdă tânăr® nefumători sau alte 
vicii; ofer condiții ireproșabile; ofer și pretincte 
seriozitate. Tel. 0723/851439, după Ora 16. (T)

ANUNȚ DE PARTICIPARE SELECȚIE OFERTE PRIN PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE
1. Autoritate contractanta: SPITALUL JUDEȚEAN DEVA, cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, jud. Hunedoara, cod fiscal: 
4374385, cont RO88TREZ3665041XXXOOO222, deschis la Trezoreria Deva, nr. tel. 0254/214616 și fax 0254/212516 secretariat.

2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: cerere de oferte.

b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte: contract de furnizare lucrări de reamenajare secție U.P.U SMURD.

3. a) Locul de prestare al serviciilor: Spitalul Județean Deva, secția U.P.U.

b) Natura serviciului ce se va achiziționa: lucrări amenajare, cod CPSA 4543.12

4. Durata de prestare a lucrărilor de amenajare: 30 de zile calendaristice, de la data semnării contractului.

5. a) Documentația se poate obține de la sediul Spitalului Județean Deva - birou tehnic;

b| Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2006

6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor: 12.10.2006, ora 10.00

b) Adresa la care trebuie transmîse/depuse ofertele: SPITALUL JUDEȚEAN DEVA, cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, 
jud. Hunedoara - registratura;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

7. a) Persoanele admise sâ asiste la deschiderea ofertelor: membrii comisiei și împutemiciții participanților. ,

b) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 12.10.2006, ora 12.00

8. Garanția pentru participare solicitată: 500,00 RON

9. Costul unei documentații de achiziție: 100,00 RON

10. Modalitățile principale de finanțare: fonduri de la CJAS. Plata se va face la minim 30 de zile de la emiterea facturii.

11. Informații privind condițiile de eligibilitate precum și cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică și la cea ecohomico-finan- 
ciarâ pe care trebuie sa le îndeplinească ofertantul: în conformitate cu OUG nr. 34/2006, Legea nr. 337/2006 și HG nr. 925/2006.

12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sâ își mențină oferta valabila: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-

economic. „

14. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

15. Alte informații: locul de depunere/transmitere a eventualelor contestații la adresa menționată la punctul 1 din anunț și Consiliul
Național de Soluționare a Contestațiilor. (64811)

GRATUIT
RECLAME

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

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

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

"Cuvântul liber" și nici cititori de probă.

i Numele___________________________________________________________Prenumele_______________________________________________________Adresa la care doresc să primesc ziarul:Strada____________________________________________________________Nr.__________ Bl._________________ Sc. _____ Ap._____Localitatea_____________________________________________________Telefon (opțional)______________________________________________
DA □ vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber. LIBER

camelia.gaga%25c2%25aeinformmedia.ro
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ia telecabinâ, P+l, 4 camere, living 45 mp, 
i interioară, centrală termică, garaj încălzit 
clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
ină, ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
17,0721/192684. (T)
rsonieră, Deva, complet mobilată 80 
/lună, tel. 215212 (Al)
va, 68 mp, 2 birouri, mini sală conferințe, 
ilată modern, preț 750 euro/lună cu cheltu- 
icluse, telefon 210780. (Al)
■. Decebal, 3 camere, dec., amenajat, repar- 
re, mobilat, aragaz, frigider, preț 700 RON, 
21712,0724/305661. (A2)
L Decebal, 2 camere, dec., amenajat, 
rală termică, mobilat, aragaz, frigider, TV, 
ină de spălat, preț 200 euro, tel. 221712, 
/j05661. (A2)

irsonieră mobilată, CT, termopane, aragaz, 
der, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
>, neg., tel. 0742/290024. (A3)
jartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
der, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
1/290024. (A3)
lartament 3 camere, mobilat complet, zona 
Maiorescu, preț 350 euro/lună, tel. 

1/290024. (A3)
lartament 2 camere dec., mobilat complet, 
gaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
0742/290024. (A3)
parlament 2 camere, circuit, et. 3, contorizări 
pă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
0/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 

■)
asă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
te, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
O, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5) 
asă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
sie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
bilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
208,0729/018866. (A6)
larsonieră zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
itorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
19/018866. (A6)
aut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
Omobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
robanți, ofer prețul pieței în funcție de 
nd iți i I e oferite, tel. 0729/018866. (A6) 
spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
.235208,0729/018866. (A6)
garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
ocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
29/018866. (A6)
ap. 3 camere dec., 2 băi. nemobilat, zona 
eangă. Deva, preț 150 euro/lună tel. 231800, 
45/511776. (A9)

uto românești (36)

vând Dada 1300, af 1978, taxe la zi, ITP 2007, 
are bună de funcționare, piese rezervă preț 
:goci abil. Tel. 214504. (T)
vând Dada 1310, af 1999, gri metalizat, preț 
egociabil. Tel. 0745/772663. (T)
vând Dada 1310, an fabricație 1985, RAR 2007, 
ivinietă 2007, stare de funcționare, necesită 
nele reparații, preț convenabil, relații la tel. 
’54/748743, 0720/729463, 0729/911056, Hune- 
oara. (T)
vând Dada 1310, combi, af 1978, stare bună 

el. 216756,0741/740047,0720/632545. (T)
vând Dada Solenza, af 2003 (Rapsodie), unic 

roprietar, preț negociabil. Tel. 0745/873243. 
3446074/28.09)
vând urgent Dacia 1310, af 1990, stare foarte 

>ună de funcționare, radio casetofon, închidere 
entralizată, 5 trepte, preț negociabil, la vedere, 
el. 0724/012735. (T)

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

HOMEOPATIE Șl ACUPUNCTURACabinet medical “ECHINACEA”- dr. GHIȚĂ CARMEN, medic specialist medicină generală - pediatrie, homeopatic, acupunctura, Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, £1 ap. 25, tel. 0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567208. || i

OPORTUNtTÂP POT

banc v
COMERȚ *

t

AGAT ^TANDARD^CCIDENTjț
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Personal calificat - servire ireproșabilă

produse și preparate din 
carne

produse și preparate din 
lapte 

o gama largâ de produse 
alimentare

(56580)
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Deva, Calea Zarandului, nr. 28, DN 7 js

TEL: 0254/220181 / 184

PROCAR IND S.R.L.
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MICROFINANȚARE

AURORA S. A
Acordă credite pentru demararea unei afaceri, capital de lucru și investiții. 

Beneficiari1 •Sociefati comerciale*
•Persoane fizice autorizate în afaceri. 

Dobânzi convenabăe și comisioane reduse!
/flfanna^tet.:(aS4219112t 219580,0726/118355,072^223889

www.aurora.cofn.ro
(56608) (56591)

PROCAR IND S.R.L. Deva
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SC FARES TRADING ORĂȘTIE 
ANGAJEAZĂ

ASISTENT REȚELE MAGAZINE

CERINJE:
1. studii superioare, de preferat economice

2. cunoștințe operare pc
3. abilități în domeniul administrare acte - contabilitate
4. domiciliul stabil în Orăștie sau în localitățile învecinate
SE OFERĂ:

1. posibilitatea dezvoltării profesionale într-o echipă dinamică
2. angajament pe termen lung
3. pachet salarial motivant + tichete de masă
Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de 04 
octombrie 2006 prin fax la numărul 241942 sau la SECRETARIATUL 
societății din Orăștie, Str. Plantelor, nr. 50. (64529)

Comemorări (76)

S.C. ACOMIN S.A. - 
Grup Șantiere Hunedoara-Deva, 

cu sediul In Deva, str. Ulpla, nr. ÎS,

/- dulgheri 
Angajează:^— - zidari

X''- zugravi

Experiența în domeniu și calificarea constituie avantaj pentru 
cei interesați. Oferim un pachet salarial foarte motivant. 
Informații la telefon: 215294 - secretariat
CV-urile pot fi trimise prin fax la: 218151 sau depuse la secre
tariatul firmei.

(64456)

Auto străine (37)
• ind irgent Nubira-vagon, an fabricație 2000,
,ill-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 

-fel. 0254/221749,0722/519009. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând remorcă pentru tractor, fabricată la 
Autonova Satu Mare, capacitatea 3 tone, 
basculabilă ambele părți și spate, preț 
negodabi Tei. 282881, Ca. (2/2549)

• vând mobilă suspendată bucătărie + mască 
chiuvetă lemn masiv, 350 ron, masă + 4 scaune 
bucătărie, 100 ron, servantă mahon, 250 ron, 
birou furnir cireș, 100 ron, mobilier hol, 250 ron, 
mochetă 1,20/3 m, 100 ron, tel. 218084, 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)
• vând sobă Vesta și 2 garnituri de mobilă. 
Relații latei. 237795; (T)
• vând ușă exterior, de stejar, deschidere pe 
stânga, în stare bună preț 100 ron. Tel. 214814. 
m

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

l Utilaje, unelte, industriale și 
^agricole (40)

• vând roda pentru ocazii speciale, măsuri 40-
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084,0743/211074 sau 0722/586808. (T)

• vând urgent și negodabfi 2 bucăți 
bddozer S 651, preț 3400 euro bucata. Tei. 
0721/204783.(3/2549)

Materiale de construcții (53)
• vând goni de beton, asigur transport și 
montaj. Tel. 0723/659753. (T)

Electrocasnice (56)
Moto-velo (41)

• vând Cooper Harley Dawidson, 49 cmc, motor 
4 timpi, frâne, disc, genți aluminiu, pornire 
buton, nou și minge fotbal Nike, original, nou. 
Tel. 0722/262712.0)

Piese, accesorii (42)
• cunpărtermoavle de temperatură. TeL 0740- 
963-904.
• vând un portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă și un cântar-platformă deosebit, 
cântărește până la 110 kg, fabricat de Balanța 
Sibiu, negociabil. Tel. 212-272,0723-732-560. (T)

• vând frigider stare foarte bună, 1 milion lei și 
aragaz 4 ochiuri și cuptor, 2 milioane lei. Tel. 
0721/055313.0D
• vând ladă frigorifică Arctic, 7 sertare, 2401, 
stare foarte bună de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 214504. (T)
• vând mașină automată fabricată în Franța, 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)

Altele (61)

Mobilier și interioare (47)
• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)

• vând candelabra 2 brațe, 30 ron; meșă păr 
natural, 35 ron, fustă piele neagră, lungă, 80 ron, 
covor manual 3/2,700 ron; mașină de spălat din 
plastic, 80 ron. Tel. 0728/095029. (T)

• vând țuică de prune, calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț avan
tajos în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. (T)

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 și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
( Oferim:
‘3 • comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.

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

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gagafainformmedia.ro

(32135)

Au trecut 20 de ani de la plecarea în veșnicie a 
rv celui care a fost
U LUNGUIOAN

Vei rămâne mereu în sufletele noastre îndoliate.
Slujba de pomenire va avea loc duminică 1 
octombrie, la Biserica ortodoxă din Ilia.Familia.

Familia Singer Rodica, Radu și Mihai cu soțiile 
,r\ sunt alături de prietenul lor Cosmin în greaua 

durere pricinuită de trecerea în veșnicie a celui 
care a fost

prof. CĂLĂRAȘU CORNEL
Sincere condoleanțe 

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(11/28.09) (9/28.09)

Copiii Ramona și Daniel Lungu cu familiile, 
anunță celor care au cunoscut-o că s-au împlinit 

GS 6 luni de la trecerea în neființă a celei care a fost 
U mamă, bunică și prietenă

VIORICA LUNGU
Parastasul de pomenire va avea 16c sâmbătă 30 
septembrie a.c., ora 12, la Cimitirul ortodox din 
str. M. Eminescu, Deva.

Mircea și Cornelia aduce un ultim omagiu celui
G-t care a fost
U GHEORGHE SICHET

și sunt alături de familia greu încercată.
Sincere condoleanțe 

Dumnezeu să-l odihnească în pace

(12/26.09) (3/28.09)

Decese (75)

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea 
Ioan Moloț, aduce un ultim omagiu celui care a fost

colonel ( r) GHEORGHE SICHET
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu sa-l odihnească în pace!

■ vând urgent centrală termică Baxi, 
termostat cu radio transmisie, nouă, în 
cutie, preț factură 25 milioane, preț vânzare 
20 milioane, garanție 8 ani. Tel. 0723/960963. 
(4/28.09)

• coicvpo» german cumpăr mașini de 
cusut Singer, Kaiser Naumann, Pfaff, ofer 
15.000 - 45000 euro. Telefon 0751/987293. 
(6/15D9L06)

• vând un trunchi de cireș, uscat, 1,80 m 
lungime, 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 0,35 m grosime, avantajos. Tel. 212- 
272,0723-732-560. (T)

Plante și animale, agroali 
mentare (57)

• vând urgent scroafe cu purcei și vieri 
pentru reproducție. Tel. 0722/319442. 
(10/26.09)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stanamiresc Valeria. Se declară nul. (8/28.09)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Trânc Claudia. Se declară nul. (12/28.09)
• pierdut Carnet de Asigurat pe numele Narița 
Anca Maria. Se declară nul. (10/28.09)

Licitații (64)
• locatarii bl. 2, sc. B, din str. Mărăști, Deva, 
solicită oferte pentru acoperirea blocului cu 
tablă. Informații latei. 0749/949118. (7/28.09)

Solicitări servicii (71)

• caut urgent femeie pentru îngrijirea perma
nentă a unei femei bolnave, la domiciliu. Relații 
latei. 219934. (T)

Prestări servicii (72)
• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunti, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)

• transport mobilier cu auto de 1,2 tone, 14 mc 
volum; asigur demontare și manevrare profe
sională mobilier. Tel. 0254/225578, 0744/934462. 
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
cao"- * medical individual, din Deva, medicină 

de familie, angajează asistentă medicală, de 
preferință absolventă 2006. Tel. 0722/634302. 
(7/26.09)
• firmă angajează zidari, dulgheri, fierari 
betoniști, agenți de pază în regim de 
detașament; se asigură masă și cazare, salar 
avantajos, Relații la tel. 0254/235373, zilnic, orele 
8-10. (15/28.09)

Oferte locuri de muncă (74)

Un ultim omagiu pentru cel care a fost un bun 
coleg și prieten,

colonel de politie (r) 
GHEORGHE SICHET

• SC Bau Decolux Prest SRL Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 82, angajează zidari, instalatori în 
cupru și maistru în construcții pentru lucrări de 
construcții în județ. Tel. 0254/217433, 
0722/319442. (9/26.09)
• societate comercială angajează un electrician 
și muncitori montatori. Informații la tel. 
0742/775145. CV-urile se primesc la fax 
0254/235822. (5/26.09)
• societate comercială angajează un gestionar 
magazie materiale și montatori aparataj elec
tric. Relații la tel: 230805, 0721/648666, 
0743/103536 sau CV la fax 230806. (13/28.09)
• electrician in construcții, Deva, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• electrician in construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• electrician în construcții, Petrila, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• electrician, Petroșani, 5 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• electromecanic , Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• electromecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• excavatorist, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.11. Tel. 213244,9-16.
• faianțar, Deva, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16.
• faianțar, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244,9-16.
• faianțar, Hunedoara. 5 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• faianțar, Vulcan, 5 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• fasonator mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
25.09. Tel. 213244,9-16.
• fasonator mecanic, Orăștie, lpost, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• fasonator mecanic, Petrila, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• femeie de serviciu, Orăștie, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• femeie de serviciu, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• fierar-betonist, Călan, 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244,9-16.
• fierar-betonist, Deva, 5 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• fierar-betonist Hunedoara, 1 post, data limită
30.10. Tel. 213244,9-16.
• fierar-betonist, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244,9-16.
• fierar-betonist, Orăștie, 15 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• finisor asamblare, Deva, 3 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• finisoriâcuitor. Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• finisor textile, Deva, 6 posturi, data limită 
30.09, absolvenți. Tel. 213244,9-16.
• fochist pentru cazane cu abur, Petrila, 1 post, 
data limită 1.10. Tel. 213244,9-16.
• frezor universal, Vulcan, 2 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• frizer, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• funcționar administrativ, Deva, 20 posturi, 
stagiul militar satisfăcut, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16.

din partea Colectivului Serviciului AEST din 
cadrul IPJ Hunedoara. Sincere condoleanțe fami
liei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace

(2/28.09)

Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, 
Petru Mărginean, transmite sincere condoleanțe fami 

t ji liei îndurerate de moartea prematură a celui care a 
U fost

colonel ( r ) GHEORGHE SICHET
Fie-i țărâna ușoară!

Colegii de la Agenția Națională Antidrog sunt alături 
A. de familia îndoliată, în momentele grele pricinuite de 
Ir trecerea în neființă a celui ce a fost un bun coleg,

colonel (r) GHEORGHE SICHET
Sincere condoleanțe

Un ultim omagiu celui care a fost
colonel ( r) GHEORGHE SICHET

din partea foștilor colegi de la Autoritatea Teritorială 
de Ordine Publica Hunedoara.

Dumnezeu să l odihnească!

Lazăr și Hermina Cârjan sunt alături de familia greu 
încercată prin pierderea bunului prieten și coleg

GHEORGHE SICHET
Sincere condoleanțe familiei

• S.C. angajează: zidar, zugrav, dulgher. Informații 
și CV la teL/fax 0254/219300.

(8/26.09)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

Redacția nu-șl asumă responsabilitatea 
pentru conținutul anunțurilor de mică șl 
mare publicitate.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 
Al - Prima Invest
A2 Garant Consulting
A3 Imobfranc
A4 Fiesta Nora
A5 Casa Betania
A6 Rocan 3000 SRL
A7 Mimason
A8 Morellia
A9 Elite

RECLAME

camelia.gagafainformmedia.ro
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Elevi sub teroarea armei

•Găsită la Paris. Autoritățile române și franceze au descoperit, expusă în cadrul Expoziției Bienale de la Grand Palais din Paris, una dintre brățările din aur furate din situl arheologic Sarmisegetuza Regia - Munții Orăștiei, a căror valoare totală a fost estimată de 1,5 milioane de euro.
•Cu val seismic. Cutremurul cu magnitudinea de 7 grade care a afectat insulele Samoa din Pacificul de Sud a generat un tsunami, a anunțat, ieri. Centrul de prevenire a valurilor seismice din Pacific.

Aniversar Actori chinezi au dansat, ieri, în costume tradiționale pentru a marca 2557 ani de la nașterea lui Confucius, în Qufu, provincia Shandong. (Foto: epa)

■ Un bărbat înarmat de 
la liceul din Colorado s-a 
sinucis după ce a 
omorât un ostatic.

Denver (MF) - Un bărbat înarmat a luat miercuri două fete ostatice la un liceu din statul american Colorado, ucigând una dintre eleve înainte de a se sinucide, în momentul în care poliția a pătruns în sala de clasă în care acesta se baricadase, au anunțat autoritățile.Fata, grav rănită, a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Central St. Anthony din Denver, însă a decedat la scurt timp după aceea. Colega ei de clasă, luată și ea ostatică, nu pare să fi fost rănită în incidentul care a fost comparat cu masacrul din 1999 de la liceul Columbine.Poliția a pătruns în clădire după ce bărbatul înarmat, care inițial luase șase ostatici, a întrerupt negocierile. Inci-
Spania în cursa pentru Oscar

în duet cu Jay-Z
Londra (MF) - Actrița Gwyneth Paltrow a avut o apariție surpriză la un concert de hip hop care a avut loc la Royal Albert Hall din Londra, cântând în duet cu celebrul Jay-Z. Starul a cântat refrenul melodiei „Song Cry” de pe albumul „Blueprint” lansat de Jay-Z în 2001. „Era puțin nervoasă dar interpretarea ei a fost într-adevăr excelentă”, a declarat G Money, prezentator la postul de radio lXtra BBC. în public s-au aflat soțul lui Paltrow, Chris Martin, solistul trupei Coldplay, Beyonce și starul rap Nas. Chris Martin a realizat deja două duete cu rapper-ul, printre care „Heart Of The City (Ain't No Love)”, pentru albumul „Blueprint”. A fost primul concert de hip hop găzduit vreodată de Royal Albert Hall.

j Măsură 
\ extremă 
I Ljos Angeles (MF) - 
; Muzicianul Rod Ste- 
i wart (61 ani) a spus în 
i timpul unui interviu 

pentru un post ameri
can de televiziune că 
vrea să-și facă vasec- 
tomie, dar numai

i după ce va mai face 
un copil. Stewart este 
tatăl a șapte copii

i proveniți din relațiile 
î cu dnd femei. Primul 
i copil s-a născut în 
: 1964, în timp ce
i ultimul născut este fiul 
î său Alastair, în vârstă 
i de 10 luni, rezultat al 
i relației cu fostul top 

model Penny Lancas
ter. Stewart a indicat

i că își mai dorește încă 
i un copil, de preferat o 
ș fetiță: „încă un copil și 
; închid prăvălia. Ar fi 
i drăguț să fie o fetiță".
i Cântărețul a adăugat 
i că plănuiește să se 
1 însoare cu logodnica 
j sa, Penny, înainte de 
; a încerca să conceapă 
; cel de-al optulea copil.

Madrid (MF) - Academia spaniolă de cinema a selecționat filmul „Volver”, în regia lui Pedro Almodovar, pentru a reprezenta Spania la categoria cel mai bun film străin, la ediția din 2007 a premiilor Oscar. în mai, la

Almodovar alături de Carmen 
Maura și Penelope Cruz (Foto: epa)

Se poate opera și în spațiu

Happy este un pui de arici care, trezit din somn pentru poză, a tras mai întâi un căscat. (Foto: FAN)

■ Asta este concluzia 
medicilor, după prima 
operație chirurgicală în 
imponderabilitate.

Bordeaux (MF) - Prima operație chirurgicală în imponderabilitate a fost realizată cu succes miercuri, la bordul unui avion, de o echipă de medici francezi care au reușit „fără mari dificultăți” să elimine o tumoare benignă formată din țesut adipos de pe brațul unui voluntar.Profesorul Dominique Martin, șeful serviciului de chirurgie plastică de la Centre hospitalo-universitaire din Bordeaux, a indicat că s-a dorit să se vadă dacă această operație poate fi realizată.
Peter Jackson lucrează cu Microsoft

Amenirtata cu închisoarea
New York (MF) - Naomi Campbell a fost avertizată că va fî arestată dacă nu se va prezenta la tribunal în noiembrie, după ce a lipsit de la audierea de miercuri, unde fusese convocată în urma acuzațiilor de comportament violent aduse de o fostă angajată. Deoarece top modelul nu s-a prezentat la Manhattan Criminal Court din New York, audierea a fost amânată pentru 15 noiembrie. Avocatul lui Campbell s-a prezentat singur și nu a făcut publice motivele absenței clientei sale. Conform acestuia, procurorul a înțeles motivele pentru care clienta sa nu a putut fi prezentă.Naomi a fost arestată în martie, după ce menajera sa, Ana Scolavino (42 ani), a spus poliției că Naomi a lovit-o în cap cu telefonul mobil. în urma loviturii la cap, Scolavino a avut nevoie de patru copci.

■ Regizorul trilogiei 
„Stăpânul inelelor" cola
borează la dezvoltarea 
unor jocuri interactive.Wellington (MF) - Peter Jackson, regizorul trilogiei de mare succes „Stăpânul inelelor”, colaborează în prezent cu Microsoft la dezvoltarea unor noi jocuri interactive pentru consola sa Xbox. Peter Jack-

Elevii disperați (Foto: epa)dentul s-a declanșat la scurt timp după prânz, când bărbatul, a cărui identitate nu a fost comunicată deocamdată de poliție, a intrat în liceul Platte Canyon, din orășelul Bailey, și a deschis focul.Bărbatul înarmat afirmase că are asupra sa explozibil, însă acesta nu a fost găsit la fața locului, unde anchetatorii au descoperit doar o armă de foc și un rucsac gol. Ppoliția a anunțat că nu cunoaște motivul incidentului care a dus la evacuarea a sute de elevi.
ediția de anul acesta a festivalului de la Cannes, lung- metrajul „Volver” a câștigat premiile pentru cel mai bun scenariu și pentru cea mai bună actriță.„Volver” este un omagiu adus de regizorul Pedro Almodovar femeilor în general și în special mamei sale, în care bărbații sunt cantonați în roluri secundare. Săptămâna trecută, Almodovar a primit pentru același film premiul Fipresci, din partea criticilor, la Festivalul Internațional de film de la Sari Sebastian.

Operație în condiții de imponderabilitate

. s-*

„Acum știm că un om poate fi operat în spațiu fără mari dificultăți”, a adăugat Martin în timpul unei conferințe de presă. Avionul Airbus A300, 
son, asociatul său Fran Walsh și Microsoft Game Studios au creat împreună tehnologia Wingnut Interactive pentru producerea unui nou sistem de instalare a seriei de jocuri „Halo” și pentru dezvoltarea u- nui nou proiect de divertisment interactiv. Anul trecut, Peter Jackson și Fran Walsh semnaseră deja o înțelegere pentru a fi producătorii executivi ai unei versiuni cinemato

în zodia Balanță, îi plac dansul, sportul și ieșirile cu prietenii.

la bordul căruia a fost realizată operația, a decolat, miercuri, de pe aeroportul din Bordeaux. Echipa de medici, formată din trei chirurgi și 
grafice a jocului „Halo”. Jack- son a declarat că ambiția sa este de a „forța limitele dezvoltării de jocuri și ale viitorului divertismentului interactiv”.Noua tehnologie de jocuri trebuie să permită „creatorilor să-și facă meseria în același mod în care realizează filmele sau cărțile, dar (având la dispoziție n.r.) o dimensiune suplimentară, interactivitatea”, a declarat Jackson. 

doi anesteziști, a înlăturat „în mai puțin de zece minute” o tumoare benignă formată din țesut adipos de pe antebrațul unui pacient voluntar în vârstă de 46 de ani.Zborul a durat trei ore, iar în avion s-au recreat condițiile de imponderabilitate, în cadrul mai multor ședințe de câteva secunde. Echipa de medici a operat cu întreruperi la intervale regulate.Următorul proiect constă în efectuarea unei operații chirurgicale cu baza operațională la sol și un robot situat în avion care să execute comenzile transmise prin satelit. Acest proiect ar trebui să demareze în 2007 și a primit deja acordul Agenției Spațiale Europene.

Taifunul Xangsane (Milenyo) s-a abătut ieri asupra orașului Manila unde autoritățile au închis școlile, porturile și au anulat o parte din Zboruri. (Foto: EPA)


