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Se vor înregistra înnorări accentuate 
mai ales după-amiază.

Au
dimineața la prânz seara

Spulberată pe trecere

lingura experiență în Hip-hop a lui Elton John a fost duetul cu Eminem. Pe viitor el vrea să înregistreze un album și

■ O femeie și-a pierdut 
viața în timp ce traver
sa pe trecerea de 
pietoni de pe DN 7.Deva (M.T.) - Femeia de 68 de ani, Floarea V., din Deva, a fost surprinsă și accidentată pe trecerea de pietoni din

apropierea supermarketului Billa din Deva. Tragicul eveniment s-a petrecut sâmbătă dimineață, în jurul orei 10:00. Conducătorul unui autoturism Peugeot, Petru C., de 31 de ani, din localitatea Ilia, din cauza vitezei excesive nu a putut s-o evite pe femeie, care traversa regulamentar, și a

lovit-o în plin. Corpul femeii a fost aruncat la aproximativ 50 de metri pe șosea. La fata locului a ajuns ambulanta care a transportat-o pe Floarea V. la Spitalul Județean Hunedoara - Deva, în stare foarte gravă. Din cauza leziunilor, la câteva ore după ce a ajuns la spital, femeia a

decedat, iar conducătorului auto i-a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Prezente la fata locului, mai multe persoane martore la tragicul eveniment și- au manifestat indignarea pentru modul periculos în care se circulă pe drumurile din România.

speră colaborarea cu vedete ale genului precum Dr Dre. /p.12 (Foto: epa)
<_____________________________ - _________________ >

De vorbă cu ziariștiiVrei să construiești un dialog liber, pe o iernă aleasă de tine? Redactorii cotidianului Cuvântul Liber îți stau la MfwÂuTiti dispoziție! Te așteptăm joi, 24 august, între orele 10:00 și 11:00, la sediul redacției.Pentru că ne pasă de ceea ce se petrece în jurul nostru!

Jiul a spart gheata și a reușit primele goluri și prima victorie în acest campionat, însă meciul e suspect după ce Ionut Popa, antrenorul ieșenilor, și-a acuzat elevii că „s-au dat în lături de la muncă”. / p.7.
(Foto: T. Mânu)
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■ Poșta va taxa cu 
1,3% pensiile aduse la 
domiciliu începând cu 
1 ianuarie 2007.Deva (I.J.) - Pensiile primite la domiciliu se vor taxa cu un comision din valoarea pensiei. Un nou proiect de O.U. al Ministerului Muncii arată că

' . - . - ,

Venituri clin turismul balnear

acești bani nu se vor taxa din buzunarul pensionarilor, ci din bugetul asigurărilor de stat. Acesta mai prevede ca pensionarii care nu au domiciliul în tară să poată opta pentru transferul banilor în străinătate, la cursul BNR, însă, dacă nu există acord cu tara respectivă, pensionarul va plăti comisionul de trans

fer. Pentru intern, comisionul este de 1,3% din valoarea pensiei. Pensionarii care primesc banii pe card au de plătit un comision către bancă mai mic, de 0,15% din valoarea pensiei. Surse neoficiale susțin că pentru început comisionul va fi plătit de asigurările de stat, dar în viitor banii vor fi plătiți direct din pensie.

Noul Cod RutierDeva (M.T.) - Controversata O.U. nr. 195/2002, i-a pus pe jar pe șoferi. Pe lângă veștile bune ei au primit și câteva lovituri puternice: cauzatoare de panică. Conform unui punctaj stabilit se va determina cuantumul a- menzilor. /p.6.

circă

Săgeți europene din județ

Andreea Uritescu (Foto: cl)

milioane eufo
2005 ■ Arcașii de la Minerul 

Aninoasa „domină" lo
turile naționale ale Ro
mâniei la tir cu arcul.Aninoasa (C.M.) - Arcașii hunedoreni sunt selectați pentru echipa națională. Andreea Uritescu, Luminița Sîrbu și Răzvan Marcu de la Minerul Aninoasa au fost selecționați pentru a reprezenta România la Campionatul European de tir cu arcul care se va desfășura în septembrie în Grecia. Arcașii hunedoreni constituie jumătate din dele

gația tricoloră la CE, întrucât România va fi reprezentată de numai șase sportivi, trei la feminin și trei la masculin. Cei trei hunedoreni și-au obținut dreptul de a concura în Grecia în urma rezultatelor excelente obținute, la finalul săptămânii, la Cupa României și Cupa Minerul, desfășurate la Aninoasa.„Andreea Uritescu s-a impus la senioare, Luminița Sîrbu a câștigat la junioare, iar Răzvan Marcu a fost pe locul secund la cădeți”, afirma Viorel Hăbian, antrenorul lotului național.
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• Uciși în Afganistan. Doi militari francezi 
din forțele speciale au fost uciși, iar alți doi 
au fost răniți, vineri, într-o confruntare cu 
militanți talibani în estul Afganistanului. De 
asemenea, un militar din trupele NATO a 
fost ucis, ieri dimineață, în urma unui atac 
al rebelilor în sudul Afganistanului.

Vadim Tudor în vizorul CNSAS

Cere 
despăgubiri

București (MF) - Fos
tul lider al minerilor, Miron Cozma, condamnat la 18 ani de închisoare, cere despăgubiri de patru milioane euro statului român, apreciind că e deținut ilegal, după ce fostul șef al statului Ion Ilieșcu l-a grațiat ca apoi să revoce decretul. Cozma, care a e- xecutat peste 8 ani de închisoare, și-a înaintat cererea de despăgubire Tribunalului București, în care arată că 178 de zile a stat ilegal în închisoare. El a avut posibilitatea de a cere eliberarea condiționată după ce Curtea de Casație și Justiție a decis, în 2005, contopirea pedepselor pe care Cozma le-a primit pentru implicarea în două mineriade. în iunie, instanța a decis însă ca Miron Cozma să rămână în închisoare.

Mîron Cozma (Foto: arhivă)

Gheorghi Părva-
nov (Foto: EPA)

Vrea al 
doilea 
mandat

■ Mircea Dinescu: 
CNSAS trebuie să redis
cute cazul Vadim, iar li
derul PRM trebuie audiat.București (MF) - Mircea Dinescu, membru al Colegiului CNSAS, a declarat, ieri, că SIE a trimis date noi despre Corneliu Vadim Tudor, al cărui caz trebuie rediscutat, iar liderul PRM trebuie audiat, verdictul dat de vechiul Colegiu fiind afectat de viciu de procedură, senatorul nefiind audiat.„Ar exista date noi în privința lui Vadim Tudor, venite de la SIE. Este vorba de a- cea tentativă de trimitere a lui în străinătate ca agent, iar el a refuzat, dar a refuzat de frică. Securitatea a avut încredere în Vadim, ca să îl trimită în cuibul de «vipere anticomuniste» de la postul de radio «Europa Liberă». Scriitorii de la revista «Săptămâna», inclusiv C.V. Tudor, erau brațul armat cu pix, al

Corneliu Vadim Tudor (Foto: epa)Securității”, a declarat Dinescu.El a precizat că „vechiul verdict dat de Colegiul CNSAS pentru Vadim Tudor a fost dat fără a fi audiat”.
Redeschiderea cazuluiMircea Dinescu a solicitat redeschiderea cazului Corneliu Vadim Tudor și audie

rea liderului PRM, astfel încât Colegiul CJSfSAS să reana- lizeze acest caz controversat.Dinescu a mai cerut Parchetului să se autosesizeze pentru declarația lui Vădim, „Lăsați securiștii să vină la mine!”.„Nu se poate ca vicepreședintele Senatului să cheme securiștii alături de el. în Ger

mania, dacă un vicepreședinte al Bundestag-ului ar fi chemat SS-iștii să vină alături de el, ar fi fost arestat și anchetat imediat”, a arătat Dinescu.El s-a declarat dispus șă demisioneze din Colegi CNSAS „dacă Vadim nu va fi chemat în fața instanței”.Vicepreședintele PIN Lavl- nia Șandru a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, a făcut poliție politică.Reprezentanta PIN a prezentat presei un raport întocmit de șeful direcției întâi * a Securității, generalul maior Bordea Aron, care vorbește, despre o întâlnire cu CV Tu-*’5 dor și cu un pictor din acea - perioadă, Mihai Bandac, din- documente reieșind că „Vădim nu a făcut altceva decât poliție politică”.Șandru a arătat că a verificat veridicitatea documentului și că originalul actului se află în dosarul pe care CV Tudor îl are la CNSAS.
Sofia (MF) - Președin
tele Bulgariei, Gheor
ghi Părvanov, a 
anunțat, vineri, că va 
candida pentru un al 
doilea mandat de 
cinci ani, alături de 
adjunctul său, Ah- 
ghel Marin. Candida
tura sa este susținută 
de o comisie de ini
țiativă, condusă de 
ministrul Culturii, Ște
fan Danailov, care a 
fost prezentată oficial 
publicului vineri, la 
Palatul Național al 
Culturii. Din comisie 
fac parte 99 de 
poeți, artiști și intelec
tuali, precum și 200 
de primari, care au 
semnat deja o peti
ție. Cele mai recente 
sondaje de opinie 
arată că peste 50 la 
sută dintre bulgari 
preferă un al doilea 
mandat prezidențial 
al lui Părvanov.

Explozie în centrul BagdaduluiBagdad (MF) - O bombă amplasată în interiorul unui microbuz a provocat, ieri, în centrul Bagdadului, moartea a cinci civili și rănirea altor 20, au anunțat surse din cadrul poliției și Ministerului de Interne irakian, citate de Reuters.Militarii irakieni aflați la fața locului și trecătorii au recuperat mai multe trupuri neînsuflețite, depuse pe strada

Saadoun, una dintre cele mai aglomerate artere comerciale din Bagdad.Microbuzul transporta pasageri dinspre Bab al-Sharji, zonă aflată în cartierul Karra- da, cu populație majoritară și- ită. Explozia a avut loc în fața unui complex hotelier, însă poliția afirmă că ținta atacului au fost pasagerii microbuzului.Autobuzele care circulă în

Bagdad și în orașele șiite din sudul țării au fost în repetate rânduri ținta unor atacuri pentru comiterea cărora sunt bănuiți militanții sunniți.Forțele americane și irakiene au sporit măsurile de securitate la Bagdad în ultimele săptămâni, iar guvenrul speră că programul său de reconciliere națională va contribui la reducerea intensității violențelor. lo

Iranul merge mai departeArak (MF) - Președintele iranian, Mahmud Ahmadinejad, a lansat sâmbătă o nouă fază în proiectul reactorului cu apă grea de

Mahmud Ah
madinejad

(Foto: EPA)

la Arak, declarând că Teheranul nu va renunța la dreptul său la tehnologie nucleară, în pofida temerilor occidentale privind faptul că Iranul încearcă să producă bomba atomică.„Nimeni nu poate lua unei națiuni drepturile sale, bazate pe propriile capacități”, a spus el, într-un discurs sus Bomba plasată în microbuz a provocat morți și răniți . (Foto: epa)

Situația din 
Liban la CSATBucurești (MF) - Consiliul Supem de Apărare a Țării se va întruni azi, la ora 13.00, într-o ședință a cărei temă va fi situația din Liban, a a- nunțat, ieri, consilierul prezidențial Adriana Săftoiu. Ministrul de Externe, Mihai Ungureanu declarase, vineri, că Ro- mânia va lua o decizie^; privind participarea la Forța Internațională din Liban (FINUL) în viitoarea reuniune a CSAT, precizând că „participarea comportă două aspecte, umanitar și de ordin militar sau FINUL”.în ceea ce privește componenta umanitară, Ministerul de Externe a pregătit un proiect de Hotărâre de Guvern, pe care îl va supune atenției premierului și Executivului, referitor la acordarea unui ajutor logistic - materiale de primă necesitate - în valoare de 500.000 de euro. Cât despre o eventuală participare militară, MAE a pregătit o evaluare a beneficiilor politice și a riscurilor, iar MApN analizează capacitatea de angajare a țării în Liban.

ținut la inaugurarea unei noi faze în proiectul nuclear iranian, cu numai câteva zileînainte de termenul-limită stabilit de ONUpentru suspendarea programului de îmbogățire a uraniului.Iranul riscă impunerea de sancțiuni internaționale dacă nu respectă termenul-limită stabilit de Consiliul de Securitate al ONU, însă divergențele de opinie dintre marile puteri pot amâna orice decizie împotriva Teheranului.Cotidianul american Los Angeles Times a anunțat sâmbătă că administrația de la Washington pare dispusă să formeze o coaliție independentă pentru a bloca bunurile iraniene din străinătate și a restricționa relațiile comerciale.Temerile comunității internaționale vor fi probabil sporite de continuarea proiectului de la Arak, localitate situată la 190 de kilometri sud-vest de Teheran.

Ziariștii au fost eliberațiGaza (MF) - Cei doi ziariști de la Fox News răpiți în Gaza in data de 14 august au fost eliberați ieri.Cei doi au fost eliberați în fața unui hotel situat pe litoralul Fâșiei Gaza.Steve Centanni, de naționalitate americană, și Olaf Wiig, cameraman de origine neo-zeelandeză, au fost răpiți în centrul orașului Gaza de persoane înarmate care le-au interceptat mașina cu care circulau.Eliberarea celor doi ziariști a avut loc la numai

câteva ore după ce Fox News primise o înregistrare video în care cei doi jurnaliști erau prezentați pe punctul de a se converti la islam și la o zi după expirarea ultimatumului stabilit de răpitorii care solicitaseră eliberarea musulmanilor deținuți în Statele Unite.Cei doi au fost „obligați să se convertească la islam, sub amenințarea armelor”. Declarația a fost făcută de Steve Centanni, într-un interviu acordat CNN.

Concordie între Fatah și HamasAmman (MF) - Liderii mișcării Fatah, condusă de președintele Autorității Palestiniene, Mahmud Abbas, și-au exprimat sâmbătă sprijinul pentru un guvern de uniune națională format cu mișcarea rivală Hamas, pentru a pune capăt unor dispute exploatate de Israel, relatează Reuters.Nabil Shaath, unul dintre principalii lideri ai mișcării Fatah, a declarat, la încheierea unei runde de trei zile de negocieri desfășurate la Amman, că forul de conducere al grupării susține ideea unui guvern de uniune națională.„Sângele palestinian este sfânt și nu vom mai permite

nici o luptă internă; am convenit să colaborăm pentru formarea unui guvern de u- niune națională”, a spus • Shaath.Mahmud Abbas și mișcarea Hamas au convenit, săptămâna trecută, să reia negocierile pentru un guvern de uniune, în speranța suspendării embargoului occidental impus pentru a determina grupaj a islamistă să recunoască Israelul și să renunțe la acțiunile violente.Palestinienii se tem că, în cazul unui eșec al negocierilor, există pericolul reizbucni- rii luptelor violente pentru putere.
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•-Controale. 6191,4 kg pâine oprite de la comercializare, 29 de amenzi contravenționale în valoare totală de 12.600 lei sunt urmările acțiunilor de control ale inspectorilor OPC Hunedoara din această săptămână. Ei au verificat respectarea prevederilor legale la firmele care comercializează pâine. (IJ.)
• Modificări. Componența noii liste cu me- djsamente compensate și gratuite a fosts. Jmbată. Nu vor mai exista mai multe liste, iar statul va urma să compenseze 75% din prețul medicamentului. Pe lângă aceasta, singura modificare apărută este înlocuirea u- nei compensări de 90% a unui medicament ieftin. (I.J.)

Cornel Rezmeriță

CreditLupeni (MF) - CL Lu- peni a aprobat contractarea unui împrumut bancar în valoare de 10 mii. lei, suma urmând să acopere cheltuielile pentru introducerea gazului me- țp’a și construcția de lo- 
l Jnțe în localitate. Primarul Cornel Resmeriță declară că la bugetul local nu simt fondurile necesare pentru a suporta investițiile, iar creditul este unica soluție viabilă pentru ca în maxim trei luni să poată începe lu- crjiigile. „CL a aprobat un în^^fumut de 10 mii. lei, pentru care vom garanta cu bugetul local. A- ceasta a fost singura șansă să ducem la îndeplinire planurile, pentru că a- cum lucrăm numai pe datorii”, a declarat Resmeriță. Banii vor fi folosiți pentru introducerea gazului metan, în construcția de locuințe, dar spentru plata contravalorii unor lucrări care a- cum se execută pe datorie.

Pod nou 
peste 
Mureș

Zam (D.l.) - Pre
ședintele Consiliului 
Județean Hunedoa
ra, Mircea Moloț, a 
anunțat că mâine, 
29 august a.c., va fi 
tăiată panglica inau
gurală a unei 
investiții proprii a O, 
investiție ce a fost 
demarată la înce
putul anilor '90. Este 
vorba despre un nou 
pod peste râul Mu
reș, care va asigura 
o legătură mai ra
pidă între localitățile 
componente ale 
comunei. „Practic, 
noi am reușit să 
finalizăm o investiție 
începută în urmă cu 
peste 15 ani, și care 
ă pus probleme 
tuturor administra
țiilor de până acum. 
Iar meritul este al 
tuturor consilierilor 
județeni din actualul 
Consiliu Județean", a 
precizat Moloț.

Mircea Moloț

LOCAȚU UNDE PUTEȚI CITI GRATUIT CL

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

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

doara
- S.C. Star Ice S R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- - Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

Zimbrii
■ Rezervația de la 
Hațeg ar putea trece 
de la Direcția Silvică la 
administrația locală.

Daniel I. Iancu
daRiel.iancu@informmedia.ro

Hațeg - Consilierul județean Marius Constantinescu a atras atenția, în cadrul ședinței de săptămâna trecută a Consiliului Județean Hunedoara, asupra situației grave în care se găsește Rezervația de Zimbri de la. Hațeg. El a precizat că mai mulți vizitatori ai rezervației au semnalat condițiile improprii și starea deplorabilă în care sunt adăpostite animalele, cu mult sub ceea ce ,• impun normele Uniunii Europene. „Rezervația de la Hațeg este unul dintre sim-

i schimbă stăpânii

Zimbrii de la Hațeg vor fi salvați de administrația localăholurile județului și din păcate, la ora actuală, nu se găsește într-o situație prea bună. Adăposturile nu sunt îngrijite, nu prea există bani
pentru hrana animalelor etc. Trebuie luate urgent unele măsuri. Este necesar să ne mai interesăm și de aceste simboluri ale județului, pen

tru că, altfel, iar vom ajunge un exemplu negativ în toată presa din țară și din străinătate. Solicit să se facă toate diligențele necesare pe lângă Direcția Silvică Hunedoara pentru rezolvarea situației, iar dacă aceasta nu poate face nimic, să se cedeze rezervația CL Hațeg, care se pare că este interesat să o preia”, a spus Constantinescu. La rândul său, primarul orașului Hațeg, Nicolae Timiș, a confirmat faptul că autoritățile locale sunt dispuse să preia în administrare Rezervația de Zimbri. „Suntem interesați de acest lucru și consider că putem să ne asumăm o asemenea responsabilitate. Sperăm ca, dacă rezervația va trece la Primărie, să putem rezolva onorabil această problemă”, a precizat Timiș.
Controale în Parcul Retezat
■ Rangerii, salvamon- 
tiștii și jandarmii mon
tani efectuează patru
lări în zonele turistice.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@infarmmedia.ro

Deva ■ Rangerii Administrației Parcului Național Retezat (APNR) urmăresc respectarea regulamentului parcului, mai precis să nu fie afectate plantele și animalele, să nu fie distruse refugiile montane, săgețile și plăcile indicatoare, să nu se campeze și să nu se facă foc în locurile interzise, să fie respectate contractele de pășunat etc. Salva- montiștii sunt interesați, în special, de salvarea celor rătăciți sau accidentați, în timp ce jandarmii montani veghează la respectarea legislației.

„în Retezat vin, de obicei, iubitori adevărați ai muntelui care îl respectă și îl ocrotesc. Drept dovadă e curățenia de pe traseele montane. Se mai întâmplă însă să apară și grupuri de petrecăreți care deranjează pe cei din jur, stricându- le odihna și buna dispoziție. Aceștia vin în locurile ușor accesibile precum Poiana Pelegii, zona Pietrele, Câm- pușel, Valea Lăpușnicului sau pe Râu Mare”, a precizat Florina Crișan, din cadrul APNR.
Amenzi drasticeOdată cu publicarea Legii 345/2006, au crescut amenzile pentru încălcarea prevederilor regulamentelor parcurilor.Astfel, dacă pentru nepre- zentarea actelor de identitate, la solicitarea personalului administrației, amenda e de la 100 de lei la 300 de lei, pentru

Se vor îndesi controalele în Parccamparea în locuri interzise sau folosirea bărcilor pe lacurile alpine aceasta ajunge până la 3000 de lei. în ceea ce privește degradarea refugiilor, adăposturilor, podețelor, barierelor, marcajelor turistice, panourilor informative sancțiunile pot ajunge la 10.000 de lei.

Stațiune la Cinciș?
Deva (D.I.) - Corneliu Duca, consilier județean PSD, a propus săptămâna trecută amenajarea împrejurimilor lacului Cinciș, în vederea transformării zonei într-o stațiune turistică. „Trebuie făcută ordine în jurul Lacului Cinciș. Acolo nu se respectă deloc legislația privind circulația pe drumurile publice, cei care au case în zonă și-au construit gardurile chiar pe marginea drumului, nu există alei pentru pietoni etc. Propun să se întocmească un plan de amenajare a teritoriului, precum și încheierea unui parteneriat între CJ și CL Teliucu Inferior pentru dezvoltarea viitoare a zonei”, a afirmat Duca.

Hațegul - fără zone verzi?Hațeg (D.I.) - Gheorghe Popescu, consilier județean din partea PSD, a afirmat că mai mulți locuitori ai orașului Hațeg sunt nemulțumiți de faptul că nu au fost consultați atunci când s-a hotărât construirea supermarket-ului Plus pe una dintre zonele verzi din oraș. „Practic, prin construirea magazinului Plus s-a distrus singura zonă verde din Hațeg”, a spus Gheorghe Popescu. Purtătorul de cuvânt al Primăriei Hațeg, Adrian Simeon, a precizat că reprezentantul PSD în CJ Hunedoara se află într-o eroare de documentare: „Dl Popescu este dezinformat și nu știe despre ce vorbește. Eventual, poate fi vorba despre magazinul Spar, care se construiește în centrul

orașului Hațeg, și nu despre Plus. Cei de la Plus au cumpărat terenul de la o persoană particulară, astfel încât Primăria nu are nici un amestec”.

Hațegul schimbă verdeața cu 
supermarket-uri

Dispută pe premii, la 
pescuitȘoimuș (I.J.) - Peste 20 de pescari amatori membri ai Asociației Handicapaților Neuromotor Hunedoara s- au înscris, sâmbătă, la un concurs de pescuit mult disputat. Aflat la ediția a XIII- a, Concursul de pescuit pentru persoanele cu handicap s-a desfășurat pe două categorii de vârstă: copii și adulți. Premiile acordate au constat în diplome și bani. „Am avut 37 de participanți cu totul. Doar 20 dintre ei s- au luptat pentru obținerea premiilor la pescuit. Ceilalți au jucat table și la final a

fost organizat un concurs de trageri cu pușcă cu aer comprimat. Au fost premiați 12 adulți, 7 copii și au fost acordate 6 premii de consolare”, declară Octavian Bogdan, președintele Asociației Handicapaților Neuromotor Hunedoara.Premiile au fost înmânate de președinta Asociației Naționale, Monica Anton, și au fost oferite de Direcția Județeană de Sport Hunedoara. Cei trei câștigători au fost loan Bozășean, Alexandru Târnăvean și Cos- tache Iacob.
Testează GRATUIT

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

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

INumele__________________________________________________Prenumele________________________________________________________< Adresa la care doresc să primesc ziarul:O Strada_____________________________________________________________JJ! Nr.___________Bl.__________________Sc.________ Ap. _____
3i_ Localitatea
(AJJJ Telefon (opțional)______________________________________________

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

"Cuvântul liber" și nici cititori de probă.

ui
Q

D A vreau să primesc în
fiecare dimineață, GRATUIT, 

® timp de o lună, la adresa de 
mai sus,

h- cotidianul Cuvântul liber.

mailto:daRiel.iancu@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@infarmmedia.ro
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1619- Ferdinand al ll-lea de Habsburg a fost ales împărat
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al germanilor (1619-1637)._________ _____________________
1749 - S-a născut Johann Wolfgang von Goethe, scriitor

și filosof german (m. 1B32)._________
1922 - A fost transmisă, la New York, 
prima reclamă de radio. ___________
1828 - S-a născut scriitorul rus Lev 
Nikolaieviei Tolstoi (m. 1910).________
1910- Muntenegru se proclamă regat.

In arid

Pantof 
da varii

1917 - S-a născut dramaturgul Horia Lovinescu (m. 1983).
1927 - S-a născut cântărețul de operă Nicolae Herlea.
1987 - A murit regizorul american John Huston (foto) 
(n. 1906).

Cer temporar noros. Maxima termică va fi de 33°C, iar minima de 23°C.
Prognoza pentru două zile
Marți. Cer parțial senin. Maxima va fi de 24°C, iar minima va fi de circa 13°C.
Miercuri. Cer parțial senin. Temperatura maximă 33°C, iar minima de 15°C.

I

Calendar Creștin Ortodox__ _____ ______ _____ ____
Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorocița. 
fica lui Fanuel.

Calendar Greco-Catolic___
S Moise Etiopianul, c (+ 400); S Augustin de Hipona, ep 
(+ 430).

Calendar Romano-Catolic____ ______
Augustin, Hermina.

Băutură 
djdca

Rtaurwt
Incllțata 
da țărani

Chiuit
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fn ghalral
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Berbec
Nu te grăbi să lei decizii, studiază cu atenție Investițiile pe 
care vrei să le fad (dlscută-le, în prealabil, cu partenerii de 
afaceri) $1 ferește-te de cheltuieli Inutile.

Taur
încă de luni, al parte de o atmosferă relaxată la birou - 
ești destins, dar în același timp te simți șl motivat de a 
așterne pe hârtie noi Idei de proiecte. Multă baftăl

Gemeni
Este posibil să Intervină o problemă de ordin financiar, “ 
care o vel rezolva însă rapid Spre mijlocul săptămânii, 
plănuleștl o Ieșire cu colegii, după programul de serviciu.

Rac
La începutul săptămânii, primești un sfat, de care ar tre
bui să ții seama. De asemenea, fll precaut în ceea ce 
privește deciziile Importante, nu le lua pe fugă.

Leu

Primești o propunere Interesantă din partea unui fost 
partener de afaceri, impresionat de profesionalismul de care 
dai dovadă și de succesul obținut.

Fecioară
îndreaptă-țl atenția asupra colegilor șl asupra partenerilor 
de afaceri. Uniți-vă eforturile pentru a duce la bun sfârșit 
proiectele curente - totul cu o bună planificare.

Balanță
Aveți de finalizat un proiect extrem de important și vă 
veți strădui să vă concentrați atenția doar asupra lui, având 
atât energia, cât șl motivația necesară.

Scorpion
Te grăbești să finalizezi treburile rămase nerezoivate, din 
săptămâna anterioară, dar și eficiența ta este la cote 
maxime, astfel încât vel rezolva totul în câteva ore.

Săgetător
Succesul nu te ocolește - relațiile cu partenerii șl cu echipa 
ating cote maxime și finalizezi unul dintre proiectele maij 
vechi, de care nu te-ai mai preocupat. '

INTBEIIUPEBI APA, OAZ, CURENT

Apă_________________
Nu sunt programate întreruperi.
Gaz__________ __________
Nu sunt programate întreruperi.

Energie electrică_________________________________
Va fi întreruptă furnizarea energiei electrice între orele 7 
și 19, în partea de Sud a satului Mintia și în localitățile 

•Bejan, Căinel, Păuliș, Fornădia, Sulighete, Stoieneasa, Lun
ca, Săliștioara, Chișcădaga (inclusiv la pompele de apă).

Soluția Integramel din numărul prece
dent: F-A-T-L - DEZBRĂCAT - Rl 
_ ATATA - PISTRUI - B - CER - ANSA 
-ZI - UNT - LC - TAFT - CAI - FILA - 
ALB - O - UȘOR - IR - IMN - USITA 
- AIA - APAȘ - INTRA - DEAL - AR
PE - IRIS

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 9§î~
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția SanitarVeter .221145

Capricorn

La începutul săptămânii, vei fi puțin confuz în ceea ce 
privește pașii pe care trebuie să-i urmezi în continuare, 
dar cu puțină concentrare, vei reuși să fii eficient.

Vărsător

Se anunță un început de săptămână liniștit - poate prea 
liniștit pentru energia de care dai dovadă. Spre mljlocuL 
săptămânii, încep să apară situații care te pun în evidenț? j

Pești

O întâlnire de afaceri te va pune pe gânduri și îți vei sta
bili noi strategii pentru proiectul la care lucrezi. Punctul tău 
de vedere este susținut de majoritatea colegilor.

■ ' £ -J isv.JWÎ

Salată Blanche
Ingrediente: 3 mere, 3 feline potrivite fierte, carnea de la un piept de pui fiert în supă, 250 g smântână, boabe negre de struguri de la doi ciorchini, 2 linguri maioneză, sare, piper.
Mod de preparare: Se taie merele, deco- jite, felina fiartă și carnea de pui, în cubulețe. Se amestecă cu smântână și maioneza. Se drege cu sare și piper. Se adaugă boabele de struguri, amestecând cu grijă. Se păstrează în jur de 10-12 boabe frumoase pentru ornare. Salata se pune într- un castron sau bol de sticlă. Se așază deasupra boabele de struguri, într-un design preferat. Se servește ca aperitiv sau fel întâi.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Călător In tirtip (film
▼ Ode familie, SUA 1985).

Cu: Peter Coyote, Art 
Carney. R.: Mark Ros
man

9:45 Integrame despre 
integra (3 episoade). 
Prezintă R. Petrișor 

10:35 Călătoria (documen
tar, Anglia, 2004)

1130 Bucuriile muzidl. Diri
jorul Stelian Olariu 

12:05 Justiție militară (serial,
0SUA, 2001)

13:00 Hollywood star (doc.) 
13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:30 Spectacolul lumii... vă-
▼ EJzut de loan Grigorescu 
1530 Kronika.
17:00 Cony și restul lumii

S(ep. 38, comedie) 
17:30 Doctor Becker (ep. 15, 

□comedie, SUA, 1998) 
18:00 Misterele din Sankt

El Petersburg (ep. 41) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo.

20:20 Teoria conspirației. 
Masonii. Masoneria - 
societate secretă, 
sau...doar discretă?

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

21:05 Despre Mari Români. 
Ce înseamnă să fii 
Mare român?

22:10 CSI - Crime și investi- 
Bgații (serial, thriller, 

SUA 2004)
23:05 50 de ani de divertis

ment în 50 de emisiuni
24:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
0:20 Trenul evadării (aven

turi, SUA/Israel, 1985). 
Cu: Jon Voight

2:15 Jurnalul TVR (r)
330 Călător în timp (r) 

(film de familie, SUA 
1985) Cu: Peter Coy
ote

J.cn LGUluun^ M

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Dansez pentru tine - 

caravană preselecție (r) 
11:00 Micul uriaș 2 (aven- 
’Flituri, SUA 1997). Cu: 

Stephen Furst, Taran 
Noah Smith, Michael 
Fishman. R.: Art Cama
cho

1300 Știrile ProTv 
14:00 Câinele meu Skip 

□(film, r)
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
▼HCu: Eric Braeden, 

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

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

Ed O'Neill, Katey
□ Sagal, David Garrison, 

Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

1830 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv.

Sport Meteo

2030 Slab de inimă 
(comedie, SUA, 1990). 
Cu: Bob Hoskins, Den
zel Washington. R.: 
James D. Parriott 

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

Vreau să fiu mare
2400 Dispăreți fără urmă (s, 

«SUA, 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)
200 Meseriașii (r) 
235 Omul care aduce 

cartea (r)
230 Știrile Pro Tv 
330 La Bloc (r) 
4:15 Parte de carte (r) 
5:15 lestrim Tivi (r)

Tan /nalii^rol

700 Știri
900 In gura presei 

(Best of) 
cu Mircea Badea

10.00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia

□(film serial, dramă, 
Rusia, 2003). Cu; Elena 
Konkova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

} 12:00 Secretul Manei 
(film serial).

□Destinul a două surori 
gemene, care în afară 
de asemănarea fizică 
nu au nimic în comun. 
O tragedie inexplica
bilă dă peste cap viața 
uneia dintre ele.

13:00 Obseivator 
cu Simona Gherghe

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

16:00 Observator
16:45 Secretul Măriei (serial) 
19:00 Observator cu

Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

20:45 Tristan și Isolds
* (partea a ll-a) (aven

turi, coprod., 1998). 
Cu: Ralf Bauer, 
Lea Bosco, Joachim 
Fuchsberger. 
Regia: Fabrizio 
Costa

23:00 Observator 
cu Letiția Zaharia. 
Sport

24:00 Testamentul unui 
câine (film artistic, 
aventură, Brazilia, 
2000). Cu: Matheus 
Nachtergaele, 
Selton Mello, 
Denise Fraga, 
Fernanda 
Montenegro. Regia: 
Guel Arraes

2.-00 Concurs interactiv 
3:00 întâmplări hazlii (s) 
4:00 Fete și băieți (serial) 
5:00 Stagiarii (serial)
530 Aproape perfectă
R (seriali

900 Poftă bunăl (r) 930 Casa 
ta (r) 10:00 Șlagăre... în re
venire (r) 1130 Inovații (r) 
12:00 Coolmea distracției esti
vale (r) 12:55 Omul de lângă 
noi. Polițistul de proximitate 
(doc.) 13:10 Expediție în ne
cunoscut. Stăpânul cavernelor 
(r) 14:00 Fergus McPhail (s) 
14:30 încurcăturile lui Zack (s) 
15:00 împreună în Europa. 
Emisiune pentru rromi 16:00 
Jurnalul TVR (r) 1630 Zona de 
conflict 17:00 Zestrea români
lor 17:35 Sărutări furate (s) 
18:30 Ulița spre Europa 19.-00 
Roată la roată 19:30 Dragul 
de Raymond (s) 20:00 Moto- 
cidiștii pofticioși (doc.) 20:35 
Caracatița (s) 21:30 Ora de 
știri 2230 Planul „B" (corn.) 
0:10 Futurama (d. a.) 0:40 
Dincolo de hartă (r)

830 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 930 
The New Action Man Series 

‘ (s) 10:00 That '70s Show (s) 
1030 Căsătoriți pe viață (s) 
11:35 Desene animate: Mr. 
Bean 12.-00 Quizzit 1300 Țara 

’ Iu' Papură Vouă 13:15 Look
who is winning 1430 Sare și 
piper cu Stela și Arșinel (r) 
16:00 Naționala de bere 1630 
Fotbal cafe 1830 Știri 19:45 
Țara Iu' Papură Vouă 20:00 E- 
chipa de investigații 21:00 Pi
tici de vară 22:00 Știri Națio
nal TV 2230 Film artistic

9:00 Cheers (s) 10:20 Lumea 
PRO CINEMA (r) 11:15 Andre 
(film, r) 13:15 Droopy, maestrul 
detectiv (s) 13:45 Cheers (r) 
14:45 Verdict: Crimăl (r) 16:00 
Echipa de elită (s) 17:00 O 
nouă viață (r) 18:00 Echipa de 
elită (s) 1900 Terapie inten
sivă (s) 20:00 Tremors - crea
turi ucigașe (s) 22:00 Fără apă
rare (thriller psihologic, SUA, 
1996) 030 Twin Peaks (s) 130 
O singură cale (dramă, SUA/ 
Germania, 2004) 3:15 Tremors 
- creaturi udoase (r)

11:15 Fetele din calendar (co
medie, Marea Britanie, 2003). 
1300 Cinema, dnema, cine
ma (SUA 2006) 1330 Copilu' 
Iu' tăticii' (comedie, SUA,
2004) 14:55 Pune-ti mâinile 
pe șoldurile mele (comedie, 
Franța, 2003). 16:40 Winnie și 
elefănțelul (animație, SUA,
2005) . 17:50 Stanley & Hutch

V,. -v (comedie, SUA, 2004). 1930

830 Muzica de acasă (r) 930 
Ciocolată cu piper (s). Cu: Mu- 
rilo Benicio, Mariana Ximenez, 
Priscila Fantin 10:30 Iubirea 
mea, păcatul (s) 1130 Celebri
tate (s) 1230 Minciuna (seri
al, Mexic, 1998) 13:30 Inger 
sălbatic (s) 15:30 Visuri fără 
preț (s) 1730 Poveștiri adevă. 
rate 18:25 Vremea de acasă 
18:30 Rebelde (s) 20:30 La 
Tormenta (s) 21:30 Tărâmul 
pasiunii (s) 22:30 Bărbatul 
visurilor mele (s) 2330 Prețul 
iubirii 030 Poveștiri adevărate 
(r) 130 Căsătorie de probă (r)3:00 Film artistic Fr) 4:00

Poveștiri adevărate (r)

800 Sport cu Florentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 1130 
Tele RON 13:00 Garito - par
tea l+ll 1605 Dragoste și pu
tere (s) 1700 Camera de râs 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1900 Mariana. - 
Prețul inocenței (s) 20:00 
S.O.S. Salvați-mi casa. Gazda 
emisiunii: Olimpia 2100 Vice
versa (ultima ediție) 22:00 To
tul despre sex (s) 2230 Focus 
Plus 2330 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 24:00 Dragostea de la Cle- 
jani (r) 100 Focus Plus (r) 200 
Sunset Beach (s)

‘ ,-v

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 1000 Misiune impo
sibilă (r) 1030 Euromaxx (doc.) 
11:00 Ne privește 12:00 Des
tinații la cheie (r) 1230 Tele
shopping 13:05 bebe.ro (r) 
1435 Lumea cărților 1500 Te
leshopping 1535 Comisia 
adevărului (partea a ll-a) (do
cumentar) 1635 Fan X 17:00 
Calea spre Europa 18:00 61 
Vine presai 20:00 NYPD Blue 
(serial polițist SUA 1993). Cu: 
David Caruso, Dennis Franz, 
Sherry Stringfield 2200 Film 
artistic românesc 2400 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 
NYPD Blue (serial, rekure)

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

2005) 20:00 Adevărul (thriller, 
Canada, 2005). 21:30 Heltxry 
(horror, SUA, 2004). 2330 
Cold Mountain (dramă, SUA 
2003).

1200 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! Cu An
dreea Crețulescu 1400 Reali
tatea de la 14:00 14:50 Rea
litatea bursieră 15:15 Deschide 
lumea11700 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
1800 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 21:15 
100% 21:55 Prima ediție 
2200 Oamenii Realității 2300 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Realitatea all-inclusive 23:45 
Ziarul Realității 2400 Reali
tatea de la 24:00

800 Poveștile celor care q^ai 
sunt: Adolf Hitler 900în
fruntări și fiare vechi fOOO 
Natura în stare brută 11O0 
Regii construcțiilor 1200 Moto
ciclete americane 1300 Spionii 
1400 Poveștile celor care nu 
mai sunt A Hitler 1500 Con
fruntări și fiare vechi 1600 
Brainiac 1700 Curse 1800 Au
tomobile americane recondițio
nate 1900 Construcții colosale 
2000 Vânătorii de mituri 2100 
Motoddete americane 2200 
Hoții tnțxjrilor noastre 2300 
Aglomerație în aer 2400 Big 
Daddy Kustomizer 1O0 
Dosarele FBI

bebe.ro


Conac părăsit de Academie
Deva (I.J.) - Cei care nu na ai tvnp sA-și procure de la 
agen(ie un bilet de tren penau «torai, ar la microbuz nu 
și-au făcut rezervare (in pap mai au o țansă: autosto
pul. Pentru a ajunge ta desfenapa dontă cu un singur click 
pe acest site pot paroage tisărț» cu o mașină de ocazie.

wwwiamaneneJrom

Policlinica Stomatologie Dbm. str M. Kogălniceanu, zil- 
nic 8-20_______________________________________________

Cabinet medkai MMdari STOMATO. dr. Dumitru 
Gudea, CSan. Str. ^dependenței. 18A. t-> 731509.

Cabinet Orâgi Mrâto-faaaU. dr. Zuberecz Richard, 

Hunedoara. Piața HteJra. nr 5. t— 717686.

In județ__________________________________________
DN 7 Veței - *a - Urnită cu județul Arad 
DN 68A Dotxa - Limită cu județul Timiș

i DN 7 Seneria - Orăștie - Limită cu județul Alba 
h Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bai - Str. Horia - Str. Mihai Eminescu - Calea Zarandu- 
hj

1 DST
T fcastertna

Consiliul Județean Hunedoara:
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:______________
Maior loan Anca, adjunct al comandantului pentru ordine 
publică 12.00-14.00

Penitenăand cu He gini de Mârâită Siguranță Bîrcea 
Mare_____________________________________________
Inspector-șef principal Emanoil Bota, director 

08.30-11.00
Inspedor-țet prmdpal Viorel Mic, director adjunct

11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

I Primăria M—idpiuiui Orăștie_____________________

ksr Vaga, primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad _____ _
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

PaBția Municipiului Deva_________________________
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului Poliției
Minicipiului Deva 10.00-12.00

■ Academia Română a 
lăsat în paragină co
nacul Generalului Ber
thelot.

Ștefan Ciocan

Berthelot - Un conac‘ în ruină și 70 de hectare de teren arendate este tot ce a mai rămas din moștenirea generalului Berthelot. Șeful misiunii franceze din România a fost împroprietărit de Regele Ferdinand după primul război mondial cu o parte din averea familiei Nopc- sa din Țara Hațegului. Comuna Fărcădin, unde se afla moșia dăruită generalului, a primit numele „oșteanului” francez. Comuniștii au schimbat numele localității dar au conservat conacul și au cultivat terenurile ajunse în folosința întreprinderii Agricole de Stat. După ’89 comuna și-a reluat numele de sorginte franceză, dar pământurile și mai ales conacul trecute în proprietatea Academiei Române au rămas în paragină.Academia Română neglijează o clădire deosebit de importantă atât din punct de vedere istoric cât și în ceea ce privește relațiile franco- române. O reședință a generalului Berthelot, conducătorul misiunii franceze din România în timpul primului război mondial, aflată în proprietatea Academiei, zace într-o stare avansată de degradare într-o comună aflată la poalele munților Retezat. Localitatea, numită Unirea sub regimul comunist, și-a reluat vechiul nume, General Berthelot, în semn de respect pentru ofițerul francez, dar autoritățile nu pot să facă nimic pentru renovarea conacului. Acesta este proprietatea Academiei și Consiliul
Bispondam cititorilor

Taxă de deplasare

SUDOKU

6 4 2
2 7

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

8 5 4
8 1

1 9 2
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.

Deva (I.J.) - Petru Cornea, din Deva, ne scrie că a apelat la „SC Ipac Design” SRL din Deva pentru autorizarea obligatorie periodică a centralei termice pe care o deține.„Mi s-a cerut să fiu acasă într-o anumită zi, între orele 10 și 12. Am fost acasă, se pare că angajatul firmei a fost la mine acasă, dar nu am auzit când a bătut la ușă. Pentru ca să revină, mi s-a impus să plătesc suplimentar o taxă de revenire. în loc de 67,29 lei cât trebuia să plătesc inițial, factura era de 80 lei. Doresc să știu dacă este legal ceea ce mi se cere”, spune Petru Cor
Datoriile CFR lasă statia în beznă

Soluția jocului din 
numărul precedent

7 1 5j 9 2 6 3 8 4
9 2 8 3 4 5^ 1 6 7
3 6 4 8 7 1 9 2 5
5 9 1 6 8 2 4 7 3
6 3 2 4 1 7 5 9 8
4 8 7; 5 9 3 6 1 2
8 7 3 1 6 4 2 5 9
2 5 6 7 3 9 8 4 1
1 4 9 2 5 8 7 3 6

■ Peste 50 de halte și 
stații CFR se află în 
beznă. între acestea, Se 
află Stația Petroșani.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informniedia.roPetroșani - în timpul nopții, peste 50 de halte și stații CFR aparținând de Regionala CFR Timișoara se află în beznă, între ele, se numără cea din Petroșani.Sutele de călători care sunt obligați să stea în gară spun că abia văd unde să-și ducă bagajele, iar dacă trebuie să treacă peste linii greșesc tre

O ruină sub egida Academiei RomâneLocal nu poate să investească bani în imobilul care nu-i aparține.
Castelul generaluluiîntr-o curte imensă, flancat la stânga de fostele grajduri și la dreapta de locuințele argaților, se înalță ruinele unui conac. Coloanele din fața intrării monumentale, cele două scări care coboară în stânga și in dreapta terasei spre peronul pentru trăsuri, golurile mari unde cândva au fost ferestre, păstrează încă un aer nobiliar. în salonul imens de unde a dispărut parchetul ar mai trebui să se audă pașii de vals ai domnițelor aristocrate din Țara Hațegului. în ceea ce cândva a fost baia se mai păstrează mozaicul făcut din bucăți de marmură și ceramică smălțuită. Mozaicul a scăpat de distrugere pentru că țiganii care au locuit conacul după ’89 nu au putut să folosească pardoseala băii pentru foc. în rest, tot ce a fost din lemn a folosit la încălzirea locatarilor de ocazie. Ruina conacului de pe terasa căruia se văd în zare crestele Munților Retezat se află in comuna hunedoreană General Berthelot. Localitatea a primit acest nume în anul 1923, când regele Ferdinand l-a împroprietărit pe șeful misiunii franceze din Româ- 

nea. Contactat telefonic, Dece- bal Budulea, responsabil marketing al firmei, susține că „taxa pe care a plătit-o suplimentar domnul Cornea este pentru deplasare. Taxa solicitată de noi este de 12 lei minim sau poate fi mai mare, în funcție de localitatea unde se deplasează mașina, indiferent de solicitare. Noi asigurăm prin contract un transport gratuit, pentru cele suplimentare doar aplicăm această taxă”.în ceea ce privește legalitatea taxării, ea este legală și suma depinde de firma cu care este făcut contractul.
nul a cărui plăcuță cu destinația nu se poate citi din cauza întunericului.„N-am fost anunțați de la ce linie trebuie să urcăm. Voiam să ajung la Deva. în direcția aceea au plecat două trenuri,

Gara CFR Petroșani

(Foto: CL)
Inia cu conacul familiei Nopc- sa și 70 de hectare de teren din moșia nobilului maghiar, înainte de împroprietărirea favoritului Reginei Maria, localitatea s-a numit Fărcădin. Bătrânii din sat își mai amintesc de generalul francez care venea destul de rar în Țara Hațegului. „Pentru că era un om gras, țăranii îi spuneau generalul Burtălău. Nu știau să pronunțe corect numele francez. Dar era om cumsecade, care de câte ori venea la conac ne făcea cadouri nouă, copiilor”, povestește o bătrână ieșită cu vacile la păscut în apropierea conacului.

Un proprietar delăsătorDupă moartea generalului Henri Berthelot conacul și cele 70 de hectare de teren au rămas, prin testament Academiei Române, al cărui membru de onoare era generalul francez. Până în ’89 conacul și cele 70 de hectare de teren au aparținut de IAS. După desfiițarea întreprinderii a- gricole atât pământul cât și conacul au intrat în posesia proprietarului de drept, Academia Română. Forul științific nu s-a dovedit însă un proprietar prea grijuliu, lăsând conacul în paragină. Probabil că aceeași soartă ar fi avut și cele 70 de hectare de teren dacă nu ar fi fost

Deplasarea la client se taxează (Foto: cl)

3la distanțe apropiate. Am urcat din greșeală în personal și am ajuns acasă foarte târziu”, spunea Aurel Felea, călător. „Vina” o poartă datoriile la furnizorul de energie electrică ce a rămas cu facturi 

luate în arendă de un local nic. O perioadă conacul, a fosi locuit de țigani. Aceștia 1-at distrus aproape în întregime Au pus pe foc tot ce a fost dir lemn, începând cu ușile ș: ferestrele ornate cu sculptur: și terminând cu podelele dir lemn nobil. După ce nu av mai avut cu ce să se încălzească țiganii au părăsii conacul, care zace acum pustiu cu tencuiala căzută și zidurile degradate.
„Fată Neagră”Conacul din comuna hune doreanâ General Berthelol are o istorie foarte bogată, înainte de generalul francez clădirea a aparținut celebrei familii Nopcsa. O familie de nobili români maghiarizați în anul 1801 când le este acordat • un titlu nobiliar. La mijlocul secolului al XIX-lea Laszlo Nopcsa s-a declarat român, faptă pentru care a fost pedepsit cu confiscarea averii. El s-a refugiat la castelul din Fărcădin trăind o viață plină de mister. Prozatorul maghiar Jokai Morr îl descrie în romanul „Sărmanii bogați” ca fiind „Față neagră”, un bandit care organiza la conac baluri unde invita aristocrația din zonă pentru ca aoaptea, la întoarcerea de la sindrofie, să-i jefuiască. Ultimul descendent din famlia nobilară maghiară, Franz Nopcsa, fără urmași, s-a sinucis la Budapesta. Averea lui a fost confiscată, pentru că s-a dovedit că a desfășurat ativități de spionaj contra României în timpul primului război mondial. Pentru meritele sale deosebite în organizarea armatei române, generalul Berthelot, unul dintre favoriții Reginei Maria, a primit moșia familiei Nopcsa din Fărcădin, iar în semn de prețuire localitatea a primit numele ofițerului francez.

uriașe neachitate și care a tăiat curentul rău-platnicilor. „îri 20 de ani de când lucrez aici, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Iar problemele vor putea dura până la iarnă, spun oficialii de la regională. Suntem nevoiți ca toate raportările să le facem manual din lipsă de curent la calculator”, spunea Paul Stanciu, responsabil pe probleme de infrastructură în cadrul Stației CFR Petroșani. Datoriile CFR Petroșani acumulate în ultimii cinci ani se ridică la peste 120.000 lei. Responsabilii de la Petroșani susțin că plățile facturilor se fac direct de la Regionala CFR Timișoara.

mailto:ina.jurcone@informniedia.ro
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Totul despre 
noul cod rutier

Noul Cod Rutier, din toamnă

Clasa I - 2-3 puncte (70 - 105 RON)
- nerespectarea obligației de a folosi luminile de întâlnire 

și pe timpul zilei pe autostrăzi, drumuri expres și pe dru

murile naționale europene; folosirea incorectă a luminilor 

de drum;

- folosirea telefonului mobil.în timpul mersului;

- nefolosirea centurii de siguranță;

- depășirea vitezei legale cu 10-20 km/h;

- refuzul înmânării actelor la cererea polițistului;

- circulația pe drum cu accesul interzis;

- oprirea nejustificată sau circulația pe banda de urgență;

- depășirea vitezei legale cu 21-30 km/h; ți

- nerespectarea regulilor privind întoarcerea;

- mersul înapoi peste limita legală de distanță (50 m);

- schimbarea benzii, dacă din această cauză s-a produs 

un accident;

- nerespectarea distanței corespunzătoare până la vehicu

lul din față.

Clasa II - 4-5 puncte (140-175 RON)

- nerespectarea indicatorului stop;

- depășirea vitezei legale cu 31-40 km/h;

- conducerea pe spațiul destinat tramvaiului, atunci când 

drumul public are mai multe benzi;

- nerespectarea obligațiilor în cazul vehiculelor rămase în 

pană/avarie (scoaterea acestora de pe carosabil).

■ Controversata Ordo
nanță de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 
i-a pus pe jar pe șoferi.

Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@i nformmedia.roDeva - Pe lângă veștile bune, ei au primit și câteva lovituri puternice, cauzatoare de panică. Dacă permisul de conducere ți-a fost reținut, indiferent de perioadă (30, 60 sau 90 de zile), acesta nu îți va fi restituit decât dacă faci dovada că ai absolvit un curs de legislație rutieră. Și pentru că experiența polițiștilor i-a pus în fața unor „diplome” absolut cumpărate, suntem aproape siguri că măsurile împotriva acestor practici vor fi ceva mai severe decât până acum. La 15 puncte penalizare, carnetul se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile, iar o recidivă în următoarele 12 luni înseamnă o suspendare a carnetului pe o perioadă de 60 de zile.Șoferii care circulă pe drumurile publice fără RCA vor rămâne pe loc fără talon și plăcuțe de înmatriculare. Ei vor primi un termen de 30 de zile pentru a dovedi că au încheiat un RCA, altfel mașina va fi radiată din circulație. Chiar dacă mulți contestă această măsură drastică, ea este binevenită. Față de pre-, vederile aflate încă în vigoare, din septembrie pietonii

Clasa III - 6-8 puncte (210-245 RON)

- refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verifi

carea tehnică;

- depășirea vitezei legale cu 41-50 km/h;

-nerespectarea semnificației indicatoarelor de trecere a căii 

ferate;

- încălcarea linței continue la virajul spre stânga;

- pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare, dacă 

manevra blochează circulația.

Clasa IV - 9-20 puncte (315-700 RON)

- conducerea vehiculelor cu defecțiuni la sistemele de 

frânare sau direcție;

- conducerea vehiculelor cu termenul inspecției periodice 

expirat;

- gesturile obscene sau aruncarea de obiecte pe șosea;
>

- conducerea sub influența băuturilor alcoolice;

- depășirea vitezei maxime admise cu mai mult de 50 de 

km/h.

Mi se pare normal să fie întreaga vină a pietonului. Să treacă numai pe trecerile de pietoni și să respecte culoarea verde a semaforului. 
Alin Florea,
Deva

Se vor considera infracțiuni și se vor pedepsi

- conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatri

culare - închisoare de la 1 la 5 ani;

- conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor 

stupefiante: îmbibație alcoolică de peste 0,80 mg/l alcool 

în sânge sau o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool în 

aerul expirat - închisoare de la 1 la 5 ani;

- conducerea vehiculelor fără permis de conducere - 

închisoare de la 1 la 3 ani sau amendă;

- conducerea unui autovehicul fără drept de circulație în 

România sau cu certificat de înmatriculare reținut pentru 

defecțiuni tehnice grave la sistemul de frânare - închisoare 

de la 6 luni la 2 ani sau amendă;

- părăsirea locului accidentului fără aprobarea poliției și 

modificarea/ștergerea urmelor unui accident rutier soldat 

cu deces sau persoane rănite - închisoare de la 2 ani la 7 

ani.

Normele Codului...
o enigmă pentru șoferi
■ ACR nu a primit nici 
o reglementare referi
toare la aplicarea 
noului Cod Rutier.Deva (M.S.) - Automobil Club Român (ACR) nu a primit nici un fel de precizări referitoare la modul în care vor fi aplicate prevederile noului Cod Rutier, cu toate că el va intra în vigoare, cel puțin teoretic, din data de 22 septembrie. Directorul filialei Hunedoara-Deva, loan Dumitru Ștaier, afirmă că ACR se pronunță, în calitate de club al automobiliștilor, pentru respectarea regulamentelor și pentru conducerea preventivă, dar este de părere că noile norme a,r fi trebuit deja cunoscute printr-o campanie mediatică adresată atât șoferilor, cât și pietonilor. „Dacă aceste norme de aplicare ar fi apărut, am fi putut organiza dezbateri cu automo- biliștii împreună cu Poliția 

vor răspunde în totalitate pentru accidentarea lor dacă ignoră regulamentul privind traversarea pe drumurile publice și circulația pe acestea. Cum necunoașterea legii nu poate fi invocată ca argument în apărare, sfătuim pietonii să încerce să afle aceste reguli și, mai mult decât atât, să le și respecte. Până acum, foarte mulți conducători auto s-au ales cu dosar penal pentru accidentarea pietonilor, chiar dacă aceștia încălcaseră regulile.
Alcoolul la volanReglementările privind consumul de alcool la volan sunt și ele mai drastice. De la o concentrație de alcool de cel puțin 0,8 mg/l, fapta constituie infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani. Măsura pe care am apre- ciat-o cel mai mult se referă la obligativitatea circulației în afara localităților cu lumina de întâlnire, fapt ce ne va face cu mult mai vizibili în trafic. De cele mai multe ori, în mijlocul unei depășiri, cons- tați că din față se apropie vehicule. Când toată lumea va circula cu faza scurtă, inclusiv în timpul zilei, suntem siguri că numărul accidentelor se va reduce simțitor.
AmenzileSistemul cu puncte va determina cuantumul amenzilor pe care le vom primi, iar punctele se acordă în funcție de

Culpă are și șoferul.Trebuie să circule în limita vitezei legale. Regulile trebuie respectate și de pietoni, dar și de conducătorii auto.
Grigore Cozma, 
Deva

Mi se pare corect să fie pietonul de vină dacă trece prin locuri nepermise.
Dan Popența, 
Deva

Să fie pedepsiți șoferii, că unii circulă cu viteze foarte mari și nu mai apucă să evite pietonii.

Rutieră și autoritățile de la drumuri. Noul Cod Rutier interesează automobiliștii și asemenea dezbateri sunt utile. Deocamdată nu se poate spune decât că noul Cod va agresa financiar automobiliștii, atâta timp cât cerințele sunt ridicate, dar condițiile de trafic sunt din ce în ce mai grele”, a declarat directorul ACR Hunedoara-Deva.
ConfuziiNoile reglementări conduc la o stare de confuzie și în ceea ce privește școlile de șoferi. în opinia directorului ACR, ar fî fost util ca instructorii auto să fie deja pregătiți conform cerințelor noului Cod Rutier. în acest fel ei ar fi putut explica deja și actualilor elevi normele legislative, mai ales că proaspeții conducători auto vor ieși în trafic și vor trebui să facă față, foarte repede, și altor prevederi decât celor studiate la orele de legislație. „Va fi o

Vom avea dreptul de a purta un detector de radar in mașinăgravitatea abaterii. Un punct de penalizare va „costa” echivalentul a 10 la sută din salariul mimin brut pe economie - 35 RON. Interesantă este, însă, instituirea unei clase destinate exclusiv persoanelor juridice, clasa a cincea, între 21 și 100 de puncte (până la 3.500 RON). Firmele vor plăti cuantumul maxim al amenzii, în timp ce persoanele fizice pot achita în maximum două zile jumătate din valoarea amenzii. Din septembrie 2006, 

Ana Corcheș, 
Deva

Probabil, din septembrie, va „ploua" cu amenzi (Foto t Mânu;problemă și la exâmene. Elevii nu mai știu ce să învețe și cum să se pregătească. Sunt bulversați. Va fi o mare minune dacă aplicarea noului Cod Rutier nu se va amâna. Nu cred că Ministerul Administrației și Internelor va 

însă, vom avea dreptul legal de a purta un detector de radar în mașină. Aparatele care detectează sistemele de supraveghere și monitorizare a traficului vor intra în legalitate și nu vor mai trebui ascunse la parasolar, oglindă sau tetieră. Cel mai probabil investiția destul de mică se va amortiza intr-un timp scurt. Rămân în continuare în afara legii antiradarele - aparatele care bruiază sau blochează sistemele poliției.

Da. Să treacă numai prin locurile special amenajate și dacă tot fac imprudența să treacă prin alte locuri să se asigure temeinic.
Iosif Rus, 

Deva

reuși să aplice, în această toamnă, sistemul de puncte pentru că este nevoie de o bază de date și de o infrastructură informatică imense pentru a evidenția greșelile șoferilor”, a adăugat directorul ACR Hunedoara-Deva.
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CUVÂW l-au vrăjit si îndulcit pe ieșeni
SPORT

• învinsă din nou. Știința Petroșani â sufe- 
•*3\ sâmbătă, a patra înfrângere consecutivă, îrrTadrul campionatului Diviziei Naționale de Rugby. Formația din Valea Jiului a pierdut, acasă, cu scorul 12-68, meciul din etapa a IV-a a seriei a ll-a cu Poli lași și a rămas pe ultimul loc al clasamentului. (C.M.)

■ Jiul a obținut prima 
victorie prin golurile lui 
Vrăjitoarea, Constanti- 
nescu și Dulcea.
ClPBIAN MARINUȚ________________________

ciprian.marinut@informniedia.roPetroșani - Echipa lui FI. Marin a spart gheața și a reușit primele goluri și prima victorie în acest campionat, însă Ionuț Popa, antrenorul ieșenilor, și-a acuzat elevii că „s-

iar unii dintre ei s-au dat în lături de la muncă”, a comentat Popa, antrenorul Politehnicii.
Goluri rapideJiul a deschis scorul după trei minute, când portarul a respins în față lovitura de cap a lui Dulcea, iar Vrăjitoarea a înscris, de la patru metri, în colțul din stânga. Minerii și- au dublat avantajul prin Con- stantinescu (14) care a prins

o torpilă de la 22 de metri la care Brăneț a fost spectator. Dulcea (55) a făcut 3-0, după ce a primit o pasă de la Paleacu, a pătruns singur în careu și a șutat de la opt metri, marcând primul său gol în Liga I, la 15 luni de la debutul pe prima scenă.Scorul de 3-1 (un clasic al hiaturilor) stabilit de Onofraș (70) și faptul că la meci a asistat, lângă patronul minerilor, Alin Simota, și fostul tehni- Jiul a învins, dar n-a convins

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a V-a: vineri: Ceahlăul 
P.N. - Unirea Urziceni 2-1; Poli Timișoara - Gloria Bistrița 
1-0; sâmbătă: Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj 1-3; FC Vaslui - 
FC Argeș 1-0; Steaua - Farul 3-0; duminică: Jiul - Poli lași 
3-1; UTA Arad - Rapid 1-0; FC Național - Oțelul Galați 1- 
3; U Craiova - Dinamo 0-4.
Clasament
1. CFR Cluj 5 5 0 0 14-3 15
2. Dinamo 5 5 0 0 11-2 15
3. Steaua 5 5 1 0 12-1 13
4. UTA 5 3 1 1 8-6 10
5. Poli lași 5 3 0 2 7-6 9
6. Poli Tim. 5 2 2 1 4-3 8
7. Farul 5 2 1 2 7-7 7
8. Rapid 5 1 . 3 1 3-3 6
9. Oțelul 5 2 0 3 8-9 6
10. Ceahlăul 5 2 0 3 5-8 6
11. U. Urziceni 5 2 0 3 3-8 6
12. U. Craiova 5 1 2 2 4-9 5
13. Jiul 5 1 1 3 3-4 4
14. Gloria 5 1 1 3 2-3 4
15. Pandurii 5 1 1 3 4-7 4

■CI 6. FC Vaslui 5 1 1 3 5-11 4
jl7. FC Național 5 1 0 4 4-9 3

18. FC Argeș 5 1 0 4 2-7 3
Programul etapei a Vl-a, 7-9 septembrie:
Oțelul - Pandurii; Unirea Urziceni - FC Național; Farul - 
Ceahlăul; CFR Cluj - Jiul; Gloria Bistrița - U Craiova; Poli 
lași - Poli Timișoara; Dinamo - UTA; Rapid - FC Vaslui; 
FC Argeș - Steaua.

au dat în lături de la muncă”, în ciuda faptului că a condus cu 3-0, jocul Jiului n-a fost convingător, iar replica oaspeților, echipa surpriză a startului de campionat, a fost sus- prinzător de slabă. „Am primit trei goluri în condițiile în care ne-au lipsit foarte mulți titulari, Gazdele au luptat cu ambiție și și-au creat multe ocazii de gol, dar băieții mei nu au arătat nimic în teren,

jiul - POLII IAȘI 1-1

Au marcat: Vrăjitoarea '3, Constantinescu '14, Dulcea '55 / Onofraș '70.
Jiul: Mulțescu - Scarlatache, Kalai (Mihart '56), Adr. Ilie, Lungan (Dinu 72) - 
M. Constantinescu, Pâcleșan, Paleacu, M. Voicu - Dulcea. Vrăjitoarea (Bic- 
falvi '87). Antrenor: Florin Marin
Poli: Brăneț - Buta (Ciubăncan 76), Bernard, Onuț, Brodeanu - Onofraș, Gava- 
torta, Sarici, Tincu (Toma '52), Midea (Sfârlea ’58) - Bâlbă. Antrenor: Ionuț 
Popa.
Cartonașe galbene: Constantinescu '21, Scarlatache 26, Kalai '35, Dulcea 
73, Mulțescu 78, Vrăjitoarea '85 / Sarici '3, Bâlbă '17, Bernard '30, Bor- 
deanu '85, '85.

___________________________________________________________ _______________ ___ ____________>

FC CIP a ratat Supercupa

t^eva (C.M.) - Rezultatele etapei a IV-a, sâmbătă, 26 au
gust, Unirea Dej - Min. Lupeni 1-2; CFR Timișoara - FC 
Bihor 1-1; ISC Turzii - Poli II Timișoara 0-1; Dacia Mioveni 
- FC Baia Mare 3-0; Corvinul 2005 Hunedoara - Apulum 
A.l. 1-1; Gaz Metan M. - FC Târgoviște 0-0; Universi
tatea Cluj - CS Auxerre Lugoj 1-0; CSM Rm. Vâlcea - FC 
Caracal 1-3; FCM Reșița - Building Vânju Mare 1-0.

■ Campioana a pierdut 
cu 3-5 în fața de
ținătoarei Cupei, după 
ce a condus cu 3-1.Rm. Vâlcea (C.M.)- Campioana României a ratat o- cazia de a-și trece în palmares al doilea trofeu, fiind învinsă, ieri, la Râmnicu Vâlcea, de deținătoarea Cupei în cadrul partidei pentru Supercupa României la futsal. După ce și-a șifonat imaginea în amicalul de miercuri cu vicecam- pioana Moldovei, Camelot Chișinău (scor 3-5), FC CIP a 'Cbntinuat să-și dezamăgească suporterii și s-a bătut singură (tot 3-5) în meciul pentru

Supercupă. Energo a deschis scorul (0-1), iar FC CIP a marcat de trei ori consecutiv, prin Lupu, Molomfăleanu și Matei: 3-1. La acest scor FC CIP s-a crezut cu sacii-n căruță și a încasat două goluri intr-un minut, după care a mai primit încă două (3-5) și a pierdut trofeul. „Jucătorii s- au deconectat prea repede de la tensiunea jocului și, practic, ne-am bătut singuri. Numai nouă ni se putea întâmpla așa ceva”, comenta Karoly Gașpari, antrenorul secund al FC CIP. Dincolo de pierderea trofeului, rezultatul e îngrijorător în perspectiva începerii campionatului și a meciurilor din UEFA Futsal

Gup pe care FC CIP le va susține în octombrie. Trebuie, așadar, văzut ce și unde scârțâie și remediat cât mai repede.

FC CIP nu-și găsește cadența

cian al Jiului, Gheorghe Boru- gă, prieten cu Ionuț Popa, antrenorul lui Poli, aruncă suspiciuni de blat asupra partidei. Și chiar dacă la aceste suspiciuni adăugăm și acuzația lui Ionuț Popa antrenorul ieșenilor cum că elevii săi „s- au dat în lături de la muncă” nu există dovezi și trebuie să acceptăm ca atare prima victorie a Jiului. Și să-i dorim mai multe și mai puțin suspecte.
Leu, pe șapteHunedoara (C.M.) - Pilotul Mihai Leu a ocupat, sâmbătă, locul șapte la peste patru secunde de învingător, în cadrul Raliului Muscelului, a șasea etapă a Campionatului de Raliuri al României. Cursa a fost câștigată de echipajul Marco Tempes- tini / Mugurel Pârșcovea- nu, pe Subaru Impreza, care au fost urmați de Claudiu David / Mihai Beldie și Constantin Aur / Adrian Berghea. La startul Raliului Muscelului s-au înscris 44 de echipaje.

Clasamentul
1. Dacia Mioveni 4 3 1 0 7-1 10
2. FC Târgoviște 4 2 2 0 4-0 8
3. U. Cluj 4 2 2 0 3-1 8
4. Auxerre Luqoj 4 2 1 1 4-2 7
5. FCM Reșița 4 2 1 1 3-2 7
6. CFR Timișoara 4 2 1 1 4-4 7

-,7. FC Caracal 4 2 0 2 5-4 6
'8. Corvinul 2005 Hd. 4 1 2 1 8-6 5
9. ISC Turzii 4 1 2 1 3-2 5
10. FC Bihor 4 1 2 1 3-3 5
11. Apulum A.l. 4 1 2 1 3-3 5
12. Minerul Lupeni 3 .1 1 1 4-4 4
13. Poli II Timișoara 3 1 1 1 2-2 4
14. CSM Rm. Vâlcea 4 1 0 3 3-6 3
15. Unirea Dej 4 1 0 3 2-6 3
16. Gaz Metan 2 0 2 0 1-1 2
17. Buildinq V.M. 4 0 1 3 0-3 1
18. FC Baia Mare 4 0 1 3 2-11 1
Programul etapei a V-a, 2 septembrie:
Auxerre Lugoj - Corvinul 2005Hd.; FC Caracal - U. Cluj; Build
ing Vânju Mare - CSM Rm.Vâlcea; Min.Lupeni - Poli II Tim.; 
FC Baia Mare - Unirea Dej; FC Târgoviște - Dacia Mioveni;
Apulum Alba lulia - Gaz Metan Mediaș; CFR Timișoara - IS 
Câmpia Turzii, FC Bihor - FCM Reșița.

Fotbal / Liga a lll-a. Seria a S-a
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a IV-a, vineri, 25 august: 
Inter Blaj - Trans-Sil Tg. Mureș 3-0; Sparta Mediaș - Mobi
la Sovata 3-0; Mureșul Deva - Soda Ocna Mureș 1-0; 
Sănătatea Cluj - Oltchim Rm Vâlcea 1-2; CSM Sebeș - 
Atletic Sibiu 1-2; Someș Gaz Beclean - Dacia Orăștie 1-5; 
Arieșul Turda - Avântul Reghin 3-0; FC Sibiu - Gloria II 
Bistrița 1-2; Maris Tg. Mureș - „U" 1919 Cluj 0-0.

Trădați de rezistențăHunedoara (N.G.) - Grijile pe care și le făcea antrenorul Corvinului 2005, Romulus Gabor. înaintea startului campionatului, în privința minusurilor la pregătirea fizică a echipei sale s-au dovedit întemeiate la jocul de sâmbătă cu Unirea Alba lulia. Oboseala acumulată după etapa intermediară de miercuri, în care Corvinul s-a deplasat la Târgoviște de unde s-a întors joi dimineață la ora 4.00, i-a costat mult pe hunedoreni. Pe fondul unui joc mai puțin inspirat al corviniștilor și al unei greșeli grave a portarului Opric, Dabu a deschis scorul punându-i pe hunedoreni într-o situație delicată. Corvinul 2005 a dres parțial busuiocul abia în minutul 75, când Furdean, trimis inspirat în joc de Gabor, a egalat cu un șut pe lângă portarul Rotaru. După joc, ambii antrenori au spus că rezultatul a fost echitabil.
Clasamentul
1. Arieșul Turda 4 3 1 0 9-2 10

2. Atletic Sibiu 4 3 1 0 9-3 10
3. Oltchim 4 3 0 1 8-4 9
4. Sparta Mediaș 4 2 2 0 4-0 8
5. Mureșul Deva 4 2 1 1 3-3 7
6. Inter Blaj 4 2 0 2 6-2 6
7. „U" 1919 Cluj 4 1 3 0 4-1 6
f-^oda Ocna Mureș 3 2 0 1 2-1 6
W.vlobila Sovata 4 2 0 2 7-10 6
T0. Avântul Reqhin 4 1 2 1 5-5 5
11. CSM Sebeș 4 1 1 2 5-6 4
12. Gloria II Bistrița 4 1 1 2 4-5 4
13 Trans-Sil 4 1 1 2 4-6 4
14. Dacia Orăștie 4 1 0 3 6-6 3
15. Sănătatea Cluj 4 1 0 3 2-6 3
16. Măris Tg. Mureș 4 0 3 1 2-6 3
17. Someșul Beclean 3 0 0 3 1-11 0
18. FC Sibiu 4 1 0 3 3-7 -2
FC Sibiu a fost penalizată cu 5 puncte pentru neîndeplinirea
baremului în Divizia B.

Programul etapei a V-a, vineri, 1 septembrie:
Avântul Reghin - CSM Sebeș; Gloria II Bistrița - Arieșu Turda; U. 
1919 Cluj- FC Sibiu; Tran-Sil Tg. Mureș - Soda Ocna Mureș; Oltchim 
Rm. Vâlcea - Inter Blaj; Dacia Orăștie - Sănătatea Cluj; Atletic 
Sibiu - Someș Gaz Beclean; Sparta Mediaș - Mureșul Deva; Mobi

la Sovata - Maris Tg. Mureș.

Corvinul 2005 - Unirea Al 1-1
(0-1)_______
Au marcat: Furdean (75) / Dabu 

(26)

FC Corvinul 2005: Opric - Tătaru, 

Irina, Ambruș, Crușoveanu - 

Vișan, Bunea, lacob (55 Furdean), 

Pepenar (64 Pribac) - Păcurar, 

Dăscălescu (52 Sabou). 

Antrenor - Romulus Gabor.

Unirea A.I.: Rotaru - Opriceana, 

Cazan, Mărincean, Oroian - Itu 

(66 Oara), Bucur (46 Ciofu), 

Ghiorma, Cristea - Dabu (60 

Zegrean), Manea.

Antrenor - Mihai Zamfir.

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeLUU

Vara asta, Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!

Vrei și vacanță, vrei să te și răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, să 
găsești o altă sufragerie, nu pe cea veche. 

Noi ne-am gândit la tine, îți rămân bani și 
de mare, cu siguranță!

Cum poți participa?

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citit bine), sau prelungește-ți actualul

abonament cu încă cel puțin o lună, până 
în 28 august 2006! Trimite-ne o copie după 
chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, depune- 
o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs.

Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câștig!

Unde țe poți abona?

- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;

- la poștă;

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul do telefon 0254/21 1275.

Regulament:

La acest concurs nu pot participa angajații 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II,

Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 29 august.

Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august.

Informații suplimentare, ia telefonul 
0254/21 1275, interior 8806 Persoană de 
contact: Magdalena Șerban

Succes!

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!

CONCURS

(3
73

91
)

mailto:ciprian.marinut@informniedia.ro
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Instal Com S.R.L. Orăștie 
ilMtalira:, iiidii.+Ssi.slî! și terți,dc ntta t,prin «ucidere, Instalații electrice, 

jct rxuii1ilii4ii.il. ISCiR, PTĂ 1 șd PTC g. re la24B35 Fax 0254 M33J4| găsiți ceea ce căufoli!Ol Vă așieptăm!
Dealer auto, reprezentant al unei mărci de prestigiu, 

angajează

Director Vânzări pentru județul Hunedoara
Cerințe:

- Experiență în vânzări (min. 2 ani)
- Cunoștințe bune de limba engleză
- Cunoștințe operare PC
- Carnet conducere categoria B

Ofertă:
- Pachet salariai motivant, mașină și telefon de serviciu.

Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul, însoțit de scrisoarea de intenție 
și poză la adresa office@prbtos-auto.ro, până la data de 31 august 2006.

Vând ap. 2 camere (03)
• Brad; semidecomandate, cu ’"ibu nătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil, Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• urgent, zona Sala Sporturilor, balcon, 
amenajări, centrală termică, preț 75000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• Gojdu, circuit, et 3, faianță gresie în bucătărie, 
gaz contorizat, balcon închis, preț 105000 ron, 
tel. 221712 sau 0724/305661. (A2)
• zona Ștrand, et 1, balcon, amenajat, preț 
75000 ron, tel. 221712 sau 0724/305661. (A2)
• Aleea Armatei, et. 1, amenajat, bucătărie 
mărită balcon închis, termopane, baie cu geam, 
87000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
contor i zări, gaz 2 focuri, apometre, repartitoare, 
preț 93000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, balcon, contorizări, preț 
80000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, amenajări modeme, geam 
termopan, gresie, faianță repartitoare, gaz, 
apometre, preț 93000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, amenajări moderne, etaj 
intermediar, preț 63000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Decebal, etaj intermediar, 
balcon, amenajări moderne, preț 125000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• decomandate, 2 "alcoahe, centrală termică

st 60 mp' preț 
0742/019418. (Al)

ivțdere la bulevard, 
ta, negociabil, tel.

• semidecomandate, zonă bună et 3, centrală 
termică termopane, balcon închis, modificări, 
îmbunătățiri, preț 78.000 ron, tel. 0726/710903. 
(Al)
• urgent et 1, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, preț 80.000 ron, tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent circuit modificat, centrală termică 
A.C., termopane, parchet, gresie, faianță 
mobilat, et 3, luliu Maniu, preț 36.500 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)

• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 
(A6)
• zona liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0729/018866. (A6)
e zona împăratul Traian, etaj 2, bucătărie modi
ficată balcon, parchet, faianță gresie, 
contorizări, ocupabil imediat, urgent, preț 
100.000 ron, tel. 0745-302200,0788-165703. (A4)
a zona licee, bloc de cărămidă etaj 1, 
contorizări, parchet ocupabil imediat accept 
credit ipotecar, preț 81.000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745-302200, 0788- 
165703. (A4)

S.G THERM1 METALURGICA
S.R.L.

angajează:
1. DIRECTOR, minim 5 ani experiență și cunoștințe de limba franceză
2. ȘEF ATELIER, MECANIC și (sau) METALURGIC cu o bună experiență în 

domeniu
3. CONTROLOR DE LABORATOR cu experiență în micrografie
4. CONTABIL, cu experiență
5 RESPONSABIL LOGISTICă, vorbitor de limba franceză
6. RESPONSABIL ÎNTREȚINERE, cunoștințe în electromecanică și limba franceză.

7. OPERATOR
Maț» și CV-uri la tertax: 0254/232505
Emat vfetrancal corn (cu specificația COD RTML).

*61166'

S.C. RECOM SID S.A.
HUNEDOARA

Cu sediul in Piața lancu de Hunedoara, nr. 1, tel. 02547207022
Angajează pe perioadă nedeterminată:

-dulgher=4 persoane
• Serat* 3 persoane
- ridar-betonist = 3 persoane 
-sudor=4 persoane
- lăcătuș - 4 persoane

Condți necesare
- diplomă de caSScare in meserii
- minim trei ani experiență

Salarii intre 450-800 lei (RON) + sporul de vechime pentru un program de 8 ore. Posi- 
bHtatea de efectuare ore peste program retribuite conform Codului Muncii. Plata in acord 
cu posibilitatea obținerii de venituri suplimentare in funcție de realizări.

r (61159)

(61095)

• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut, bloc di rărânidă, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788-
165702.232808. (A4)
• zona Șt Gen. Nr. 4. bloc de cărămidă, balcon, 
centrală termică parchet, preț89.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723-251498,0788-165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă, 
parchet, gresie, faianță bucătărie modificată 
interfon, zonă liniștita, ocupabil imediat, preț 
98.000 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)
• 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)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță, 
parchet, balcon cu cămară, baie modernă, Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (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)
• în circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări, etaj 3, zona Gojdu. Preț 93.000 RON. 
Tel. 231800; 0740/317.314. (A9)

• dea, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona BCR, vedere spre parc, preț neg. Tel. 
231800:0740/317.314. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, zona Gojdu, piață, Mărăști, decoman
date sau semidecomandate, se oferă prețul 
pieței, tel. 0745-302200,0723-251498,232809. (Ă4)

vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, etaj intermediar, zonă 
bună în Micro 5 Hunedoara, mici îmbunătățiri, 
preț 410 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/541732. (T)

Primăria 
Municipiului Orăștie

în baza Leaii nr. 350/2002 modificată prin Legea nr. 
951/2006 art. 57 (1). informează populația asupra 
următoarelor planuri urbanisțice de detaliu aferente teri
toriului municipiului Orăștie: Complex de alimentație 
publică și parcaje - Str. Unirii nr. 153; Realizare parc auto 
- DN7 km 367 + 500; Locuință S+P+M - Luncii, f.nr.

Proiectele au fost afișate la sediul Primăriei din Orăștie, 
Piața Aurel Vlaicu nr. 3.

(61 133)

• zonă ultracentrală, Hunedoara, parchet 
paluxat, centrală termică 2 balcoane, faianță, 
baie, bucătărie, preț 800 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0748/306207. (T)
• zona Gojdu, decomandate, hol central, 
contorizări, preț 145000 ron, tel. 0740/013971. 
(A2)

• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță et. 1, zona Bălcescu, preț 950 mii., 
negociabil, tel. 0742/019418. (Al)

• Gojdu, et 2. balcon, parchet contorizări, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• zonă ultracentrală decomandate, balcon, 2 
băi, centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
preț 140.000 ron, negociabil, tel. 0723-251498, 
0788-165702. (A4)

• etaj 1, cu balcon, parchet gresie, faianță, 
centrală termică, ocupabil repede, zona Astoria, 
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. negociabil, tel. -232808. (A4)

• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)

• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON negociabil, tel. 232808. (A4)

• dea, camere cu parchet, contorizări, 2-băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal. Preț. 160.000 RON, 
neg.vTei. 231800: 0740/317314. (A9)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

• Deva, zonă ultracentrală, modernizat, 
centrală termică exclus intermediari. Tel. 
0745/628364. (9/16.08)

Vând ap. 4 camere (07)

• blocurile Mintiei, et. 2, decomandate,-.2 băi, 
amenajări, preț 60000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

• urgent. Deva, Gojdu, et. 1,100 mp, occidental, 
centrală termică termopane, ușă metalică, 
49.000 euro, negociabil, tel. 215212. (Al)

• 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; 0724/620358. 
(A6)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)

• dea, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• etai 1, dec., 2 băi. 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu. preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dea. 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)
• etaj 2, zona Gojdu. decomandate, contorizări, 
2 băi, fără modificări, ușă capitonată, preț 
150.000 ron, negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723-251498,232809. (A4)

• zona Ion Creangă, decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică. 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă, sau la 
schimb cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus 
diferență tel. 0745-302200.232808. (A4)

Primăria 
comunei 

Mărtinești,județul Hunedoara, în perioada 21.08,2006 - 04.10.2006. primește oferte pentru execuția lucrării de construcție a sediului Primăriei și al Căminului Cultural.Anunțul este publicat în Monitorul Oficial partea ■ VI din 18.08.2006.
Informații la telefonul 

0254/246310.

(60607)

• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303, 0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
• dea, zona Kogălniceanu, Deva, etaj 2,2 băi, 
balcon deschis, vedere în 2 părți. Preț 145.000 
RON. Tel. 23180v. 1740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• decomandate, 2 băi, 6 balcoane, scară inte
rioară, centrală termică s 130 mp, 240.000 ron, 
tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă cu grădină și anexe, Deva, Str. Livezilor, 
preț 160.000 euro. Tel. 0722/380574. (5/17.08)
• nouă Deva, Pietroasa, parter, etaj, mansardă 
sc 240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 bă, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, tel. 
0722/564004. (Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
termică apă gaz, canalizare, livadă 350.000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, anexe, curte 916 
mp, teren arabil 14 ari, 1 ha livadă preț 70.000 
ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• 6 camere, baie, bucătărie, gaz, apă curentă 9 
ari, Deva, preț 250.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale tenmice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620358. (A6)

• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70.000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• în Deva, construcție 2006, P+M, living, 
bucătărie, 2 băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250.000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)

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 considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția 
erectilă. £ cea ce este greu de crezut este faptul că ex istă o problemă chiar mai mare decât aceasta, 
o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge j 
satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vidată până " 
acum de nici un produs farmaceutic.

Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care an
ca scop mărirea potentei1, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar într-un 
număr mai mare decât disfuncția erectilă.

Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție 
sexuală a bărbaților șt se manifestă în 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 prematură este 
cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulație 
exagerată. A Iți factori de natură psihologică, precum 
vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori 
pe bază de sero Ionina selectiva, ca medicamentele, contra 
depresiei,’ au avut un efect semnificativ în remedierea 
ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele 
secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja 
cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului, 
dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu 
mfenționăm cheltuieli le imense ale unui astfel de tratament, 
cârc pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol 
financiar.

Fabrica de medicamente Zurich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: 
Prematrol. care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra 
anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.

Prematrol esteun produs excepțional datorită proprietăți lor sale nutritive și farmaceutice, creat 
dintr-un amestec unic de ingrediente și folosii ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea 
funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, po^jt 

susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientâe 

cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de Griffonia Simplicifolia, extractul de 
fructe de Cistanche, Vitamina B6. Acidul folie.

O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: 1 -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. Pentru mai multe 
informații accesați silul www.preniatrol.ro sau sunați la numerele de telefon: 0366 - 10 33 33 
(telefon cu robot, tarif normal), 0742-141 071 sau 0742-141 072.Prețul unei cutii de Prematrol 
este 179 RON (1.790.000 lei) + taxe poștale.

CĂUTĂM DISTRIBUITORI! Telefon: 0742-141 072, 0742-141 071

Acest produs este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul!

• zona A vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică teren drept 1000 mp, 
preț 150.000 euro, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva. 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină, 
centrală termică, ocupabilă imediat preț 57.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• la 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)

• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrala termică termopane, teren 600 
mp, preț 360.000 lei, tel. 0746/779288. (A8)

• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică preț 135.000 
euro, negociabil, tel. 0745/78657a (A8)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică 
teren 1300 mp, preț 150.000 euro, negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, P+l, zonă centrală 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină preț 150.000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8).

• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent 
preț 55.000 euro, negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)

• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică 
termopane, beci, construcție 1993, preț 150.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779288. (A8)

• la22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică, ideal casă de 
vacanță teren 3000 mp, preț 85.000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent în Deva, 5 camere, bucătărie, baie, 
amenajate cu gresie, faianță încălzire cu sobe 
de teracotă pe gaz, garaj, curte ST= 430 mp, 
FS=14 m, zona Viile Noi - Deva. Tel. 231800; 
0740/317.314. (A9)

2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă 3 camere, 2 băi, centrală termică 
hidrofor, anexe, st 1500 mp, în șoimuș. Tel. 
0745/312117.(4/23.08)

Vând garsoniere (19)

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

• urgent în Hunedoara, Bdul Dacia, bl. Gl, etaj 4 
din 9, gaz contorizat, balcon închis, 30 mp, bine 
întreținută vedere spre Artima, preț 410 
milioane lei, negociabil; accept credit ipotecar. 
Tel. 0254/711152. (T)

• urgent în zona Lido, etaj intermediar, balcon, 
st 36 mp, contorizări, preț 80000 ron negociabil, 
tel. 0740/013511. (A2)

• urgent în zona Mârășești, amenajată modem, 
contorizări, preț 72000 ron, tel. 0740/013971. (A2) 

urgent decomandate, neamenajată bucătărie, 
baie, balcon, suprafață peste 35 mp, zona Piață 
preț 83000 ron, tel. 0741/154401, 227542 seara. 
(Â2)

• decomandate, bucătărie, baie, contorizări, 
zoan Nicolae Bălcescu, preț 68000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, contorizări, etaj intermediar, zona 
Dacia, preț 55000 ron, tel. 0741/154401, 227542 
seara. (A2)
• decomandate, bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, etaj intermediar, Dacia, preț 60000 
ron, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

• 2 camere, Gojdu, preț 64000 ron. tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• baie, zona Gojdu, preț 43000 ror * .el. 
0741/154401,227541 seara. (A2)
• baie, Progresul, preț 52000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• Dada, et 2, decomandate, repartitoare, 
faianță gresie, parchet laminat, preț 55000 ron, 
tel. 221712 sau 0724/30566. (A2)
• urgent în zona Dacia, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 50000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent în zoan Decebal, etaj intermediar, 
balcon, modernizări, preț 82000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent în zona Gojdu, decomandate, balcon, 
amenajări moderne, contorizări, repartitoare, 
gaz, apometre, preț 71000 ron, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent în zona Dacia, amenajări moderne, . 
preț 56000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent în zona Progresul, amenajări, preț 
52000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent în zona Sala Sporturilor, balcon închis, 
contorizări, preț 47000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• decomandate, centrală termică parchet 
gresie, faianță ușă metalică et. 3, zona poliție, 
preț 650 ron, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)

• Deva, zona Gării, etaj 1, bacon închis, 
termopan, ușă metalică parchet, st 32 mp, 
contorizări, renovată preț 81.000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• dublă superamenajată, merită văzută preț 
62.000 ron negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent semidecomandate, et. 1, centrală 
termică termopane, parchet, gresie, faianță 
mobilată și utilată complet, zona luliu Maniu, 
preț 25.000 euro, negociabil, tel. 0745/639022. 
0726/316796. (Al)
• dea, suprafață mare (41,5 m), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă Preț 90.000 RON, neg. Tel. 231800) ‘ .■ 
0740/317.314. (A9)
• în Deva, dea, suprafață mare, contorizări ' 
balcon, ocupabilă imediat etaj 3, Bd. Deceb,. 
Preț 25.000 euro, neg. Tel. 231800; 0740/31731*. ’ 
(A9)
• zona Trident preț negociabil, tel: 0728442147

• zona Progresdii, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6) ■
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată, ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• decomandate, etaj 3, parchet, gresie, faianță
balcon închis, bucătărie modificată vedere în 
față bine întreținută, zona Gojdu, preț 7&jf 
ron, neg, tel. 0745-302200,232809. (A4) «1
• zona Progresul, vedere la stradă parchet 
faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 66.000 ron, ț; 
negociabil, tel. 0723-251498,232808. (A4)
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• etaj intermediar, zona Mărăști, contorizări, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, 65.000 ron, 
negociabil, tel. 0788-165703,232809. (A4)

• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228., (A5)

• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

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

• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)-

Vând terenuri (21)

• in comuna Șoimuș, teren intravilan (loc 
de casă) 1100 pip, preț 15 euro mp; extra
vilan (Sighet) 1400 mp, 3 euro mp; extra
vilan fânaț (Ogrez) 5000 mp, 1 euro mp; 
pădure 700 mp, 2 euro mp; prețuri negocia
bile. Tel. 213656. (12/24.08)

• intravilan, Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, fs
22 m, facilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)

• teren intravâan 2100 mp, zona Feredeie, 
sat Bobâlna, preț 7 euro mp, negociabil. Tel. 
0765/217529.(10/23.08)

• intravilan, 4vW0 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)

• teren intravilan, Deva, str. Roci, cartier în 
dezvoltare, cu belvedere, aer minunat, 
orientare sudică, preț negociabil. Tel. 
0722/282374.(3/22.08)

• intravilan, 1000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
10 euro/mp,’ negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 
(A6)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilităti în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• Mravian, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• intravilan DN7, st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan DN7, st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan DN7, st 3041 mp, fs 90 m, apă, gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)'

• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460 m, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă, 
preț 20 euro/mp, negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8).
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21.000 euro/parcela negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• S-500-1000 MP, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp. tel.231800, 
0740 317 314(A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă. Preț 25 euro/mp. Tel. 2131800; 
0740/317.314. (A9)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva, P+l, 150 mp teren, 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică, apă, gaz, canalizare, curent, 
82.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0729/018866 (A6)

• S 34 mp, vitrină de 3,5 m, neamenajat, Bd. 
Decebal, Deva. Tel. 231800; 0740/317.314. (A9)

Imobile chirii (29)
• primesc in gazdă 2 eleve de la țară, condiții 
foarte bune, acces la bucătărie, baie, tv cablu, 
centrală termică, apartament aproape de 
Liceele Traian, Energetic și G. Moisil. Tel. 229897. 
(T)
• zona telecabină P+l, 4 camere, living 45 mp. 
scară interioară, centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi. curte, 
grădină, ideal sediu firmă sau locuință. Tel. 
249047,0721/192684. (T)
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• spațiu comercial, Deva, ultracentral, 38 mp, cu 
baie, termopan, 350 euro/lună tel. 215212. (Al)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună, tel. 
0729/018866; 0724/620358. (A6)

• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință, parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată, preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. ț A6)
• ofer ap. 3 camere dec., mobilat și utilat inte
gral, totul nou, CT. zona Eminescu, Deva, 220 
euro/lună Tel. 231800; 0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

• vând combină Class Columbus, 2 m, 
motor Boxer, stare impecabilă preț 3.500 
euro (12.500 ron). Tel. 218059,0722/530907. 
(8/22.08)

• vând greble mecanice pentru fân, 
mașină pus și scos cartofi, cazane 
combustibil solid. Tel. 0723/885225. 
(10/24.08)

• vând 2 autoturisme Dacia 1310, af 1986, 
2001, preț negociabil. Tel. 0724/044830. 
(8/25.08) 

• vând Dada 1304 pick-up, RK total 2006, 
caroserie nouă impecabilă carosată preț 
12.500 ron, și Dacia break, af 1996, stare 
foarte bună preț 6.000 ron. Tel. 218059, 
0722/334830. (8/22.08)

Auto străine (37)

• vând Renault Scenic RX4, af octombrie 
2001,201, benzinar, 140 CP, ful I-el ectri c, 4x4 
permanent, impecabilă, 102.000 km, preț 
11.500 euro (41.000 ron). Tel. 218059, 
0722/530907.(8/22.08)

Microbuze. Dube (38)

• vând autobuz marca Rocar Montana, af 
1990, înmatriculat persoană fizică stare 
bună. Informații la tel. 0788/590137. 
(4/25.08)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare 45 și 50 CP, marcă 
germană aduse din Germania, stare 
perfectă aspect bun, preț bun. Tel. 
0745/149797.(^2538)

• vând motostivuitor UMT 3,5 tone, preț 
4500 euro negociabil și strung IR 400 x 2000, 
preț 1200 euro, negociabil. Tel. 0765/217529. 
(11/23.08)

Ai verde pentru 

planurile tale

Moto-velo (41)
• vând bidcfetă Mountain Bike, mărime medie, 
pentra copii, preț negociabil. Tel. 0727/767575. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă bucătărie, suspendată lemn 
masiv, culoare natur, lunqime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă, negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. (T)

6WP BOROMIR
BOROMIR IND S.R.L. Sucursala DEVA

Sir. Dt. Victor Suiogo Nr. 4 Tel/Fax: 0254-218 963. 0741/119 090

Boromir

www,boromir.ro 
E-mail: boromirdeva@rdslink.ro

Produse:

• Panificație » Pișcoturi
• Patiserie • Paste și muștar
• Cozonaci • Produse morărit g
• Biscuiți • Produse zoharoasig
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- Execută lucrări de construcții și 
instalații termo-mecanice rețele de 
distribuție apă. Relații la tel.: 731. 517

Firmă atestată I.S.C.l.R (59085) (1722/876.428

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

Pierderi (62)

• ptenlut C.I. și permis pescuit. In zona de 
pescuit Gura Cemei Sântuhalm, pe numele 
Ispas Paul Eugen; găsitorului recompensă. 
Tel. 228254, 0746/011619, 0744/701199. 
(15/23.08)

Solicitări servicii (71)

• caut femeie cu vârsta cuprinsă între 40 ■ 
55 de ani, sănătoasă experiență, pentru 
îngrijirea unui copil de 3 luni, program fle
xibil, 8 ore pe zi; rog seriozitate; ofer o masă 
pe Zi. Tel. 0742/138784. (2/22.08)

Prestări servicii (72)

• SC tafomin SA Deva, tel. 213915,214433, 
214718 organizează cursuri de operator 
calculator electronic și rețele. (12/23.08)

• execut la comandă goblenuri pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• lucrări, reparații in domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586808. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

S.C. PARTENER LEQIS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

. modifică prin act£ adiționale societăți existente

• .asigură asistenta juridică ia redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.
(59240)

Restaurant
Construcții civile și industriale 
Distribuție materialo construcții 

Comerț electrocasnice

ANGAJEAZĂ
CONTABIL- CONTABIL- SEF
CONTABILITATE PRIMARA 
CERINȚE:

CERINȚE.
-experiența în domeniu mîn.5 ani;

-cunoștințe minime de -cunoștințe 1T;
contabilitate: •vârsta maximă 45 ani.

- cunoștințe IT; AVANTAJE:
-vârsta maximă 40 ani. -salariu motivant;
AVANTAJE: -condiții de lucru într-o

-salariu motlvant echipă dinamică
ReL Ia Tel 0723/400 636 sau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! vHucnMeoiA RomA/vo

WEBMASTER _________
WEBDESIGNER 
PROGRAMATOR WEB
TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mail: officeOiiim.ro

Site* www.iitn.ro

(56963)

Dâvâ; AI«ea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie)

-‘Cine nu îsi ia viitorul în propriile mâini, nu va 
avea parte de acesta .
European Consulting Group - A.VV.I). -lider

. nt european în domeniul serviciilor financiare, vă 
vine în sprijin cu:
-programe de acumulare de capital pentru copii;
-pensii private facultative;
-acces la fonduri de investiții în străinătate. «
Partenerii noștri:AIG. GENERALI, ALLIANZ-ȚIRIAC, 
WIENER S1ADT1SC HE a
l)E\ A-Bd.22 Decembrie bl.4 parter Tei.0749/597.648

CRICTT
• SERVICII DE CURĂȚENIE 

-A?/ Z4- c -em
/■...-........

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

Tel/Fax:O'254/231552 Mobil:0721/032271 g
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• actor, Deva, 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 
213244,9-16.
• administrator, Hunedoara. 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244,9-16.
• agent comercial. Călan, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• agent comercial. Deva. 1 post, data limită 
17.09. Tel. 213244,9-16.
• agent comercial, Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• agent comercial. Deva. 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• agent comercial, Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244,9-16.
• agent comercial. Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06 Tel. 213244.
• agent comercial, Petrila, 1 post data limită 
31.06 Tel. 213244,9-16
• agent comercial, Petrila, 1 post data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16
• agent contactări și achiziții, Deva, 1 post data 
limită 18.09. Tel. 213244,9-16.

• agent de asigurare, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.06 Tel. 213244,9-16
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Deva, 4 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16.
• agent de pază control acces, ord’me și 
intervenții, Hunedoara, 1 post, data limită 15.09. 
Tel. 213244,9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244,9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 1 post, data limită 31.08., 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 2 posturi, data limită 31.06, 
fără cazier. Tel. 213244,9-16.
• agent de pază in incinte, Călan, 6 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244,9-16.
• agent de pază ordine și intervenții, Lupeni, 1 
post, data limită 2.11, perioadă determinată Tel. 
213244,9-16.
• agent pază în incinte, Călan, 6 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244,9-16.

• agent pază in incinte, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.08., perioadă determinată Tel. 213244, 
9-16.
• agent reclamă publicitară Deva, 2 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244,9-16.

• agent turism, Deva, 1 post, data limită 30.08., 
PC, limba engleză. Tel. 213244,9-16.

• agent vânzări, 1 post, Deva, data limită 25.09., 
permis cat B. Tel. 213244,9-16.

• agent vânzări, Deva, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244,9-16.
• agent vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
10.09. Tel. 213244,9-16.

• agent vânzări, Petrila, 1 post, data limita 31.08. 
Tel. 213244,9-16.

• ajutor ospătar, Hațeg, lpost, data limită 30.08. 
Tel. 213244,9-16.

• ambalator manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.

• ambalator manual, Deva, 10 posturi, data 
limită 11.09. Tel. 213244,9-16.

• ambalator manual. Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• asistent de cercetare, economist în manage
ment, Deva,T post, data limită 10.09. Tel. 213244, 
9-16.
• asistent farmacist, Călan, 1 post, data limită 
31.06 Tel. 213244,9-16

• asistent farmacist Lupeni, 2 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244,9-16.

• asistent medical generalist Călan, 1 post data 
limită 31.0a Tel. 213244,9-16.

• asistent social, Petrila, 2 posturi, data limită 
31.08., perioadă determinată Tel. 213244,9-16.

• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16.

• barman, Călan, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244,9-16.
• barman, Călan, 2 posturi, data limită31.0S. Tel. 
213244.
• barman. Deva, 1 post, data limită 11.09. Tel. 
213244,9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 14.09. Tel.
213244,9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244,9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 16.
• barman, Deva, 4 posturi, data limită 7.09. Tel.
213244.9- 16.
• barman. Deva, 6 posturi, data limită 30.08. Tel.
213244.9- 16.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244,9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244,9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• barman, Hunedoara 2 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244,9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.06 Tel. 213244.
• barman, Lupeni, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244,9-16.
• betonist, Deva, 2 posturi, data limită 2.09., 
perioadă determinată. Tel. 213244,9-16.
• betonist, Hunedoara, 1 post, data limită 15.09., 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.
• bobinator mașini electrice rotative, Petrila, 4 
posturi, data limită 31.08., perioadă determinată. 
Tel. 213244,9-16.
• bobinator mașini electrice rotative, Petroșani,
4 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244,9-16.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244,9-16.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244,9-16.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244,9-16.
• brutar, Călan, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244,9-16.
• brutar, Călan, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244,9-16.
• brutar, Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244,9-16.
• brutar, Hunedoara. 1 post, data limită 30.08., 
perioadă determinată. Tel. 213244,9-16.
• brutar, Orăștie, 1 post, data limită 15.09. Tel. 
213244,9-16.
• brutar, Petrila, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244,9-16.
• brutar, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244,9-16.
• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 16.
• bucătar, Călan, 1 post, data limită 31.08. Tel.
213244.9- 16
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31,06, 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.08. Tel.
213244.9- 16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244,9-16.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244,9-16. '

• bucătar, Hunedoara, 11 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244,9-16.
• bucătar, Orăștie. 2 posturi, data limită 15.09. 
Tel. 213244,9-16.
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244,9-16.
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 18.09. 
Tel. 213244,9-16.

• bucătar, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244,9-16.
• bucătar, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08., 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.

• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 11.09. 
Tel. 213244,9-16.

• cameristă hotei, Deva, 4 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244,9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
14.09. Tel. 213244,9-16.

• cantaragiu, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.09. Tel. 213244,9-16.
• casier, Deva, 1 post, data limită 30.08. .Tel. 
213244,9-16.
• casier-incasator, Lupeni, 1 post, data limită 
1.09. Tel. 213244,9-16.
• casier, Shneria, 1 post, data limită 11.09. Tel. 
213244,9-16.
• casier-trezor, Deva, 5 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244,9-16.

• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 15.09. Tel. 213244,9-16.

• cofetar, Orăștie, 5 posturi, data limită 15.09. 
Tel. 213244,9-16.
• confection) irticole din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.

• co ‘ectioner articole din piele și înlocuitori, 
Deva, 10 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244,9- 
16.
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Hunedoara, 8 posturi, data limită 10.09. Tel. 
213244,9-16.
• dinner articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244,9- 
16.
• confectioner-asamblor articole din textile, 
Brad, 31 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244,9- 
16.
• ctioner-asa ticole din textile, 
Călan, 7 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244,9- 
16.
• .... dir ticole din textile,
Călan, 9 posturi, data limită31.06 Tel. 213244,9- 
16.
• confecționerasamblor articole din textile, 
Deva, 10 posturi, data limită 11.09. Tel. 213244,9- 
16.
• confectioner-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 11 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244,9- 
16.'

• confecționerasamblor articole din textile 
Hunedoara, 1 post, data limită 2.09. Tel. 213244,9- 
16.
• confecționerasamblor articole din textile, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.09. Tel. 
213244,9-16.
• confecționerasamblor articole din textile, 
Hunedoara, 30 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244,9-16.
• confecționerasamblor articole din textile
Hunedoara, 8 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16.
• confecționerasamblor articole din textile, 
Orăștie, 5 posturi, data limită 30.06 Tel. 213244,9- 
16.
• confecționerasamblor articole din textile, 
Petrila, 10 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244,9- 
16.
• confecționerasamblor articole din textile, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 25.09. Tel. 213244, 
9-16.
• confectioner-asamblor articole din textile,
Vulcan, 10 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
9-16.
• confecționerasamblor articole din textile,
Vulcan, 14 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
9-16.
• confecționerasamblor articole din textile, 
Vulcan, 20 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
9-16
• confectioner cablaje auto, Orăștie, 14 posturi, 
data limita 22.09. Tel. 213244,9-16.

• confectioner îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani, 4 posturi, data limită 
31.080. Tel. 213244,9-16.
• confectioner manual în metaloplastie, 
Simeria, 1 post, data limită 10.09. Tel. 213244,9- 
16.
• coafecționer-montator produse lemn, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.008, perioadă 
determinată Tel. 213244,9-16.
• confecționer tricotaje după comandă Hune
doara, 9 posturi, data limită 20.10. Tel. 213244,9- 
16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Deva, 1 post, data limită 17.09. Tel. 213244, 
9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Deva, 1 post, data limită 30.06 Tel. 213244, 
9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244,9-16.
• consilier, expert, Inspector, referent, 
economsit, Hațeg, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244,9-16.
• consilier juridic, Orăștie, 1 post, data limită 
14.09. Tel. 213244,9-16.

• contabil, Hațeg, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244,9-16.
• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16.
• contabil-șef, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16.
• cosmetician, Deva, 1 post, data limită 7.09. Tel. 
213244,9-16.
• cosmetician, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.09, calificare în domeniu. Tel. 213244,9-16.
• croitor, Deva, 5 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244,9-16.

• croitor, Hunedoara, 1 post, data limită 15.09., 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.
• croitor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244,9-16.
• croitor, Lvpenș, 6 posturi, data limită 31.06, 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.
• croitorpentni încălțăminte și articole tehnice, 
Deva, 5 posturi, data limită 31.08, Tel. 213244,9- 
16.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice; 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel; 
213244,9-16.
• croitor, Petroșani, 1 post, data limită 31.06, 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limită 30.09., perioadă determinată 
Tel. 213244,9-16.
• croltor-ștantator piese încălțăminte,// ine-
doara, 3 posturi, data limită 10.09. Tel. 2Fj{“, 9- 
16 'V'
• cusător articole marochinărie, Călan, 10 
posturi, data limită 30.06 Tel. 213244,9-16
• cusător confecțfl industriale din blană 
Orăștie, 5 posturi, data limită 3.09. Tel. 213244,9- 
16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 3 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 30.09, perioadă determinată 
Tel. 213244,9-16
o cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 9 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16

• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 23 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.09, perioadă 
determinată Tel. 213244,9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.06 Tel. 213244,9- 
16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 8 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244,9- 
16
• cusător piese ia încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 12 posturi, data limită 30.08. Tel.
213244.9- 16.
• director atfunct societate comercială Hațeg, 
1 post, data limită 31.10. Tei. 213244.9-16.
• director societate comercială Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.

• director tehnic, Călan, 1 post, data limită 31.06 
Tel. 213244,9-16
• drector tehnic, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.09., pentru service centrale termice. Tel.
213244.9- 16 ’-
• dkpecer, Brad, 4 posturi, data limită30.09. Tel. 
213244,9-16
• dbpecer, Brad, 5 posturi, data limită 30.09. Tet
213244,9-16 ,
• distribuitor presă, Hunedoara, 1 post, d* 

limită 30.09., permis conducere. Tel. 213244,9-»-.
• dn*ist. Hațeg, 2 posturi, data limită 22.09. Tel. 
213244,9-16
• drujbist, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244,9-16
• dulgher, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244,9-16
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244,9-16
• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită 31.08. Tel.
213244.9- 16

• dulgher, Deva, 1 post, data limită 609. Tel.
213244.9- 16. g ■.
• dulgher, Deva, 10 posturi, data limită 7.1 •: t
213244.9- 16
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 
213244,9-16
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244,9-16
• dulgher, Deva, 5 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244,9-16
• dulgher, Deva, 5 posturi, data limită 31.06 Tel. 
213244,9-16
• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16
• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244,9-16
• dulgher, Hațeg, 4 posturi, data limită 3069. Tel. 
213244,9-16
• dulgher, Hunedoara, 2 posturi, data lirtrj 
15.09. Tel. 213244,9-16
• dulgher, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
24.09. Tel. 213244,9-16
• dulgherrestaurator, Lupeni, 1 post, dată 
limită 1.10. Tel. 213244,9-16
• dulgher, Simeria, 15 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

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

tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 
wwwuamsibiu.ro, 

e-mail: rectoriguamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC intre orele 8,00 - 20,00, bl 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

Calculatoare si accesorii 
(51)

TRANSPORT PERSOANE <jg^ Wa&M.
— ■ Italia • Franțai * Spania visa «de McDonalds

Tel. 0254/234717, 
0742/030201,0724/697359

Seurodus
euro dus-înton ■ 15 iile ~

. an riL i

România -

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 In Științe 
Administrative /

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat In Economie și x 

afaceri internaționale I
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat in Marketing |
Participarea nu este condiționată de Încadrarea in muncă și nici de vărstă. 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, In 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candldatilor 11 ae pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute In 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 venit! prin transfer in anul II de studii de la alte instituții de Învățământ superior autoriza te/acredltate sunt scutiți 
ie taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552462. .
* Universitatea „Alma Mater" din 81biu, str. Someșului, nr. 67, 
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/406904; 0740/079838.

(56712)

BKLAM

officeOiiim.ro
http://www.iitn.ro
wwwuamsibiu.ro
rectoriguamsibiu.ro
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GRECIA
THESSALONIKI KATERlNI LARISSA ATENA

INFORMAȚII la tel:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/7-4.87.841

din

Noi aducem 
soarele 

pentru voi!

• dulgher, Vulcan, 1 post, data limită 31.08 Tel.
213244,9-16.

• • dulgher, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244,9-16

• economist-șef, Petrila, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• electrician auto, Deva, 1 post, data limită 30.08 
Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 2 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244,9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Deva, 1 
post, data limită 1.09. Tel. 213244,9-16.

■ • electrician de întreținere și reparați i, Hațeg, 2
> posturi, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 3 
posturi, data limită 29.09. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 10.09. Tel. 213244,9- 
16.

’ • electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 5 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244,9- 
16.
• electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 
1 post, data limită 1.09. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Petrila, 1 
post, data limită 10.09. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Petrila, 1 
post, data limită 31.08, calificare. Tel. 213244,9- 

16.
• electrician de întreținere și reparații, Petrila, 1 
post, data limită 31.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244,9-16
• electrician echipamente electrice, Deva, 1 
post, data limită 7.09. Tel. 213244,9-16.

• electrician echipamente electrice, Petrila, 1 
post, data limită 31.08 Tel. 213244,9-16

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

(42648

• electrician echipamente electrice, Vulcan, 2 
posturi, data limită 31.08 perioadă determinată 
Tel. 213244,9-16
• electrician în construcții, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.09. Tel. 213244,9-16.

• electrician montări și reparații aparatură elec
trică de protecție, Petrila, 2 posturi, bărbați, data 
limită 31.08 perioadă determinată. Tel. 213244, 
946.
• electromecanic auto, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• facturist. Petroșani, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244,9-16.
• faianțar, Deva, 1 post, data limită 15.09. Tel.
213244,9-16.
• faianțar, Deva, 3 posturi, data limită 30.08 Tel.
213244,9-16.
• faianțar, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.11. Tel.
213244,9-16.
• faianțar, Orăștie, 2 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244.

• faianțar, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244,9-16.
• femeie de serviciu, Deva, 1 post, data limită 
11.09. Tel. 213244,9-16.
• femeie de serviciu, Deva, 1 post, data limită 
7.09. Tel. 213244,9-16.
• femeie de serviciu, Deva, 20 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244,9-16
• femeie de serviciu, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244,9-16.
• femele de serviciu, Orăștie, 1 post, data limită 
15.09. Tel. 213244,9-16.
• fierar-betonist, Călan, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244,9-16.
• fierar-betonist, Deva, 1 post, data limită 15.09. 
Tel. 213244,9-16.

• fierar-betonist Deva, 4 posturi, data limită 
2.09., perioadă determinată. Tel. 213244,9-16.
• finisor codeți, Hațeg, 3 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244,9-16.
• finisor fire de mătase naturală, Călan, 4 
posturi, data limită 30.08. Tel. 213244,9-16.
• florar-decorator, Deva, 2 posturi, data limită 
21.09, permis conducere. Tel. 213244,9-16.
• forjor mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• frezor universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244,9-16.
• funcționar administrativ, Petrila, 1 post data 
limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data limită
10.10. persoane cu handicap. Tel. 213244,9-16.
• gaterist la bușteni, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• gaterist la tăiat bușteni, Orăștie, 1 post data 
limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• gestionar depozit Deva, 1 post, data limită 
16.09. Tel. 213244,9-16.
• gestionar depozit. Deva, 1 post, data limită 
25.09. Tel. 213244,9-16.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244,9-16.
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• gestionar depozit Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. 'Tel. 213244,9-16.

• gestionar depozit Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.09. Tel. 213244,9-16.
• gestionar depozit, Petrila, 1 post, data limită
31.08. Tel. 213244,9-16. “

• inginer automatist Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• inginer construcții civile, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 10.09. Tel. 213244,9-16.
• inginer construcții civile, industriale, Brad, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• inginer construcții civile, industriale, Hațeg, 1 
post data limită30.08. Tel. 213244,9-16.
• inginer construcții civile, industriale, Hațeg, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• inginer construcții civile, industriale, Vulcan, 
3 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244,9-16.

• inginer constructor instalații, Călan, 2 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• inginer constructor instalații, Vulcan, 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• inginer geolog, Brad, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244,9-16.
• inginer industria alimentară, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• inginer instalații pentru construcții, Orăștie, 2 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• inginer mecanic, Deva. 1 post, data limită 
18.09. Tel. 213244,9-16.
• inginer rețele electrice, Vulcan, 1 post, data 
limita 31.08. tel. 213244,9-16.

• inginer topograf, Vulcan, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• inspector asigurări, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• inspector de specialitate administrația 
publică, Lupeni, 2 posturi, data limită 1.10. Tel.
213244,9-16.  -
• inspector resurse umane, Hațeg, 1 post, data 
limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• inspector resurse umane. Hunedoara, 1 post 
data limită 30.08 Tel. 213244,9-16.
• inspector resurse umane, Petrila, 1 post data 
limită31.08. Tel. 213244,9-16.
• instalator apă, canal, Deva, 1 post, data limită 
1.09. Tel. 213244,9-16.
• instalator apă, canal. Deva, 1 post data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.062007. Tel. 213244,9-16.
• hstalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• instalator apă, canal Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244.
• instalator încălzire centrală și gaze, Deva, 1 
post, data limită 25.09. Tel. 213244,9-16.
• instalator 'încălzire centrală și gaze, Hațeg, 1 
post data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• instalator încălzire centrală și gaze, Hune
doara, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• instalator încălzire centrală și gaze, Petrila, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244,9-16.
• instalator incălzire centrală și gaze, Vulcan, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• instalator instalații tehnico-sanitare, Vulcan,
1 post, data limită 31.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244,9-16.
• instalator ventilare și condiționare apă, Hune
doara, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.

• instructor schi, călărie, golf, tenis, Lupeni, 3 
posturi, data limită 15.09. Tel. 213244,9-16.
• ipsosar, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244,9-16.
• îngrijitor animale, Deva, 1 post, data limită 
15.09., persoane cu handicap. Tel. 213244,9-16.
• îngrijitor clădiri, Brad, 9 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• ingriător clădiri, Deva 1 post, data limită 3.09. 
Tel. 213244,9-16.
• îngrijitor clădiri, Deva, 5 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244,9-16.
• îngrijitor clădiri, Lupeni, 1 post, data limită 
31.08, perioadă determinată. Tel. 213244,9-16.
• jurisconsult, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16.
• laborant chimist, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș ante, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hațeg, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 5 posturi, data limită
1.10. Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.

• lăcătuș mecanic de întreținere, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 10.09., perioadă determinată. 
Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere, Petroșani, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 1 post, data limită 
18.09. Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 8 posturi, data limită 
29.09. Tel. 213244,9-16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244,9-16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244,9-16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 24.09, perioadă determinată. Tel. 213244, 
9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244,9-16.

• lăcătuș mecanic, Petroșani, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16
• lăcătuș mecanic, Simeria, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.

• lăcătuș-montator pentru utilaje industriale, 
Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
9-16.
• lăcătuș-montator, Petrila» 1 post, data limită 
10.09. Tel. 213244,9-16.

• lăcătuș-montator, Petrila, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.

• lăcătuș-montator. Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244,9-16.

• lăcătuș-montator, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244,9-16

• legător de sarcină Deva, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.

• lucrător comercial, Deva, 1 post, dată limită 
15.09. Tel. 213244,9-16.

• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.

• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.09. Tel. 213244,9-16.

• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244,9-16.

• lucrător comerțial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.09., permis conducere cat B. Tel. 213244, 
9-16.

• lucrător comercial, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 25.09. Tel. 213244,9-16.

• lucrător comercial, Lupeni, 6 posturi, data 
limită 25.10. Tel. 213244,9-16.

• lucrător comercial, Petroșani, 1 post, data 
limită 30.08 Tel. 213244,9-16.

• lucrător comercial, Simeria, 1 post, data limită 
11.09. Tel. 213244,9-16.

• lucrător la prelucrarea peștelui, Hațeg, 17 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.

• lucrător pensiune turistică, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 18.09. Tel. 213244,9-16.

• macaragiu, Brad, 1 post, data limită 1.10., 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.

• macaragiu, Deva, 2 posturi, data limită 2.09., 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.

• macaragiu, Deva, 2 posturi, data limită 31.08 
Tel. 213244,9-16.

• macaragiu, Hațeg, 4 posturi, data limită 29.09. 
Tel. 213244,9-16

• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10.
Tel. 213244,9-16.

• magaziner, Călan, 1 post, data limită31.08. Tel.
213244,9-16.

• maistru construcții civile, industriale, Călan, 2 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.9-16.

• maistru construcții civile, industriale, Deva, 1 
post data limită 25.09. Tel. 213244,9-16.

• maistru industria alimentară Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.

• maistru industria materialelor de construcții, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 10.09. Tel.
213244,9-16.

• maistru mecanic auto, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.

• manipulări mărfuri, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.08., perioadă determinată Tel. 213244, 
9-16
• manipulări mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244,9-16.

• manipulări mărfuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244,9-16.

• manipulări mărfuri, Hunedoara, 1 post data 
limită 30.09. Tel.213244,9-16.

• manipulări mărfuri, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.09. Tel. 213244,9-16

• mantprăant mărfuri, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244,9-16.

• manipulări mărfuri, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244,9-16.

• manipulări mărfuri, Orăștie, data limită 1.09., 
persoane cu handicap. Tel. 213244,9-16.
• maripriari mărfuri, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244,9-16.

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. 
țxttfsu ■

Spre deosebire tie 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 
riopnale. în loc de una-dcniă.

Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, 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 produsului

Produsul Polt’^Mix poate fi administrat și 
fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardio
vasculare. Nu are efecte nocive,, sau efecte 
secundare, poate fi administrat și de către persoane 
care suferă de diabet, hipertensiune, sau se afla 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 intrebuințeliză pe 
lângă un mod de viață sănătos, paralei cu consumul 
de alimente. Compușii cei mai importanți ai 
tabletelor Sunt: usturoiul, praful de fasole verde, 
urzica, țclina, orzul verde, uleiul din semințe de 
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 în
acest fel efectul dorit se ta manifesta în termen de două luni. Tabletele se vor administra 
dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil cu apă minerală tară acid carbonic. O cutie 
conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.

Are 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 silul oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de 
telefon 03 66-1033 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) i taxe poștale.

Căutăm distribuitori! Telefon: 0742-14 1072,0742-14 1071.

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

Comemorări (76)

Cu aceeași durere, lacrimi și flori comemorăm astăzi 4 ani de la plecarea în veșnicie a dragului nostru fiu,
ing. GELU SIMION SIMOC

Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în împărăția Lui.

Părinții

Oferte locuri de muncă (74)

• SC TOTALITARIS SRL Deva angajează șoferi 
profesioniști (pentru TIR) și manipulanți pentru 
depozitele din Deva. CV la fax 0254/222344 sau la 
sediul firmei din DN7 (vizavi de OMV). (s^»

• Firmă distribuție papetărie angajează agenți 
vânzări și dispecer mărfuri. CV la tel./fax 
0254/230899. (13/23.08)

• mașinist la mașini pentru terasamente, 4 
posturi, data limită 3.09. Tel. 213244,9-16.

• mașinist la mașini pentru terasamente, Deva, 
1 post, data limită 15.09. Tel. 213244,9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hațeg, 
4 posturi, data limită 29.09. Tel. 213244,9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Lupeni, 1 post, data limită 30.08. Tel. 213244,9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Orăștie, 1 post, data limită 15.09. Tel. 213244,9-16.

• mașinist pentru prefabricate din beton, Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.09., perioadă 
determinată. Tel. 213244,9-16.

• mecanic agricol, Brad, 1 post, data limită 2.09. 
Tel. 213244,9-16.
• mecanic agricol. Brad, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• mecanic agricol, Deva, 1 post, data limită 1.09. 
Tel. 213244,9-16

Pote-Mix - puterea bărbăției

(7/25.08)

• mecanic agricol, Deva, 2 posturi, data limită 
15.09., școală profesională Tel. 213244,9-16
• mecanic agricol, Deva, 2 posturi, data limită 
7.09. Tel. 213244,9-16.
• mecanic agricol. Hațeg, 2 posturi, data limită 
29.09. Tel. 213244,9-16.
• mecanic agricol, Hațeg, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• mecanic agricol, Hunedoara, 1 post, data 
limită 24.09. Tel. 213244,9-16.
• mecanic agricol, Orăștie, 1 post, data limită 
31.12. Tel. 213244,9-16.
• mecanic agricol, Petrila, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• mecanic întreținere și reparații mașini, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244,9- 
16.
• mecanic întreținere și reparații mașini, Si
meria, 1 post, data limita 31.08. Tel. 213244,9-16

RECLAME
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• Copii-vedete. Jasmine, fetița lui Virgil lanțu, s-a îndrăgostit de Aris Melkior, fiul Andreei Esca, în timpul unei ședințe foto pentru numărul din septembrie al revistei The ONE, care apare pe piață pe 28 august. Deși timidă la prima vedere, Jasmine a fost entuziasmată când a aflat că trebuie să-l pupe pe Aris pentru poză și a repetat de nenumărate ori gestul pentru a fi imortalizat în cea mai reușită ipostază. (MF)
• Ziariști eliberați. Cei doi ziariști de la Fox News răpiți în Gaza în data de 14 august au fost eliberați duminică, au anunțat un oficial palestinian și un reprezentant al canalului de televiziune american. Steve Centanni, de naționalitate americană, și Olaf Wiig, cameraman de origine neozeelandeză, au fost răpiți în centrul orașului Gaza de persoane înarmate care le-au interceptat mașina cu care circulau. (MF)

Elton John trece la hip-hop

Campion la 
aruncat mobilulSavonlinna (MF) - Un finlandez a câștigat medalia de aur la campionatul mondial de aruncat telefonul mobil, competiție care s-a derulat în orașul finlandez Savonlinna. Competiția de aruncat telefonul mobil, inițial un eveniment care se derula pe plan local, într-un orășel finlandez din apropierea graniței cu Rusia, a ajuns la a șaptea ediție și a atras anul acesta circa 100 de con- curenți din țări precum Canada, Belgia și Rusia. Anul acesta, medalia de aur pentru aruncat telefonul mobil a revenit finlandezului Lassi Etelat- alo, care a aruncat un telefon marca Nokia la o distanță de 89 de metri, înrcadrul evenimentului, telefonul olandezului Elie Rugthoven a aterizat în afara ariei de concurs, însă acesta a câștigat medalia de argint pentru că a reușit să impresioneze juriul.

Hara, 
„Interetni 
ka"
Sfcfișaara JVIF) - Trupa 
Hara a cântat în pre
mieră, la festivalul Pro- 
Etnica din Cetatea 
Medievală a Sighișoa- 
rei, mai multe melodii 
care vor face parte din 
albumul „Interetnika", 
ce va fi lansat în toam
nă și va cuprinde zece 
piese rock cu inspirație 
din folclorul minorită
ților naționale. „Ne-am 
gândit să dezvoltăm 
un proiect de divertis
ment cultural prin care 
încercăm universali
zarea melosului româ
nesc", a declarat Flav
ius Buzilă. El susține că 
există dovezi arheolog
ice care atestă așeza
rea unor triburi celtice 
în unele zone din 
Maramureș, iar din 
punct de vedere muzi
cal aduce ca argu
ment folosirea atât în 
foldorul celtic, cât și în 
cel maramureșean a 
acelorași tipuri de in
strumente: cetera, 
vioară și tobă.

■ Singura experiență în 
domeniul hip-hop a lui 
Elton a fost până acum 
un duet cu Eminem.Londra (MF) - Elton John vrea să înregistreze un album hip-hop și speră să colaboreze la realizarea lui cu vedete ale genului precum Dr Dre, Snoop Dogg și Kanye West, transmite BBC News Online. „Vreau să îmi transpun muzica pe ritmuri hip-hop. S-ar putea să fie un dezastru, s-ar putea să fie fantastic, însă nu voi ști până nu încerc”, a declarat cântărețul, al cărui nou album - „The Captain and the Kid” - va ieși pe piață luna viitoare. „Vreau să colaborez cu Pharrell, Timbaland, Snoop, Kanye, Eminem și să văd ce o să iasă”, a declarat Elton John. Cântărețul a precizat că nu a vorbit încă cu Dr Dre în legătură cu acest proiect. De-a lungul carierei sale, Elton
Lansarea navetei Atlantis, 
amânată din cauza fulgerelorCape Canaveral (MF) - Un fulger care a ajuns în apropierea rampei de lansare a navetei Atlantis a determinat Nașa să amâne cu 24 de ore decolarea navetei, care ar fi trebuit să aibă loc în cursul zilei de duminică. Nașa a luat decizia amânării lansării pentru a putea verifica buna funcționare a sistemelor de lansare și a celor de zbor. „Pentru moment nu avem suficiente date pentru a evalua corect impactul fulgerului”, a declarat LeRoy Cain, responsabil cu operațiunile de
Fotbaliștii păstrează

Cei trei pui de leu s-au născut în urmă cu câteva săptămâni într-o grădină zoologică din Germania și cu greu au fost convinși să stea în fața aparatului de fotografiat.
(Foto: EPA)

■ Celulele stern pot fi 
folosite pentru regener
area organelor și țesu
turilor afectate.Londra (MF) - Fotbaliști din campionatul Angliei au recurs la prelevarea de celule stern din sângele de la cordoanele ombilicale ale copiilor lor nou-născuți cu scopul folosirii ulterioare a acestora ca potențial tratament pentru propriile lor accidentări.Astfel, unii jucători au decis ca celulele prelevate din cordonul ombilical să fie conservate și avute în vedere ca
Ziarist, judecat pentru spionaj

Machiaj ca la HollywoodBucurești (MF) - Un nou număr al revistei „Ce se întâmplă, doctore?” va putea fi cumpărat începând de marți, împreună cu ghidul de make-up pe DVD „Pași simpli pentru un machiaj perfect”, care dezvăluie secretele machiajului celor mai cunoscute actrițe de la Hollywood. Specialiștii în machiaj care se ocupă de imaginea unor actrițe precum Salma Hayek, Cameron Diaz, Meg Ryan, Cindy Crawford, Lucy Liu, Tyra Banks, Alicia Silverstone, Lara Flynn, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Jennifer Love Hewitt, Eva Longoria, Carmen Electra, Naomi Watts, Kim Cattrall și Julianne Moore și-au dezvăluit de curând secretele meseriei într-un ghid de makeup pe DVD: „Pași simpli pentru un machiaj perfect”. Ghidul este realizat de cei mai cunoscuți specialiști în arta machiajului - Karen Kawahara, Joanna Schlip și Lutz Wesemann.

■ Un ziarist al National 
Geographic a fost jude
cat pentru spionaj în 
Sudan.Khartoum (MF) - Un ziarist american care scrie pentru revista National Geographic a compărut în fața unui tribunal din Darfur, sâmbătă, fiind acuzat de spionaj și intrare ilegală pe teritoriul sudanez, a anunțat avocatul jurnalistului.Paul Salopek, care scrie pentru revista National Geo

Elton John (Foto: EPA)John a lansat mai multe melodii de succes, cum ar fi „Rocket Man” și balada „Candle in the Wind”. în plus, el a compus muzica pentru mai multe filme și musicaluri. Singura lui experiență în domeniul hip-hop a fost până acum un duet cu Eminem, la premiile Grammy din 2001. Eminem a fost cel care a re- mixat melodia „Ghetto Gospel” a lui Tupac Shakur, adăugând o parte dintr-o melodie a lui Elton John din anii 1970. Melodia a stat trei săptămâni pe primul loc în topurile britanice.
pregătire a lansării. El a adăugat că naveta nu a fost atinsă de fulger. Pentru moment, lansarea navetei este prevăzută să aibă loc luni, la ora 20.04 GMT, de la Centrul Spațial Kennedy din apropiere de Cape Canaveral (Florida). Pentru luni, prognoza meteorologică este mai bună, existând numai circa 20 la sută șanse ca vremea să împiedice lansarea, a declarat Kaleb Nordgren, meteorolog Nașa, care a reamintit că furtunile sunt extrem de frecvente în Florida în cursul verii.

Thiery Henryposibil tratament pentru problemele la ligamente și cartilaje. Celulele stem pot fi folosite pentru regenerarea organelor și țesuturilor afec- 
graphic și pentru Chicago Tribune, a fost arestat în urmă cu o săptămână pentru că a traversat frontiera sudaneză în regiunea Darfur, în zona de graniță cu Ciadul. „El a obținut o amânare de două săptămâni pentru ca noi să putem pregăti o strategie de apărare”, a declarat Mohamed Khalil, avocatul lui Salopek.„Atmosfera de la tribunal a fost foarte bună”, a mai spus el, fără a menționa acuzațiile exacte formulate pe numele lui Salopek. Cu toate acestea,

să danseze și să asculte muzică.
Larisa Născută in zodia Rac, îi

(Foto: EPA)tate. Fotbalistul echipei Arsenal Londra, Thierry Henry, a conservat celulele stem, însă numai pentru ca acestea să îi fie de folos, dacă va fi 
surse americane au declarat că ziaristul a fost acuzat de spionaj și de intrare ilegală pe teritoriul Sudanului. Salopek, care a renunțat o perioadă să scrie pentru Tribune ca să realizeze materiale pentru National Geographic, a câștigat două premii Pulitzer pentru articolele publicate ca reporter al Tribune. în prima parte a conflictului de la Darfur, autoritățile sudaneze au interzis deplasarea în regiune a ziariștilor străini și au cenzurat materialele din presa națională referitoare la conflict. 

nevoie, copilului său. „Am decis să conservăm celulele stem ale copilului nostru în scopuri terapeutice, atât pentru copil cât și, dacă va fi posibil, pentru mine.Ca fotbalist, te poți accidenta și acest lucru ar putea însemna sfârșitul carierei, astfel că este logic să dorești să ai celulele stem - dacă vreți un set pentru reparații - la îndemână”, a afirmat un jucător din Premier League, citat sub acoperirea anonimatului, în ultimii cinci ani, peste 11.000 de părinți au plătit până la 1.500 de lire sterline pentru conservarea celulelor stem ale copiilor lor.

Două femei de origine nepaleză, în timpul unui ritual închinat zeului Shiva, în apropierea templului Pashupati, din Kathmandu, Nepal.
(Foto: EPA)


