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Vremea va fi instabilă. Vântul va sufla.. r» vremea va 11 insiaoiia. \vA slab. Posibil furtună
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Spulberat de Rapidul 347
seara

(foto: Mihaela Tămaș)

■ Un bărbat și-a pierdut 
viața, după ce mașina în 
care se afla a fost lovită 
de tren.

Mintia (M.T.) - Bărbatul de 53 de ani, Ioan Dobrei, din Căinelu de Jos, nu a oprit la semnalele acustice de la tre

cerea la nivel cu calea ferată din apropierea Termocentralei Mintia, iar autoturismul la volanul căruia se afla a fost lovit în plin de tren. Bărbatul a ieșit sâmbătă dimineață de la Termocentrală, unde era angajat. Dobrei a plecat în grabă. Avea în plan să achiziționeze câteva bunuri de la

târgul de mărfuri și animale din Șoimuș. Odată ajuns, și-a dat seama că mai are nevoie de bani. S-a întors la Termocentrală, unde este amplasat un bancomat, pentru a ridica o sumă de bani și a făcut cale întoarsă spre târg. La trecerea la nivel cu calea ferată, bărbatul nu a respectat semnalele

luminoase și acustice și a încercat să treacă. în momentul în care a intrat cu autoturismul pe liniile de cale ferată, a fost lovit în plin de rapidul 347-2, care circula pe ruta Cur- tici - București Nord. Autoturismul a fost târât pe calea ferată 200 de metri, iar bărbatul a murit pe loc. /p.3
Lovită de trenul care rula cu peste 100 km/h, Dacia lui loan Dobrei a fost târâtă peste 200 de metri de la locul impactului, trecerea la nivel cu calea ferată de la Mintia.

(Foto: Mihaela Tămaș)

I ■■
r

i

Muz ca norvegiană
Deva (S.B.) - Formațiile norvegiene de muzică country - rock „Gillie Larsen” și „Roy Martin Band” au pregătit un turneu cu concerte ce se vor derula în această lună in mai multe localități din Transilvania. în județul nostru vor avea loc trei concerte, la Simeria (18 august), Costești (19 august), Deva (20 august) și Hunedoara (26 august). Prezenta trupelor norvegiene în Deva se datorează unui proiect cultural al Casei de Cultură Deva, /p.3
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Venitul minim garantat
nim garantat M
noi modalități de acor
dare a acestui aiutor.

Deva (C.P.) - Dreptul la ajutor social va fi stabilit în funcție de veniturile nete realizate, dar și de bunurile pe care le dețin cei care solicită

sprijin financiar din partea statului. Ajutorul va fi acordat pe baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componenta familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii. Actele se înregistrează într-un registru special la primarul localității în a cărui

rază teritorială are solicitantul domiciliul sau trăiește, în cazul persoanelor fără locuință. Pentru soluționarea cererii, primarul va dispune, în mod obligatoriu, efectuarea unei anchete sociale. Persoanele singure sau familiile care refuză să furnizeze informații necesare întocmirii anchetei nu vor primi ajutor social, /p.3

Evacuați
Hunedoara (M.T.) - Opt persoane și trei copii minori au fost evacuați din locuințele de lângă halda de zgură din Hunedoara, după ce vineri noaptea a avut loc o alunecare de teren declanșată de precipitațiile abundente din ultima perioadă.

Demisie pentru amenzi

In acest week-end, într-o atmosferă de sărbătoare și voie bună, la Brad, s-au desfășurat evenimentele consacrate Zilelor fflrașului. /p.6 (FotD: Sorin M

zica tare în restaurant, iar ultima de 10000 de lei pentru că nu aș fi respectat, conform celor scrise în procesul verbal, decât 20% din proiectul de investiții. Toate sancțiunile sunt nejustificate și le-am contestat în instanță. Nici proiectul de modernizare a parcării din fata hotelului nu mi-a fost aprobat. întrebarea mea este câte lucrări a dat primarul Schiau prin încredințare directă unor firme și nu prin licitație?”, declară Răzvan Mareș. în funcția de director al complexului a fost numit Geza Naszogi. /p.3

■ Directorul Complexu
lui Rusca a demisionat 
din cauza amenzilor 
date de Primărie.

Deva (C.P.) - Răzvan Mareș consideră că primarul Nico- lae Schiau îl șicanează cu amenzi abuzive. „Problemele au început în momentul în care am anunțat că voi candida ca independent la funcția de primar la următoarele alegeri. Am primit până acum șase amenzi. Prima de 500 lei a fost dată pentru că ar fi e- xistat reclamatii că dau mu

în 20 luna mai

Record de crime
Circa 1.400 de civili irakieni au murit luna trecută 
intr-un val de crime comise ia Bagdad, acesta fund cel 
mai mare bilanț de la invazia trupelor aliate.

peste 1.200

Grafica: Gl, sursa; CNN

1.398

primele 5 luni din

mecfce lunară
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• Dosare. Deputatul Cristian Boureanu a încetarea războiului în Liban
solicitat .expres", duminică, tuturor libe
ralilor care dețin funcții publice să ceară 
CNSAS, conform legislației actuale, să-și 
vadă dosarele și, ulterior, să le pună la dis
poziția publicului. (MF)

• Arestări. Unul dintre suspecții, lider al- 
Qaida. Surse din serviciile de securitate cred 
că una dintre persoanele arestate în urma 
raidului antiterorist care a vizat anihilarea 
unui complot de prăbușire a unor curse 
transatlantice este liderul grupării al-Qaida 
din Marea Britanie. (MF)

Liberalii, 
cei mai multi

Galați (MF) - Lista se
cretarilor de stat care 
rămân în urma restruc
turării guvernamentale 
este definitivată în pro
porție de 99%, a declarat 
într-o conferință de pre
să la Galați, democra
tul Mircea Toader, se
cretar de stat în Minis
terul Adiministrației și 
Internelor. Conform aces
tuia, din cei 52 de secre
tari de stat care ar urma să rămână în urma restructurării, 18 vor fi de la PNL, 14 - PD, 7 - UDMR, 6 - PC, iar alți 7 vor fi apolitici, respectiv 2 la MApN, 2 la MAI și alți 3 la Ministerul de Justiție. Mircea Toader a ținut să precizeze că toți cei 4 secretari de stat gălățeni rămân în funcție. Este vorba despre Victor Paul Dobre și Mircea Nicu Toader - secretari de stat în Ministerul Administrației și Internelor, Alexandro Ga- liațatos - secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Cristina Poco- ra - secretar de stat pentru relația cu Parlamentul. „Nu este încă nimic bătut în cuie, dar în mod normal nu ar trebui să mai apară nicio modificare.Totul va fi sta-L. bilit în mod ț .• > definitiv luni“, a spusToader.

Valeriu Stoica
(Foto: EPA)

Justițiarii cer 
excluderea" 
București (MF) - Fos
tul președinte al PNL 
Valeriu Stoica a decla
rat, duminică, că în 
partid au apărut brusc 
justițiari care cer exclu
derea Monei Muscă și 
a constatat că în for
mațiunea liberală func
ționează „o dublă mă
sură", în spatele căre
ia se ascunde „dorința 
de revanșă". „Onest ar 
fi justițiarii din PNL să 
aștepte cel puțin deci
zia CNSAS în cazul 
Monei Muscă", a spus 
Stoica. El a reamintit 
că în timpul campani
ei electorale din 2000, 
CNSAS a emis două 
decizii privind colabo- 
area cu Securitatea a 
lui Mircea lonescu 
Quintus și a lui Dan 
Amedeo Lăzărescu. 
„Niciunul dintre cei 
care cer azi exclude
rea Monei Muscă din 
PNL nu au avut în acel 
moment o acțiune 
justițiară. Dimpotrivă. 
Nu a cerut nimeni, 
nici atunci, nici ulteri
or, excluderea sa din 
PNL", a mai spus fos
tul lider al PNL.

■ Războiul între Israel și 
Liban s-a încheiat, ofi
cial, azi dimineață, 14 
august 2006, la ora 8.

Ierusalim (MF) - Cabinetul israelian a aprobat, duminică, rezoluția ONU privind încetarea ostilităților din Liban, a declarat o sursă politică, citată de Reuters.Secretarul general al ONU, Kofi Annan a declarat, sâmbătă, că premierii libanez și israelian au acceptat încetarea violențelor începând de luni, 14 august, ora 05.00 GMT (08.00, ora României).
încheierea ostilitățilorRezoluția, aprobată în unanimitate, vineri, de membrii Consiliului de Securitate cere încheierea definitivă a ostilităților soldate până în prezent cu moartea a 1.060 de libanezi și a 140 de israelieni. Olmert ceruse Cabinetului său să accepte rezoluția ONU. Toți membrii Guvernului s-au pronunțat în favoarea adoptării textului, mai puțin Shaul Mofaz, fostul ministru al Apărării, care s-a abținut. Rezoluția prevede retragerea trupelor israe- liene din sudul Libanului, după încetarea violențelor și mobilizarea în zonă a aproximativ 15.000 de militari libanezi și alți 15.000 de membri ai unei forțe multinaționale ONU de menținere a păcii.

Efectele atacului produs în timp ce se cădea la pace. (Foto fan)Guvernul libanez a aprobat, sâmbătă, cu unanimitate de voturi, rezoluția 1701 care cere încetarea ostilităților cu Israel în pofida „rezervelor", a anunțat ministrul de Finanțe de la Beirut, Jihad Qazaour, citat de AFP. „Guvernul a acceptat în unanimitate rezoluția ONU, în pofida rezervelor", a declarat ministrul. „O nouă reuniune a Cabinetului a avut loc duminică pentru a dezbate detaliat implementarea rezoluției", a adăugat el.

„Rezervele", adoptate și ele în unanimitate, se referă la absența din rezoluție a condamnării „anvergurii agresiunilor israeliene", la lipsa de claritatea a textului în privința viitorului Fermelor Shebaa și la soarta prizonierilor libanezi deținuți de Israel, a anunțat o sursă guvernamentală.
Poziția HezbollahLiderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, dăduse deja asigurări că va respecta decizia Guvernului și orice acord de în

cetare a focului imediat ce a- cesta va fi obținut în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Nasrallah anunțase, de asemenea, că mișcarea pe care o conduce va coopera cu desfășurarea armatei libaneze până la frontieră, cerere pe care anterior o refuzase. Hezbollah are doi miniștri în Guvernul libanez.între timp, ostilitățile continuă în sudul Libanului, între milițiile Hezollah și armata israeliană, care încearcă să avanseze până la fluviul Litani.
„Vânătoare de vrăjitoare"

Italia trimite militari în Liban
Roma (MF) - Italia este pregătită să trimită între 2.000 și 3.000 de militari în Liban, ca parte a unei forțe ONU de implementare a armistițiului între Israel și gruparea Hezbollah, a anunțat, sâmbătă, subsecretarul de stat în Ministerul Apărării de la Roma, Lorenzo Forcieri. Forcieri a declarat că este „realist" ca Italia să asigure poziția de comandant adjunct al unei astfel de forțe care ar urma să fie condusă de Franța. Premierul Romano Prodi și ministrul de Externe, Massimo D'Alema, au difuzat un comunicat comun în care au anunțat că Italia va lua parte la această forță a cărei creare a fost aprobată, vineri, de Consiliul de securitate al ONU.

Militari italieni în Liban. (Foto: epa)

■ Iliescu: Desecretizarea 
dosarelor reabilitează 
Securitatea și discredi
tează actualii politiceni.

Vălenii de Munte (MF) - Fostul șef al statului, prezent duminică la Școala de vară Nicolae Iorga, a organizat o conferință de presă extraordinară, pentru a critica acțiunea de desecretizare a unor dosare de interes național.
Reflexe totalitare„Această acțiune este o mare diversiune. Ei discreditează oameni prin manipularea unor dosare", a opinat Iliescu. Senatorul PSD a spus că „scoaterea" dosarelor și promovarea legii lustrației sunt reflexe totalitare și a dat ca exemplu faptul că pe vremea comunismului, dacă părinții unei persoane aveau un trecut considerat periculos, acea persoană nu avea voie să urmeze cursurile anumitor școli. El a susținut că sunt oameni care și-au câștigat anumite merite în momentul Revoluției, iar discreditarea lor acum este inutilă.Ion Iliescu consideră că nu este benefică publicarea pe

Ion Iliescu (Foto: epa)Internet a tuturor dosarelor, deoarece ar transforma viața politică într-o „mahala generală". „Asistăm la o lecție de pedagogie colectivă prin această vânătoare de vrăjitoare, care arată două lucruri. Pe de o parte, unii care până acum aveau gura mare împotriva comunismului se dovedește că sunt niște amărâți de turnători. Pe de altă parte, noi ridicăm astăzi, prin desecretizarea acestor dosare, fosta Securitate la grad de reper, în condițiile în care aceste dosare sunt compuse din delațiuni", a mai spus senatorul.
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Sancționați de electorat
■ Frunda Gyorgy: „Co
laborarea e un sistem 
necesar și practicat în 
toate țările".

Târgu Mureș (MF) ■ Senatorul UDMR Frunda Gyor- gy a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că singura sancțiune pe care o pot primi politicienii care au mințit în declarațiile referitoare la colaborarea cu Securitatea este votul electoratului, aceștia nerăs- punzând penal. Senatorul, de profesie jurist, a susținut că aceste declarații, chiar nereale, nu atrag răspunderea penală, conform actualului Cod Penal.
Falsul în declarații„Falsul în declarații, din punct de vedere juridic și potrivit Codului Penal, trebuie să producă efecte juridice. Or, declarațiile respective nu au avut consecințe juridice. După părerea mea, nu e nimic penal, singura sancțiune poate fi cea politică, prin vot", a spus Frunda, care a adăugat că

se referă la votul de la urne, nicidecum la posibili-^- tatea ca aceștia să-și piardă' mandatul de parlamentar, în acest context, Frunda a susținut că pentru oamenii politici și ziariștii care ar colabora în prezent cu serviciile secrete, este important de stabilit dacă infor-
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

laffîft-area 
ugenfilor în 
presă trebuie 
interzis prin 
lege.

Frunda Gvorgy .1...................................................“’"W mațiile sunt folosite corect sau incorect, dacă sunt folosite sau nu în scopuri politice. „Colaborarea e un sistem necesar și practicat în toate țările. Dar când ai ca scop prevenirea terorismului e în regulă, când ai scop politic, nu pot fi acceptate. Problema e cu cel care are decizia informației, cel care face analiza informațiilor și ce face cu ele", a spus Frunda.
Iranul refuză

Teheran (MF) - Iranul refuză să suspende activitățile de îmbogățire a uraniului, așa cum a cerut Consiliul de Securitate ONU, a declarat, duminică, președintele Parlamentului iranian, Gholam-Ali Ha- dad-Adel, amenințând că Teheranul s-ar putea retrage din Agenția Internațională pentru Energie Atomică.„Iranul nu acceptă să suspende activitățile de îmbogățire a uraniului", a afirmat Hadad-Adel în Parlament.

suspendarea„Dacă rezultatul aderării noastre la organizațiile internaționale și la AIEA este de a fi privați de dreptul la un program nuclear, nu există niciun motiv să continuăm participarea la aceste organizații", a adăugat oficialul iranian.Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat la 31 iulie o rezoluție care cere Iranului să suspende până la 31 august toate activitățile de îmbogățire a uraniului.

Violențe.Kethesh Logana- than, deputat al Secretariatului General pentru Controlul și Menținerea Procesului de Pace din Sri Lanka, a fost ucis la domiciliul său. Suspiciunile asupra vinovăției planează asupra organizației LTTE din Sri Lanka.
(Foto: EPA)
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sau defecțiuni?• Miner - Cartea Recordurilor. Un fost miner din Valea Jiului încearcă să intre în Cartea Recordurilor cu o lucrare unică în momentul de față în lume, o cheie din aur care va cântări cinci kilograme și care va a- vea pe ea simbolurile brâncușiene: Poarta Sărutului, Coloana Infinitului și Masa Tăcerii. (M.T.)
• Serbări la Țebea. în data de 10 septem- >>e, ziua în care în anul 1878 „Crăișorul Munților", Avram lancu, a decedat, și în a- cest an pe Platoul Moților de la Țebea se vor desfășura Serbările Naționale. Direcția pentru Cultură a județului a pregătit, în a- cest sens, un plan de acțiune ce a fost prezentat Prefecturii Hunedoara. (S.B.)

Eroare umană

Trenurile au circulat pe o singură linie timp de două ore

Valoarea ajutorului social
„Miss Romanca"Hunedoara (S.B.) • Astăzi și mâine, la Casa de Cultură din municipiul Hunedoara va avea loc prima ediție a Festivalului - concurs cultural-artistic „Miss Romanca”. Festivalul este organizat de Asociația Partida Romilor „Pro- Europa” - Filiala Hunedoara în partenariat cu Direcția pentru Cultură a Județului Hunedoara și Primăria Municipiului Hunedoara. Astăzi, între orele 17.00 - 19.00, j'a avea loc preselecția aspirantelor la titlul de „Miss Romanca” 2006, care vor susține probe de recitări și muzică populară romă, în cadrul unui microspectacol. Mâine, de la ora 16.00 se va derula o paradă a româncelor, desemnarea câștigătoarei și un alt

Miss Romanca

Nou 
impozit 
București (C.P.) - Au
toritatea Națională 
de Administrare Fis
cală vrea ca per
soanele fizice care 
au transformat vân
zarea și cumpărarea 
de case sau terenuri 
într-o afacere să fie 
impozitate la fel ca și 
firmele specializate. 
Președintele ANAF, 
Sebastian Bodu, 
spune că cei care au 
câștiguri mari din 
vânzarea caselor și 
terenurilor trebuie 
să plătească impozit 
de 19% dacă 
tranzacțiile imobiliare 
sunt repetate.
„Dacă ieșiți pe stradă 
o să vedeți reclame 
la tot felul de astfel 
de case, blocuri care 
sunt contractate pe 
persoană fizică. 
Există situații în care 
cartiere întregi se 
ridică pe persoană 
fizică, deci ne este 
ușor să-i depistăm", 
a declarat Sebastian 
Bodu.
Nu vor fi afectate 
tranzacțiile obișnuite, 
adică nu vor intra 
sub incidența legii 
cei care vând 
sau schimbă 
ocazional casa în 
care locuiesc sau un 
teren.

■ Pentru banii primiți 
de la stat, beneficiarii 
trebuie să muncească 
în folosul comunității.

Clara Păs___________________
clara.pasflinformmedla.ro

Deva - Cuantumul ajutorului social va fi determinat ca diferență între nivelurile lunare ale venitului minim garantat și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.Actul normativ introduce o listă a bunurilor considerate de strictă necesitate, iar ajutorul social acordat persoanelor sau familiilor care dețin numai aceste categorii de bunuri va fi stabilit pe baza veniturilor.Pentru banii primiți, beneficiarii trebuie să presteze ore de muncă în folosul comunității. Fac excepție per

Anumite cabinete și birouri Individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt loca|ule unde pute] 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta. din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara
- Cabinet medical doctor Râceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară SC Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- S.G. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabine! medical doctor Todor Adriana, din Simeria

Norvegieni în județ
Deva (S.B.) - în perioada 16 - 26 august 2006 Casa de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva derulează un proiect de promovare a dialogului cultural, a liberei circulații a artiștilor, creatorilor și operatorilor culturali. Acest proiect va fi materializat prin prezența unui grup de 11 artiști din Norvegia, „Gillie Larsen” și „Roy Martin Band”, care vor concerta în Deva precum și în alte localități hunedorene și din țară. „Gillie Larsen” cântă country într-un stil tradițional, iar „Roy Martin” abordează același stil dar într-o formă tinerească, ambele trupe având o vastă experiență muzicală. Artiștii norvegieni au făcut înregistrările pentru CD-uri în Nashville - S.U.A., localitate supranumită și capitala muzicii country. Concertele live susținute de norvegieni împreună cu formația „Oils’ Ware” a Casei de Cultură Deva vor fi precedate de conferințe de presă, lansări de CD-uri și expoziții.

Festival de teatru
Hunedoara (S.B.) - în cadrul Proiectului S.O.S. CASTELUL, Primăria Hunedoara și Colegiul Tehnic „Matei Corvin” organizează, în perioada 16-18 august, la Castelul Corvinilor, „Festivalul Tineretului” 2006. Zilnic, la ora 20.00, se vor derula piese de teatru. în program: 16.08.: Trupa de teatru a Colegiului Tehnic Hunedoara va susține spectacolul cu piesa „Le commissaire est bon enfant"; 17.08.: Trupa de teatru a Casei de Cultură Hd. cu „Refacerea vieții” de Ion Băie- șu; 18.08.: Trupa de teatru a Casei de Cultură Deva - „în căutarea sensului pierdut” de Ion Băieșu. 

soanele care asigură creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 3 ani, asigură îngrijirea mai multor persoane cu handicap ori participă la un program de pregătire profesională.
Beneficiari sunt la Orăștie. „Avem circa 1000 de astfel de persoane, dintre care 800 sunt apte de muncă. Numărul de ore staCei mai mulți beneficiari ai venitului minim garantat

Scoși la muncă în folosul comunității

uimește?

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

sau daca vrei ca organizatorii noștri de

Profitădeacesț concurs 
Abonează-te acum!

presă să vina chiar la tine acasă, suna la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa anqajații 
S C. Inform Media S.R.L. si nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redat tiei, 
în dala de 29 august
Numele câștigătorului va fi publicat in 
paginile ziarului din dala de 30 august 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact. Magdalena Serbau.
Succes!

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeei.'jy
Vara asia, Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei si vacanța, vrei sa te si rasfeti, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, sa 
qasesti o altă sufragerie, nu pe cea verbe 
Noi ne am gândit la tine, iți rămân bani ș'i 
de mare, cu siguranța!

abonament cu încă cel puțin o lună, pana 
in 28 august 2006! Țrimite-ne o copie după 
chitanță, la O P. 1, C.P. 3, Deva, depune- 
o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
parlicipa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iți aduce 
mai multe șanse de câștig!

CONCURS

■ Circulația feroviară s- 
a desfășurat cu dificul
tate, din cauza acci
dentului de la Mintia.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamasfllnformmedla.ro

Mintia - în urma tragicului accident, trenurile au circulat pe o singură linie aproximativ două ore, linia pe care s-a produs accidentul fiind închisă pe această perioadă. Pentru a scoate victima dintre fiarele contorsionate ale mașinii, a fost solicitat ajutorul unui echipaj de
Vuitul minim garantat

Beneficiari Valoare ajutor social
- familiile formate din 2 persoane 166 lei
- familiile formate din 3 persoane 231 lei
- familiile formate din 4 persoane 287 lei
- familiile formate din 5 persoane 341 lei
- fiecare altă persoană peste 5 persoane 23 lei
- persoanele singure 92 lei

5descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. Persoane prezente la locul accidentului susțin că semnalele acustice și luminoase de la acea trecere peste calea ferată s-au defectat de foarte multe ori, uneori semnalele au mers încontinuu fără ca trenul să treacă, iar alteori nu funcționează deloc. în ciuda acestor afirmații, cei responsabili de buna funcționare a acestor aparate susțin că în momentul producerii accidentului nu au fost înregistrate defecțiuni la sistemele de avertizare acustice și luminoase.

bilite pentru muncă este de 72”, a declarat Alexandru Munteanu, viceprimarul O- răștiei.La Deva sunt 263 de persoane, dintre care doar 81 prestează cele 70 de ore de muncă stabilite prin decizia primarului, informează SPLAS Deva.La Brad, din cele 132 de familii și persoane singure, care primesc venitul minim garantat, 90 sunt apte de muncă și efectuează numărul de ore stabilit în funcție de cuantumul bănesc pe care îl primesc, a declarat Mirela Galea, șef Birou Administrație Publică.

clara.pasflinformmedla.ro
mihaela.tamasfllnformmedla.ro
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1864 - Al. t Cui- a promulgat prlntr-un decret Legea 
rurală, prin ore au fost împroprietărite 463,554 familii de

IKS? - S-a născut scriitorul britanic 
John Galsworthy, laureat al Premiului 
Nr>h*>l  pentru literatură pe anul 1932 
im,m.
ÎÎ45" S-a năssut actorul american 
Steve Martin (foto). __________
1951 - A muHt William Randolph

Hearst, MMgMI ai presei americane, editor de ziare de 
scandal, care l-a Inspirat pa Orson Welles în realizarea 
ceteteulul film «Citizen ane».
1956 ~ A murit scriitorul german Bertold Brecht (n, 1898). 
1958 - A murit savantul Frederic Jollot-Curle, laureat al 
Premiului Nobd pentru chimie pe anul 1935 (n. 1900).
1972 - A murit, la 86 de ani, romancierul francez Jules 
Romains.

VREMEA
29°maxur

Cer partial senin. Posibil furtună. Maxima va fi de 29°C, iar minima de 14°C.
Prognoza pentru două zile
Marti. Cer partial senin. Maxima va fi de 29°C, iar minima de 13°C.
Miercuri. Cer partial senin. Temperatura maximă 30°C. Minima va fi de 14°C.

Berbec

blemele care necesită o mare putere de concentrare.

Taur ..

■.L :• . .

I

Calendar Crețtin-Ortodox___________________
Sf. Prooroc Miheea; Sf. Ier. Mc. Marcel al Apamiei.

Calendar Romane- -Catolic__  _______________
Sf. Maximilian Kolbe, pr. m.

Calendar Greco-Catolic__________________________
Preserbarea Adormirii Maicii Domnului, S. Micheia, pf., 
S. Maximilian Kolbe, m.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.00 - 16.00 în localitățile Almașu Mic, Almașu de Mijloc, 
Techereu, Poiana, Poienița, Oprișești.

Gaz metan . __<--ș \
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Scărișoara, bl.32.

Apa_______________________
Astăzi, furnizarea apel potabile nu va fl întrerupta

REȚETA «LD

Paste cu pui și șuncă
Ingrediente: 400 g carne de pui, 2 cepe medii, 40 ml ulei, 125 ml vin alb sec, 200 ml frișcă sau smântână, 150 g șuncă, 100 g cașcaval, 1 cățel de usturoi, 500 g paste, 1 foaie dafin, sare, piper alb.
Mod de preparare: Se pune apa la fiert pentru paste. Se fierb conform instrucțiunilor de pe pachet. Se taie puiul cubulete și se frige în tigaia de teflon. Se pune deoparte și se păstrează cald. Se curăță ceapa și se taie cubulete. Se călește în câteva linguri de ulei în tigaia în care s-a fript puiul. Se adaugă vinul, foaia de dafin, cățelul de usturoi tocat mărunt. Se lasă să scadă cam la jumătate. Se adaugă smântână sau frișca și se aduce la punctul de fierbere. Apoi se adaugă puiul fript, șunca și cașcavalul măruntite și se amestecă până se topește cașcavalul. Se condimentează cu piper și sare, după gust. Sosul se pune fierbinte peste pastele fierte și apoi se servește.

! Poftă bună! (Foto: arhivă)

Dimineață aveți de făcut mal multe drumuri scurte care 
vă încurcă Blănurile. VI i«etirrjrfidăm să amânați pro-

Intențlon«ti să începeți o Sl icere, dar astăzi vă lipsește 
simții pastla) U sHtain sl mal ■itaptațl pini cănd veți 
vedea âttil mai ciar. S-ar putea si aveți probleme.

GSfflSfiL
îFebule sl taețl o decizia Importantă pe plan sentiment®-”

Soluția Integrantei din numărul precedent M-B-Z-T- CAPUTINER - CÂNI - ELE - FIN - GAG
- C - NABAB - GE - CA - BRUTE - TD - AROME - NAUT - INEL - E - LE1T1 - I - SIC ■■ SECAT - 
BEAT - APA - IR - MM - IZA - SCARA - ETAN

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 august, Cuvântul liber vrea sâ-i 
demonstrezi cât de ujor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect Integrama apărută în flecare ediție 
a ziarului $1 trimite-o alături de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 31 august. Extragerea va 
avea loc Tn 31 august. îh prezența unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN BONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr, 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Virginia, călugărita 
lâdin Monza (partea l) 1 

(dramă, Italia, 2004)
9:55 Integrante pentru 

integrare (1 episod)
10:35 Festivalul Sighișoara 

medievală, 2006
11:30 Bucuriile muzidi 
12:05 Justiție militară (serial, 

0SUA, 2001)
13:00 Deocamdată, proiecte s 
13:35 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR
14:30 Spectacolul lumii... 

văzut de loan Gri- 
gorescu. Borobudur, 
Borobudur

15:00 Teleshopping 
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Cony ți restul lumii 

0(ep. 28, comedie, SUA, 
2003)

17:30 Doctor Becker (ep. 5, 
comedie, SUA, 1998) 

18:00 Misterele din Sankt 
0 Petersburg (ep. 31)

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo.

20:20 Teoria conspirației.
Atentate (I)

20:50 Integrante pentru inte
grare (2 episoade)

21.-05 Despre Mari Români. 
Valorile trecutului vs. 
valorile prezentului

22:10 CSI - Crime ți investi-
El gătii (serial, thriller, 

SUA 2004). Cu: 
William LPeterson, 
Marg Helgenberger 

23:05 50 de ani de divertis
ment m 50 de emisiu
ni. Prezintă Rodica 
Popescu-Bitănescu, 
Vlad Enăchescu

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

0:20 Nana (dramă. Franța, 
,01955). Cu: Charles 

Boyer, Martine Carol, 
Walter Chiari

2:25 Jurnalul TVR (r) 
3:15 Frida (r) (biografic, 
HSUA 2002). Cu: Salma 

Hayek, Mia Maestro

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

Tel.
Localitatea .................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

dar sunteți uHiffil!. Hr II dine ai țineți met de slatur j 
gnel persoane mal In vina. Evlațl Gentilei

Rec _________ ________________ ____ _____
S-ar pAa si constatați d planurile pe care vl le-ați făcut 
pentru azi nu prea sun! realiste. Bin prieten vă roagă să 9
ajutați tatr-o problemă de afaceri.

Leu
Bimlneață sunteți confuz șl s-ar putea să înțelegeți greșit 
sfaturile unei persoane mai In vârstă din familie. Nu este 
exclus să aveți dificultăți de concentrare.

Fecioara

81 cam lipsește simțul practic și ar fl bine să nu vă asumați 
noi responsabilități. Ne abordați prouieme importante, mai 
ales pe plan pro*esional  sau ta afacerii

BlmlHMfl nu sunteți prea bine ulspus șl nu reușiți să vă 
adunați. Vă sa nu vă asumați nici un risc.
Mijii, jbnsa nu este de partea dumneavoastră.

Scorpion £

' Se pare că nu prea aveți spor la servieta, pentru că sunteți 
amețit |l n^ademlnatlE. îi sfătuim să evitați discuțiile în 

contradictoriu cu șefii șl cu colegii.

Săgetător
Dacă vi se propune si devenițl asociat într-o afacere, vă 
recomandăm să nu vă pripiți, Astăzi vă cam lipsește simțul 
practic și risca|l să luațl decizii greși

Capricorn 1

Sunteți visător și aveți tendința sa neglijați probleme impor
tante. Nu este momentul să începeți activități noi. pentru

Vărsător
Sunteți pornit să-i criticați pe toți cei din jur. Vă reco
mandăm să fiți prudent șl să evitați discuțiile în contradic
toriu cu colegii. Amânați călătoriile planificate pentru azil:'*

Pești .. _......................  - ■
Dimineață s-ar putea să fiți confuz și să nu puteți lua o 
decizie importantă cu privire la o afacere. Nu este o zi 
favorabilă examenelor sau întâlnirilor ue afaceTi.

<

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr ți neliniștit 
”(film serial, reluare) 

10:00 ProMotor
(reluare)

10:45 Dansez pentru tine - 
caravana preselecție (r)

11:05 La învoială cu diavolul 
î»(film, r)

13:00 Știrile ProTv 
14:00 Adevărul despre

Poseidon (film, r) 
16:00 Tânăr ți nelinițtit (s. 
▼ BSUA). Cu: Eric Brae- 

den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s). Cu:

0Ed O'Neill, Katey 
Sagal, David Garrison, 
Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

18:30 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Erou fără voie
..., (acțiune, SUA 1993). 

*Cu: Ross Kettle, Nor
man Coombes, Kim- 
berleigh Stark. R.: Yos
si Wein

22:15 Meseriașii (serial) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare 
24:00 Dispăruți fără urmă (s, 

0SUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay

1:00 lestrim tivi 
130 Familia Bundy (r) 
2:00 Meseriații (r) 
2:25 Omul care aduce 

cartea (r)
230 Știrile Pro Tv 
3:30 La Bloc (r) 
4®) Stilul Oana Cuzino (r) 
430 Parte de carte (r) 
530 lestrim Ttvi (r) 
&0C Teo (r)

6:00 In gura presei.
Cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Știri
9:00 Tn gura presei 

(reluare).
Revista presei 
cu Mircea Badea.

10:00 Concurs 
interactiv

11:00 Anastasia 
0(film serial, dramă, 

Rusia, 2003). 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

12:00 Secretul Măriei
0(film serial)

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe

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

16:00 Observator 
17:00 Zodia fluturelui

(talk-show)
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu ți Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

20:45 Tărâmul vrăjit 
(partea a Il-a) 
(aventuri, SUA, 2004). 
Cu: Danny Glover, 
Shawn Ashmore, 
Kristin Kreuk, 
Isabella Rossellini.
Regia:
Robert Lieberman 

23:00 Observator
cu Letiția Zaharia. 
Sport

24:00 Vecinii 
comedie, SUA, 1994). 
Cu: James Woods, 
Randy Quaid, 
Kate Capshaw, 
Lucinda Jenney. 
Regia:
Tony Bill

2:00 Concurs interactiv
3:00 întâmplări hazlii (s) 
4:15 Fete ți băieți (s) 
5:15 Stagiarii
0 (film serial)

6KX) Aproape perfectă
0(film serial)

9®) Poftă bună! (r) 930 Casa 
ta (r) 10:00 Plaja lui Măruță 
1130 Coolmea distracției esti- 
vale (r) 12:25 Dragonii Tran
silvani (doc.) 12:45 Hiroshi
ma (partea a 11-a) (doc., r) 
13:40 Teleshopping 14®) Fer
gus McPhail (s) 1430 Aven
turi secrete (s) 15:00 împre
ună în Europa 16:00 Jurnalul 

< TVR (r) 1630 Zona de conflict.
Dezbatere 17:00 Zestrea 
românilor. Stejarii Mara
mureșului 17:35 Sărutări 
furate (s) 18:30 Ulița spre 
Europa 19:00 Roată la roată 
1930 Dragul de Raymond (s) 
20:00 Agenda festivalului 

. 20:15 Caracatița (s) 21:10 Fes
tivalul Callatis 2006. Tinerețe 
fără bătrânețe 23:45 Jurnalul 
TVR 0:15 Club Callatis 2006

8:30 Profilul unui idol: Ale
jandro Pires și Alejandro Sanz 
930 Ciocolată cu piper (s). Cu: 
Murilo Benicio, Mariana 
Ximenez, Priscila Fantin 1030 
Iubirea mea, păcatul (s) 1130 
Celebritate (r) 1230 Minciuna 
(s) 13:30 înger sălbatic (s) 
1530 Visuri fără preț (s, Me- > 
xic/SUA 2005) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 Rebelde (s, Mex
ic, 2004) 2030 La Tormenta 
(s) 2130 Tărâmul pasiunii (s) 
2230 Bărbatul visurilor mele 
(s) 2330 Dușmanul din
casă (dramă, România, 2006)

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

935 Prințesa gheții (comedie, 
SUA, 2005) 11:10 Soțul per
fect: Povestea lui Lad Peter
son (dramă, SUA 2004) 13X15 
A zecea vară (aventuri, Ger
mania, 2003) 14:45 Premiile 
Academiei Europene de Film 
2005 16:20 Un nou început 
(comedie, SUA, 2005) 18:05 
Maestrul despărțirilor (come
die, SUA 2004) 1930 Pe pla
tourile de filmare (SUA 2005) 
20:00 Adevărul și alte 
minduni (comedie, Spania, 
2004)

6:00 întreabă-l pe Gabi (r) 
7:00 Mambo ți pasiune (s) 
8:00 Jurnalul de dimineață 
830 Revista presei 9:00 
Dimineața cu Răzvan ți Dani 
930 The New Action Man 
Series (s) 10:00 That's 70's 
Show (s) 1030 Căsătoriți pe 
viață (serial, SUA 2001) 1135 
Desene animate: Mr. Bean 
12:00 Quizzit 13:00 Țara lu' 
Papură Vouă 13:15 Look who 
is winning 14:30 Sare ți piper 
cu Stela și Arșinel (r) 16:00 
Naționala de bere 1630 Fot-

6:00 Apropo TV 9:00 Cheers 
(s) 10:20 Lumea PRO CINEMA
(r) 11:15 Moștenire în Vestul 
Sălbatic (r) 11:45 Zile triste de 
marinar (r) 12:15 Verdict: Cri
mă! (r) 13:15 Marcelino, pan 
y vino (s) 13:45 Cheers (r) 
14:45 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 16:00 Echipa de elită
(s) 17:00 O nouă viață (r)
1800 Echipa de elită (s) 19:00 
Terapie intensivă (s) 20:00
Tremors - creaturi ucigașe (s) 
22:00 Blestemul diavolului 
(thriller/dramă, SUA 1997)

7:30 Casa noastră (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:40 Ma
riana - Prețul inocenței (r) 9:40 
Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 1130 
Tele RON 13:00 Garito - 
partea l+ll 16:05 Dragoste și 
putere (s) 17:00 Miss World 
România 2006 1730 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:00 Mariana - Prețul 
inocenței (s) 20:00 S.O.S. Sal
vați-mi casa 21:00 Viceversa 
22:00 Totul despre sex (s) 
2230 Focus Plus 2330 Trăsnifl 
în N.A.T.O. (r) 24:00 Miss 
World România 2006 (r) 0:15 
Dragostea de la Clejani (r)

8:00 Realitatea de la 8:00 
9:00 Realitatea de la 9:00 
1130 Realitatea bursieră 
12®) Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! Cu 
Andreea Crețulescu 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:45 Edj- 
torii Realității 18®) Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:00 21:55 Prima ediție 
22:00 Oamenii Realității 23®) 
Realitatea de la 23:00

6:55 Viața dimineața. Emisi
une matinală cu Sorin Ganciu 
și Oana Frigescu 9:00 Verissi- 
mo 10:00 Misiune imposibilă 
(r) 1030 Euromaxx (doc.) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Destinații la 
cheie (r) 1230 Teleshopping 
13:05 bebe.ro (r) 1435 Lumea 
cărților 1535 Malraux, o mare 
viață (partea a ll-a) (doc.) 
1635 Fan X 17®) Euromaxx 
(r) 18:00 6! Vine presa! 20®) 
Film artistic românesc 22®) 
Nașul. The Best of Talk-show. 
Cu Radu Moraru 24®) Știri. 
Emisiune informativă 0:15 
Film artistic românesc (reluare)

8:00 Kubilai Han - Căderea 
hoardelor mongole 9:00 Con
fruntări și fiare vechi 10:00 
Natura în stare brută 11:00 
Regii construcțiilor 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Spionii 14:00 Kubilai Han - 
Căderea hoardelor mongole 
15®) Confruntări și fiare vechi 
16:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 17:00 Curse 18:00 
Automobile americane recon
diționate 19:00 Regii con
strucțiilor 20:00 Vânătorii de 
mituri 21.•00 Motociclete 
americane 22:00 Tsunami 
23:00 Accidente aviatice nere- 
zolvate 24XX) Mașini pe alese

bebe.ro
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141 de zile au mal rămas 
până la integrarea în UE Fonduri pentru proprietari

AUDIENTE LUNI
Co ,ii‘ul Județean Hunedoara:____ ______________
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

,4 Inspectoratul de Jandarmi Județean:________ __
} Maior loan Anca, adjunct al comandantului

V pentru ordine publică 12.00-14.00

Primăria Runl :ipiului Orățtle___________
losif Blaga, primar 10.00-11,00

Primăria Municipiului Brad ________
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Deva ________ _
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului Poliției
Miniclpiului Deva 10.00-12.00

k ... _ _...................

■ Pădurile private tre
buie administrate de 
ocoalele silvice private 
sau de stat.

Clara PAs___________________
cliri.paieln<ormmi<lli,ro

Deva - Proprietarii de pădure care își primesc înapoi suprafețele forestiere sunt obligați, conform legii, să Încheie cu ocoalele silvice din județul cărora aparțin contracte de administrare și pază, in maximum șase luni de la punerea In posesie. în caz contrar, proprietarii riscă amenzi cuprinse intre 1000 și 5000 de lei noi. Contractul pentru serviciile silvice se încheie pe o perioadă de minimum un an. „Proprietarii de păduri sunt obligați să asigure realizarea serviciilor silvice sau administrarea pă- du-rilor pe care le au în proprietate prin ocoale silvice de
Deva (C.P.) - Acesta este slte-ul Primăriei Municipiului 
Deva. Aici găsiți: Informații utile, organigrama, declarații 
de avere, bugetul Primăriei, legea 54472001, formulare 
on-line.

CURS VALUTAR BNB - «.Q8.I0M
4 J J ’J'j VWU V J

3,5155 lei

« J w -y J /J ÎFJ'j rf-w J’j

1 euro
1 dolar american 2,7500 lei
1 gram aur 56,7163 lei

TELEFOANE URLE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Vaccin
Deva (C.P.) ■ Autoritatea Națională Sanitar- Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a cerut reluarea vaccinării porcilor din gospodării împotriva pestei și propune ca fermele să poată opta dacă vor sau nu să utilizeze vaccinul. în județ a existat un singur focar de pestă porcină, într- o gospodărie din Luncoiu, el fiind declarat închis.

Societatea Preț Variație
închidere (lel/act) (96)

SNP______________________0.550Q__________ -0.9_____
SIF1______________________ 2.3300 ~ - 0.43

TLV_____________ 1.0600________ - 1,85
BRD_____________________ 17,3000 -1,7

| BCC______________________0.5150 0
IMPACT   0.4790______ J.21____

| BIDFARM__________________ OPRIT_________ __ i

ANTIBIOTICE __________ 1,3500_____________ 0
AZOMUREȘ__________ 0,1790 -1.1 j
ROMPETROL____________ 0.0834___________ 1.34 I
SIF3______________________2,0300 -0.49 I
SIF5_____________ ;________ 2,5400___________ 0
Rubrics realizată de SVM IFB FIN WEST SA DE», 
b-dul Decebal, bl. R, patter QtagS QUASAR), tel.: 221272.

................... ............. _____......................................... ......... .

„li doresc succes la alegeri!"
■ Aceasta este urarea 
primarului Schiau pen
tru fostul director al 
hotelului Rusca.

Clara PAs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Primarul municipiului Hunedoara, Nicolae Schiau, ne-a declarat că toate amenzile date sunt corecte și că pentru nerespectarea proiectelor, pentru care s-au eliberat autorizații de construcție, au fost aplicate zece sancțiuni, inclusiv unor uni

Se tal* doar copacii marcațl Proprietarii trebuie să facă reîmpăduriri(Foto: CL)stat ori private. în schimb, ocoalele silvice au obligația de a asigura managementul corespunzător al proprietății forestiere. La ora actuală, in județ există doar un ocol privat, cel de la Orăștie. Sperăm să se înființeze alte două în Hunedoara și Hațeg”, a declarat loan Faur, coordonatorul ITRSV Hunedoara.
RetrocedăriJudețul Hunedoara are 340 mii ha de pădure, fiind al
Taxe pentru mașina din import
■ De la 1 ianuarie 
2007, va fi introdusă o 
taxă de înmatriculare 
pentru autoturisme.

Deva - Această taxă se referă la autovehiculele din import de până la 3,5 tone, inclusiv. în cazul mașinilor second-hand, taxa variază în funcție de normele de poluare Euro și de vârsta autoturismului. Posesorii de autovehicule din clasa Euro 1, cu o 
tăți bancare din localitate. Viitorului său contracandidat la fotoliul de primar îi transmite că abia așteaptă să se „înfrunte” în campanie, dar îi cere „să-și facă buletin de Hunedoara, pentru că acum, din câte știu eu, stă în Deva. Sunt curios cum îl vor primi cetățenii pe care i-a terorizat cu muzica!”
Istoria amenzilor„Am dosare întregi cu plângeri de la cetățenii, care locuiesc în apropierea hotelului, nemulțumiți de volumul muzicii. Cât despre ultima 

treilea din țară ca suprafață forestieră. „Pentru 93 mii ha statul român are acte de proprietate, restul de circa 240 de mii fac obiectul retrocedărilor către composesorate, persoane fizice, școli, biserici. Până acum, aproximativ 50% din suprafață a fost redată proprietarilor de drept”, a declarat Marin Feneș, președintele Asociației Proprietarilor de Păduri din județul Hunedoara. Banca Mondială sprijină persoanele fizice care 
capacitate cilindrică de până la 1.600 cmc vor achita 3.744 euro, iar la autoturismele cu o capacitate de peste 3.000 cmc taxa este de 7.020 de euro. în cazul mașinilor non- euro, taxa de înmatriculare este de 4.000 euro pentru motorizări de până la 1.600 cmc și de 7.500 euro pentru mașinile cu o capacitate de peste 3.000 cmc. Pentru o mașină Euro 2, cu capacitatea cilindrică de 1.600 cmc, taxa va fi de 2.704 euro, iar pen

Răzvan Mareș (Foto: ci)amendă... domnul Mareș nici măcar nu s-a uitat la proiectul care i-a fost autorizat atunci când a făcut modernizările complexului. Circa 80% din ce este în proiect nu a fost respectat. Dacă se consideră nedreptățit pentru această amendă, să o conteste în instanță, oricum avem deja mai multe procese. Dar mo

doresc să-și constituie asociații de proprietari de păduri oferindu-le fonduri nerambursabile. Suma se ridică la circa 500-600 de lei noi cât reprezintă taxele pentru actele de constituire. Există posibilitatea ca persoanele fizice să se afilieze composeso- ratelor, fără a-și pierde dreptul de proprietate. în baza afilierii, composesoratele au obligația să țină evidențe separate și gratuite pentru aceste persoane.

tru cele cu o capacitate de peste 3.000 cmc, aceasta va ajunge la 6.240 de euro.

lui InmstrlBirisrs
Capacitate cilindrică Taxă
Noneuro
1600 cmc 4000 euro
Peste 3000 cmc 7500 euro
Euro 1
1600 cmc 3744 euro
Peste 3000 cmc 7020 euro
Euro 2
1600 cmc 2704 euro
Peste 3000 cmc 6240 de euro

.... ............................ . J

mentan nu are decât două variante: fie să refacă lucrările de construcție cum sunt prevăzute în proiectul deja avizat, fie depune o nouă documentație pentru obținerea unei noi autorizații de construcție. Și dacă va continua în acest mod, s-ar putea să nu- i dau autorizație și să îi cer să refacă totul”, spune Schiau.

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

CUVAf®. continuă să-ți facă viața mai ușoară!

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.

9 5
6 3

3 4 7
8 7 3

1 8 4
1 9 7

6 3 7
4 7 6

8 5 1 9

Te-ai gândit cum ar fi să îți 
facem noi cumpărăturile?

Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 august cumpără 

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 31 august. Mai multe 
taloane, mai multe șanse de câștig! Iar 
dacă vrei să nu ratezi nici un talon și să 
economisești 4,1 lei față de cumpărarea 
zilnică a ziarului, fă-ți un abonament pe 
o lună cu numai 8,9 lei.

De data asta îți dăm chiar BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 31 august, în prezenta unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Soluția jocului din 
numărul precedent

1 4 3 7 2 9 ‘8 6 5
2 8 5 1 6 4 9 3 7
967:538 12 4
7 9:4:2 8 5 3 1 6
6 2 ' 9 7 3 4 5 8
3 5 8 4 1 6 7 9 2
5 3 6 3 9 7 2 4 1
4 7:2 3 51: 6 8 9
819642’ 5 7 3

Talon pentru concurs > 14 august 2006
Nume____________________ Prenume_____________________
Adresă________________________________________________
Telefon_________________ Sunteți abonat?_______________

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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13 august 2006

municipiului
ii

în perioada 11-13 august a avut loc cea de-a cincea ediție a Zilelor Municipiului Brad. Deschiderea a avut loc la Casa de cultură din oraș, unde primarul orașului, dl. Florin Cazacu, a folosit acest prilej pentru a sublinia importanta culturii îh cadrul comunității din Brad. De asemenea, acesta și-a exprimat mulțumirea pentru faptul că încă mai există oameni care dăruiesc opere de valoare semenilor lor. Primăria și Consiliul local au sprijinit integral, din punct de vedere financiar, lansarea a două volume.Primul volum intitulat „Antologie centenară de poezie”, de Emil Giurgiuca, este alcătuit și tipărit de fiul acestuia, Tudor Giurgiuca, ce consideră că evocarea personalității tatălui său este o datorie de conștiință. Volumul apare în anul în care se sărbătoresc 100 de ani de la nașterea marelui om de cultură, profesor și poet, Emil Giurgiuca, personalitate marcantă a peisajului literar românesc.Cel de al doilea volum intitulat „Personalități brădene în lumina istoriei”, de Romulus Neag, evocă personalitățile brădene care au promovat “literatura sufletului modern” de la acea vreme.Evenimentul editorial s-a încheiat cu o video-proiectie care a cuprins imagini ale volumelor aparținând universului liric al lui Emil Giurgiuca.

Brădenii au venit în număr mare la manifestările organizate în Piața Tineretului din Brad Primarul Bradului, Florin Cazacu

Dr. Tudor Giurguca Prof. Romulus Neag

Ziua de sâmbătă a continuat pe drumul început în ziua precedentă cu o expoziție de grafică a artistului plastic Gheorghe Pârcălăboiu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.Pentru pasionalii de carte s-a organizat un eveniment editorial legat de trecutul mineritului aurifer din zona Brad, cu această ocazie prezentându-se volumele „Istoria mineritului aurifer în România. 1918-1948” și „Societatea MICA - 1920- 1948”.

într-o atmosferă de joc și voie bună s-au perindat pe scenă numeroși interpreți care au oferit celor prezenti un spectacol de mare ținută.Invitații de onoare au fost doi dintre cei mai mari interpret! ai muzicii populare din România: Maria Ciobanu și Ionut Dolănescu.

Seara de vineri s-a încheiat în centrul orașului, unde a avut loc concertul solistului Nicu Paleru. Alegerea organizatorilor a fost de bun augur, melodiile interpretate de acesta fiind pe placul mulțimii prezente.

Nicu Paleru

Popas sufletesc și 
spiritualDupă-masă a fost rândul Parcului de tineret să fie gazda evenimentelor organizate pentru iubitorii de folclor. Cel care a deschis spectacolul a fost Ansamblul de cântece și dansuri „Doina Crișului” al Casei de Cultură din Brad.

Vârful de lance al folclorului 
zărăndean

Maria Ciobanu și lonuț Dolănescu

Experiență și tinerețe reunite în 
vâltoarea dansuluiMomentul festiv al serii a fost decernarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Brad” de către primarul orașului, precum și premierea elevilor brădeni care au obținut rezultate excepționale la olimpiade, faza națională 2006.Punctul culminant l-a reprezentat spectacolul de muzică „Tezaur folcloric românesc” prezentat de inegalabila Marioara Murărescu.

Doamna tezaurului folcloric 
românesc

Pe scurt, a fost cel mai reușit spectacol de folclor oferit brădenilor. Felicitări organizatorilor!Ultima zi a oferit celor prezenti la manifestare „Concursul de viteză pentru amatori” ediția a Il-a.Proba s-a desfășurat pe distanța de 300 de metri în linie dreaptă și a avut loc în centrul orașului.

A. Biro, unul dintre câștigătorii 
concursului de viteză pentru 
amatoriTinerii nu au fost uitați, organizatorii oferindu-le un spectacol muzical ce a avut ca invitați soliști și trupe ca: Body&Soul, Datina, Anda Adam, seara încheindu-se în interpretarea lui Liviu Gută și a Danielei Gyorfy.

PAGINB REALIZATĂ DE 

Sorin Flori

Brădenii au "gustat" spectacolul oferit de organizatori

Datina, una dintre formațiile prezente la spectacol



N-au pus câinilor roșii
5

• La pielea goală. Știința Petroșani a suferit o înfrângere rușinoasă în etapa a ll-a a tiziei Naționale de rugby, seria a ll-a, fiind insă cu 101 - 0 de Contor Zenner Arad.într-o altă partidă, dar în seria I, s-a înregistrat un alt rezultat record, Steaua învingând pe Bucovina Suceava cu 127-3. Știința ocupă ultimul loc în clasament. (C.M.)
Victorie în primul amical

Deva (C.M.) - FC CIP Deva, campioana României la futsal, a câștigat detașat primul meci amical de verificare în vederea noului sezon, disputat sâmbătă, la Sala Sporturilor din Deva în compania divizionarei B, Quasar Deva. „Băieții nu i-au mai tratat de sus pe cei de la Quasar, ci au jucat serios, astfel că după 10 minute conduceam cu patru sau cinci zero. Nu ne-a interesat scorul, dar a fost un meci bun, iar Molomfălean a fost golgheterul partidei”, afirma Karoly Gașpary, antrenorul secund al FC CIP. Antrenorii Melo și Gașpary nu au avut ocazia de a testa decât unul dintre jucătorii nou-veniți. Internaționalul Bârcean a jucat bine, conform aprecierii secundului Gașpary. Portarul Juvărdean a fost învoit pentru a merge acasă după pașaport, iar portughezul Juan nu a jucat pentru că este accidentat. Marți, FC CIP va pleca în Ungaria unde în data de 16 august va susține un meci amical cu campioana Ungariei, Goddolloi FC Budapesta. „Jocul nostru a fost în creștere față de amicalele anterioare. Experiența campionilor și- a spus cuvântul, ei reușind să speculeze toate erorile noastre”, afirma Marius Sîrbu, antrenorul celor de la Quasar.

■ Jiul a pierdut al 
treilea meci consecutiv, 
iar suporterii au cerut 
demisia lui FI. Marin.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
ciprian.marinutglnfoimnxdia.ro

Petroșani - Jiul n-a reușit nici o minune în fața echipei antrenate de Mircea Rednic și a rămas și după etapa a treia fără nici un punct. După o primă jumătate de oră de joc prudent de amble părți, câinii roșii au deschis scorul în minutul 32, prin Dănciulescu, care a reluat cu capul în plasă, de la patru metri, de lângă Mihart, un balon centrat de pe partea stângă de C. Munteanu.
Jiul: C. Mulțescu - Scarlatache. 
Kalai, Mihart (Adr llie '46). C. 
Dinu - C. Petre. M. Gheorghe, 
Drăghici, Paleacu - Găldeanu (M. 
Constantinescu '67), Dulcea 
(Vrăjitoarea ’53). Antrenor: Florin 
Marin.
Dinamo: Matache - Blay, Moți, R. 
Ștefan, Pulhac - Ze Kalanga (Pre- 
descu '46), Mărgăritescu, Tameș 
(Ganea 65), C. Munteanu - 
Dănciulescu, €1. Niculescu (25. 
Ropotan ’73). Antrenor: Mircea 
Rednic.

Fotbal bun, oficiali nervoși

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a lll-a: vineri: Unirea 
Urziceni - Oțelul 1-0; sâmbătă: Ceahlăul - CFR Cluj 1-3; 
Pandurii - Gloria Bistrița 1-0; U Craiova - FC Argeș 3-1; 
FC Național - Poli lași 2-1; duminică, 13 august: Jiul - 
Dinamo 0-1; FC Vaslui - Farul 1-3; UTA - Steaua 0-3; 
Poli Timișoara - Rapid 0-0.________________ ____________
Clasament ______
1. CFR Cluj 3 3 0 0 10-2 9
2. Dinamo 3 3 0 0 . 4-1 9
3. Steaua 3 2 1 . 0 6-0 7
4. Farul 3 2 î 0 7-3 7
5. Poli lași 3 2 0 1 4-2 6
6. Poli Tim. 3 1 2 0 2-0 5
7. Rapid 3 1 2 0 2-1 5
8. UTA 3 1 1 1 6-6 4
9. Pandurii 3 1 1 1 2-2 4
10. U Craiova 3 1 1 1 3-4 4
11. Gloria 3 1 0 2 2-2 3
12. FC Național 3 1 0 2 3-5 3
13. Ceahlăul 3 1 0 2 2-4 3
14. FC Arqeș 3 1 0 2 2-5 3
15. U. Urziceni 3 1 0 2 1-6 3
16. FG Vaslui 3 0 1 2 3-8 1
17. Jiul 3 0 0 3. 0-3 0
18. Oțelul 3 0 0 3 2-7 0

■ Derby-ul hunedorean 
al ligii secunde și-a ono
rat blazonul, dar a fost 
urmat de incidente.

Lupeni (N.G. / C.M.) - Duelul celor două echipe hunedo- rene din liga secundă, Minerul Lupeni și FG Corvinul 2005 Hunedoara, a fost unul cu scântei și cu multe faze de poartă. Fotbalul de bună calitate oferit de cele două combatante care s-au zbătut din răsputeri să aibă un start cu dreptul dă speranțe pentru un parcurs mai bun decât în Campionatul trecut, însă a fost umbrit de incidentele din final. Primele minute au aparținut gazdelor care au încercat poarta apărată de Opric, prin Rus
Au marcat: (Mițiți 44 pen., Luca 
90 / Păcurar 45, Pepenar 54)
Minerul Lupeni: Bălgrădean - 
Pop, Corneanu. C. Luca, Stancu 
(52 Neagu), Boroncoi, Dumitra, 
Vezan, M. Rus (80 Totok), Mițiți, 
M. Niculescu.
Antrenor - Dan Mănăilă.
Corvinul 2005: Opric - Tătar, 
Ambruș. Irina, Grușoveanu (72 
Kiraly), Vișan, Furdean, Bunea, 
Pepenar (63 Pribac), M Dăscăles- 
cu (83 Mandea), Păcurar. 
Antrenor - Romulus Gabor.

Curse auto de sprint la BradBrad (C.M.) ■ Peste 20 de pasionați de viteză au avut ocazia să-și etaleze îndemânarea, curajul și puterea mașinilor și motocicletelor în cadrul unor curse de sprint pe șosea, desfășurate ieri, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Municipiului Brad. Dincolo de minusuri la capitolul organizare, motoarele turate la maximum, demarajele cu scârțâit de pneuri și sprintul bolizilor din concurs au creat o atmosferă plăcută, gustată de cele câteva sute de spectatori. Departajarea concurentilor s- a făcut în sistem eliminatoriu, ultimul sosit X eapătul celor 300 m ai cursei fiind elimi- ' iwit, iar câștigătorul trecând în turul următor până în finală. Printre protagoniștii curselor s-a aflat și Mihai Gâmpeanu, fost campion national la Viteză pe Traseu Montan.

Majoritatea duelurilor pentru minge au fost câștigate de dinamoviști (Foto: Traian Mânu)în repriza secundă, când s-a jucat pe contre, CI. Niculescu (62), revenit între titulari după fuga din cantonament, a avut șansa de a încheia conturile, însă șutul său din interiorul careului a lovit bara din stânga lui Mulțescu. De altfel, portarul Jiului a fost cel care a menținut diferența minimă pe tabelă, având numeroase intervenții salvatoare. Jiul a avut o singură ocazie clară, în minutul 48, când Dulcea a marcat, din foarfecă, însă reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid. Nemulțumiți
(min. 8 din lovitură liberă de la 20 de metri) și Mițiți (10). Corvinul a început prudent și abia în minutul 17 Bunea tatonează poai-ta adversă cu un șut de la semidistanță. Am notat apoi alte acțiuni periculoase în contul ambelor echipe, cu un plus în favoarea celor de la Minerul Lupeni care au avut posibilitatea să înscrie de două ori prin Mițiți (20) și Ve- zan (30).
Goluri la minutGazdele au reușit deschiderea scorului după o eroare a portarului Opric care a avut o intervenție neglijentă și l-a agățat în careu pe M. Niculescu. Centralul Gabriel Moceanu a arătat ferm punctul de la 11 metri, iar penalty-ul a fost
Incidente la derby-ul hunedorean
■ Primarul din Lupeni 
i-a insultat pe arbitri și 
jurnaliști și a amenințat 
că va desființa echipa.

Lupeni (N.G.) - Rezultatul de egalitate înregistrat în derby-ul hunedorean, Minerul Lupeni - FC Corvinul 2005, i- a nemulțumit mult pe reprezentanții gazdelor.Primarul din Lupeni, Cornel Răzmeriță, care este și 

de faptul că Jiul a înregistrat a treia înfrângere în tot atâtea meciuri disputate, fanii au cerut ca FI. Marin să plece de la echipă și în locul său să fie readus Aurel Șunda, care a antrenat formația din Petroșani în returul sezonului trecut, reușind salvarea de la retrogradare. Șunda, prezent în tribună, a afirmat că pentru el este o onoare că suporterii i- au scandat numele, dar nu se pune problema revenirii la Jiul. Antrenorul FI. Marin consideră că atitudinea suporterilor este de înțeles, dar le- 
transformat de Mițiți (44). Bucuria celor de la Lupeni a ținut doar un minut. Hunedo- renii au replicat prompt și au restabilit egalitatea grație lui Păcurar (45) care l-a executat sec pe portarul Bălgrădean cu un șut de la 20 metri. După pauză, Corvinul a părut mult mai hotărâtă să tranșeze victoria în favoarea sa. Echipa lui Gabor a ieșit decisă la atac și a preluat conducerea printr- un gol de generic tv înscris de Pepenar care a lobat mingea peste portarul advers, ieșit mult din poartă. Peste două minute, același Pepenar, aflat singur cu portarul, a avut o- cazia să încheie conturile, dar șutul său a trecut peste. Corvinul s-a retras apoi, încercând să conserve rezultatul.
președintele clubului, i-a insultat pe arbitrii care au condus jocul și a amenințat că va desființa echipa.„Arbitrii sunt gunoaie și hoți, la fel ca și observatorul partidei. Este inadmisibil să ne fure ca-n codru. De când nu mai e Crăciunescu președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, au devenit toți niște hoți”, a spus Răzmeriță.Foarte supărat, Răzmeriță a declarat că jucătorii și cei 

a cerut fanilor să înțeleagă că echipa are nevoie de liniște. „Publicul trebuie să înțeleagă că noi avem nevoie de liniște. Nu am preluat o echipă care a jucat în cupele europene, ci una care a jucat la retrogradare. Dinamo a controlat jocul în mare parte și ne-a forțat să greșim. Am avut și noi momente bune și oportunități de a înscrie, dar băieții au jucat cu teamă și au fost timorați.’ Am început prost sezonul pentru că am jucat cu două echipe puternice, Rapid și Dinamo”, a spus tehnicianul.

Ciprian PepenarStrategia s-a dovedit necâștigătoare, întrucât în prelungirile partidei minerii au egalat. Asupra golului egalizator marcat de Luca (90+1) există însă suspiciunea că ar fi fost reușit dintr-o poziție de ofsaid. Finalul de meci a găsit Minerul în atac, fără forța de a întoarce soarta meciului, iar pe oficialii gazdelor foarte nervoși, insultând arbitrii și jurnaliștii prezenți la stadion.
din conducerea clubului trebuie să-și caute de lucru pentru că va desființa echipa. De furia primarului nu au scăpat nici reprezentanții presei.Toți jurnaliștii prezenți au fost catalogați hoți și aserviți arbitrilor.de către primar, iar fiul primarului, Cristian Răzmeriță, a agresat un ziarist, luându-1 de gât, și a interzis de la sine putere ca presa să mai intre pe stadionul din Lupeni.

Programul etapei I, 12 august, ora 11,00_______ ________________
CS Auxerre Lugoj - CFR Timișoara 2-0 (Ciorega 30, Melinte 45)
FC Caracal - FC Bihor 1-0 (Istinie 2)
Building Vânju Mare - ISC Turzii 0-0
Unirea Dej - Dacia Mioveni 0-2 (Baicu 32,* lonescu 38)
Minerul Lupeni - Corvinul Hunedoara 2-2 (Mițiți 44 pen, Luca 90 / Păcurar 
45, Pepenar 54)
FC Bala Mare - Universitatea Cluj 1-2 (Negrea 62 / R. Sabo 35, Stoianof 
45)
FC Târgoviște - CSM Râmnicu Vâlcea 1-0 (Ciolca, 90, pen.)
Apulum Alba lulia - FCM Reșița 1-0 (Dabu 25)
Poli II Timișoara - Gaz Metan Mediaș - se dispută pe 6 septembrie

Rezultatele etapei I, vineri. 11 august_____________________
Gloria II Bistrița - Mobila Sovata 2-3;
U. 1919 Cluj - Mureșul Deva 0-0;
Inter Blaj - Sănătatea Cluj 3-0;
Transil Tg. Mureș - CSM Sebeș 2-2;
Oltchim Rm. Vâlcea - Arieșu Turda 1-3;
Dacia Orăștie - FC Sibiu 0-1,
Atletic Sibiu - Maris Tg. Mureș 5-1
Avântul Reghin - Sparta Mediaș 1 -0
Soda Ocna Mureș - Someș Gaz Beclean se dispută pe 5 septembrie.

Programul etapei a ll-a, vineri, 18 august___________ _____
Sparta Mediaș - Gloria II Bistrița 
Mobila Sovata - U. 1919 Cluj 
Mureșul Deva - Inter Blaj
Sănătatea Cluj - Soda Ocna Mureș
CSM Sebeș - FC Oltchim Rm. Vâlcea
Someș Gaz Beclean - Transil Tg. Mureș 
Arieșu Turda - Dacia Orăștie
FC Sibiu - Atletic Sibiu
Maris Tg. Mureș - Avântul Reghin

N-au lipsit nici acrobațiile

Programul etapei a ll-a, 19 august, ora 11.00
CFR Timișoara - FC Caracal
FC Bihor - Building Vânju Mare
ISC Turzii - Unirea Dej
Dacia Mioveni - Poli II Timișoara
Corvinul Hunedoara - FC Baia Mare
Gaz Metan Mediaș - Minerul Lupeni
Universitatea Cluj - FC Târgoviște
CSM Râmnicu Vâlcea - Apulum Alba lulia
FCM Reșița - CS Auxerre Lugoj

ciprian.marinutglnfoimnxdia.ro
arbitrilor.de


Felicitări (67)

• La marea sărbătoare creștină „Adormirea Maicii 
Domnului nostru Isus Hristos” urăm sănătate, 
bucurii și Doamne - ajută cu spor tuturor slujitorilor 
Sfântului Altar, preoți, diaconi, corului bisericesc, 
clopotari, epitrofi, prescurărițe, enoriașilor, ctitorilor, 
sponsorilor, consiliului și comitetului parohial din 
Deva, personalului administrativ, constructorilor 
Sfintei Catedrale Ortodoxe „Opera”, Deva și colec
tivului ziarului „Călăuza noastră”. Familia 
Constantin și Ana Aoanei Rahovean, Italia. Pentru 
Mariana Pandaru - Bârgău și pentru Maria 
Rahoveanu la sărbătoarea zilei onomastice, le dorim 
viață lungă și frumoasă, sănătate și spor în toate. 
Ana și Constantin Rahovean, Riccione, Italia.

(4/10.08)

Vând ap. 2 camere (03)

• wwtwmnt ți anexe In Petroșani, zonă 
centrală, preț convenabil, negociabil, 
accept schimb cu similar In Hunedoara. 
Relații la tel 0254/713067, 0723/170923. 
(MM

• Brad, Mmidacomandaia, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)
• Deva, zona Trident etaj 2, amenajat 
contorizări, preț 81000 ron, telefon 0726/710903. 
(Al)
• semldecomandate, centrală termică, 
termopane, gresie, etaj 3, zona Bălcescu, preț 
780 milioane, negociabil, telefon 0742/019418. 
(Al)

• circuit centrală termică parchet gresie, 
faianță ușă metalică etaj 2, Bălcescu, preț 93000 
lei, telefon 0745/639022,0726/316796. (Al)
• circuit contorizărl, etaj 1, zona Astoria, preț 
80.000 lei, telefon 0745/639022,0726/316796.  (Al)
• 8oJdu,ST-48mp + centralătermică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• semldecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/085.256. 
(A6)
• zona Uceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et, 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985.256, (A6)
o urge„t zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

■ urgent zona Al Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 73.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• lulu Maniu, semidec., et 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808 (A4)
■ zona Decebal - Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede - urgent - preț 117.000 ron, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă, balcon, 
centrală termică parchet preț 90.000 ron nego
ciabil, tel 0723/251498 0788/165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet gresie, faianță bucătărie modifcată 
interfon, zonă liniștita, ocupabil imediat, preț 
96.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, 
balcon mare închis, parchet contorizări, bine 
întreținut preț 28.500 euro negociabil, - urgent ■ 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808. (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet, preț 98000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• urgent zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare,
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2) ■
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet, gresie, faianță aerisire la 
baie, contorizări, preț 88.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0788/165702, 
0723/251498. (A4)
• zona Zamfirescu, parchet, balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et, intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Proyesul circuit, et. III, parchet, gresie, 
faianță CT, inst. sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, dec., parchet, apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec., parchet, gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat, preț 
145.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)

PROGRAM:
8.00-1330
8.00-18.00

• zona L Maniu, parchet, apometre, repare 
toare, gaz contorizat, vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578 (A8)
• luliu Maniu, semldecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semldecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit, contorizărl, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară, baie modernă, Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303.  (A5)
• arcuit etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• Deva, plata imediat, telefon 215212. (Al)
• zona Decebal, Ion Creangă luliu Maniu, etaj 1, 
2,3, cu balcon, și bloc turn, maxim etaj 5, se 
oferă plata pe loc, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, ultracentral, de lux, toate 
utilitățile, modificat parțial, mobilat la comandă 
preț 58.000 euro, negociabil. Tel. 0723/041241. (T)
• semidecomandate, termopane, centrală 
termică, parchet, gresie, etaj 1, zona Astoria, 
preț 980 milioane, negociabil, telefon 
.0742/019418. (Al)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)

NOU LA DEVA !!!!
Grădinița TWEETY își deschide in 

Septembrie porțile.
GRĂDINIȚA DK LIMBI SIK VINI..: 
ENGLEZĂ FRANCEZĂ GERMANĂ

ADRESA: 
Deva, str. Aleea Panselujelor nr 8, 

Cartier Dorobanți 
Tel: 0722462.422

• aaa LBaadei, et iuteinxxfar. 2 Băi. oacor 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări. preț 
160.000 RON, neg. tel. 0746/779288. (A8)
• zona Endnescu, dec, gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi. etaj bun. 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec, parchet apometre, CT, balcon 
9 m, închis, et. intermediar, preț neg. tel. 
0746/779288. (A8)
• Deva, zona Bălcescu, etaj 2, centrală termică 
termopane, balcon, superamenajat, preț 35000 
euro, telefon 0726/710903. (Al)
• agent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termică preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• dec. 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg. tel .223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec. centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• etaj 1, decomandate, balcon, 2 băi, apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, ocupabil 
imediat, preț 50.000 euro negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet; gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat, preț 87.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță, 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON neaociabil. tel. 232808. (A4)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• decomandate, cu sau fără amenajări, 
indiferent de zonă etai 1,2,3, se oferă 150.000 
ron, la vedere, ■ urgent - tel. 0745/302200,232808. 
(A4) .

Vând ap. 4 camere (07)

• etaj 1,100 mp, occidental, renovat, centrală 
termică termopane, ușă metalică 49.000 euro 
negociabil, telefon 215212. (Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță centrală termică etaj 2, zona 
Astoria, preț 13 mid. negociabil, tel. 0742/019418 
(Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică, superame
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță, parchet în camere, saună modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358. 
(A6)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
■ dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)

• agwR, ■■ Mă-ăsc. etzt 2. Ascr-a isztE. : 
baccani. ‘ zâ. zr?. ’JLOX- 
07«rtl3Ere AZ
■ Bgrat, bb lear C:r,r. 2 sî. 2 zacoare. 
centrală terTcă zr=z IZsjXC ror. Ta. 
0740/013977 A2!
• dec, ou^-iii tanca p-oorie. 2 bă. e»a 1 
parchet. Calea Zaranduă» preț 14OO0C, rer. se. 
223400, 0724/169X3. 0720 '387898 0742DE228. 
(A5)
• dec, suprafața tczaJă 100 mp, contor^ă-. 
Dorobanți, preț 46.000 euro. te:. ZZ3®C 
0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj i-ter- 
mediar, cu centrală termică 2 bă, 2 baicoare. 
fără modificări, ușă de metal nouă sau ta 
schimb cu ap, 2 camere, în zonă centralists 
diferență tel,0745/302200,232808. (A4) Mf

• etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modifică-, 
sau la schimb cu apartament 2 camere, în zonă 
plus diferență minim 43.000 ron, tel. 0723/251498 
232809. (A4)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică SV130 mp, 240.000 ron, telefon 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă în Deva, curte, grădină Relații la tel. 
0254/212355. (T)

• casă in Deva, zona Aurel Vlaicu, teren
662 mp, casă 220 mp, preț 160.000 euro. Tel. 
0722/380574.(5/19.07)

As world's premier laboratory group for provision of analytical services to the mining and exploration industries, our 
company operates laboratories which specialize in analyzing geological materials such as soil and sediment samples, rock 
and drill cuttings as well as core samples. Our worldwide client list includes major mining and mineral exploration companies.

Administration Officer
Global Minerals Laboratory seeking an enthusiastic and motivated person to fill the position of Administraț$ftjOfficer

Location
Rosia Montana, Jud Alba.

The Job
• Operating salary packaging administration software.
• Communicating with staff on Human Resource issues.
• Overseeing Banking, Debtors, Accounts Payable and Payroll
• Working with customs on import /export issues
• General office duties.

The Requirements
• Strong written and oral communication in English.
• Proven experience in a similar position
• Accounting background.
• Office Management and book keeping experience,
• Computer literate.
• Ability to be flexible and work well under pressure.

Contact Information (Office Hours Monday - Friday)
Telephone 0258 780395. Mob 0729399167
Email rom.analyze@nngc ro

PROFI
Parte a cunoscutului grup franco-belgian Louis Delhaize, PROFI ROM FOOD, 

companie multinațională ce deține o importantă rețea de magazine de tip discount, 
ANGAJEAZĂ în SIME&A:

în mod natural contra ejaculării precoce

în ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru rezolvarea a ceea'ce a fost considerală principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea dc a asinge satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată I până acum de nici un produs farmaceutic...Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au ca scop mărirea potenței, și se crede că afectează destul dc mulți bărbați, poate chiar intr-un numărmai mare decât disfuncția erectilă.Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție sexuală a bărbaților, și se manifestă îti principal la bărbați cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care tratează ejacularea prematură definesc această problemă ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei doi parteneri sexuali.La începutul unei relații ejacularea prematurii este cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulați© exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra depresiei, au avut un efect semnificativ m remedierea ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele secundare pe termen lung asociate cu aceștia snnt deja cunoscute, cel mai importam ar fi micșorarea llbidoului. dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu menționăm cheltuielile imense ale unui altfel, de tratament, care pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol financiar.Fabrica de medicamente Ziirich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: • Prematrol, eare este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.
iPrematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, : creat dintr-un amestec unic de ingrediente și fofosit ca metodă de relaxare și pentru sprijiniigj, : funcțiilor sexuale normale, astfel câ poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poij*.- ' susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Premalroluhii, ingredientele cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de Griffonia Simplicifolia. extractul de ‘ fructe de Cistanche, Vitamina B6, Acidul folie.

• nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, SC 240 
mp, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică 400 mp teren, tel. 0722/564004. (Al)
• centru, Deva, 2 intrări, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță 600 mp teren, apă gaz, 
canalizare, livadă 350.000 ron, tel. 215212. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, video;n- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală< 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garajțj 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• Deva, vilă P+8 ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A3)
• Deva, vilă D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp. 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță
parchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro. neo-At’ 
0746/779288 (AS) V •

O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: l-2 ' comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv.Vestea bună este că Prematrol se poate cumpăra de aMRîtrecut și in România, Pentru mai multe informații accesați situl oficial http://wwvv.prematrol.ro sau sunați la numărul de telefon 03 66- 10 33 33 (telefon cu robot tarif normal). Prețul unei cutii de Prematrol este 179 RON (1,790.000 lei vechi) + taxe poștale. eCăutăm distribuitori! Telefon: 0742-141 072. 0742-141 071.
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Persoanele Interesate sunt rugate trimită CV și scrisoare de intenție (în care să fie menționat postul 
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• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914686 (A5)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

• casă de vacanță, living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață, parchet, CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă, preț 55.000 
euro, neg., tel. 0746/779288. (A8)

garsoniere (19)

• Deva, zona Gării, etaj 1, termopane, ușă 
metalică parchet, contorizări, preț 77.000 ron, 
telefon 0726/710903. (Al)
• decomandate contorizări, ST 36 mp, etaj 
intermediar, zonă centrală preț 77.000 lei, 
telefon 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Deva, etaj 1, 32 mp, balcon, renovată 
mobilată totul nou, 52.000 ron, telefon 215212. 
(Al)
• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 66000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,232806 (A4)
• sir. Zamflrescu, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță 
balcon închis, vedere in față bine întreținută 
preț 80.000 ron negociabil, tel. 0745 302200, 
232809. (A4)
• etaj intermediar, zona Mărăști, contorizări, 
parchet, gresie, faianță balcon închis, 65.000 ron 
negociabil, tel. 0788/165703,232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358. (A6)
• zona Progresuhă, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620356 (A6)
• zona Dacia, dec., et intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779286 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779286 (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779286 (A8)
• zona Eminescu, parchet gresie, faianță dec., 
ontorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 

7746/779286 (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• cameră baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
««mideeomandate, I He, baie, balcon,
ii orizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0WZ1544O1,227542, seara. (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec, contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005226 (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005226 (A5)
• etaj 1, dec, gresie, faianță termopane. ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005226 (A5)

Cumpăr garsoniere (20)

• Deva, plata imediat tel. 0740/210780. (Al)

Vând terenuri (21)

• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
zonă plană liniștită Hășdat ■ Hunedoara preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372 (T)
• Intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 eura/mp. Tel. 235206 
0724/620356 (A6)

• 5 parcele teren intravilan Deva str. Roci, 
zona pitorească pentru casă de vacanță 
sau casă fs U25 m; o parcelă = 250 mp, 
preț 3000 euro parcela negociabil. Tel. 
0722/282374.(1/9.08)

• kitravBan, 2000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva 
drumul spre Boholt zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.206 
0721/985256. (A6)
• kitravlan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005226 (A5)
• parcele cil suprafețe între 400-500 mp, într-o. 
zonă de locuințe a municipiului Deva preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 0742/005226 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914686 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• kitravlan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare teren intravilan la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, telefon 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva 80 mp, lastradă occidental, termopane, 
gresie, faianță baie, 55.000 euro, tel. 215212. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55300 euro, negociabil. Tel. 235.206 
0721/985256 (A6)

Imobile chirii (29)

• garsonieră Deva complet mobilată 80 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• spațiu comercial, B-dul luliu Maniu, occi
dental, la bulevard, 35 mp cu baie, 350 euro/lună 
telefon 0740/210780. (Al)
• zona Id. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620356 (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985256; 0724/620356 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată, preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779286 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779286 (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat 
contorizări, zonă liniștită, preț 80 euro/lună tel. 
0746/779286 (A8)
• AL Patriei parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• Mlu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dor. 8, garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL StreluU, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iama, etaj 4, izolat zugrăvit pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• oferspreînchirieregarsonierăzonă ultracen
trală et 2, gresie, faință parchet balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235208; 0724/620356 (A6)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235206 0724/620356 (A6)
• oferspreînchiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.206 0724/620356 (A6)

Auto românești (36)

• vând Dncf 1410 break, af 1995, albastru 
metalizat VT 032006 stare foarte bună 
preț 6000 ron negociabil. Tel. 0721/965189.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

» vând con »ă Class, ‘sa 23 m, 2 trac
toare li 650, presă balotl pe ață freză 
mașină azotat pompă erbldaat de 600 litri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc., șl ladă frigorifică Arctic, preț 
negociabil. Tel. 0254/246342, 0745/468766 
0721/934631.(6/240?

• vând tractor, remorcă 5 tone, disc mare, plug, 
grapă Tel. 0743/693527. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând mobBă bucătărie, suspendată lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586806 (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochi de seară fiecare cu accesorii, 
diferite modele și culori, mărimi 40,42,44. Tel. 
218084,0722/586806 0743/211074. CT)

Electrocasnice (56)

• vând r ana automată made Franța, garanție 
2 ani, 500 ron; combină frigorifică 4 sertare Elec
trolux, made Suedia 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084, 0724/643045, 0722/586808,0743/211074. 
CD

Altele (61)

• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.

• vând lemn pentru construcții: grinzi, 
scândură lațuri, diferite mărimi și grosimi, 
preț avantajos, transport gratuit Tel. 
0721/051164. (2/9.08)

• vând țidcâ de prună calitate excepțională 
ideală pentru diverse evenimente, preț foarte 
avantajos, în funcție de cantitate. Tel. 212242 
seara sau 0721/400563. (T)

Pierderi (62)

• pierdut camet sănătate la Policlinica Deva; 
găsitorul este rugat să sune la tei. 0723/851439 
sau adresa Deva. str. Bejan, bl. 63 B, ap. 29. CT)

Matrimoniale (69)

• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)
• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760426 (D

Prestări servicii (72)

• execut la comandă goblenuri pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• lucrări, reparat! in domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare, tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586806 (T)
• transport moblă mutări cu auto acoperit de 
121 și 14 mc volum, asigur demontare rapidă și 
manevrare mobilier. Tel. 0254/225576 
0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• administrator, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06 Tel. 213244.
• agent comercial. Călan 1 post, data limită 
31.06 Tel. 213244.
• agent comercial, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• agera comercial Hațeg, 5 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244.
• agent comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06 Tel. 213244.
• agent comercial, Orăștie, 1 post, data limită 
17.06 perioadă determinată Tel. 213244.
• agera comercial, Petrila, 1 post, data limită 
31.06 Tel. 213244.
• agent comercial, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244.
• agent de asigurare, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.06 Tel. 213244.
• agent de pază în incinte,Călan,6posturi,data 
limită 31.12. Tel. 213244.
• agent de pază în incinte, Vulcan, 3 posturi, 
data limită 31.06 perioadă determinată Tel. 
213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Petrila, 2 posturi, data limită 31.08, 
fără cazier. Tel. 213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 1 post, data limită 1506 
Tel. 213244,
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 1 post, data limită 2.11, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 1 post, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 15.06 
Tel. 213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 17.08. 
Tel. 213244.

I • agent km , Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 15.06 Tel. 213244.
• agent nă publicitară Deva, 4 posturi, 
data limită 3006 Tel. 213244.
• agent vânzări, Deva, 1 post, data limită 30.06 
Tel. 213244.
• agent vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
10.09. Tel. 213244.
• agent vânzări Petrila, 1 post, data limită 31.06 
Tel. 213244.
• agent vânzări, Petroșani, 1 post data limită 
15.06 Tel. 213244.
• ajutor ospătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.06 Tel. 213244.
• ambalate manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• ambahtor manual Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• at inginer, Orăștie, 2 posturi, data limită 
15.06 Tel. 213244.
• asistent de cercetare, economist în manage
ment DeVa, 1 post data limită 10.09. Tel. 213244.
• asistent farmacist, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244.
• asistent medical generalist Hunedoara, 2 
posturi, data limită 20.06 Tel. 213244.
• asistent pentru îngriji rea persoanelor vârst
nice, Orăștie, 1 post data limită 15.06 perioadă 
determinată Tel. 213244.
■ asistent sedai, Petrila 2 posturi, data limită 
31.06 perioadă determinată Tel. 213244.
• barman, Călan, 2 posturi, data limită31.06 Tel. 
213244.
• barman, Deva 1 post data limită 1.09. Tel. 
213244
• barman, Deva, 6 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244
• barman, Hațeg 1 post data limită 15.06 Tel. 
213244
• barman, Hațeg, 1 post data limită 31.12. Tel. 
213244
• bannan, Himedoara, 1 post data limită 30.06 
Tel. 213244.
• barman, Hmdoara, 1 post data limită 30.09. 
Tel. 213244.
■ bannan, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.06 Tel. 213244.
• bannan, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.06 Tel. 213244.
• bobinator ataj electric, Petroșani, 2 
posturi, data limită 1406 Tel. 213244
• brutar, Brad 1 post data limită 1.09. Tel. 
213244
• brutar, Brad 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.06 Tel. 
213244
• brutar, Brad, 3 posturi, data limită 1606 Tel. 
213244
• brutar, Deva, 2 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244.
• brutar, Hunedoara, 1 post data limită 30.06 
perioadă determinată Tel. 213244
• brutar, Himedoara, 2 posturi, data limită 20.06 
Tel. 213244
• bucătar, Călan, 1 post data limită 31.06 Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post data limită 15.06 Tel. 
213244
• bucătar, Hațeg, 1 post data limită 1606 Tel. 
213244
• bucătar, Hațeg, 1 post data limită 31.06 Tel. 
213244

Transfer rapid de bani

Ai verde pentru 
planurile tale

&

B.inn <i|tinq l.i line în 1 O inimile1 *

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
211124. (T)

OTP BANK
[§1

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 MareAngajează

Reporter 
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii (studiile superioare 

constituie un avantaj)
• disponibilitate la lucru prelungit
• abilități de comunicare foarte bune
• talent în dezvoltarea rapidă a relațiilor interu- 

mane, curiozitate, tenacitate, determinare
• carnet de șofer categoria B, cu disponibilitate la 

condus autoturismul

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție, până în data de 15.08, la:

Inform Media SRL.
Adrian Sălăgean
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A. parter, (clădirea CEPROMIN) 
E-mail: adrian.salageaneinformmedia.ro
Informații: 0720-400.453.

££ CUVÂffiim !

CUWNJW.

• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 1031. Tel. 
213244
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 20.06 Tel. 
213244
■ bucătar, Hunedoara, 11 posturi, data limită 
30.06 Tel. 213244
• bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 20.08. Tel. 
213244
• bucătar, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• bucătar, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.06 
perioadă determinată Tel. 213244
• cameristă hotel, Deva, 4 posturi, data limită 
30.06 Tel. 213244
• cameristă hotel, Hațeg, 1 post, data limită 
20.06 Tel. 213244.
• casier tezaur, Deva, 5 posturi, data limită 30.06 
Tel. 213244.
• casier, Deva, 1 post, data limită 30.06 Tel. 
213244
• cofetar, Orăștie, 5 posturi, data limită 15.09. 
Tel. 213244.
• coidecțtoner articole din piele și înlocuitori, 
Hunedoara, 8 posturi, data limită 10.09. Tel, 
213244
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244.
• confecțtoner-asamblor articole din textile,
Călan, 9 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• confecțtoner-asamblor articole din textile.
Hunedoara, 1 post, data limită 2.09. Tel. 213244.

• confecțtoner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 30 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244
• confecțtoner-asamblor articole din textile, 
Orăștie, 5 posturi, data limită 30.06 Tel. 213244.
• confecțtoner-asamblor articole din textile,
Petroșani, 5 posturi, data limită 25.09. Tel. 213244.
• confecțtoner-asamblor articole din textile,
Vulcan 4 posturi, data limită 15.08, perioadă 
determinată Tel. 213244
• confecțtoner-asamblor articole din textile,
Vulcan, 45 posturi, data limită 31.06 Tel. 213244.
• confecțtone nblor, Brad, 31 posturi, data 
limită 31.06 Tel. 213244.
• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani, 4 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani, 5 posturi, data limită 23.06 
Tel. 213244.
• confecțiener-montator produse lemn, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08, perioadă 
determinată Tel. 213244.
• confecționer tricotaje după comandă Hune
doara 3 posturi, data limită 20.06 Tel. 213244.
• cor administrația publică Hațeg, 1 post, 
data limită 25.08, perioadă determinată Tel. 
213244
• cornier sigkier silvic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.06 Tel. 213244.
• consider jurtfc, Orăștie 1 post, data limită 
1408. Tel. 213244
• consiier, expert, insDector, referent, econo
mist Deva. 1 post, data limită 19.06 Tel. 213244.

RECLAME

adrian.salageaneinformmedia.ro
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- Execută lucrări de construcții și
instalații ternio-mecanice rețele de
distribuție apă. Relații la tel.: 731. 517

Firmă atestată l.S.C.l.R (59Ob5) 07221 876.
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S,C« KAXTEHER IJECiKS SRIL DEW1
Tel. 0765-243768 0788.189.103

.înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

. modifică prin acte adiționale societăți existente 

« asigură asistența juridică la redactarea contractelor 

. reprezintă în instanță interesele persoanelor Juridice.
(59240)

Construcții civile si industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț electrooeemce

ANGAJEAZĂCONTABIL-
Ci TABILITATE PRIMARĂ
CERINȚE: 
•cunoștințe minime de
contabilitate;

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

-salariu motlvant.

CONTABIL- SEF
CERINȚE;
•«xperiență în domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motîvant; 
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică
Rel. la Tel0723/400 636 sau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! 

■ OPERARE PC (după programa ECDL) _4‘
• Cursuri da vâri pantru copil 
(EquaISklIls «I Junior Wob|
* LIMBI STRĂINE

lvrtUL-rlMEOiA RQMwo.^

TEL; 0254,206.210
MOB; 0723.130.463
E-mail: office^llm.ro 
Site: www.ilm.ro

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

(56963)

■ GEAM TIRMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA,
B-dul Dacia, bl. E 3, parter

DEVA.
str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

SCRIOTIM w.sriwmi»
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere^

Tel/Fax:0254/231552 Mobll:0721/032271 @

• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Deva, 1 post, data limită 30.08. Tel. 213244.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hațeg, 1 post, data limită30.08. Tel. 213244.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 1 post, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• contabll-sef, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244’

• contabil, Hațeg, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• contabil, Petroșani. 1 post, data limită 15.08. 
Tel. 213244.
• cosmetician, Hațeg, 1 post, data limită 14.08. 
Tel. 213244.
• cosmetician, Hunedoara. 1 post, data limită 
30.09, calificare în domeniu. Tel. 213244.
• croitor confectioner îmbrăcăminte după 
comandă Lupeni, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice. 
Deva. 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• crortor-ștanțator oiese încălțăminte. Brad, 2 
posturi, data limită 30.09, perioadă determinată 
Tel. 213244.
• croitorțtanțator piese încălțăminte. Hune
doara, 3 posturi, data limită 10.09. Tel. 213244.
• croitor, Deva, 5 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• croitor, Hunedoara. 2 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• croitor, lupeni. 6 posturi, data limită 31.08. 
perioadă determinată Tel. 213244.
• croitor, Petroșani. 1 post, aata limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• cusător confecții industriale din blană, 
O-ăștie, 5 posturi, data limită 3.09. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 30.09, perioadă determinată. 
Tel. 213244.
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Brad, 9 
posturi, data limită30.09.Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 25 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 10 posturi, data limită 20.08. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 4 posturi, data limită 28.08. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 12 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• dredor adfcnct societate comercială Hațeg, 
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244.
• director economic. Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• dboctor general societate comercială Hune
doara, 1 post, data limită 15.08. Tel. 213244.
• director societate comercială Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• director vânzări, Petroșani 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244.
• dispecer, Brad, 9 posturi, data limită30.09. Tel. 
213244.
• drujbist, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• dulgher restaurator, Orăștie, 1 post, data 
limită 18.08. Tel. 213244.
• dulgher restaurator, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 27.08. Tel. 213244.
• dulgher, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• (hdgher, Brad, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• didgher, Deva, 1 post data limită 8.09. Tel. 
213244.
• didgher, Deva, 10 posturi, datalimltă 7.09. Tel. 
213244.
• dulgher, Deva, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244. ■
• dulgher, Deva, 7 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• dulgher, Hațeg, 4 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• dulgher, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• economist șef, Petrila, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• electrician auto, Deva, 1 post data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Deva, 1 
post, data limită 1.09. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244.

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 18.08. Tel. 213244
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 20.08. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Petrila, 1 
post, data limită 31.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 3 posturi, data limită 1408 Tel. 213244.
• electrician exploatare rețele electrice, Hațeg, 1 
post, data limită 18.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244.
• electromecanic auto, Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• electromecanic auto, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, Hațeg, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Orăștie, 1 post, data limită 
20.08. Tel. 213244.

• faianțar, Orăștie 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• faianțar, Vulcan 4 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• fasonator mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.08. Tel. 213244.
• femeie de serviciu, Deva, 20 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244.
• femeie de serviciu, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• fierai^betonist Hunedoara, 1 post, data limită 
26.08. Tel. 213244.
• finisor codeți, Orăștie, 4 posturi, data limită 
20.08. Tel. 213244.
• finisor textile, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244.
• forjor mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• frezor universal. Deva, 1 post, data limită 27.08. 
Tel. 213244.

• frezor universal, Petroșani 4 posturi, data 
limită 14.08. Tel. 213244.
• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data limită
10.10, persoane cu handicap. Tel. 213244.
• gaterist la tăiat bușteni, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 15.08. Tel. 213244.
• gaterist la tăiat bușteni, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• găuritoMiletator, Petroșani, 1 post, data limită 
14.08. Tel. 213244.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• gestionar depozit, Hațeg 1 post, data limită
31.10. Tel. 213244.
• inginer automatist, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244.
• inginer construcții civile, industriale șl agri
cole, Hațeg, 1 post, data limită30.08. Tel. 213244.

• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• inginer construcții instalații, Vulcan, 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244.
• inginer industria alimentară Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• inginer industria alimentară Petroșani, 1 post, 
data limită 15.08. Tel. 213244.
• inginer rețele electrice, Vulcan, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• inginer topograf. Vulcan 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• inspector asigurări, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
■ inspector resurse umane, Hațeg, 1 postsf*»  
limita 31.10. Tel. 213244. W

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

UNIVERSITATEA 
„ALMA MATER” SIBIU

AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 916/11 august 2005

Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 
tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 

www.uamsibiu.ro, 
e mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

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

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

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

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

afaceri internaționale

Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing

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

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater" din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel./fax: 0269/2S0008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.
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Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. I 
tej/rver //» *oich viSpre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întărește potența la bărbați pe termen lung, nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții normale, în Ioc deuna-două.Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai iniei, să elimine problemele de circulație cauzate de modul de viață stresant. să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs natural nu are efecte secundare.

Punctele forte ale produsuluiProdusul Pote-Mix poate fi administrat și fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardiovasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte secundare, poate fi administrat și de către persoane care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării produsului se poate consuma alcool.Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu conține nici un fel de hormoni, Se întrebuințează pe lângă, un mod de viață sănătos, paralel cu consumul de alimente. Compușii cei mai importanți ai tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, urzica, (elina, orzul verde, uleiul din semințe dc dovleac.Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și înacest fel efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele se vor administra dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. O cutie conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.
cAre efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 3 luni continuu.Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de telefon 03 66-10 33 33 (telefon cu robot, tarif normal), 0742-141 071 sau 0742-141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON (1.490.000 lei) + taxe poștale.Căutăm distribuitori! Telefon: 0742 -1410 72,0742 -141071.

Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

Calculatoare si accesorii 
(51)
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VINDE
Următoarele mijloace de transport
1. Autotractor VOLVO FH12/semire- 
morcă prelată Schmitz 13,60 m
- an fabricație 1997
- 3 bucăți
2. Autotractor VOLVO FH12/semire- 
morcă prelată Briab 13,60 m
- an fabricație 1994
- 6 bucăți
3. Camion VOLVO FH12 prelată/remorcă 
UMM(Mârșa)

INFORMAȚII la tel:
F

Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84

Vă facem cunoscut că în data de 30 august 2006, la ora 
09:00, la sediul Consiliului Local al municipiului Deva se va desfășura concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a următorului post vacant din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură:

- inspector specialitate gradul I din cadrul 
«Compartimentului administrare domeniu public și 
privat».Informații suplimentare privind desfășurarea și organizarea concursului se pot obține la : sediul Serviciului Comu
nitar pentru Cadastru și Agricultură din Deva, Piața Unirii, nr. 
4, sau la telefonul 0254/216.110.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DEVA

Vă invită să participați la 
%

1 /

în data de 1-2 septembrie 2006 în 
Piața Cetății.

Vă așteptăm la un târg de bunuri de larg 
consum însoțit de concursuri, 

Miss Târgul Cetății 2006 și concerte 
în aer liber ale unor formații românești 

de top.
Pentru mai multe informații :

0729 1O1 850
0788 660 931

LPADUREAN@YAHOO.COM

• inspector resurse umane, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• inspector resurse umane, Petrila, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• inspector resurse umane, Petroșani, 1 post, 
data limită 15.08. Tel. 213244.
• instalator apă, canalm Deva, 1 post, data 
limită 1.09. Tel. 213244.
• Instalator apă, canalm Deva, 11 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244.
• Instalator apă, canalm Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244.
• Instalator încălzire centrală și gaze, Petrila 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244.
• Instalator încălzire centrală și gaze, Vulcan, 1 
post data limită 31.08. Tel. 213244.
• Instalator încălzire centrală și gazem Hune
doara, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244.
• Instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, 2 posturi, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• Ipsosar, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• hcărcător-descărcător. călan, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Brad, 7 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.

r

- an fabricație 1996
-10 bucăți
4. Semiremorcă prelată Schmitz 13,60 m
- an fabricație 1997
- 4 bucăți
5. Semiremorcă prelată Briab 13,60 m
- an fabricație 1994
- 4 bucăți
6. Camionete IVECO Turbo Daily (7,51)
- an fabricație 1993 - 1995
- 7 bucăți
Mijloacele de transport respective pot fi 
vizionate la sediul Agenției în Oradea, 
Șos. Borșului nr. 43. '

Informații la telefoanele 0259-^471170 
sau 0722/636475.

• îngrijitor clădiri, Deva, 5 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Hațeg, 1 post, data limită 
14.08. Tel, 213244.
• îngrijitor clădiri, Lupeni, 1 post, data limită 
31.08, perioadă determinată. Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Orăștie, 1 post, data limită 
1.09. Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Vulcan, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244.
• jurisconsult, Anhoasa 1 post, data limită 25.08. 
Tel. 213244.
• jurisconsult, Hațeg, 1 post data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• laborant chimist Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 7 posturi, data limită 18.08. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Orăștie, 1 post data limită 15.08. Tel. 
213244.
• lăcătuș mecanic, Călan, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Deva, 15 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 7 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244.
• lăcătu- i iu nic, Hunedoara, 1 post data 
limită 30JB. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 18.08. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 14.08. Tel. 213244.
• lăcătuș montator pentru utilaje industriale, 
Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• lăcătuș montator, Petrila, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• lăcătuș montator, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• lăcătuș montator, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 20.08 Tel. 213244.
• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244,
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.09. Tel. 213244.
• lucrător comerdal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 17.08. Tel. 213244.
• lucrător la prelucrarea peștelui, Hațeg, 23 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• macaragiu, Brad, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• macaragiu, Petroșani, 1 post, data limită 14.08. 
Tel. 213244.
• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• magaziner, Călan, 1 post, data limită31.08.Tel. 
213244.
• maistru construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• maistru construcțl civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• maistru Industria alimentară, Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• maistru mecanic auto, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• manlputant mărfuri, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.08, perioadă determinată. Tel. 213244.
• manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• manlpulant mărfuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.08. Tel. 213244
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 17.08. Tel. 213244
• manlpulant mărfuri, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• manlpulant mărfuri, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244
• mașHst la mașini pentru terasamente, Hațeg, 
4 posturi, data limită 3.09. Tel. 213244.
• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Lupeni, 1 post, data limită 30.08. Tel. 213244
e mecanic agricol, Deva, 2 posturi, data limită 
25.08. Tel. 213244.
• mecanic agricol, Hațeg, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244
• mecanic auto, Brad, 1 post, data limită 2.09. 
Tel. 213244
• mecanic auto, beva, 1 post, data limită 1.09. 
Tel. 213244
• mecanic auto, Petrila, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244
• mecanic Hrapnm șl reparații mașini de 
cusut Simeria, 1 post, data limită 31.0& Tel. 
213244

Comemorări (76)

S-au scurs 6 ani de când mama

NAGY MARIA
născută Șimon 

și 2 ani de când tata

NAGY CAROL
au părăsit această lume. Timpul nu 
șterge durerea și nu așterne 
uitarea peste chipul părinților 
noștri. Un gând curat, o lacrimă, o 
floare la mormântul lor din 
comuna Baia de Criș.
Recunoștință celor care își aduc 

aminte de ei o clipă.Mircea și Violeta
• mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut, Hunedoara, 2 posturi, data limita 31.08. 
Tel. 213244.
• medic specialist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.08. Tel. 213244.
• medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită
31.10. Tel. 213244.
• montator aparatură optică, Deva, 3 posturi, 
data limită 27.08. Tel. 213244.
• montator subansamble, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• montator subansamble, Hunedoara, 34 
posturi, data limită31.08.Tel. 213244.
• montator subansamble, Orăștie, 26 posturi, 
data limită 18.08, perioadă dterminată Tel. 
213244.
• motorist la motoagregate și mașini în silvi
cultură, Lupeni, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• muncitor In activitatea de gospodărire a 
șpanului, Simeria, 3 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244.
• muncitor necallflcat în agricultură, Hațeg, 100 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată 
Tel. 213244.
• muncitor necallflcat în agricultură, Hune
doara, 2 posturi, data limită 28.08, perioadă 
determinată Tel. 213244.
• muncitor necallflcat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 17 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• muncitor necalificat în mine și cariere, Deva, 
25 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244
• muncitor necaliffcat în silvicultură Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.
• muncitor necalificat în silvicultură Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.08, perioadă 
determinată Tel. 213244.
• muncitor necalificat în silvicultură Orăștie, 1 
post, data limită 28.06. Tel. 213244.
• muncitor necaMIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
31.08, perioadă determinată Tel. 213244.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul, Deva, 1 post, data 
limită 1.09. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul, Deva, 1 post, data 
limită 3.09. Tel. 213244.

• Metal Expres SRL Deva, Str. 16 Februarie, nr. 3 (lângă
Baia Sărată), tel. 0254/219522,0254/219761, angajează: 
mecanici utilaje, macaragii, buldozeriști, excavatoriști.

(12/7.08)

• SC COTNARI SA angajează urgent pentru județul 
Hunedoara merchandiser. Trimiteți CV la adresa 
zona5@cotnari.ro sau la sediul firmei Totalitaris Corn 
Divers SRL Deva, Calea Zarandtilui, nr. 63. Tel./fax 
0254/230450,0254/222344 (6/11.08)

• SC Neluțu Inter Trans SRL Deva angajează șoferi 
profesioniști cat. B, C și E, vechime minim 5 ani pe auto
camion cu remorcă 20tone, vârsta maximă 40 ani, pentru 
autobasculante marca Volvo, transport intern. Tel. 
0745/157842,0745/157844 (6/10.08)

• SC Totalitaris Corn Divers SRL Deva, distribuitor autorizat 
bere, băuturi și produse alimentare, angajează agenți de 
vânzări pentru zonele Petroșani, Hațeg, Hunedoara. Experiența 
în vânzări constituie un avantaj. Doritorii pot depune CV-urile 
la sediul firmei, Calea Zarandului, nr.63. Relații suplimentare la 
tel/fax 0254/222344,0254/230450. (9/9.08)

• Angajez consilier juridic. CV-urile se vor transmite 
prin fax 0254/221424, până în data de 20 august a.c. 
Informații suplimentare latei. 0742/087637«/im

(5/11.08)

• muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor, Hunedoara, 1 
post, data limită 21.08. Tel. 213244.
« muncitor necaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Lupeni, 2 posturi, data limită 25.08. Tel. 
213244.
• muncitor necalficat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 23 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 15 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 11 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• muncitor necallflcat la demoiări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 3 posturi, data 
limită 14,08. Tel. 213244.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 6 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 26.08. Tel. 213244.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 6 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 8 posturi, data 
limită 1.09. Tel. 213244.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 1 post, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 6 posturi, data 
limită 9.09. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 9 posturi, data 
limită 20.08. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila, 6 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244.

mailto:LPADUREAN@YAHOO.COM
mailto:zona5@cotnari.ro
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Gibson pierde credibilitatea
• Lansare. Pro Video va începe să lanseze, din septembrie, cele mai bune filme ale regizorului și actorului Sergiu Nicolaescu, adunate într-o colecție de 21 de filme pe suport DVD. Pachetul va conține șase filme: „Nea Marin miliardar", „Mircea", „Osânda", „Ultimul Cartuș", „Cu mâinile curate" și „Dacii". (MF)
• Arestare. Actorul Lou Diamond Philips, protagonistul filmului „La Bamba", a fost arestat fiind bănuit că și-a maltratat fizic iubita. Actorul a fost eliberat după ce a plătit o cauțiune în valoare de 50.000 de dolari. (MF)

Los Angeles (MF) - Studiourile Disney au dezmințit speculațiile conform cărora nu ar mai dori să colaboreze cu Mel Gibson în urma scandalului produs după ce acesta a fost arestat pentru conducere în stare de ebrietate și acuzat că a făcut comentarii antisemite. O parte din studiourile de la Hollywood au început să-și piardă încrederea în actor din cauza comportamentului său incontro- labil. Rețeaua de televiziune

Madonna (Foto: epa)

Mel GibsonMadonna nu mai vrea actorieBucurești (MF) - Madonna a întors spatele industriei de film, deoarece este convinsă că mass-media este montată pe transformarea tuturor proiectelor sale cinematografice în eșecuri. La 47 de ani și în plin turneu de promovare a albumului „Confessions On A Dancefloor”, Madonna se va concentra de acum înainte doar asupra carierei sale muzicale. „Urăsc să admit lucrul acesta, dar am decis să renunț”, spune ea. „Cum poate un film să reușească în condițiile în care toată lumea spune că va fi un eșec încă din prima zi în care se vorbește despre proiect?”, adaugă vedeta. Madonna a suferit de-a lungul timpului o serie de insuccese în cariera sa cinematografică, printre cele mai răsunătoare fiind rolurile din filmele „Body of Evidence” și „Swept Away”, ultimul fiind regizat chiar de soțul său, Guy Ritchie. Cu toate acestea, ea a fost apreciată pentru rolul său de pe marele ecran în filmul „Evita”. în luna iunie a acestui an, Madonna declarase că vrea să calce pe urmele soțului, Guy Ritchie, și să devină regizor de film, considerând că această meserie este mult mai creativă.

Film câștigător la LocamoLocarno (MF) - Filmul „Das Frăulein” al regizoarei elvețiene Andrea Staka a fost recompensat cu Leopardul de Aur, cea mai înaltă distincție a celei de-a 59-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Locarno, Elveția. Coproducție Germania-Elve- ția, filmul „Das Frăulein” evoca întâlnirea a trei femei venite din fosta Iugoslavie. Filmul, realizat într-un stil simplu, propune portretele puternice a trei femei care încarnează trei maniere de a
Cea mai naturală frumusețe

din Africa de Sud, poate fi admirat la grădina zoologică din Buenos Aires, Argentina. (Foto: epa)

■ Sophia Loren a fost 
votată, în urma unui 
sondaj, „simbolul fru
museții naturale".Londra (MF) - Actrița italiană Sophia Loren a fost votată „simbolul frumuseții naturale”, în urma unui sondaj pe Internet, surclasând vedete cu mult mai tinere, precum Catherine Zeta Jones sau Cameron Diaz.La sondajul on-line pentru desemnarea câștigătoarei „Dare to Be Bare” („îndrăznește să-ți arăți goliciunea”) au participat 1.578 de persoane care au ales cele mai naturale frumuseți, care ies din tiparele clasice, din rândul celebrităților. Simbol al cinematografiei italiene, re

Diabetul de tip IILondra (MF) - O substanță utilizată în medicina tradițională chineză poate fi utilizată în tratarea pacienților diagnosticați cu diabet de tip II, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători australieni. Berberina, o substanță care se găsește în rădăcina și coaja unor plante, printre care dracila (Berberis vulgaris), este atestată în literatura chineză tradițională ca fiind capabilă să reducă nivelul de zahăr din sânge. în medicina chineză berberina este utilizată mai ales în tratarea tulburărilor intestinale, fiind un tonic amar cu acțiune antimicrobiană. încă mai sunt necesare teste clinice pentru a fi siguri că berberina nu are efecte secundare în combinație cu alte medicamente, iar în doze mari poate produce hemoragie nazală, vomă, diaree sau paralizii locale.

Virusul di
■ Virusul este ajutat să 
infecteze celulele sis
temului imunitar de alte 
celule din sistem.Toronto (MF) - Aceasta este concluzia unui studiu prezentat la conferința internațională despre SIDA care are loc la Toronto, în perioada 13 - 18 august. De fapt, aceste celule, 

americană ABC, care face parte tot din imperiul Disney, a anunțat că nu va mai colabora cu actorul.Studiourile ar fi trebuit să distribuie o miniserie realizată de compania de producție a lui Mel Gibson, care avea ca subiect Holocaustul. Procesul actorului va avea loc pe 28 septembrie, la un tribunal din Malibu. Dacă este declarat vinovat, Gibson riscă până la șase luni de închisoare.

trăi în exil. Premiul special al juriului a fost acordat filmului american „Half Nelson”, realizat de Ryan Fleck, care urmărește căderea în infernul drogurilor a unui profesor de o inteligență sclipitoare. Premiul pentru cel mai bun regizor a fost acordat francezului Laurent Achard pentru filmul „Le dernier des fous”. Recompensat și cu premiul Jean Vigo pe 2006, acest lungmetraj prezintă povestea destrămării unei familii văzute prin ochii unui copil de zece ani.

Sophia Loren - o frumusețe legendară (Foto: EPA)compensată cu două premii Oscar, pentru rolul din „Cio- ciara” și pentru întreaga carieră, Sophia Loren, în vârstă
cunoscute sub denumirea de celule B, ar putea juca un rol- cheie în producerea infecției, sunt de părere cercetătorii de la Universitatea din Pittsburgh, autorii acestui studiu. La studiu au participat 33 de subiecți sănătoși și 20 de pacienți adulți diagnosticați cu virusul HIV. Cercetătorii au analizat celulele B, descoperind că 8% dintre aceste

de 71 de ani, a declarat că și- a păstrat frumusețea datorită optimismului, spaghetelor și uleiului de măsline. Actrița
imunitarcelule produc proteina DC- SIGN. Celulele B pot găzdui timp de aproximativ două zile virușii HIV care vor infecta celulele T. în prezent, nu există vaccin și nici un tratament eficace pentru eliminarea virusului care produce SIDA, boala care a ucis aproximativ 25 de milioane de oameni de la apariția sa la începutul anilor 80. 

a devenit recent cea mai în vârstă femeie care a pozat goală pentru celebrul calendar Pirelli. Chiar și arhiepiscopul de Genova a declarat odată că, deși Vaticanul se opune clonării umane, „se poate face o excepție în cazul Sophiei Loren”.
Actrițe în topLocul al doilea în acest top al celor mai naturale frumuseți a revenit actorului George Clooney, urmat de cântăreața britanică de muzică pop Charlotte Church. în clasament urmează în ordine actorii Catherine Zeta Jones, Johnny Depp, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Jack Black, Cameron Diaz și prezentatoarea de televiziune Gail Porter.

Un covor de flori a fost așezat în centrul marelui oraș Bruxelles. Această „piesă” de artă va putea fi admirată până mâine.
(Foto: EPA)


