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Cerul va fi temporar noros. îngroziți de cum circulăm

Atracție la Hațeg. Una din atracțiile din 
orașul Hațeg este fântâna arteziană cu 
jocuri de lumini construită în parcul din 
centrul orașului. (Foto: T. Mânu)

Deva (M.S.) - Cetățenii stră
ini care traversează județul 
Hunedoara, de la Zam la Orăș- 
tie, sau cei care trec spre Pe-

■ Străinii sunt speriați 
de felul în care se cir
culă pe drumurile 
noastre.

Un grav accident de circulație 
a avut loc ieri după-amiază, pe 
DN 76, între localitățile Căinelu 
de Jos și Fornădia. O persoană 
și-a pierdut viața, iar alte două 
au fost grav rănite. Principalele 
cauze au fost neadaptarea 
vitezei la condițiile de carosabil 
umed și trafic aglomerat, /p.3.

(Foto: T. Mânu)

De vorbă cu ziariștii
Vrei să construiești un dialog liber, pe o 

temă aleasă de tine? Redactorii cotidianu
lui Cuvântul Liber îți stau la 

PI1VÂNT1U dispoziție! Te așteptăm joi, 31 
august, între orele 10:00 și 
11:00, la sediul redacției.

Pentru că ne pasă de ceea ce se petrece 
în jurul nostru!

Se fură iarăși în combinat

Accident cu șase victime
Livadia (M.T.) - Conducătorii a două auto

turisme și pasagerii au fost grav răniți intr- 
un accident de circulație petrecut pe D.N. 66, 
în afara localității Livadia. Conducătorul au
toturismului Dacia 1310, Constantin B., de 47 
de ani, din Petroșani, nu a păstrat distanța 
corespunzătoare față de autoturismul din 
față, iar pentru a evita impactul a virat pe 
contrasens tamponându-se frontal cu autotu
rismul marca VW Golf, condus regulamen
tar de Daniela I., de 28 de ani, din Petroșani.
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■ Șapte persoane au 
fost prinse de jandarmi 
în timp ce încercau să 
fure 1,5 tone material 
feros.

Hunedoara (M.T.) - în urma 
unei acțiuni desfășurate pe 
platforma siderurgică din

* au parte Ș1 de expe- 

riențe neplăcute după ce lo
vesc cu mașinile în gropi sau 
porțiuni neterminate de drum. 
Directorul filialei ACR Hune- 
doara-Deva, loan Dumitru Șta- 
ier, afirmă că, în medie, an- 
gajații clubului simt nevoiți să 
remorcheze între șase și zece 
mașini ale străinilor care

Hunedoara, jandarmii au 
prins la furat de fier șapte 
persoane. Maria S., de 35 de 
ani, Doina S., de 58 de ani, 
Petru A., de 33 de ani, Ileana 
S., de 32 de ani, C.R., de 17 
ani, și Ecaterina S., de 49 de 
ani, care au încercat să 
părăsească platforma siderur
gică cu mai mult de o tonă de 
fier vechi, cantitate pe care ar 

rămân în pană pe drumurile 
naționale din județ. „Străinii 
sunt îngroziți de felul în care 
se circulă. Lovesc cu mașinile 
în gropi și astfel au loc acci
dente sau defecțiuni ale 
mașinilor”, a declarat direc
torul ACR Deva. Pe de altă 
parte, șeful Secției Drumuri 
Naționale (SDN) Deva, Gheor- 

fi câștigat peste nouă mii de 
lei. De asemenea, jandarmii 1- 
au prins pe Gabriel M., de 19 
ani, care a reușit să fure 
aproximativ 75 de kilograme 
de cupru. Prejudiciul a fost 
recuperat și predat societății 
păgubite. Au fost constatate 
21 de contravenții, iar va
loarea amenzilor a fost de 
5.480 lei. 

ghe Brânzan, susține că starea 
carosabilului este bună, în 
condițiile în care 20.000 de ma
șini parcurg traseul Zam-Orăș- 
tie, într-o singură zi. „La acest 
trafic, este suficient să fie câți
va șoferi neatenți, care pot să 
aibă apoi probleme. Iar capca
nele de pe drum sunt semna
lizate”, afirma Brânzan / p.3.

Garda de (Mediu 
contraataca

Deva (A.S.) - Ca replică 
la acuzațiile aduse de șefa 
Agenției de mediu Hune
doara, comisarul șef al 
Gărzii de Mediu dezvă
luie anomaliile acordării 
autorizației de mediu 
pentru firma Șlag Pro
cessing Service, /p.6.

Sănătate fără compromisConcedieri
Aproximativ 10.400 de salariați din 18 societăți 
subordonate Ministerului Economiei și Comerțului 
£M£C) vor fi concediați in acest an, cele mai multe 
y^Sturi urmând să fie reduse în unitățile miniere.

■ Pacienții care nu au 
asigurările de sănătate 
plătite își plătesc deja 
spitalizarea.

Deva (I.J.) - Casa de Sănă
tate Hunedoara va deconta 
spitalelor pachetul minimal de 
servicii, iar acesta se referă 
doar la serviciile de urgențe. 
„Se spune că bolnavii fără asi
gurare medicală vor fi dați 
afară din spitale. Este total 
greșit. Ei vor fi tratați în func
ție de diagnostic, iar la exter
nare vor primi factura cu cos
turile spitalizării și taxele

hoteliere”, declară Ovidiu Bîn- 
dea, purtător de cuvânt al 
CJAS. Taxele de spitalizare nu 
vor fi aceleași cu cele decon
tate de Casă, însă se apropie 
de acestea. Decontul se face în 
funcție de spital, de dotarea 
acestuia, de boala tratată și de 
aparatura medicală folosită. 
Pe un caz mediu ponderat ta
xele unui pacient care nu are 
asigurările de sănătate pot 
ajunge la peste 1000 de lei. 
Pentru a dobândi calitatea de 
asigurat o persoană are obli
gația să plătească asigurările 
de sănătate pe o perioadă mi
nimă de 5 ani. /p.5.

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, după 
ședința CSAT, că România nu se va implica militar în 
Liban, urmând să participe la eforturile de reconstrucție 
a infrastructurii, /p.2. (Foto: t. Mânu)
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• Numiri. Stejărel Olaru, consilier personal 
al premierului, a fost numit în funcția de 
consilier de stat în cadrul Cancelariei primu- 
lui-ministru, urmând să fie și reprezentant al 
Guvernului în Comunitatea Națională de 
Informații (CNI). Consilierul de stat Marius 
Oprea a fost numit la rândul său în funcția 
de consilier personal în cadrul Cancelariei 
premierului.

Nu trimitem trupe în Liban

Annan în turneu
Cairo (MF) - Secreta

rul general al ONU, Kofi 
Annan, a început, ieri, 
un turneu în Orientul 
Mijlociu, care va cuprin
de, în special Libanul, 
Egiptul, Iordania și Si
ria. El a ajuns, ieri, la 
Beirut, unde va exami
na împreună cu oficialii 
libanezi proiectul dislo
cării forței internaționa
le și securizarea frontie
rei cu Siria, urmând ca 
azi să se deplaseze la 
Cairo, pentru o întâlnire 
cu președintele Hosni 
Mubarak. Annan va vi
zita mâine Iordania, un
de se va întâlni cu rege
le Abdallah al II-lea, du
pă care se va deplasa la 
Damasc, ambele vizite 
având pe agendă dezba
terea situației din regiu
ne. Secretarul general al 
ONU se va deplasa și în 
Israel, Qatar, Turcia și
Arabia Saudită, dar și

Kofi Annan (Foto: EPA)

Jacques Chirac
(Foto: EPA)

Face apel 
la Cvartet
Paris (MF) - Președin
tele francez, Jacques 
Chirac, a făcut apel, 
ieri, la o reuniune ra
pidă a Cvartetului 
(SUA, Rusia, UE și 
ONU) pentru relansa
rea procesului diplo
matic între israelieni 
și palestinieni, aflat în 
prezent în impas. Re
iterând dreptul Israe
lului la securitate și 
cel al palestinienilor 
la un stat în interiorul 
unor granițe sigure și 
viabile, Chirac a subli
niat că „realizarea 
drepturilor legitime 
ale palestinienilor nu 
se va justifica nici 
prin negarea intolera
bilă a existenței sta
tului Israel, nici prin 
recurgerea la tero
rism. In aceste con
diții, se impune o re
lansare imediată a 
procesului diplomatic 
și o reuniune rapidă 
a Cvartetului".

H CSAT a decis că deo
camdată nu se impune 
ca România să participe 
cu trupe la FINUL.

București (MF) - CSAT a 
decis, ieri, că deocamdată nu 
se impune ca România să par
ticipe cu trupe la FINUL - for
ța de menținere a păcii în Li
ban - urmând ca situația să 
fie reanalizată doar dacă va e- 
xista o solicitare expresă a- 
dresată autorităților române.

Președintele Traian Băses- 
cu a precizat, după ședința 
CSAT, că România nu se va

Președintele Traian Băsescu
(Foto: EPA)

implica cu forțe militare, ur
mând să participe la eforturi
le de reconstrucție a infra

structurii.
Șeful statului a apreciat că, 

până acum, România și-a fă
cut datoria față de comunita
tea internațională, prin parti
ciparea la misiunile din Bal
cani, Afganistan și Irak.
în funcție de solicitări

Președintele Băsescu a pre
cizat că România rămâne dis
ponibilă ca, în situația în care 
vor fi solicitări exprese adre
sate autorităților de la Bucu
rești, să analizeze cererile și 
să pună la dispoziție forțe, în 
măsura resurselor financiare 
și umane disponibile.

Traian Băsescu a apreciat 
Că decizia CSAT „corespunde 
realităților României de as
tăzi”.

Potrivit unor surse oficiale, 
la ședința CSAT, șeful statu
lui a ascultat întâi puncte , 
de vedere ale celor prezenți, 
miniștrii Apărării, Afacerilor 
Externe, Justiției și Economi
ei apreciind că, în acest mo
ment, nu este cazul ca Româ
nia să trimită trupe în sudul 
Libanului. în cadrul ședinței, 
s-a discutat ca, dacă va fi pri
mită o solicitare expresă, Ro
mânia să participe la FINUL 
în special cu logistică.

C.V. Tudor: „îl arunc 
pe Dinescu pe geam"

Senatul României în 
sesiune extraordinară

București (MF) - Senatul se întrunește 
azi, în sesiune extraordinară, pentru a dis
cuta proiectele de lege care constituie prio
ritate de integrare, printre acestea numă- 
rându-se proiectul de lege privind societă
țile comerciale și proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea Curții de Con
turi.

Președintele Senatului Nicolae Văcăroiu 
declara, în urmă cu o săptămână, că pe or
dinea de zi a sesiunii extraordinare, care 
se vn încheia joi, vor fi alte 15 proiecte de 
lege care au termen de aprobare tacită până 
în 4 septembrie 2006.

Luni, 4 septembrie, va începe sesiunea 
ordinară a Senatului, în care parlamentarii 
vor avea de dezbătut 335 proiecte de lege, 
dintre care 245 sunt propuneri legislative 
ale senatorilor și deputaților.

H El amenință că va mer
ge cu 10.000 de oameni 
la CNSAS pentru a-l arun
ca pe Dinescu pe geam.

București (MF) - Președin
tele PRM, Corneliu Vadim 
Tudor, amenință că, dacă va 
fi chemat la CNSAS pentru a 
fi audiat, va veni însoțit de 
10.000 de oameni pentru a-l 
arunca pe Mircea Dinescu pe 
geam și susține că în spatele 
atacului la adresa sa s-ar afla 
președintele Traian Băsescu.

„Mă duc în frunte cu 10.000 
de oameni și îl arunc pe Di
nescu pe geam”, a declarat, 
ieri, Vadim Tudor, arătînd că 
vorbește foarte serios și că nu 
îi este greu să aducă, la 
CNSAS, 100 de autocare cu 
oameni din toată țara.
„Lucrat” de Băsescu

Vadim Tudor susține că în 
spatele atacului la adresa sa, 
declanșat prin declarațiile de

putatului PIN Lavinia Șandru 
și ale lui Mircea Dinescu, s- 
ar afla președintele Traian 
Băsescu.

Vicepreședintele PIN Lavi
nia Șandru a declarat, dumi
nică, într-o conferință de pre
să, că liderul PRM, Corneliu 
Vadim Tudor, a făcut poliție 
politică, prezentând în acest 
sens un document semnat de 
șeful direcției întâi a Securi
tății, generalul maior Bordea 
Aron, care vorbește despre o 
întâlnire cu CV Tudor și cu 
un pictor din acea perioadă, 
Mihai Bandac, din documente 
reieșind că „Vădim nu a făcut 
altceva decât poliție politică”.

Mircea Dinescu, membru al 
Colegiului CNSAS, a declarat, 
duminică, că SIE a trimis 
date noi despre Corneliu 
Vadim Tudor, al cărui caz tre
buie rediscutat, iar liderul 
PRM trebuie audiat, verdictul 
dat de vechiul Colegiu fiind 
afectat de viciu de procedură, 
senatorul nefiind audiat.

Vicepreședintele Senatului, C.V. Tudor (Foto: epa)

tate comise to orașele irakiene Bagdad, Kir- 
kuk (nord) și Basm (sud), la o zi după reu
niunea liderilor comunităților irakiene pri
vind planul de reconciliere națională.

(Foto: EPA)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Șeful diplomației ungare, Kinga Goncz, și Răzvan Ungureanu
(Foto: EPA)

întâlnire româno-maghiară
B A doua ședință comu
nă a Guvernelor român 
și ungar, preconizată a 
avea loc în noiembrie.

București (MF) - Miniștrii 
de Externe ai României și Un
gariei, Mihai Ungureanu și 
Kinga Goncz, au discutat, 
ieri, la București, despre cea 
de-a doua ședință comună a 
Guvernelor român și ungar, 
preconizată a avea loc în 
noiembrie.

Potrivit șefului diplomației 
ungare, echipele tehnice de la 
Budapesta încearcă să pregă
tească o agendă foarte concre
tă, care să determine niște 
rezultate clare.
Despre piața muncii

Discuțiile dintre cei doi mi
niștri au vizat teme de interes 
pentru ambele țări, unele din
tre ele urmând să primească

răspuns cel mai probabil la 
această ședință comună p 
celor două guverne.

Unul dintre subiecte este 
cel al deschiderii pieței mun
cii ungare pentru români, a 
declarat Ungureanu.

La rândul său, șeful diplo
mației ungare, Kinga Goncz, 
a precizat că Ministerul Mun
cii și Afacerilor Sociale face 
studii de impact, prin urmare 
nu a fost luată nici o decizie 
în legătură cu acest lucru. <

Membrii Guvernelor Româ
niei și Ungariei s-au întâlnit, 
în octombrie, într-o ședință 
comună organizată la Bucu
rești, pentru a aproba o serie 
de proiecte de colaborare bila
terală în domeniile infrastruc
turii, protecției mediului, în
vățământului, minorităților și 
culturii. La momentul respec
tiv, ei au anunțat o viitoare 
ședință comună, în 2006, la 
Budapesta.

Atacuri cu bombă în Turcia
■ Zeci de răniți în 
urma unor atentate ce 
au avut loc în mai mul
te localități din Turcia.

Istanbul (MF) - Patru 
bombe au explodat, în noap
tea de duminică spre luni, 
în Turcia, provocând răni
rea a cel puțin 27 de persoa
ne, dintre care zece de na
ționalitate britanică, rela
tează Reuters.

Zece britanici și 11 turci 
au fost răniți când microbu
zul în care se aflau a sărit 
în aer pe una dintre străzile 
principale din Marmaris, o 
stațiune situată pe litoralul 
Mării Mediterane. Minis
terul de Interne de la Lon

dra a anunțat că trei dintre 
cetățenii britanici se află la 
terapie intensivă. Pentru 
moment, atentatul nu a fost 
revendicat.

Potrivit unui oficial din 
cadrul poliției, care a solici
tat să nu i se dezvăluie iden
titatea, 21 de persoane au 
fost rănite la Marmaris, in
clusiv 16 persoane aflate în- 
tr-un microbuz. Alte cinci 
persoane au fost rănite de 
două bombe, ale căror ex
plozii s-au produs într-un 
interval de 15 minute.

Bombele din stațiunea 
Marmaris au explodat în ju
rul orei locale 00.15, în timp 
ce incidentul de la Istanbul, 
în care au fost rănite șase 
persoane, a avut loc la ora

locală 21.30.
Șeful poliției din Istanbul, 

Celalettin Cerrah, a declarat 
că șase persoane au fost ră
nite după ce un dispozitiv 
a explodat în apropierea u- 
nei școli din districtul Bag- 
cilar, situat în Istanbul.

De asemenea, o persoană 
a murit și alte cinci au fost 
rănite, în urma unei explo
zii produse în Antalya, în 
sudul Turciei, a anunțat, 
ieri, postul de televiziune 
privat NTV.

Partidul Muncitorilor din 
Kurdistan (PKK), care a lan
sat o campanie separatistă 
în 1984, alături de alte gru
pări militante, a fost acuzat 
sau a revendicat atentate 
similare în trecut.

Atentat sinucigaș 
în Afganistan

Lashkar Gah (MF) - Un a- 
tentat sinucigaș, comis, ieri, 
la Lashkar Gah, capitala pro
vinciei Helmand, situată în 
sudul Afganistanului, a pro
vocat moartea a 17 persoane 
și rănirea altor 47, a anunțat 
purtătorul de cuvânt al guver
natorului regiunii. Un kami
kaze, care avea asupra lui dis
pozitive explozive, s-a aruncat 
asupra unui fost general de 
poliție, apoi a detonat încăr
cătura. „Un kamikaze s-a a- 
runcat în aer în centru] ut| \ 
bazar foarte aglomerat cflh 
Lashkar Gah, provocândi 
moartea a 17 persoane și răni
rea altor 47, dintre care 15 
copii”, a declarat purtătorul 
de cuvânt. Bilanțul acestui 
atentat este unul dintre cele 
mai mari de la începutul anu
lui în Afganistan.
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• Ajutor. Șase familii din Cartierul 
Muzicanților au primit un ajutor financiar de 
300 de lei din partea Consiliului Local 
Geoagiu. Banii provin din fondul pentru 
situații de urgență și sunt acordați familiilor 
care și-au pierdut casele în urma inundațiilor 
din luna iunie. (IJ.)

*4

Victimele gropilor din asfalt

Modernizare de drumuri. Potrivit pri
orului comunei Cerbăl, Miron Ticula, până 
la sfârștiul acestui an vor fi finalizate lucrările 
de modernizare a drumului județean 687 J 
care face legătura între, localitățile Groș și 
Cerbăl. Pentru finalizarea lucrărilor Consiliul 
Județean a alocat aproximativ 10 miliarde de 
lei. (T.S.)

■ Cutia de viteze a 
mașinilor, cedează pri
ma după contactul cu 
drumurile din județ.

Deva (M.S.) - Străinii ajung 
să regrete faptul că merg cu 
viteză pe sectoarele de dru
muri naționale din județ, 
după ce se află în situația de 
a cere sprijin echipajelor de 
asistență tehnică. „Săptămâ-

99...............
„Străinii seat 
nemulțumiți tă 
pe «fatetulle 
iioastre naționale 
îți rap niașinSi. ”
Dumitru Ștaier, 
director ACR 
Hunedoara

.........

nai asigurăm ajutor rutier la 
automobiliștii străini. Cele 
mai multe defecte apar la 
cutiile de viteză și la sistemul 
de direcție. Mai apar parbrize 
sparte, din cauza pietricelelor 
care sar din gropile de pe 
carosabil. Am avut chiar și 
un motociclist german care 
și-a rupt roata într-o groapă, 
în zona Petroșani. Oamenii 
sunt îngroziți de starea dru
murilor și spun că o mie de 
kilometri parcurși în Româ
nia echivalează cu 50.000 de 
kilometri străbătuți în Ger
mania sau Austria”, a spus 
directorul ACR Hunedoara- 
Deva, loan Dumitru Ștaier.

La rândul său, șeful Secției 
Drumuri Naționale (SDN) 
Deva, Gheorghe Brânzan, a 
atras atenția că Drumul Na
țional 66, Simeria-Petroșani, 
este în procedură de reabi-

Străinii care tranzitează județul sunt îngroziți de starea drumurilor

litare. „Pe acest sector de 
drum șoferii trebuie să con
ducă cu atenție. Sunt sectoare 
pe care se circulă foarte bine, 
urmate de altele care sunt în 
lucru. Lucrările sunt semna
lizate și trebuie să se țină

seama de panourile indica
toare”, a menționat directorul 
SDN Deva. El a precizat că 
lucrările de reabilitare ale DN 
66 sunt prevăzute să se 
încheie în toamna anului 
viitor.

DIAGNOSTIC: BALCANISM
...........-....................................................-.......................... ....... --------

Cu anticorupția 
la DNA

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@informmedia.ro

La viteza cu care se intră și se iese din 
beciurile DNA-ului ai impresia că lupta 
asta anticorupție se tratează cu ședințe de 

două săptămâni la bulău și trei în libertate, 
ieri, spre exemplu, i-a venit rândul lui Ovidiu 
Tender, acuzat că ar fi înșelat statul cu vreo 
2.000 de miliarde de lei, să guste din rația de 
libertate. Lucru care dovedește că lupta asta 
anticorupție e un mare fâs. Arestări cu surle și 
trâmbițe, ca să vadă poporul că lupta cu ba
laurul corupției e a dracu de grea, după care 
ieșiri de prin arest cu făcut de bocanci. Și sin
cer să fiu îl înțeleg și pe Tender atunci când 
urlă din toți bojocii c-o să ceară despăgubiri 
de ordinul zecilor de milioane de euro. Pen
tru că așa ceva este inadmisibil, fraților! Ba 
te-nchid că ești bandit, ba îți dau drumu să te 
caute la ilicit în libertate.
ț A stfel, cu niște procurori și judecători

/~Vcare au transformat Jusliția într-o 
poveste bună de spus în campania electorală, 
România se grăbește să intre pe covorul roșu 
al Europei cu picioarele nespălate, da1 
încălțate Cu papuci de firmă.

Accident grav lângă
■ O persoană și-a pier
dut viața și alte două 
sunt în stare gravă în 
urma unui accident.
lOAN HUGHIUR

număr de Gluj, Marin S., de- 
plasându-se spre Deva, nu a 
adaptat viteza la condițiile de 
drum umed și astfel a dera
pat intrând în coliziune late
rală cu un tir care circula din 
sens opus.

în urma puternicului 
impact, autoutilitara a fost 
târâtă aproximativ 30 de metri 
pe carosabil, în același timp 
fiind întoarsă din sensul ei de 
mers. „Am observat că tir-ul

LOCAȚII UNDE PUTEțl CIT! 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

Deva - Un grav accident de 
circulație a avut loc, ieri după- 
amiază, între localitățile 
Căinelu de Jos și Fornădia. 
Șoferul unei autoutilitare cu

Tirul a zdrobit microbuzul Polițiștii fac măsurători

Fornădia
din fața mea încetinește brusc 
și abia apoi, în urma unui 
sunet puternic, mi-am dat sea
ma ca e vorba de un accident. 
Mulțumesc la Dumnezeu că 
am avut timp suficient să 
frânez”, a spus Paul H., con
ducătorul mașinii din spatele 
tir-ului.
A murit pe loc

Marin S., conducătorul au
toutilitarei a murit pe loc iar 
soția sa, Silvia S., și con
ducătorul tir-ului, Gică G., au 
fost transportați de urgență la 
spitalul județean din Deva.

La fața locului a fost nece
sară intervenția unui echipaj 
de descarcerare, care să-i 
scoată dintre fiarele contor
sionate pe ocupanții au
toutilitarei. Circulația autove
hiculelor pe sectorul de drum 
menționat a fost oprită mai 
mult de o oră

Pierdut pe munte
Uricani (M.T.) - Un băr

bat de 38 de ani, din Uri
cani, care s-a rătăcit du
minică pe munte, a fost 
găsit, ieri, de jandarmii 
montani și salvamontiști. 
Ioan N. a plecat la cules 
de afine în munții Vâlca- 
nului, în zona culoarului 
Jiu-Cerna. Luni, speriați, 
membrii familiei au a- 
nunțat dispariția bărbatu
lui care plecase pe munte 
fără un echipament cores
punzător. După aproxima
tiv patru ore de căutări, 
jandarmii și salvamontiș- 
tii au reușit să-l găsească 
pe loan, care din cauza 
ploilor se retrăsese la o 
stână din pasul Jiu-Cer
na. Un incident asemănă
tor s-a petrecut în urmă 
cu două zile, când un băr
bat a fost găsit după 7 zile

Muzica respinge drogul?
■ Muzica și drogurile 
fac parte din viața agi
tată a tinerilor din ziua 
de azi.

Călin Bicăzan

spune tânărul devean, Anto
nio Tămășan. „Eu nu cred 
așa ceva. Urmăresc și ascult 
tot felul de muzică și nu cred 
că prin muzică poți fi influ
ențat să te droghezi”, spune 
localnicul Vasile Iordache.

Deva - Lentă, rapidă sau 
agresivă, muzica creează stări 
sufletești contradictorii. Dar 
în ce măsură poate influența 
această artă comportamentul 
tinerilor? Se creează prin 
muzică o punte între artă și 
drog? „Muzica poate influența 
negativ, însă numai pe aceia 
care nu au o educație muzi
cală. Persoanele fără o astfel 
de educație receptează greșit 
această artă și văd doar 
mesajele de suprafață. Muzi
ca nu te poate influența să te 
droghezi. Drogul sau orice alt 
produs care creează o stare de 
inconștiență este rodul ale
gerii fiecăruia. Dorința per
sonală este cea care ne în
deamnă să facem așa ceva și 
nu muzica”, a spus psihologul 
Colegiului Tehnic „Tran
silvania” din Deva, Anca Ma
rina. „Muzica îți poate influ
ența comportamentul în ge
neral, dar eu cred că nu te 
poate determina să faci un 
anumit lucru în special”,

Mesagerul răului?
Rock-ul este un stil muzical 

receptat de unele persoane ca 
un veritabil transmițător de 
mesaje negative.

„Cred că acest gen muzical 
face cel mai des trimitere la 
drog”, crede Antonio Tămă
șan.

Basistul trupei rock Torpe
do, Răzvan Breazu, crede că 
muzica este o artă și nu are 
nici o legătură cu drogurile. 
„Muzica agresivă, cum e rock- 
ul, îți dă o stare sau o emoție, 
dar nu te .poate influența să 
te droghezi, de exemplu. 
Acuma depinde mult ce fel de 
persoană ești și dacă te 
regăsești în mesajul trans
mis”.

„Rock-ul este în general o 
muzică agresivă, dar mesajul 
transmis poate fi și unul po
zitiv. Prezintă un stil de 
viață, bun sau rău, acuma 
fiecare e liber să aleagă. în 
general, oamenii se îndreaptă 
spre stilul muzical sau spre

Trupa rock Torpedo

cântăreții cu care sunt pe 
aceeași lungime de undă”, 
mai spune psihologul Anca 
Marina. „Deși nu sunt un fan 
al rock ului, recunosc că am 
auzit multe cântece frumoase 
care mi-au plăcut. Baladele 
rock sunt superbe. Este 
adevărat că unele melodii nu 
au un mesaj adecvat, dar nu 
cred că între acest gen muzi
cal și droguri se naște o com
binație letală”, crede tânărul 
Ionuț Roșu. în viziunea lui 
Estrella Alexander, solistul 
vocal al trupei Torpedo, muz
ica rămâne doar un mijloc de 
relaxare pentru ascultători. 
„Pentru noi, cântăreții, mu
zica e un business, o indus
trie. Pentru fani e doar un 
mod de distracție”. Interesant

este că mesajele negative 
transmise prin cântece prind 
mult mai repede decât cele 
pozitive. Psihologul Anca 
Marina ne edifică asupra 
acestui aspect. „Este o latură 
tipică a oamenilor, Observă 
mai repede aspectele negative 
decât cele pozitive. în psi
hologie aceasta este o cate
gorie a pesimismului uman”.

„Tinerii nu au suficientă 
experiență de viață, nu sunt 
maturi și astfel pot fi influ
ențați foarte ușor”, susține și 
Antonio Tămășan.

în concluzie, muzica te 
poate influența negativ, dar 
nu te poate determina să 
săvârșești anumite fapte. în 
definitiv, totul se rezumă la 
alegere.

Antonio Tămășan Vasile Iordache Anca Marina

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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1526 - Bătălia de la Mohta.'Turcii zdrobesc armata
i, regele Ludovic al tBlea fiind ucis în luptA

: John Locke, filosof englez.____________
1840 - Prin tratatul de pace anglo- 
chinez, Marea Britanie obține Insula 
Hong Kong (la 1 iulie 1997 Hong Kong 
revine Chinei).___________________________
1815 - S-a născut Ingrid Bergman, 
actriță suedeză (foto) (m. 1982).

1920 - S-a născut Charlie „Bird" Parker, saxofonist ame
rican de jazz (m. 1955).________________________________
W=" S-a născut Michael Jackson, cântăreț american 

de muzică pop.

Cer temporar noros. Maxima termică va 
fi de 27°C, iar minima de 20°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer noros, averse de ploaie. 

Maxima va fi de 24°C, iar minima de 20°C.
Joi. Cer noros, averse de ploaie. Tem

peratura maximă 33°C, iar minima de 25°C.

Calendar Ortodox
(+) Tăierea Capului Sf. Prooroc loan Botezătorul; 
Cuv.Teodora (Post).

Calendar Greco-Catolic___________________________________
Tăierea capului S loan Botezătorul. Ev U Mt 14, 1-13; Ap 
Fapte 13, 25-33; Ev Mc 6, 14-30. Post și Ajun.

Calendar Romano-Catolic________________________________
Martiriul Sf. loan Botezătorul**.

iur*

Berbec

Stați mai bine cu banii șl sunteți plin de entuziasm. Sunteți 
într-o formă fizică perfectă. Puteți să comiți j afacere sau 
să călătoriți, dar este o zl bună pentru întâlniri romantice.

Taur _____ ___________________

Dimineață aveți un succes nesperat într-o scurtă silitele 
de afaceri. H sfătuim si m v> pierdeți slbdaria Iad 
lucrurile nu merg fa ritmai care v-ar plăcea.

Semeni ____.______ ___
Blmineați aste peslhll să primiți o sumă Impa^naOI, ore 
vă prinde foa-tr piue. Pdik să fie o mojtanlre sau plata 
pentru o colaborare. BuM|l să vă faceți planuri de elite.

Rac

Gaz metan

Soluția Integramel din numărul 

precedent: S - C - LEU - CIPICI

- LP - Rl - ARAMA - DECUPAT - 

P - TIPA - ABU - HUO - TO - AC

- RAT - MESI - SIROP - TC - U

- ECOU - HM - CO - IMINEI - PU

- PUȘTI - CIZMA - NAI - ACTOR

- IEPE

Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele 9-ÎS, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, blocul 3, 
scara C; Aleea Romanilor, blocul 23, scara A și blocul 11, 
scara B; B-dul 22 Decembrie, blocul 45, scara A.

mDUNcms
iMaoeoerat apă race 227087
dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informați CFR 212725
Htefele 112
Rbitîpteri 981
Jandarmerie 956
Politie 9SȘ
O.J.P.C. HD 214971
Derartamente lift 235090
Diracfa Sanitar-îfețer. 221t4S

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între orele 
8 -15, In Dara, Str. Nicolae Bălcescu, blocul 22. De aseme
nea, nu vor avea apă potabilă PT 8, PT 10, stația Oituz 
și blocurile de pe strada Nicolae Bălcescu până la inter
secția cu Strada 22 Decembrie.

Energie electrică _________ ■
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, între 
orele 7-16, în Mintia-Sat, Gara Mintia, Pompe Apă 
Chișcădaga, Bejan, Căinel, Sulighete, Păuliș, Stoeneasa și 
Săliștioara.

Ardei umpluți englezești
Ingrediente: 8 ardei grași, 250 g carne afu

mată fiartă, 3 ouă fierte tari, 1 castravete 
murat, 200 ml smântână, 50 g unt, sare.

Mod de preparare: Ardeii se taie in două, 
se curăță de cotor și semințe, interiorul lor 
se umple cu carnea afumată și tăiată 
mărunt, amestecată cu ouăle și castravetele 
tăiat mărunt, care se leagă cu smântână. Se 
așâză ardeii unul lângă altul într-un vas ter- 
morezistent uns cu unt, se stropesc cu 
smântână rămasă și se presară deasupra 
untul rămas. Se coc în cuptor, dar nu se 
prăjesc.

I 
8:10 Idolul fetelor (come- 
vHdfe, SUA 2004) 
9:35 Spectacolul lumii... vă

zut de loan Grigorescu 
W i

10:35 50 de ani de diverts- > 
mențin 50 de emisiuni ■ 
(D

1130 Bucuriile muzicii. 
Soprana Vali Nkulescu 

12:05 Misterele din Sankt J 

S Petersburg (r) 
13:00 împreună pentru 

natură (r)
13:30 Desene animate.Club J 

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
1430 Cony și restul lumii (r) .

B(ep. 38, comedie, SUA , 
2003). Cu: Ben Savage 

1530 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară 
17:00 Cony și restul lumii 

0(ep. 39, comedie, SUA) 
1730 Doctor Bedcer (ep. 16,

Elcomedie, SUA, 1998) 
18:00 Misterele din Sankt

S Petersburg (ep. 42, 
dramă, Rusia/SUA) 

19:00 Jurnalul TVR. Sport

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr șl neliniștii 

tl (film serial, reluare) 
10:00 kstrim tivi

(reluare)
1030 Vrei Teo, ai Teol 

(reluare)
12:00 Dispăruți fără urmă

El (film serial, reluare)
13:00 Știrile ProTv 
14XX) Furia cerului
v O (film artistic, aventuri, 

Canada, 2003). 
Cu: Joanna Pacula, 
Nick Mancuso, 
Ken Tremblett, 
Ellen Dubin, 
Philip Granger, 
Malcolm Scott. 
Regia: 
Brenton Spencer

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

ANTENA 1
6:00 în gura presei cu

Mircea Badea.
Revista presei 

7:00 Știri
, 9:00 în gura presei (r) 

’ 10:00 Concurs interactiv
11:00 Anastasia (film serial, 

El dramă, Rusia, 2003).
Cu: Elena Korikova, 
Pet 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

12:00 Seqetul Măriei

B (film serial) 
j 13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe

; 13&S Totul pentru Emily
(film artistic, dramă, 
Canada, 2004). Cu: 
Alexandra Paul, 
Michael Riley, Annie 
Bovaird. R.: Douglas 
Jackson

16:00 Observator 
17X10 Zodia fluturelui (talk

show)
19:00 Obseivator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

I

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:20 Dumnezeu pentru o zi 
(comedie amară, SUA, 
2003). Cu: Jim Caney, 
Morgan Freeman, Jen
nifer Aniston. R.: Tom 
Shadyac

22:10 CSI - Crime și investi-
B gații (serial). Cu: 

William L.Peterson, 
Marg Helgenberger, > 
Gary Dourdan, George 
Eads. R.: Lou Antonio, 
Danny Cannon 

23:05 50 de ani de divertis
ment In 50 de emisiu
ni. Prezintă: Ricky Dan- 
del

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

0:20 Seniorii din Hariem
B (thriller, SUA, 1997). ,

Cu: Laurence Fish- <
bume, Tim Roth, 
Vanessa L. Williams, 
Andy Garcia. R.: Bill 
Duke

235 Jurnalul TVR (r) Sport

2030 Ambulanța
‘ H (thriller, SUA 1990). 

Cu: Eric Roberts, 
Megan Gallagher, 
James Earl Jones, 
Janine Turner. 
Regia: 
Larry Cohen

22:15 Meseriașii
S(film serial)

23:00 Știrile ProTv. Sport 
Vreau să fiu mare 

24:00 Walker, polițist texan 
0(ep. 11, acțiune, SUA 

1993). Cu: Chuck No
rris, Clarence Gilyard 
Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills

1:00 Familia Bundy (r) 
130 Meseriașii (r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r) 
2:00 Știrile Pro Tv 
3:00 Ambulanța (film, r) 
430 La Bloc (r) 
5:00 ProMotor (r) 
6XX) Teo (r)

20:45 Divertisment
23:00 Observator

cu Letiția Zaharia. 
Sport 

24:00 Lege și ordine:
El Brigada 

specială
(film serial, polițist 
SUA, 1999). 
în distribuție: 
Christopher 
Meloni, 
Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, 
Diane Neal, 
Dean Winters, 
Ice-T, 
B.D. Wong

130 Concurs 
interactiv

230 întâmplări hazlii 

El (serial) 
4:00 Stagiarii
H (film serial) 

5*30 Aproape 

gg perfectă 
(film serial)

I

S-ar putea să vă schimbați complet programul, dar nu es
te cazul să vi !ace|l probleme, pentru că astăzi aveți no
roc. O persoană vă dl Informații valoroase pentru o afacere.

Leu
Primiți un cadou din partea anei persoane dragi din fami
lie, de care vi bucurați In MMI deosebii. Capacitatea de 
comunicare este excelentă și vă ajută 8nanclar.

Fecioară . ............ ___
Dimineața, luați o decizie fa arma că ala sunteți nevoit să 
vă schimbați programai. S-ar putea si fiți contactai, ae 
câțiva prieteni, cu cate faceți pregătiri jen-u o petrecere.

______________________ ____ _____
Ușurința în comunicare favorizează relațiile cu cel din jur. 
Se întrevede o călătorie în interesul familiei. Puteți avea 
câștiguri mari din activități comerciale.

Scorpion . . __ ____ i__ •• ....... ___....
Aveți succes într-o călătorie fa Interes de afaceri. Vă sfătuim 
să aveți răbdare șl să evitați discuțiile fa contradtetc:iii cu 
partenerii. Rezolvați șl o -roRlemâ sentimentală.

Săgetător.
Aveți de gând să stați u fiamHia și si Hi odihniți, dar nu ț 
reușiți. De dimineață, se Ivesc o serie de probleme urgente. 
Nu vă este ușor, dar reușiți sâ vă “

Capricorn
Ar fi bir» să vă ascultați intuiția și să renunțați la o călătorie 
din care nu vă puteți alege decât cu pierderi. Asttai aveți 
toate șansele să câștigați un premiu substanțial.

Vărsător

Puteți avea succes Intr-o activitate nouă, pe care □ începeți* 
împreună cu un prieten. Dupâ-amlazâ primiți o sumă Impar , 
tantâ care vă face să vă schimbați planurile.

Pești _____ ________ '__________________

cu bine.

z

împreună cu persoana labilă, faceți planuri ce pol părea 
prea nerealiste, însă perseverați. Dupâ-amlazâ esle posibil 
să vă certați cu o persoană.

♦

063047.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale
î

845 Călătorie în Balcani (p. 2) 
(doc.) 9:00 Sărutări furate (r) 
10:00 Centrul de frumusețe 
(partea I) (dramă, Italia, 2001) 
11:45 Caracatița (s, r) 1230 
Dragul de Raymond (r) 1340 
Motocidiștii pofticioși (doc., r). 
14XX) Fergus McPhail (s) 1430 
Încurcăturile lui Zack (s) 15:00 
Împreună în Europa 16XX) Jur
nalul TVR (r) 1630 Experiența Î 
franceză (r) 17:00 Mărturii! 
1735 Sărutări furate (s) 18:30 
Ulița spre Europa 19XX) Lumea 
de aproape 19:30 Dragul de 
Raymond (s) 20:00 Școala j 
părinților (doc.) 2035 Cara
catița (s) 21:30 Ora de știri 
2230 Iubiri și secrete (partea , 
a IIl-a) (dramă, Italia, 2004) 
0:25 Futurama (d. a.) 0:55 
Roată la roată (0 125 Planul 
"B" (film, r)

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
630 Visuri fără preț (r) 830 La 
Tormenta (r) 930 Cixolată cu 
piper (s). Cu: Murilo Benicio, ■ 
Mariana Ximenez 1030 Iubi-; 
rea mea, păcatul (s) 230 Min- > 
ciuna (serial, Mexic, 1998) 
1330 înger sălbatic (s) 1530 
Visuri fără preț (s) 1730 Po-) 
veștiri adevărate 1825 Vre-) 
mea de acasă 1830 Rebelde s

1330 înger sălbatic (s) 1530 
Visuri fără preț (s) 1730 Po
veștiri adevărate 1825 Vre- s 
mea de acasă 1830 Rebelde s 
(s)2030 La Tormenta (s) 2130 
Tărâmul pasiunii (s) 2230 Băr
batul visurilor mele (s) 2330 
Inocență furată 030 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Căsătorie de 
probă (r) 3XX) Film artistic (r)

(s)2030 La Tormenta (s) 2130
Tărâmul pasiunii (s) 2230 Băr
batul visurilor mele (s) 2330
Inocență furată 030 Poveștiri
adevărate (r) 130 Căsătorie de
probă (r) 3XX) Film artistic (r)

adevărate4XX)

3

I

8:00 Sport cu Florentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) ’ 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 1130 
Tele RON 13X» Garito - p. I+II 
16:05 Dragoste și putere (s) 
17:00 Camera de râs 17:30 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19XX) Mariana - Prețul \ 
inocenței (s) 2040 Forța legii8 
(s) 21XX) Săptămâna nebună 
(sezon nou) 22XX) Totul despre 
sex (s) 2230 Focus Plus 2330 ; 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 24:00

9:30 The New Action Man
Series (s) 10:00 That '70s
Show (s) 10:30 Căsătoriți pe 

‘ viață (s) 1135 Desene anima
li te: Mr. Bean 12:00 Quizzit

13:00 Jara Iu' Papură Vouă
(divertisment 2004) 13:20
Look who is winning 1430
Nu suntem blonde (reluare)
15:30 A treia planetă de la . Sex, dragoste și secrete (s) 1XX)
Soare (s) 16XX) Naționala de
bere 1630 Cuscrele (s) 1730 

J Docul 13 (s) 18:30 Știri 20:00
Taxi Driver 21:00 Pitici de vară i
22:00 Știri Național TV 2230
Film artistic

Focus (r) 2XX) Sunset Beach (s)1 
3XX) Roseanne (s) 330 Clubul 
de noapte

I

1235 Tanrkețea cailor sabati
ci (aventuri, Canada, 2002). 
14:10 Ginerele (comedie, SUA, 
1993). 15>45 Renăscut din ce
nușă (dramă, SUA 2005). 
18:10 Empire Falls (partea I) 
(dramă, SUA 2005). 20:00 
Empire Falls (partea a I l-a) (dra
mă, SUA 2005). 2130 Hgu- 
ranți (Ep. 6, comedie, SUA 
2005)22:00 Sub Pământ 
S.R.L: Eooton (Ep. 60, dramă, 
SUA 2005). 2250 Blade: Tri
nity (aventuri, SUA 2004). 
0:40 Soția lui Gilles (dramă, 
Belgia, 2004).

10XX) Realitatea de la 10:00 
1130 Realitatea bursieră 
1320 Deschide lumeal 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumeal 17:45 Editorii: 
Realității 18XX) Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei,- 
Cu Răzvan Dumitrescu 20XX) 
Realitatea de la 20:00 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:15 
100% 21:55 Prima ediție 
22XX) Oamenii Realității 23XX) 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Realitatea all-indusive 24:00 
Realitatea de la 24:00

ISC
10:00 Euromaxx (r) 10:30 
Euroblitz (r) 11XX) Ne privește 
12:00 Emisiune religioasă (r) 
13X15 Un nou început (r) 1435 
Lumea cărților 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (docu
mentar) 16X10 Film artistic ‘ 
românesc (r) 18:00 6! Vine

935 Droopy, maestrul detectiv 
; (s, r) 1035 Lumea PRO CINE- 
j MA (r) 11:45 Echipa de elită (r) 
ș 12:45 Telefonul de la miezul 
î nopții (s) 13:45 Droopy, _________ , , ____  .____ _

maestrul detectiv (s) 14:15s presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Krypto, câinele erou (s) 14:45 ' '
Terapie intensivă (r) 16:00 

i Echipa de elită (r)17XX) Echipa
de elită (s) 19:00 Terapie inten
sivă (s) 20:00 Echipa de elită 

s (s) 22:00 Puterea (thriller, SUA
1997)4:15 Twin Peaks (s) 1:15) beanu șt Monica Gabor 24XX). 
Puterea (film, r) 3:15 Twin știri. Emisiune informativă 
Peaks (r) 0:15 61 Vine presa!

Mbela 2040 NYPD Blue (seri
al polițist, SUA, 1993). Cu: ‘ 
David Caruso, Dennis Franz, 
Sherry Stringfield, James Mac- ■ 
Daniel 22:00 No Comment. 
Reality-show cu Irinel Colum-

• ^4-8XX) Poveștile celor care nu 
mai sunt: W. A. Mozart 9XX) 
Confruntări și fiare vechi 10XX) 
Spectacolul rulotelor 11:00 
Construcții colosale 12XX) Mo
tociclete americane 13XX) Vâ
nătorii de mituri 14XX) Poveș
tile celor care nu mai sunt: W. 
A. Mozart 15:00 Confruntări 
și fiare vechi 16:00 Brainiac. 
Maniaci ai științei 17XX) Curse 
18:00 Automobile americane 
recondiționate 19XX) Manevre 
pe scară mare 20XX) Vânătorii 
de mituri 21:00 Motociclete 
americane 22XX) Hoții trupu
rilor noastre 23XX) Aglomera
ție în aer
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1 melodii de toate facturile.

Indignare la plata spitalizării
■ Persoanele fără asi
gurări de sănătate con
sideră că plata servici
ilor medicale e abuz.

Ina Jurcone___________________
ina.jurconetlnformmadla.ro

Elena Suba

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, zil

nic 8-20

Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 

Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ©-» 731509.

Cabinet Chirurgie maxilo-fadală, dr. Zuberecz Richard,

Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Deva - Legea 95/2006 a asi
gurărilor sociale de sănătate 
arată că persoanele care nu au 
cotizat la CJAS în ultimii 
cinci ani vor beneficia de asis
tență în spitale doar la ur
gență. Aceasta nu înseamnă 
că medicii nu vor primi pa- 
cienții în spitale sau că nu îi 
vor trata ca și până acum. 
Doar că la externare vor pri
mi o factură pe care sunt obli
gați să o plătească. Legea a in-

trat deja în vigoare, iar cei ca
re nu au asigurări se pot trezi 
cu surprize neplăcute.
Veste șocantă

Cei care trec pragul spi
talului, fie că au asigurări de 
sănătate fie nu, simt indignați 
de veste.

„Păi cum vine asta? Adică 
dacă sunt fără serviciu de 
cinci ani, dar am cotizat o

Vasile Stoica

viață, acum să plătesc? Nu mi 
se pare normal. Niciodată nu 
am plătit asta”, spune Vale- 
rica Rotaru.

„Este șocant ceea ce se 
întâmplă. Nu toți au bani să 
plătească. Și atunci ce fac? Le 
vine factura acasă și se uită 
la ea! Doamne ferește!”, con
sideră Elena Suba.

„Asigurările de sănătate 
trebuie plătite. Măcar la mi-

Valerica Rotaru (Foto: t. Mânu) 

nim pe economie. Altfel, mi 
se pare corect să plătească 
spitalizarea. Fiecare trebuie 
să ne gândim la ziua de 
mâine”, afirmă Vasile Stoica.

Pacienții, chiar și pensiona
rii, înainte de internările pro
gramate, sunt obligați să ob
țină de la Casa Județeană de 
Aigurări Sociale Hunedoara 
adeverințe doveditoare sau 
să-și achite restanțele.

în județ_____________________________________________________

DN 7 Simeria - Orăștie - Limită cu județul Alba
DN 68A Dobra - Limită cu județul Timiș

DN 7 Vețel - lila - Limită cu județul Arad 
în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 

bal - Str. Horia - Str. Mihai Eminescu - Calea Zarandu- 
lui.

Subvenții majorate 
pentru păsări

CSBS 8ALSTAB BHB - 8tt.Q8.K00B
1 euro___________________________________________3,5238 lei
1 dolar__________________________________________ 2,7501 lei
1 liră sterlină   5,2116 lei
1 forint 1,0127 lei

Prefectura Județului Hunedoara:

■ Subvențiile majorate 
pentru producătorii de 
carne de pasăre se mai 
primesc o lună.

Ina Jurcone___________________
lna.]urcon«< lnfornimedlz.ro

Deva - Subvențiile majo
rate pentru producătorii de 
carne de pasăre vor fi men
ținute și până în luna oc
tombrie și nu se vor încheia 
la sfârșitul acestei luni cum 
a fost hotărât inițial. Decizia 
a fost luată de ministrul Agri
culturii, Gheorghe Flutur, 
după discuțiile cu Uniunea 
Națională a Crescătorilor de 
Păsări din România. în

această categorie, la nivelul 
județului Hunedoara se în
scriu doar două ferme, una 
din Deva și alta din Șoimuș. 
„Valoarea subvenției pentru 
puii broiler livrați abatoa
relor autorizate a fost dublată 
de Guvern în luna iunie, de 
la 1,40 lei la 2,80 lei pe cap 
de pui, în vederea sprijinirii 
producătorilor afectați de 
pierderile suferite în urma 
apariției virusului gripei 
aviare”, declară Roman Far- 
ca, director APIA Hunedoara.
Criterii de subvenție

Pentru a primi subvenția 
agenții economici trebuie să 
prezinte Agenției de Plăți 
Hunedoara facturi fiscale de

Valoarea subvenției pentru puii broiler a fost dublată

abatorizare, actele de consti
tuire a societății, adeverința 
de înregistrare a firmei în Re
gistrul Special de Evidență a 
Exploatațiilor al Direcția pen
tru Agricultură și Dezvoltare

rurală Hunedoara, certificat 
sanitar-veterinar al puilor, 
ordinele de plată și chitanța 
care atestă plata facturilor la 
zi și avizele de însoțire a 
puilor de o zi livrați.

Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:________ ____  ___

Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul di landarm Jut_* - ________  _______

Colonel Sălaș Viorel, comandantul IJJ 12.00-14 00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bircea 

Mare_________________________________________ ____________ __

Inspettor-șef principal Emanoil Bota, director 

08.30-11.00

Inspector-șel principal Viorel Mic. director adjunct

11.00-14.00

Șef tură ig.QO-1B.SB

Primăria Municipiului Deva ____

Florin Oancea. vleeprimar 09.00-12.00

Taxe cerute la înmatriculare

Primăria Municipiului Orăștie_______ _______

Alexandru Murdeanu, viceprimar 09.00-11.0©

■ Taxele percepute de 
la 1 ianuarie 2007, la 
înmatricularea autotu
rismelor vor crește.

Ina Jurcone
lna.jurcone@informmedla.ro

Deva - Ele se vor adăuga 
valorilor stabilite de Minis
terul Finanțelor prin Codul 
fiscal, majorarea fiind în 
funcție de gradul de poluare 
a mașinii și de vechimea 
acesteia.

La mașinile Euro 3 cu o 
capacitate cilindrică de până 
la 1.600 cmc cu o vechime mai 
mică de șase luni, taxa de 
înmatriculare crește de la 250 
de euro, propusă de Finanțe, 
la 612 euro, iar pentru cele cu 
o capacitate cilindrică de 
peste 3.000 cmc, dar cu o 
vechime de șase ani, taxa 
crește de la 4.436 la 5.070 de 
euro. Pentru mașinile Euro 2,

Euro 1 și nonEuro, taxa de 
înmatriculare crește doar în 
cazul celor care au o vechime 
de peste șase ani.

Astfel, pentru o mașină 
Euro 2 de până la 1.600 cmc, 
taxa crește de la 940 la 2.700 
de euro, iar pentru cele cu o 
capacitate de peste 3.000 cmc, 
taxa crește de la 4.300 la 6.240 
de euro. Pentru o mașină

Euro 1 cu o capacitate cilin
drică de până la 1.600 cmc, 
taxa crește de la 1.316 la 3.744 
de euro, iar pentru cele cu o 
capacitate de peste 3.000 cmc 
taxa crește de la 4.584 la 7.020 
de euro.

Prețul mașinilor second
hand va scădea în 2007, odată 
cu eliminarea taxelor vamale 
și a accizelor.

Prețul mașinilor second-hand va scădea

Locuri de muncă
București (I.J.) - Zip 

Travel anunță lansarea 
unui nou program, prin 
care sunt oferite locuri 
de muncă în SUA tine
rilor cu vârste cuprinse 
între 21 și 35 de ani, 
indiferent dacă sunt sau 
nu studenți ori absol
venți de studii superioa
re. Programul este intitu
lat H2B și locurile de 
muncă sunt oferite în 
parcuri de distracții, ho
teluri și restaurante, pen
tru o durată de până la 
zece luni. în cele mai 
multe cazuri, candidați- 
lor nu li se cere experien
ță sau vechime în dome
niu. Candidații trebuie să 
cunoască foarte bine lim
ba engleză. Salariile ofe
rite sunt în medie de 7-8 
dolari pe oră. Informații 
pe sîte-ul www. ziptrav- 
el.ro.

Ajutor social
Deva (I.J.) - Ajutorul social 

de care beneficiază familiile 
care au un venit sub nivelul 
minim garantat, a crescut cu 
15% de la mijlocul lunii 
august 2006. Aceasta este data 
la care a intrat în vigoare 
Legea 115/2006 care modifică 
și completează Legea 416/2001 
privind venitul minim garan
tat. Condița impusă e ca 
măcar un membru al familiei 
să fie salariat, să lucreze pe 
bază de contract individual de 
muncă sau să aibă statut de 
funcționar public.

Cei care solicită ajutor 
social trebuie să știe că aces
ta se diferențiază de la caz la 
caz și se calculează ca dife
rența dintre venitul minim 
garantat și venitul net lunar

mai mare
al familiei. Pentru cei care nu 
au nici un venit,' ajutorul 
social pleacă de la 92 de lei 
noi, în cazul unei persoane 
singure, și ajunge până la 341 
de lei noi, pentru familii for
mate din cinci persoane.

Ajutorul social a crescut

(Foto: CL)

a crescut un dovleac imens. Acesta are 80 de cm înălțime, 
circumferința de 115 cm și o greutate de 45 kg. Propri
etara, Victoria Groza spune că l-a udat în fiecare zi și 
numai așa a ajuns la aceste dimensiuni. (I.H.)

http://www.rhapsody.com
ina.jurconetlnformmadla.ro
lnfornimedlz.ro
mailto:lna.jurcone@informmedla.ro
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• Furt. Vasile G., de 23 de ani, din Râu de 
Mori, fără ocupație, cu antecedente penale, 
în data de 24.08.2006 a sustras un telefon 
mobil marca Nokia dintr-un autoturism Fiat, 
lăsat neasigurat, aparținând lui Valentin B., 
de 31 de ani, din Deva, prejudiciul în valoare 
de 675 RON fiind recuperat. Este cercetat 
pentru comiterea infracțiunii de furt. (I.H.)

Amenzi la halda de zgură

• Alcoolul la volan. Gabriel C., de 24 de 
ani, din comuna Teliucu Superior, a fost 
depistat de polițiștii Biroului Poliției Rutiere 
Hunedoara, în data de 26.08.2006, con
ducând, pe raza comunei, un autoturism 
marca Dacia, aflându-se în stare de ebri
etate, fiindu-i recoltate probe biologice de 
sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. (I.H.)

• Vătămare corporală din culpă. în data 
de 25.08.2006, pe D.N.66, pe raza localității 
Strei, conducătorul autoturismului marca 
VW, Iulian G., de 53 de ani, din Alba lulia, a 
surprins și accidentat ușor pe loan V., de 64 
de ani, din satul Muncelu Mic, comuna 
Vețel, care se deplasa pe jos pe partea 
dreaptă a carosabilului. (I.H.)

■ „Agenția de Protecți- 
a Mediului a făcut au
torizația cadou firmei 
Processing Service".

Deva (A.S.) - Articolul „Legi 
pentru firme de partid” apărut 
în Cuvântul liber din 19 
august a.c. provoacă o reacție 
în lanț. Reamintim că în arti
col se releva faptul că firma 
fratelui deputatului liberal 
Mihăiță Calimente exploatează 
halda de zgură de la Buituri 
de un an și jumătate fără a 
avea autorizație de mediu. 
Faptul a ajuns în atenția pre
sei după ce în 8 august a.c. 
aproape două milioane de 
metri cubi de zgură au luat-o 
la vale amenințând blocarea 
râului Cerna. După publicarea 
articolului Agenția de Pro
tecție a Mediului, prin direc
torul Elena Bădescu, a acuzat 
Garda de Mediu că nu a inter

venit pentru a stopa exploa
tarea ilegală a haldei.

Ieri, Cristian Moldovan, 
comisarul șef al Gărzii de 
Mediu, a ținut să-și precizeze 
poziția față de aceste acuzații. 
„Agenția de Protecție a Medi
ului a făcut cadou firmei Șlag 
Processing Service autorizația 
de mediu. Un cadou nemeri
tat. Am documente care atestă 
că noi am verificat firma de 
cel puțin cinci ori. Cu adresa 
1958, din 31 iulie a.c. am 
atenționat APM-ul că Șlag Pro
cessing Service nu și-a respec
tat obligațiile privitoare la 
protecția mediului. Adică nu 
a monitorizat deloc factorii 
apă subterană, aer și sol con
form angajamentelor exis
tente. în contradicție cu nor
mele existente, adică fără să 
ia în considerare atenționarea 
Gărzii de Mediu, la data de 8 
august a.c. Agenția de Pro
tecție a Mediului, a eliberat

in sfârșit Garda de Mediu a amendat firmele de la Buituri

autorizația de mediu pentru 
Șlag Processing Service. Exact 
cu o zi înainte de producerea 
alunecării de teren și știind că 
firma este în neregulă”, 
declară Cristian Moldovan.
Vremea amenzilor

Garda de Mediu a aplicat 
un cuantum de amenzi de 1,7 
miliarde lei vechi firmelor

implicate în exploatarea zgurii 
de la Buituri. Amenda max
imă, de un miliard de lei, a 
fost dată firmei Șlag Process
ing Service pentru nere- 
spectarea normelor privitoare 
la mediu. Proprietarul haldei 
precum și cealaltă firmă care 
exploatează zgura au fost a- 
mendate pentru că nu au 
anunțat alunecările de teten.

Sesiune extra
ordinară

București (D.I.) - Sena
tul se întrunește astăzi, 
în sesiune extraordina
ră, pentru a discuta 
proiectele de lege care 
constituie prioritate de 
integrare, printre aces
tea numărându-se pro
iectul de lege privind 
societățile comerciale și 
proiectul de lege privind 
organizarea și funcțio
narea Curții de Conturi. 
Pe ordinea de zi a aces
tei sesiuni extraordi
nare, care va dura trei 
zile, se regăsesc și alte 
15 proiecte de lege, care 
au termen de aprobare 
tacită până pe data de 4 
septembrie a.c. Sesiunea 
ordinară a Senatului va 
începe săptămâna vii
toare, când sunt prevă
zute pentru dezbatere și 
adoptare 335 proiecte de 
lege, dintre care 245 sunt 
propuneri legislative ale 
senatorilor și deputa
tion

Reformă 
constituțio
nală
București (MF) - Pur
tătorul de cuvânt al 
PNL, Varujan Vosga- 
nian, a anunțat, ieri, 
că liberalii pregătesc 
un set de modificări 

pentru Constituția 
României care să re
glementeze raportu
rile dintre Președin
ție, Parlament și Gu
vern. „PNL pregăteș
te un set de modifi
cări pentru Constitu
ția României. Acest 
proiect, redactat de 
un colectiv condus 
de Teodor Meleșca- 
nu, se află în dez
baterea partidului, 
urmând a fi adoptat 
și propus spre dez
batere în cadrul Ali
anței D.A.", a anun
țat Vosganian Potri
vit acestuia, reforma 
constituțională se re
feră la „echilibrul pu
terilor în stat, la ra
porturile instituționa
le dintre Președinție, 
Parlament și Guvern" 
declară deputatul.

„Cântec" pentru lumea 
cealaltă
■ în puține sate hune- 
dorene se mai păstrea
ză tradiția jelirii mortu
lui de către bocitoare.

Tiberiu Stroia
tiberîu stroia@infcrmmedia.ro

Cerbăl - Ținutul Pădureni- 
lor este unul dintre locurile 
unde mai găsești bocitoare de 
profesie. Toate sunt femei 
bătrâne trecute de 70 de ani 
și încearcă, atât cât le mai țin 
puterile, să mențină acest obi
cei.

Nimeni nu știe să spună cu 
exactitate de ce este nevoie de 
bocitoare. Dar toți cred că 
este bine ca mortul să fie dus 
la groapă cu cântece trans

mise din generație în ge
nerație.
Așa e obiceiul

La cei 76 de ani ai săi, Vale
ria Oneșan din comuna Cer
băl povestește că este boci
toare de când se știe. „Și 
mama mea cânta la înmor
mântări. Eu cred că am 
început pe la vârsta de 10 
ani”, spune bătrâna. Femeia 
ne spune că nu oricine poate 
fi bocitoare. „Trebuie să ai 
voce și să-ți placă să jelești. 
Pe vremuri era de neconceput 
ca cineva să fie înmormântat 
fără să respecte tradiția. Bo
citoarele se adunau și cântau 
de când pleca mortul din 
curte. Apoi se cânta trei zile 
la mormânt. Așa era tra-

Zone verzi neîngrijite

Valeria, una dintre puținele bocitoare existente în județ

diția”, spune femeia.
De la Valeria am mai aflat 

că preotul făcea versuri în 
care se vorbea despre ce a 
făcut în viață persoana res
pectivă. Iar bocitoarele le cân

tau. O bocitoare nu primea 
bani pentru cântecele ei. Doar 
ceva de pomană.

Astăzi obiceiul jelirii cu 
bocitoare de profesie se stinge 
încet, încet.

Investiții la Drumurile 
județene

Deva (M.S.) - Direcția de Drumuri a jude
țului Hunedoara, subordonată Consiliului Ju
dețean, a efectuat în acest an investiții în va
loare de 970.000 euro, concretizate în utilaje 
noi și retehnologizări ale echipamentelor de 
producție existente. Ultimele dotări au fost 
inaugurate ieri, prin achiziția unui lot de 
cinci autobasculante noi, în valoare de 
500.000 de euro, cu capacități cuprinse între 
22 și 27 de tone. Acestea se vor alătura altor 
șapte autoutilitare noi, în valoare de 190.000 
de euro, care au fost cumpărate în urmă cu 
câteva săptămâni. „Utilajele completează ac
țiunile de retehnologizare a mijloacelor de 
producție în care au fost investite, numai 
în acest an, fonduri în valoare de 280.000 de 
euro. Programul a vizat modernizarea și eco- 
logizarea unei instalații de producere a asfal
tului din Mintia, freze pentru asfalt, rulouri 
compactoare și instalații mobile de pulveri
zat emulsii pentru drumuri”, a explicat direc
torul loan Prip. Acțiunea de înnoire a par
cului auto și a utilajelor specifice va conti
nua în acest an, printre echipamentele vizate 
aflându-se achiziția unei stații ecologice de 
mare capacitate pentru producerea asfaltului, 
în final, valoarea investițiilor în echipamente 
va ajunge la două milioane de euro.

Adrian Dumitru, Deva, stra
da Ciprian Porumbescu

Locuiesc pe strada Ciprian 
Porumbescu, în blocul 22 și 
vreau să atrag atenția asupra 
faptului că în jurul blocului 
nostru nu s-a făcut nimic pen
tru îngrijirea spațiilor verzi. 
Cu toate acestea s-a motivat 
creșterea impozitelor și prin 
faptul că zonele verzi trec în 
administrarea directă a Pri
măriei și nu mai aparțin de 
asociațiile de proprietari. Pre
ședinta asociației noastre ne- 
a spus că nu știe nimic de o 
asemenea hotărâre. Dacă nu 
se face nifriic, o să îngrijim 
noi spațiile verzi, dar nu este 
corect să ne ia banii degeaba.

Răspunsul viceprimarului 
Florin Oancea

O să, rezolvăm problema și 
pe strada Ciprian Porumbes
cu. La ora actuală există trei 
echipe care se ocupă de spații
le verzi în municipiul Deva, 
dar din păcate mai durează un 
timp până învățăm și noi cum 
să facem totul ca în Occident, 
îngrijirea zonelor verzi intră 
în atribuțiile noastre și este o 
activitate permanentă.
Gurile de canal, tot fără 
capace

Eus Țucui, Deva, strada 
Mihai Eminescu

Vreau să-i întreb pe cei de 
la Primăria Municipiului De
va de ce nu rezolvă odată 
problema capacelor furate de

la gurile de canal, care repre
zintă un adevărat pericol pen
tru mașini și pietoni. Gel pu
țin pe strada Mihai Eminescu, 
în apropierea blocului 15, exis
tă 12 guri de canal ale căror 
capace au fost furate în urmă 
cu aproximativ doi, trei ani. 
Am fost, în urmă cu trei 
luni, la Primărie și mi s-a pro
mis că se vor monta la loc, dar 
nu s-a făcut nimic. Chiar nu 
se poate rezolva această pro
blemă?

Răspunsul viceprimarului 
Florin Oancea

O să verificăm situația la 
fața locului în cel mai scurt 
timp. Deja, la nivelul munici
piului Deva, am început acți
unea de amplasare a unor 
capace speciale, fie cu un sis

tem antifurt, fie dintr-un ma
terial special, precum materia
lul plastic, care nu prezintă 
interes pentru hoții de fier 
vechi.

Capcanele șoselelor persistă

PĂREREA TA CONTEAZĂ: .România ar trebui să trimită trupe de menținere a păcii în Liban?

R.A. Drumuri județene s-a dotat

Eu sunt de acord.
Trebuie să-i ajutăm 

cumva pe bieții 
oameni ca să nu 
moară de foame.

Ludovic Gyorfi, 
Deva

Nu trebuie să ne 
amestecăm în 

problemele altor țări. 
Nu e corect să moară 
militari români din 
cauza lor.

Iosif Sava, 
Deva

Nu sunt de acord.
Această acțiune 

presupune fonduri 
mari pe care țara 
noastră nu le poate 
suporta momentan.

Emil, 
Deva

Nu am nimic 
împotrivă. Nu 

pierd, dar nici nu 
câștig nimic din asta.

Sunt militari profe
sioniști, e normal 

să meargă acolo unde 
sunt trimiși. Trebuie 
să ne aliniem la nor
mele internaționale, 
nu doar la cele euro
pene.

Toma Ladislau, 
Deva

Liviu Bulzan, 
Deva

mailto:stroia@infcrmmedia.ro
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Test reușit pentru

j*v Borugă la Jiul. Gheorghe Borugă, va ocu- 
V* funcția de consilier tehnic la clubul din
Petroșani și va lucra alături de antrenorul 
principal Florin Marin. „Am fost prezentat 
duminică echipei și miercuri voi veni la stadi
on odată cu jucătorii, care au liber două zile. 
Avem multă treabă, pentru că nu am adunat 
decât 4 puncte", a spus Borugă. (C.M.)

■ Lotul feminin al 
României a câștigat 
concursul amical cu 
reprezentativa Angliei.

ClPRIAN MaRINUȚ_____________
clprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Primul concurs de 
verificare al lotului de gim
nastică al României înaintea 
participării, în luna octom
brie, la Campionatul Mondial 
din Danemarca, a fost reușit

Un jiulist la națională
Petroșani (C.M.) - Adrian Scarlatache, fun

dașul dreapta al Jiului, a fost convocat, ieri, 
de antrenorul principal al echipei naționale 
de tineret a României, Emil Săndoi, pentru 
partida cu reprezentativa similară a Germa
niei, contând pentru grupa a 10-a de califica
re la turneul final al Campionatului Euro
pean din 2007, ce va avea loc în Olanda. în 
primul meci al grupei a 10-a, România a în
vins, cu scorul de 3-0, reprezentativa simila
ră a Irlandei de Nord. Al doilea meci al gru
pei, Irlanda de Nord - Germania, va avea 
loc vineri. Partida Germania - România este 
programată, marți, 5 septembrie, iar „tricolo
rii” au nevoie de victorie pentru a fi siguri 
de calificarea în play-off-ul, care va avea loc

Portari - Mincă (Rapid), Pantelimon (Poli 
Timișoara)
Fundași - Rădo (Poli Timișoara), Adrian Scarla
tache (Jiul), Moți (Dinamo), R.Ștefan (Dinamo), 
M. Constantin (Rapid), Săpunaru (Rapid), Pulhac 
(Dinamo)
Mijlocași - Prepeliță (FC Argeș), Herea (FC Națio
nal), Ropotan (Dinamo), Florescu (Șerif Tiraspol), 
Sepsi (Gloria Bistrița), Varga (Sportul)
Atacanți - Curelea (Sportul), Surdu (CFR Cluj), A. 
Cristea (Poli Timișoara), Keșeru (Nantes), Chiacu 
(Wisla Cracovia)

L

Individual compus: 2.
3.
St

5teliana Nistor 
Emma White

>l

15,550
14,1501. Steliana Nistor

2. Sandra Izbașa
59,45
58.75

3. Aluissa Lăcusteanu57.10 1 Sandra Izbașa 15,600
Paralele 2. Melanie Roberts 14,300
1. Steliana Nistor 15,200 3. Loredana Șucar 13,950
2. Lynette Lișle 14,700 Sărituri:
3. Aisling Williams 14,250 1. Imogen Cairns 14,325
Bârnă 2. Sandra Izbașa 14,225
1. Sandra Izbașa 15,900 3. Emma White 13,825

Fanii au fost alungați de 
prețul biletelor
■ La meciul cu Poli lași 
tribunele stadionului 
Jiul au găzduit foarte 
puțini spectatori.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@infornimedia.ro

Petroșani - Criza financiară 
cu care se confruntă clubul Ji
ul, obligat să-și achite datorii
le la bugetul statului până la 
31 august pentru a nu pierde 
licența pentru sezonul în curs, 
s-a repercutat și asupra prețu
lui biletelor de intrare la me
ciurile de acasă ale minerilor, 
încercând să scoată bani și 
din piatră seacă, mai-marii 

ca rezultat și încurajator din 
perspectiva evoluțiilor gim
nastelor. Echipa formată din 
senioarele Sandra Izbașa, Ste
liana Nistor, Dana Druncea, 
Loredana Șucar și junioarele 
Aluissa Lăcusteanu și An
dreea Grigore a câștigat con
cursul cu Marea Britanie, dis
putat în week-end, la Newcas
tle, atât la echipe, cât și la 
individual compus. Gimnaste
le antrenate de Nicolae For- 
minte la Deva s-au impus clar, 
la o diferență de peste opt 

clubului au scumpit biletele, 
un tichet la meciul de dumi
nică cu Poli Iași costând 15 
RON cât cel de la meciul an
terior de acasă cu Dinamo. Co
merțul bazat pe sentimentele 
spectatorilor față de echipă s- 
a dovedit necâștigător, la par
tida cu moldovenii tribunele 
fiind aproape goale, iar înca
sările mici. La peluză unde de 
obicei lua loc galeria echipei 
Jiul nu a fost decât un... ba
nner cu mesajele „Peluza Sud 
și-a făcut damblaua, lăsăm tri
bunele să cânte pentru Stea
ua” și „Rușine”. S-au vândut 
doar 777 de bilete, cu toate că 
la meci au asistat 1.500 de 
spectatori. „Cu banii adunați

Sandra Izbașa la bârnă Steliana Nistor

puncte (231,80 - 223,45 p), care 
în gimnastică reprezintă foar
te mult. La individual, gim
nastele noastre au ocupat pri
mele trei locuri prin Steliana 
Nistor, Sandra Izbașa și Alui
ssa Lăcusteanu.
Probleme la sărituri

în concursul pe aparate, 
România a câștigat trei 
medalii la bârnă, sol și para
lele, iar Anglia s-a impus la 
sărituri. „Unele dintre gim

Tribunele stadionului Jiul au fost aproape goale. (Foto: T. m.)

pe bilete am reușit să plătim 
baremul pentru arbitraj și Sal
varea. Deja ne-am obișnuit cu 
încasări mici”, a declarat Ma
rian Spiru.
Exagerări

Foamea de încasări a gene
rat și exagerări din partea for

nastele mele au concurat la 
nivelul așteptărilor, dar altele 
mai au de lucru până la înce
perea CM. Druncea și Șucar 
simt aproape de cadența echi
pei, iar Lăcusteanu și Grigore 
merg bine, dar nu au drept de 
participare la CM, întrucât 
sunt junioare. Nu sunt total li
niștit în perspectiva CM, pen
tru că am în lot numai cinci 
senioare, iar Floarea Leonida 
încă nu e pusă la punct cu 
pregătirea”, a spus Forminte.

țelor de ordine ale clubului Ji
ul. Astfel, arbitrul FIFA Cristi
na Ionescu din Vulcan a tre
buit să-și cumpere bilet, după 
ce reprezentanții forțelor de 
ordine nu i-au permis accesul 
în tribună, deși conform FRF 
arbitrii au dreptul să intre 
gratuit la meciuri.
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Campionatul do Fobal, Llpa a IW-a, ediția MM - tOOT
Etapa a I, 10.09.2006, ora 9, 
juniorii, ora 11, seniorii__________

Universitatea Petroșani - Colegiul Matei 
Corvin
Inter Petrila - Aurul Brad 
Constructorul - Minerul Aninoasa 
Gloria Geoagiu - Victoria Călan 
Metalul Crișcior - Agrocompany Băcia 
Retezatul Hațeg - CFR Marmosim

Etapa a ll-a, 17. 09. 2006 ______

Victoria Călan - Metalul Crișcior 
Minerul Aninoasa - Gloria Geoagiu 
Aurul Brad - Constructorul 
Colegiul Matei Corvin - Inter Petrila 
CFR Marmosim - Universitatea 
Petroșani
Agrocompany Băcia - Retezatul Hațeg

Etapa a lll-a, 24.09.2006 
inter Petrila - CFR Marmosim 
Constructorul - Colegiul Matei Corvin 
Gloria Geoagiu - Aurul Brad 
Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa 
Agrocompany Băcia - Victoria Călan 
Universitatea Petroșani - Retezatul 
Hațeg

Etapa a IV-a, 01.10.2006__________
Minerul Aninoasa - Agrocompany Băcia 
Aurul Brad - Metalul Crișcior
Colegiul Matei Corvin - Gloria Geoag
iu
CFR Marmosim - Constructorul 
Universitatea - Inter Petrila 
Retezatul Hațeg - Victoria Călan

Etapa a V-a, 08.10.2006_______ __
Constructorul - Universitatea
Gloria Geoagiu - CFR Marmosim 
Metalul Crișcior - Colegiul Matei Corvin 
Agrocompany Băcia - Aurul Brad 
Victoria Călan - Minerul Aninoasa 
Inter Petrila - Retezatul Hațeg

Etapa a Vl-a, 15.10.2006_________ _
Aurul Brad - Victoria Călan
Colegiul Matei Corvin - Agrocompany 
Băcia
CFR Marmosim - Metalul Crișcior 
Universitatea - Gloria Geoagiu 
Inter Petrila - Constructorul
Retezatul Hațeg - Minerul Aninoasa

Etapa a Vll-a, 22.10.2006

Gloria Geoagiu - Inter Petrila
Metalul Crișcior - Universitatea 
Agrocompany Băcia - CFR Marmosim 
Victoria Călan - Colegiul Matei Corvin 
Minerul Aninoasa - Aurul Brad 
Constructorul - Retezatul Hațeg

Etapa a Vlll-a, 29.10.2006
■Colegiul Matei Corvin - Minerul Ani
noasa
CFR Marmosim - Victoria Călan 
Universitatea - Agrocompany Băcia
Inter Petrila - Metalul Crișcior 
Constructorul - Gloria Geoagiu
Retezatul Hațeg - Aurul Brad

Etapa a IX-a, 05.11.2006
Metalul Crișcior - Constructorul 
Agrocompany Băcia - Inter Petrila
Victoria Călan - Universitatea
Minerul Aninoasa - CFR Marmosim 
Aurul Brad - Colegiul Matei Corvin
Gloria Geoagiu - Retezatul Hațeg

Etapa a X-a, 12.11.2006
CFR Marmosim - Aurul Brad 
Universitatea Petroșani - Minerul Ani
noasa
Inter Petrila - Victoria Călan 
Constructorul - Agrocompany Băcia
Gloria Geoagiu - Metalul Crișcior
Retezatul Hațeg - Colegiul Matei Corvin

Etapa a Xl-a, 19.11.2006_________
Agrocompany Băcia - Gloria Geoagiu 
Victoria călan - Constructorul
Minerul Aninoasa - Inter Petrila
Aurul Brad - Universitatea
Colegiul Matei Corvin - CFR.Marmosim 
Metalul Crișcior - Retezatul Hațeg

Liga a IV -a începe in septembrie

mailto:clprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@infornimedia.ro
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PE SCURT

• Gol din corner. Atacantul Adrian Mutu 
a marcat, duminică, un gol direct din corner 
în partida amicală pe care AC Fiorentina a 
câștigat-o, în deplasare, cu 4-0 (3-0), cu Es- 
peria Viareggio. Internaționalul român, care 
a evoluat în prima repriză, a înscris golul 
doi, în minutul 22, și a dat centrarea din 
care Luca Toni (26) a marcat cel de-al trei
lea gol. (MF)

Start

LOTUL ROMÂNIEI

București (MF) - Jucătorii convocați de selecționerul Vic
tor Pițurcă pentru meciurile cu Bulgaria și Albania, din pre- ■ 
liminariile Euro-2008:

Portari:
Bogdan Lobonț (Fiorentina), Dănuț Coman (FC Rapid)
Fundași:
Cosmin Contra (Getale), Valentin Bădoi, Vasile Maftei j; 
(ambii Rapid), Gabriel Tamaș (Cella Vigo), Sorin Ghionea, 
Petre Marin (ambii Steaua), Cristian Chivu (AS Roma), 
Răzvan Raț (Șahtior Donețk)
Mijlocași:
Bănel Nicoliță, Nicolâe Dică, Sorin Paraschiv (ambii Steaua), 
Paul Codrea (US Palermo), Răzvan Cociș (Șerif Tiraspol), 
Florentin Petre (ȚSKA Sofia), Dorinei Munteanu (CFR Cluj), 
Laurențiu Roșu (Recreative Huelva)
Atacanțl:

■ Pițurcă susține că 
meciurile cu Bulgaria și 
Albania sunt cruciale 
pentru națională.

București (MF) - Selecțione
rul Victor Pițurcă a declarat, 
ieri, că meciul cu Bulgaria, 
primul din campania de cali
ficare la CE 2008, este crucial 
pentru reprezentativa Româ
niei, deoarece naționala pregă
tită de Hristo Stoicikov este 
cea mai valoroasă echipă dli

Adrian Mutu (Fiorentina), Ciprian Marica (Șahtior Donețk), 
Daniel Niculae (AJ Auxerre), Ionel Ganea (Dinamo)

Necazuri pentru 
Dorinei Munteanu

București (MF) - Antrenorul-jucător al 
echipei CFR Cluj, Dorinei Munteanu, nu a 
fost prezent, ieri, la reunirea naționalei 
României pentru meciurile cu Bulgaria și 
Albania, deoarece i-a murit cumnatul. 
„M-a anunțat de dimineață că i-a murit 
cumnatul și trebuie să se ocupe de înmor
mântare. Mi-a spus că miercuri sau joi ar 
putea ajunge la lot. Dar, dacă nu va ajunge 
până marți seara, nu voi mai apela la ser
viciile lui, pentru că am nevoie de un 
Dorinei Munteanu concentrat pentru aces
te două meciuri importante”, a spus se
lecționerul Victor Pițurcă. Pițurcă a preci
zat că deocamdată nu s-a gândit la o soluție 
pentru înlocuirea lui Dorinei Munteanu. 
„S-ar putea să rămână doar 21 de jucători 
și chiar dacă nu o să chem pe cineva în mod 
oficial, voi apela la un fotbalist de la Farul 
pentru a fi 22 și a putea să-mi desfășor 
pregătirea cum doresc”, a comentat Pițurcă.

grupa G, după selecționata O- 
landei. „Acest meci cu Bulga
ria este unul crucial pentru 
noi. La fel este și cel cu Alba
nia, pentru că dacă vom lua 
șase puncte, șansele de califi
care vor crește vertiginos. Bul
garia este principala noastră 
contracandidată, pentru că du
pă Olanda este cea mai valo
roasă echipă”, a spus Pițurcă.

Necazuri și accidentări
Selecționerul și-a exprimat 

regretul pentru faptul că a fost 
nevoit să renunțe la fundașul

Căpitanul crede în echipă
■ Chivu spune că e tim
pul ca și generația actu
ală să se califice la un 
turneu final.

București (MF) - Căpitanul 
naționalei, Cristian Chivu, a 
declarat, ieri, cu ocazia reunirii 
tricolorilor în vederea partidei 
cu Bulgaria, din preliminari
ile Campionatului European 
din 2008, că prima reprezenta
tivă a României este compusă 
dintr-o generație care merită să 
se afirme la un turneu final.
Să fim cu capul sus

„Este timpul să facem mai 
mult decât până acum, să ob
ținem acea calificare mult

tricolori

Mutu a marcat ultimele 5 goluri ale Naționalei

Stelei, Dorin Goian, accidentat. 
„Din păcate situația nu este 
chiar așa cum aș fi dorit, mă 
refer la accidentări, pentru că 
la vechii accidentați, Ovidiu 
Petre, Rădoi, Mazilu, s-a adău
gat și Goian, la care până la 
urmă am renunțat”, a spus 
Pițurcă. De asemenea, Nicolae 
Dică și Bănel Nicoliță au 
unele probleme de sănătate, 
dar nu este nimic grav. „Așa 
că toți jucătorii au mici lezi
uni, dar își vor reveni. Cred că 

dorită, să scoatem capul în 
fotbalul european. Avem o 
generație care merită o cali
ficare și să se afirme la un 
turneu final”, a spus Chivu. 
Cristi Chivu a menționat că 
articolele din presa bulgară, 
în care Adrian Mutu era făcut 
„drogat”, nu îl afectează pe 
atacantul Florentinei. „Nu 
cred că îl afectează pe Adi, 
așa cum cred că nu ne 
afectează nici pe noi. Este un 
jucător matur, care și-a a- 
sumat greșelile făcute în tre
cut. Adi își dorește mai mult 
decât oricine să califice 
echipa națională la turneul 
final”, a completat Chivu.

Căpitanul echipei naționale 
a precizat că nu vede meciul 

(Foto: FAN)

miercuri voi avea tot lotul la1dispoziție. Cu toate aceste 
probleme, lotul nostru este 
unul valoros și sper să câști
găm cele șase puncte puse în 
joc”, a afirmat Pițurcă. Pițur
că a făcut referire și la fun
dașul echipei Ajax Amster
dam, George Ogăraru, convo
cat inițial, dar la care s-a 
renunțat: „Pe Ogăraru și Pa
raschiv presa tot încearcă să 
îi impună, dar să nu se uite că 
eu am muncit patru ani cu ei 

ca un duel între el și atacan
tul echipei engleze Tottenham 
Hotspurs, Dimităr Berbatov. 
„La un meci de fotbal nu este 
corect să se vorbească de doi 
jucători, posibili adversari,

Victor Pițurcă, antrenorul 
României
și îi cunosc foarte bine”. 
Echipa națională s-a reunit, 
ieri, la Casa Fotbalului, pentru 
meciurile cu Bulgaria și Alba
nia, din preliminariile Euro- 
2008. Naționala a plecat la Con
stanța, unde astăzi, la ora 18.30, 
va susține un antrenament 
deschis presei. Meciul România 
- Bulgaria va avea loc, sâm
bătă, la ora 21.00, la Constanța, 
iar partida cu Albania se va 
disputa, miercuri, 6 septem
brie, la ora 21.00, la Tirana.

care pot să decidă soarta unei 
partide. Este vorba de un 
meci România-Bulgaria și nu 
de unul Chivu-Berbatov sau 
Tamaș-Berbatov”, a mai spus 
Chivu.

Bulgaria și Albania sunt periculoase
■ Contra crede că pri
mele adversare ale tri
colorilor ne pot pune 
probleme.

Timișoara (MF) - Fundașul 
Cosmin Contra, convocat de 
selecționerul Victor Pițurcă 
pentru meciurile cu repre
zentativele Bulgariei și Al
baniei, din preliminariile 
Campionatului European din 
2008, consideră că cele două 
adversare ale naționalei Ro
mâniei sunt două echipe pe
riculoase.

„Momentul adevărului 
pentru echipa națională va fi 
când vom obține o nouă cali
ficare. Drumul acum începe 
și sper să înceapă cât mai 
bine. în ziua de astăzi nici 
un meci nu mai este ușor, 
mai ales cu Bulgaria și Alba
nia, care, cred eu, sunt două

Bulgarii joacă pe mulți bani
București (MF) - Mijlocașul 

echipei ȚSKA Sofia, Florentin 
Petre, a declarat, ieri, că ju
cătorii Bulgariei, adversara 
de sâmbătă .a României din 
preliminariile CE, sunt foarte 
motivați pentru aepst meci, 
mai ales din punct de vedere 
financiar. „Avem destule pon
turi despre bulgari. Cel mai 
important lucru pentru ei 
este că sunt motivați foarte 
bine, că joacă pe foarte mulți 
bani”, a spus Petre.

Petre a menționat că bul
garii sunt foarte încrezători 
în victoria echipei lor în par

Contra a Jucat de multe ori cu Real Madrid (Foto: epa)

echipe periculoase”, a spus 
Contra.
încurajări pentru Steaua

Cosmin Contra s-a declarat 
bucuros de faptul că echipele 
Steaua, Rapid și Dinamo au 
rezultate bune în cupele eu

tida cu România. „Sunt foarte 
încrezători, dar nici noi nu ne 
lăsăm mai prejos.

Cei trei români care jucăm 
în Bulgaria i-am enervat un 
pic și le-am zis că-i batem”, 
a adăugat fotbalistul român, 
întrebat care este atuul bul
garilor în partida cu Româ
nia, Petre a răspuns: „Au o 
ambiție extraordinară.

Muncesc foarte mult și asta 
m-a impresionat. Nu se gân
desc decât să câștige, proba
bil vor fi supărați după meci, 
pentru că și noi ne dorim 
același lucru”. 

ropene, prima calificându-se 
în grupele Ligii Campionilor 
și celelalte în turul întâi al 
Cupei UEFA. Fotbalistul echi
pei Getafe crede că Stelei nu 
trebuie să îi fie frică de Real 
Madrid, una din adversarele 
acesteia în grupa E a LC.

Informații de la Trică
București (MF) - Selecțio

nerul Victor Pițurcă a de
clarat că jucătorul echipei 
ȚSKA Sofia, Eugen Trică, 
i-a oferit informații despre 
naționala Bulgariei, pe care 
România o va întâlni, sâm
bătă, la Constanța, în pre
liminariile CE 2008. „Despre 
bulgari știu absolut tot și ei 
au probleme de lot, de exem
plu, căpitanul Stilian Petrov 
am înțeles că este accidentat, 
însă aceste lucruri nu prea 
contează. Trică a fost cea

Exclude J
surprizele

București (MF) 
Selecționerul Bulgariei, 
Hristo Stoicikov, con
sideră că echipa sa și 
reprezentativa Români
ei, care se vor întâlni, 
sâmbătă, la Constanța, 
în preliminariile CE 
2008, nu se pot surprin
de reciproc, deoarece se 
cunosc foarte bine. „Ce
le două echipe nu se pot 
surprinde una pe alta. 
Ne cunoaștem reciproc | 
foarte bine, România a i 
fost aproape de califi- ' 
carea la ultima Cupa 
Mondială. Este o echipă 
cu tradiție și mereu a 
fost una dintre cele mai 1 
bune din Europa, însă 
fotbaliștii bulgari nu 
sunt mai prejos”, a spus j 
Stoicikov.

mai bună sursă de infoj" 
mare, pentru că el știe lim
ba bulgară, i-a spus și lui 
Florentin Petre dar și mie”, 
a afirmat Pițurcă.Victor Pi 
țurcă a afirmat că sistemul 
de joc al naționalei Români 
ei a fost și este 4-3-3. „în faza 
defensivă se poate transfor
ma într-un 4-5-1 sau 4-2-3-1", 
a completat Pițurcă. întrebat 
cât de importantă este caii- J 
ficarea Stelei pentru moralul -ț 
jucătorilor, Pițurcă a spus: 
„Nu contează foarte mult”. '
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Vând ap. 2 camere (03)

• Bâraa Mare, preț negociabil, tel. 0254/231750.
• Brad, aemidecamandate, cu îmbunătățiri, etaj
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• decomandate, etaj 3 din 4,63 mp, contorizări, 
interfon, boxă, uscătorie, parchet stejar, balcon 
închis, Deva, T. Maiorescu. Tel. 0741/210056. (T)
• decomandate, etaj 4 din 10, str. luliu Maniu, bl. 
B, ap. 64, fără intermediari. Tel. 0788/610191. (T)
• Deva, circuit, et. 3, balcon, parchet, gresie, 
faianță, centrală termică, 50 mp, bloc cărămidă 
98O(XVon, telefon 0722/564004.
• u vit, zona Miorița, confort 1, contorizări 
apă gffiz, preț 1.250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• zona Dadă balcon, contorizări, preț 80.000 
ron, telefon 0740/013971. (A2)
• zona Astoria, st 56 mp, bloc 4 etaje, etaj inter
mediar, balcon, contorizări, preț 94.000 ron nego
ciabil, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Liliacului, contorizări, decomandate, preț 
115.000 ron, telefon 0740/013971. (A2)
• zona Daciă et. 1, fără balcon, contorizări, 
67000 ron, telefon 0745/367893. (A2)
• Progresul, parter, bună pentru privatizare - 
birouri, în blocurile vechi, 110.000 ron. telefon 
0745/367893. (A2)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță et. 3, vedere la bulevard, 
st 60 mp, preț 1,2 mid., negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, zonă' bună, et 3, centrală 
termică termopane, balcon închis, modificări, 
îmbunătățiri, preț 78000 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-48mp + centralătermică + 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)
• zona Șc. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă balcon, 

ntrală termică parchet preț 89.000 ron, nego- 
bil, tel. 0723-251498 0788-165702. (A4)

___________________

RECLAME

• 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)
• 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)
• zona Dadă etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788-
165702.232808. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet, gresie, faianță bucătărie modificată 
interfon, zonă liniștită 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 28500 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 88000 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)
• decomandată 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, taj 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; 0740/317314. (A9)

• dec., amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona BCR, vedere spre parc, preț neg. Tel. 
231800; 0740/317314. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, decomandate sau circuit, exclus 
parter și et. 4, cu balcon, zona Gojdu. Ofer plata 
pe loc. Tel. 0746/779288 sau 0788/496558
• 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. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandată ultracentral, de lux, modificat, 
instalații noi, toate utilitățile, preț 55000 euro, 
negociabil, telefon 0723/041241,0254/232393.
• Hunedoara, zonă centrală faianță gresie, 
parchet paluxat, etaj 1, balcon închis, preț 530 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/541732.
• zona Minerului, decomandate, contorizări, 
preț 83.000 ron, telefon 0740/013971. (A2)
• zona Bălcescu, et. 2, amenajări moderne, 
centrală termică preț 125.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Mărăști, amenajat modern, centrală 
termică 2 balcoane, preț 128.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• 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)
• dec., camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal. Preț. 160.000 RON, 
neg. Tel. 231200; 0740/317.314 (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)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, zona Mărăști, et 2,3 balcoane, 2 băi, 
contorizări, preț 155.000 ron, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona I. Corvin, etaj intermediar, 2 
balcoane, 2 băi, centrală termică amenajări 
moderne, preț 40.000 euro, negociabil, tel. 
0740/013971. (A2)
• 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. 235.208,0724/620.358. (A6)

• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620 358 
(A6)
• 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)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• 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)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303,0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
• dec., zona Kogălniceanu, Deva, etaj 2,2 băi, 
balcon deschis, vedere în 2 părți. Preț 145.000 
RON. Tel. 231800:0740/317314. (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 ki Brad, zona Liceului Avram lancu, sau 
schimb cu garsonieră în Deva, preț 65.000 ron, 
negociabil. Tel. 211703,0745/959364. (D
• urgent, zonă centrală 4 camere, baie, 
bucătărie, curte, st 350 mp, preț 90.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• nouă Deva, Pietroasa, parter, etaj, mansardă 
sc 240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, tel. 
0722/564004. (Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță, 600 mp teren, centrală 
termică 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 termice, 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. 235208 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 A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, garaj, 
centrală termică teren drept 1000 mp, preț 150.000 
euro, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 mp, 
preț 250.000 lei, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• la 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288 (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)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie.
2 băi, centrală 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. 0745/786578 (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; 
0740/317314. (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)

• In Deva, 2 camere, bucătărie, baie, gaz, 
canalizare, apă curte și grădină st 1300 mp, preț 
85000 euro, tel. 0741/507012.

• casă mare, în Roșcani, bonus un teren. 
Tel. 237765. (9/28.08)

• vând casă la 20 km de Hunedoara, 3 camere, 
curte, grădină renovată interior, exterior, grajd, 
anexe, preț 550 milioane lei, negociabil. Tel. 
0748/306207.

Vând garsoniere (19)

• Dadă bloc cărămidă etaj 1, termopan, gresie, 
faianță contorizări, Devă preț 650 mii., nego
ciabil, tel. 223943,0745/393719.

• Deva, lângă Poliția nouă parter, preț 
convenabil, 30 mp. Tel. 213476, 223736, 
0749/247799.(1/2808)

• Deva, zona Trident preț negociabil. Tel. 
0728/442147.(5/21.08)
• Himedoara, Bdul Dacia G1, etaj 4, gaz conto- 
rizat faianță vedere spre Artima, 30 mp, bine 
întreținută preț negociabil. Tel. 711152. CT)
• regent, to 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)
• confortabilă decomandate, bucătărie, baie, 
balcon mare, 2 focuri gaz, ocupabilă imediat 
zona Ulpia, telefon 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
faianță+gresie, laminat zona M. Eminescu, preț 
83.000 ron, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandate, contorizări, etaj interme
diar, zona Dacia preț 60.000 ron, telefon 
0741/154401,227542, seara (A2)
• bdul Decebal, et 5, decomandate, contorizări, 
balcon, 80.000 ron, telefon 0745/367893. (A2)
• Dada et 8 semidecomandate, balcon, 52000 
ron, telefon 0745/367893. (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; 
0740/317314. (A9)
• în Deva, dec., suprafață măre, contorizări, 
balcon, ocupabilă imediat, etaj 3, Bd. Decebal. 
Preț 25.000 euro, neg. Tel. 231800; 0740/317314. 
(A9)
• zona Trident preț negociabil, tel: 0728442147
• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

• decomandate, 9 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866, 
0724/620358 (A6)
• decomandate, siaj 3, parchet gresie, faianță 
balcon închis, bucătărie modificată vedere în 
față bine întreținută zona Gojdu, preț 78000 ron, 
neg, tel. 0745-302200,232809. (A4)
• zona ProjpisuL vedere la stradă parchet 
faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 66.000 ron, 
negociabil, tel. 0723-251498 232808 (A4)
• eta| Intenmdar, zona Mărăști, contorizări, 
parchet gresie, faianță balcon închis, 65000 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. (AS)
• 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)
•stall, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 

... ». ,234ft> 21/436""'1742/005228 (A5)

Vând terenuri (21)

• to comma Șoimuș, teren intravilan (loc 
de casă) 1100 mp, 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)

• 1779 mp, între Deva-Sântuhalm, zona Alaska, 
telefon 0721/430502.
• 3810 mp, zona Alaska, pe DN7, suprafață inta
bulată telefon 210920,0747/966532
• două terenul extravilan, de 8000 și 24.700 mp, 
localitatea Toțești - Hațeg, lângă canton, acte tn 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• krtravlan, situat în Șoimuș, la șoseaua spre 
Boholt s 1200 mp, fs 12 m, facilități, gaz, curent 
la poartă tel. 220269 sau 0746 / 03058 preț 12 
euro/mp, egociabil.
• In Ivad* nouă spre Simeria, preț negociabil, 
tel. 0740/257610.
• tem Intravian 0/2 ari, Bretea Mureșană nr. 
221, și 4 lăzi de stupi. Relații la adresă (T)
• teren Intravian 4000 mp, în Geoaglu, Str. 
Părâului, cu toate facilitățile, apă curent, gaz. 
Tel. 248578 (T)
• intravilan, Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, fs 
22 m, facilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravian, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 238208 
0724/620358 (A6)
• intravian, 2000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235208 0729/018868 
(A6)
• Intravian, 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)
• parale 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)
• Intravian 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 parale de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg, tel. 223400,0724/169303. 
(AS
• Hravtai, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/1693®, 
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 (AS)
• 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, st22000 mp, fs 110 m, curent, 
apă preț 15 euro/mp, tel. 0748779288 (AS)
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• zona Vulcan, st 5400 mp, ts au n >, cai etfo apa, 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)
• 5-500-1000 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)

tații comerciale (25) Vând alte imobile (27)

Cumpăr teren (22)

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

• zona Liceului auto Deva, 32 mp, bun pentru 
birou, preț negociabil. Tel. 0723/505460, 
0720/045687. (T)
• spațiu - hală, 100 mp, dotat cu toate utilitățile, 
pentru diferite interese, vad comercial, depo
zitare, producție etc., acces auto, ocupabil 
imediat, telefon 227903, între orele 18-20.
• 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)

s spat» usdttorie, 20 mp, Bulevardul Bălcescu 
Nou (Dorobanți), bl. 15A parter, cu vedere spre 
bulevard, preț 38.000 ron negociabil, tel. 
0740/067272, după ora 15,00.

Imobile chirii (29)

• vând greble mecanice pentru fân, mașină
| pus și scos cartofi, cazane combustibil 

solid. Tel. 0723/885225. (10/24.08)i___________ :_____ J
• vând voz 8001, din lemn, Brad, cadă stejar 240 
I, damigene 501 din sticlă, preț negociabil, Deva, 
tel. 0741/507012.

Dealer auto, reprezentant al unei mărci de prestigiu, 
angajează

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. G1 .ap 6 
tel/iax.0254/234.125
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. reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice 
(59240)

o ki regim hotelier, cameră mobilată, Deva, cu 
baie și TV, 70 ron/zi, tel. 0721/055313.
e garsonieră, in Cluj-Napoca, cartierul Mărăști 
(aproape de Expo-Transilvania), mobilată ușă 
metalică, parchet laminat, apometre, reparti
toare, preț 110 euro/lună+cheltuieli, tel. 
0745/337339.
o pe termen lung, spațiu 20 mp. cu grup sanitar, 
în special pentru birou, zonă centrală-autogară, 
preț 120 euro/lună tel. 0722/361877,0354/104356.
• primeschgazdă2eleve de la țară, condiții foarte 
bune, acces la bucătărie, baie, tv cablu, centrală 
termică, apartament aproape de Liceele Traian, 
Energetic și a Moisil. Tel.229897. (T)
• spațiu de producție, sau depozit, aproximativ 
300 mp, în Brad, preț negociabil, tel. 
0788/1992960.
• garsonieră, în Timișoara, mobilată Calea 
Buziașului, 100 euro/lună, tel. 0745/367893. (A2)
• zona hă. 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)
• apartament 3 camere decomandate, 2 băi, 
mobilă nouă, centrală termică, termopane, luliu 
Maniu, 250 euro/lună+garanție, tel. 0745/367893. 
(A2)
• garsonieră, zonă centrală amenajări, mobilă 
și utilități, preț 110 euro/lună tel. 0740/013971. 
(A2)
• apartament 3 camere, amenajat modern, 
centrală termică mobilat modern, preț 220

. euro/lună tel. 0740/013971. (A2)
• 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 «pro 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; 0724/62035& (A6)
• ofer tpra închiriere ap.2camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (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)

Moto-velo (41)

• bidefeti cu 3 roți, pentru copii până la vârsta 
de 4 ani, în stare foarte bună telefon 232414.
• vând bicicletă fete 10-12 ani, 100 ron, telefon 
0788/940104.
• vând bicicletă Mountain Bike, mărime medie, 
pentru copii, preț negociabil. Tel. 0727/767575. CD

Mobilier și interioare (47)

• urgent, dulap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
masă mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 
bibliotecă mare, covor bordo cu medalion 3/4, 
persari, bibliotecă mică, preț avantajos. 
Informații la tel. 0723/851439, după ora 16.00.
• vând mobilă bucătărie, suspendată lemn 
masiv, culoare natur. lungime 2 m. mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă. negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând încălțăminte și haine noi-nouțe pentru 
copii până la vârsta de 4 ani, tel. 232414.

Materiale de construcții (53)

• vând parchet 40 x 3.5, preț avantajos. Tel. 
213908 0741/138994. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider 2401 Arctic, stare bună 150 ron, 
negociabil, și mașină de cusut electrică 
rusească tip geamantan, 200 ron negociabil, 
telefon 220956.
• vând frigider Arctic mare, în stare foarte bună 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând frigider Arctic, motor nou, 300 ron, 
telefon 0788/940104.
o vând frigider cu congelator, capacitate 2401, 
stare bună preț negociabil, telefon. 0729/01785.
• vând ladă frigorifică cu 5 sertare, foarte puțin 
folosită un aspirator ap 21 românesc, tel. 232414.
• vând urgent combină frigorifică este în stare 
de funcționare, preț 330 ron, negociabil, telefon 
0723/261985.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând i' a rasa Bălțata românească în 
vârstă de 1 an, satul Rovina, comuna 
Brănișca. Relații la tel. 0741/210057, 
0748/558704. (6/2808)

o vând cățelușă Foxterier, vârsta 15 luni, aptă 
pentru împerechere, tel. 22652L

Construcții civile .1 Industriale 
Distribuție material, construcții 
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OER1NȚE: 
-cunoștințe minima do
contabilitate;

- cunoștința IT; 
-virata maxima 40 ani.
AVANTAJE: 

-salariu motlvant.

CONTABIL- $EF
CERINȚE:
-exponent* In domeniu min.5 ani; 
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Deva, Ateea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie)

• Ocaziei Vând Dacia 1310 berlină af 2003, 
unic proprietar, 33.000 km la bord, preț 125 
milioane lei, ușor negociabil. Deva, tel. 
0724/293075. (10/22.08)

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

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

• vlnd Dada Solenza Scala, af 2004, toate 
dotările, motor 1400 benzină preț 5500 
euro, negociabil. Tel. 0724/003484. (2/2808)

Auto străine (37)

• vând Ranauft Scenic RX4, af octombrie 
2001,201, benzinar, 140 CP, full-electric, 4x4 
permanent, impecabilă 102.000 km, preț 
11.500 euro (41.000 ron). Tel. 218059, 
0722/530907. (8/22.08)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vâna unit dentar „Dentior 5" set complet 
piese, fotoliu electrohidraulic cu lampă para
bolică, compresor, sterilizator cu ultraviolete, 
fotoliu dentar .Siemens”, instrumentar, puplnel. 
tel. 0747/537986 sau 0254/241260.

Altele (61)

• vând Audi A4 1,9 TOI negru, af 2002, full, 
extrase, pachet nichel, cotiera față spate, CD ■ 
magazie și suboffer (6) limuzină dublu clima- 
tronic. Tel. 0744/125690. (T)
« vând Peugeot 309, AF 1989,1400 cmc, benzină 
preț 2500 euro, negociabil, tel. 0727/024154.

• vând 4 repartitoare de căldură cu robinete 
termostatice și 2 apometre de apă caldă cu veri
ficare metrologică recentă foarte puțin folosite, 
telefon 232414.
• vând aparat sudură electrică Deva, preț nego
ciabil, tel. 0741/507012.
• vând cazan pentru făcut țuică preț conve
nabil, negociabil, telefon 0254/218172, dună ora 
16,00.
• vând cazan țuică cu toate îmbunătățirile, 
Deva, preț negociabil, tel. 0741/507012.
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și vise Tandre 
(230 ron), Informații la telefon 0729/942180,
• vâr plan Wendeltn Wihan in Wien, cu coadă 
scurtă placă bronz și clape fildeș, preț nego
ciabil, telefon 0254/210878.
• vând tablou foarte vechi, 50x70 cm, în ramă tip 
Florentin auriu, cu tema «învierea Domnului", 
preț 300 euro, negociabil, tel. 218165, după ora 
20,00.
• vând un trunchi de cireș uscat, 1,80 m lungime, 
0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m lungime 
și 035 m grosime, preț avantajos. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

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 salarial motivant, mașină și telefon de serviciu.

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

(61095)

bl Batea de efectuare

S.C FARES SA. ORĂȘHE
Angajează

1. Agenti pază și ordine
Cerințe:

- studii liceale •'
- stagiu militar satisfăcut
2. Conducători auto

Cerințe:
- permis auto categoriile C+E
- vechime minim 2 ani
3. Fochist cazane abur presiune medie

Cerințe:
- să posede autorizație de fochist Grupa I

Se oferă:
■ pachet salarial motivant
- bonuri de masă
Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de IV- 

trie 106 prin fax la numărul: 241942 sau la SECRtv 
TĂRKrul societății din Orăștie, Str. Plantelor, nr. 50.

tX- b nUminjl
de telefon: 247570, zilnic, intre orele 7-io,00.

Laborant determinări fizico-mecanfce.

- Să fie absolvent de liceu profil chimie, materiale de 
construcții sau posesor ai unei califii ri fii meseria de labors 

CV-urile se pot depune direct la sediul SC MACON SA Deva, la compar
timentul Resurse Umane până la data de 04.09.2006 sau prin fex 0254- 

226060.

Relații suplimentare la telefon nr. 213930, 213931, fot. 1 16 șl } W-

(60959)
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ut european în domeniul serviciilor tinaiKiure. vR

\ ine în sprijin eu:
-programe de acumulare de capital pentru copii;
-pensii private laculfalivc;
-acces la fonduri de investiții în străinătate. «
Partenerii noștri: AH.. t.ENijR,ATI. Al I IANZ-|IRIA< gi 

WH NI R STADIISCHE a
Dl V Vlkl.22 Decembrie l>1.4 parter I ei.0749/597.648

Microbuze. Dube (38)

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

Pierderi (62)

• pierdut bloc chitanțier nr. 05081651 - 05081700 
aparținând ALD 1989 Deva. Se declară nul. 
(10/2808)

sg nCRIOTI &
SERVICII DE CURĂȚENIE

X' ' /

DEVA,STR-MÂRĂST!BL80 Camioane, remorci (39)

• vând remorcă auto Eltim, greutate 310 kg, 
închisă persoană fizică preț 1500 ron, nego
ciabil, tel. 0254/248640.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

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

Tel/Rax:0254/231552 Mobll:0721/032271 I

I
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ambnjș Denisa Magdalena. Se declară nul. 
(8/7808;
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele

a Gabriela Alexandra. Se declară nul.
I

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Bariș Mikloș. se declară nul. (3/2808)

ANUNȚ SELECȚIE DE PERSONAL
SC BERE MUREȘ SA, proprietar și operator al Complexului Hotelier GERMISARA 

Spa&Resort, selectează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:
1. DEPARTAMENT CAZARE: recepționeri, cameristâ-șefâ, cameriste, spălătorese, 

croitorese;
2. ALIMENTAȚIE PUBLICA sef restaurant, gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 

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

3. DEPARTAMENT TEHNIC electrician. Instalator:
4. DEPARTAMENT ECONOMICO FINANCIAR: contabil gestiune, casier.
5. Asistent Manager (Secretara;
6. Medic BFT si recuperare, kinetoterapeut, maseurl, băieșl;
7. ȘEF DEPARTAMENT MARKETING.
Condiții generale: calificare conform postului, experiență, cazier fără antecedente 

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

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

offlceaberemures.ro
Data limită de trimitere a CV-urilor -11.09.2006.

Persoană de contact șefservidu resurse umane BANIAS MARINE -latei. 0365-808811.
(61280)

• vlnd 2 tractoare 45 șl 50 CP, marcă 
germană aduse din Germania stare 
perfectă aspect bun, preț bun. Tel. 
0745/149797.(6/25.08)

Solicitări servicii (71)

• caut femele pentru îngrijirea unei femei 
bolnave. Tel. 215396, orele 15,30 -17. (5/28.08)
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• vând combin* Class Columbus, 2 m, 
motor Boxer, stare impecabilă preț 3.500 
euro (12500 ron). Tel. 218059,0722/530907. 
(8/22.08)

• vlnd motor tractor U 650, circular cu trans
misie la priza tractorului, mori de măcinat 
cereale boabe și știuleți, mori de despuiat 
porumb. Tel. 282779, după ora 16. (T)

• vlnd tractor U 650 înmatriculat, plug, disc, 
remorcă pe o axă basculabllă circular de tăiat 
lemne după tractor. TeL 0788/978501 (12/2808)

Prestări servicii (72)

• execut la comandă goblenuri pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180,
• femeie serioasă cu experiență mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase. Ofer și pretind seriozitate. 
Informații la telefonul 0723/851439, după ora 
16,00.
o lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare, tel. 218084,0724/643045, 
0722/586808 (T)

I

mailto:anazsok@smart.ro
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aberemures.ro
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ÎNZILELE DE 31 AUGUST 
Șl 1 - 2 SEPTEMBRIE 2006, 
CASIERIA DIN B-DUL DE- 

; CEBAL BL. G ESTE ÎNCHISĂ 
PENTRU RENOVARE.

ÎNCASĂRILE SE VOR 
FACE LA CASIERIA DIN B- 
DUL DECEBAL BU.R, ASTFEL:

31 AUGUST 8-19
1 SEPTEMBRIE 8-19
2 SEPTEMBRIE 8-13

(61329)
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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.LR.
______________________________________ (59085).

0722 / 876.428

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:

• cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
• capacitate de convingere
• seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
o lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• mediu de lucru profesional și competitiv;
o salariu atractiv în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:

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

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

• persoană serioasă, energică. între două 
vârste, cu dragoste pentru copii, doresc să îngri
jesc un copil preșcolar. Ofer și doresc seriozi
tate, tel. 0749/416439.

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

• persoană serioasă, intre două vârste, rnă ofer 
să fac menaj ușor: curățenie, spălat, călcat sau 
cumpărături. Doresc și ofer seriozitate, tel. 
0749/416439.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• femele serioasă, între două vârste, mă ofer să 
duc (și să iau) copil la grădiniță sau la școală. 
Telefon 0749/416439.

Oferte locuri de muncă (74)

• medic stomatolog, Hunedoara. 1 post, data 
limită 10.09. Tel. 213244,9-16.

■ medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită 
31.10. Tel. 213244,9-16.
o menajeră, Deva, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244,9-16.
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• montat» subansambluri, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244,9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 76 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• montator subansambluri, Orăștie, 10 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244,9-16.
• motorist la motoagregate și mașini, Lupeni, 1 
post, data limită 30.08 Tel. 213244,9-16.
• mozaicar, Călan, 2 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244,9-16.
• muncitor In activitatea de gospodărire, 
Simeria, 3 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, 
9-16.
• muncitor recalificat în agricultură. Hațeg, 99 
posturi, data limită 31.08., perioadă determinată. 
Tel. 213244,9-16.
• muncitor recalificat în agricultură, Orăștie, 5 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• muncitor recalificat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 17 posturi, data limită 30.08. Tel.
213244,9-16.
• mundtor recafificatin mine și cariere, Brad, 1 
post, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• muncitor recalificat în mine și cariere, Brad, 1 
post, data limită31.10. Tel. 213244,9-16.
■ muncitor recalificat în mine și cariere, Deva, 
10 posturi, data limită 31.08.Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat în mine și cariere, Deva, 
14 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură, Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor recalificat în silvicultură, Hațeg, 3 
posturi, data limită 31.08. Tel, 213244,9-16.
• muncitor recalificat în silvicultură. Hațeg, 5 
posturi, data limită 15.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură. Hațeg, 6 
posturi, data limită 22.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.09., perioadă 
determinată Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Deva, 5 posturi, data limită 
15.09. Țel. 213244,9-16.
• muncitor necaHflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post data limită 
31.08., perioadă determinată Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• mundtor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Simeria, 5 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaMcal la ambalarea produselor 
solide șl semisolide, Vulcan, 1 post, data limită- 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• mundtor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide șl semisolide, Vulcan, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244,9-16.
o muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf, Devă 1 post data limită 1.09. 
Tel. 213244,9-16.
• mundtor necoMIcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf, Deva, 1 post data limită 30.08 
Tel. 213244,9-16.
• mundtor necaMcal la ambalarea produselor 
sub formă de praf, Hunedoara, 1 post data 
limită 31.08, Tel. 213244,9-16,
• muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 10.09. TeL 213244,9-16.
• mundtor necaMcal la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 1 post data limită 
31.08. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaMcal la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• mundtor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244,9-16,
• mundtor necaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 3 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• mundtor recalficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 3 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 8 posturi, data 
limifâ31.08Tel. 213244,9-16.
• mundtor necaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 3 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244,9-16.
• mundtor necaMcal la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 5 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244,9-16.
• mundtor necalHIcat la demolări' clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244,9-16.
• mundtor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Deva, data limită 1809. 
Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Deva, data limită 30.08. 
Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• mundtor necaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 1 post, data 
limită 31.08 Tel, 213244,9-16.
• mundtor necaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• mundtor necaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hațeg, 3 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• mundtor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 6 posturi, 
data limită 15.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaMcal la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 6 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaMcal la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 3 posturi, data 
limită 1.09. Tel. 213244,9-16.
• mundtor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244,9-18
• mundtor necaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 9.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaHflcat ia demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 1 post, data 
limită 10.09. Tel. 213244,9-18
• muncitor necaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 1 post, data 
limită 31.08 Tel: 213244,9-16.
• mundtor necaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• mundtor necaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 3 posturi, data 
limită 31.08, perioadă determinată. Tel. 213244, 
9-16.

• muncitor necafificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244,9-16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Vulcan, 10 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Brad, 1 post data limită 31.08 Tel.
213244,9-16.
• mundtor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hațeg, 4 posturi, data limită 3.09. 
Tel. 213244,9-16.
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petrila, 1 post bărbați, data limită 
31.08, perioadă determinată Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petrila, 1 post data limită 31.08., 
bărbați. Tel. 213244,9-16.
• mundtor necaHflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petrila, 1 post data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petrila 1 post data limită 31.08., 
perioadă determinată Tel. 213244,9-16.
• mundtor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Simeria 5 posturi, data limită 
2809.Tel. 213244,9-16.
• mundtor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor, Simeria 4 posturi, data limită30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• muncitor necafificat Orăștie, 23 posturi, data 
limită 31.10., perioadă determinată Tel. 213244, 
9-16.
• muncitor spălare și curățire cisterne, Deva 1 
post data limită 3.09. Tel. 213244,9-16.
• operatorimbinator-dublator, Simeria 30 
posturi, data limită 30X39. Tel. 213244,9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Hațeg, 
1 post data limită 31.08. Tel. 213244,9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara 1 post data limită 30.09. Tel. 213244; 9-16.
■ operator calculator electronic și rețele,
Orăștie, 1 post data limită 15.09. Tel. 213244,9-16.
• operator calculator electronic și rețele.
Orăștie, data limită 10.09. Tel. 213244,9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Petrila 
1 post, data limită 31.08 Tel. 213244,9-16.
• operator confecții industriale îmbrăcăminte - 
țesături, Brad, 11 posturi, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 16.
• operator confecții industriale îmbrăcăminte - 
țesături, Brad, 27 posturi, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 18
• operator fabricarea produselor refractare, 
Hațeg, 39 posturi, data limită 29.09. Tel. 213244,9- 
18
• operator mașhfl-unelte semiautomate și 
automate, Petroșani, 2 posturi, data limită 31.08 
Tel. 213244,9-18
• operator preparare minereuri, Brad, 4 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• operator rtiudtor fire, Călan, 14 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244,9-18
o ospătar, Brad, 1 post, data limită 15.09. Tel.
213244.9- 18
• oopătar, Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 16.
• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel.
213244.9- 16.
• oqiătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.08 Tel.
213244.9- 18
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244,9-18
• ospătar, Hunedoara, 1 post data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-18
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244,9-18
• ospătar, Htmodoara, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244,9-16.
• ospătar,Lupeni, 3 posturi, data limită 1.09. Tel.
213244.9- 16.
• ospătar, Orăștie, 4 posturi, data limită 3.09. Tel.
213244.9- 18
• ospătar, Petroșani, 1 post data limită 31.08. 
Tel. 213244,9-18
• ospătar, Petroșani, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244,9-18
• ospătar, Petroșani, 2 posturi, data limită30.08. 
Tel. 213244,9-18
• pădurar, Hațeg, 1 post data limită 31.08 Tel.
213244.9- 18
• patfser, Deva, 1 post data limită 30.08. Tel.
213244.9- 16.
• patlser, Hunedoara, 1 post data limită 30.08. 
Tel. 213244,9-16.
• paznic,Orăștie, 2 posturi, data limită 1.09. Tel.
213244,9-16.
• paznic, Petroșani, 1 post data limită 1.09. Tel.
213244.9- 16.
• pregătitor piese încălțăminte,.Brad, 4 posturi, 
data limită 30.09., perioadă determinată. Tel.
213244.9- 18
• pregătitor pfese încălțăminte, Călan, 9 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244,9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 14.09. Tel. 213244,9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244,9-18

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 10.09. Tel. 213244,9-18
• preparatordesemifabricate și preparate, Hațeg, 
21 posturi, data limită31.10. Tel. 213244,9-18

parte a unei corporații internaționale mass-media 
4M> care deține poziția de lider în publicarea de ziare

și servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro (32135;

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider în publicarea de ziare

> și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei 

responsabil de zonă
Cerințe:

• Permis de conducere;
• Mașină proprie;
e Cunoștințe PC (WORD, EXCEL, OFFICE);
• Limbă engleză nivel mediu;
• Abilități de comunicare;

Oferim:
e loc de muncă modem;
• salariu atractiv + bonuri de masă;
• mediu de lucru atractiv și dinamic.

Depunerea CV-urilor se va face până în data 
de 15 septembrie la sediul redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter, sau la 
adresa de mail: camelia.gaga@informmedia.ro
Persoană de contact: Camelia Gîga, 
tel. 0720/400441.

(35064)

Oferte locuri de muncă (74)

• societate comercială angajează femei de 
serviciu ■ 7 locuri, în localitatea Brad. Tel. 
0722/927900. (4/2808)

• primitor-dlstribultor materiale și scule, Deva, 3 
posturi, data limită 30.08. Tel. 213244,9-16.
• prlmltor-dlstribuHor materiale șl scule,
Orăștie, 1 post, data limită.31.08 Tel. 213244,9-16.

• prMtordttrfedtor materiale și scule, Simeria,
1 post data limită 11.09. Tel. 213244,9-18
• recepțlorer hotel Hațeg, 1 post data Iimită30.09, 
cunoștințe limba engleză. Tel. 213244,9-18

DGFP JUD. HUNEDOARA 
Str. 1 Decembrie nr. 30 Deva 
Dosar de executare nr. 4/2002

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA 

Pentru bunuri mobile

în temeiul art. 158 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 10, luna septembrie, anul 2006, ora 12, în localitatea Deva, la sediul DGFP Hunedoara Deva, 
Str. 1 Decembrie nr. 30, se vor vinde prin licitație publică (a treia) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului CN CAF MINVEST FIL. 
DEVAMIN - EM VEȚEL cu domiciliul fiscal în localitatea Mintia, Str. Barajului, nr. 2, cod de Identificare fiscală 11669346.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară 
1. ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL.

marca STALOVA WOLA L 34,
nr. inv: 39400037 pus în funcțiune 
în anul 1978.

Prețul de pornire a licitației exclusiv TVA este de lei

21400
Cota TVA
19%

2. AUTOBUZ tip IKARUS. 2800
nr. inv. 39401043, an fabricație 1984, 
serie motor 101384949 nr. locuri 47.

19%

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe CUI eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatricu
lare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații 
fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Contul în care se va depune taxa de participare 
la licitație de 10% este: DGFP a jud. Hunedoara, CF 2102643 cont: R093TREZ3665067XXX003003, deschis la Trezoreria Deva.

împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, îh conformitate cu prevederile art. 169-170 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. (9) alin. (2) lit. (d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru Informații suplimentam, vă putep adresa la sediul nostru sau la telefoanele: 219544 sau 215944, Int 135.

(61228)

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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•Amendă pentru fumat. Keith Richards, 
chitaristul trupei Rolling Stones, ar putea fi 
amendat cu 72 de euro pentru că și-a 
aprins o țigară pe scenă în timpul unui con
cert susținut la Glasgow, în Scoția.

Stare de urgență în Florida

•Aventură de o noapte. John Lennon a 
avut o aventură de o noapte, în 1963, cu 
managerul homosexual al trupei Beatles, 
Brian Epstein, potrivit lui Hunter Davis, 
biograful oficial al formației britanice.

S-a prăbușit după decolare (Foto: epa)

Doar un supraviețuitor
Washington (MF) - O persoană a 

supraviețuit accidentului provocat, du
minică, de prăbușirea unui avion Comair 
cu 50 de persoane la bord în apropiere de 
aeroportul din Lexington, Kentucky, a 
anunțat președintele companiei aeriene, 
Don Bornhorst. Avionul transporta 47 de 
pasageri și trei membri ai echipajului. 
Bornhorst a declarat că încă nu sunt cunos
cute cauzele prăbușirii avionului.

Aparatul, cu o capacitate de 50 de locuri, 
s-a prăbușit la capătul pistei, în momentul 
decolării, la puțin timp după ora locală 6.00. 
Persoana care a supraviețuit accidentului 
se află în stare critică.

■ Uraganul Ernesto a 
scăzut în intensitate 
între Haiti și Cuba dar se 
îndreaptă spre Florida.

Havana (MF) - Uraganul 
Ernesto s-a transformat în fur
tună tropicală în timp ce ploile 
torențiale s-au abătut asupra 
statului Haiti, dar meteorologii 
au anunțat că ar putea crește 
din nou în intensitate deasupra 
mării, înainte de a se îndrep
ta spre Cuba și Florida Keys. 
Autoritățile statului Florida au 
declarat stare de urgență și au 
evacuat turiștii din arhipelagul 
Keys.
Mii de evacuați

Cuba, care se confruntă cu 
prima mare furtună după mai 
multe decenii, a evacuat 
300.000 de persoane din 
provinciile estice ale insulei. 
Ploile torențiale reprezintă un 
pericol mai mare decât vântul 
puternic, a avertizat meteoro
logul cubanez Jose Rubiera. 
Autoritățile portuare au che
mat navele de pescuit înapoi 
în port în timp ce Ernesto tra
versa Marea Caraibilor.

NASA a anulat lansarea

Cea mai bătrână
Londra (MF) - Maria 

Esther de Capovilla, cea 
mai bătrână persoană 
din lume potrivit Guin
ness World Records, a 
decedat în Ecuador, la 
vârsta de 116 ani, potri
vit unui anunț făcut de 
nepoata ei. Decesul 
Măriei Esther a surve
nit în urma unei pneu
monii. Robert Young, 
consultant pe probleme 
de gereontologie al 
Guinness World Re
cords, a declarat că Eliz
abeth Bolden din locali
tatea Memphis, statul 
Tennessee, va preluat ti
tlul de „cea mai bătrână 
persoană din lume”. Ea 
are tot 116 ani, însă s-a 
născut cu 11 luni după 
Capovilla.

Și-a luat 
avion
LosAngefes(MF)- 
Angelina Jolie a cheltu
it recent aproape trei 
milioane de dolari pen
tru a achiziționa un 
avion. Vedeta și-a 
cumpărat avionul 
după ce și-a luat 
licența de pilotaj. Ea a 
făcut această achiziție 
din dorința de a putea 
să își transporte «' 
oricând și oriunde 
familia, pe Shiloh Nou
vel și pe cei doi copii 
adoptați, Maddox și 
Zahara. Avionul pe 
care Angelina Ea 
cumpărat este cel mai 
mare avion propulsat 
de un singur motor 
care exKtă actual
mente pe piață.

■ Lansarea navetei 
Atlantis s-a anulat ca 
urmare a înrăutățirii con
dițiilor meteorologice.

Cape Canaveral (MF) - De
cizia a fost luată în condițiile 
în care Florida este ame
nințată de furtuna tropicală 
Ernesto. „Conducătorii misi
unii au decis să anuleze 
lansarea navetei spațiale 
Atlantis”, a declarat Dean

S-au decernat premiile Emmy
■ Seriale care și-au înce
tat difuzarea au fost 
premiate la la cea de-a 
58-a ediție a Emmy.

Vaccinat Unul din cei trei pui de pan
teră, care s au născut la Burgers Zoo din 
Olanda, a primit primul vaccin. (Foto: epa)

Los Angeles (MF) - Seriale 
care și-au încetat difuzarea în 
Statele Unite au fost premiate 
la cea de-a 58-a ediție a Prime
time Emmy Awards, unde 
serialele „Grey’s Anatomy” 
difuzat de ABC și „24” de la 
Fox au fost concurenți puter
nici. Premiile Emmy, decer
nate la Los Angeles, reprezintă 
cele mai importante distincții 
pentru industria TV din 
Statele Unite.

A® arat opt ani 
fantastici și asta 
este mai mult 
decât pot spera, 
unii.

Megan Mullally

Martin Sheen la studii
Dublin (MF) - Martin Sheen (66 ani), 

președinte al Statelor Unite în serialul 
„Viața la Casa Albă”/„West Wing”, va 
începe luna viitoare să studieze la Uni
versitatea din Dublin. El s-a înscris la 
cursurile de literatură engleză, filosofie și 
oceanografie ale Universității Naționale 
Irlandeze (NUI). Actorul a declarat că vrea 
să își finalizeze studiile atunci când se va 
retrage, pentru că nu și-a luat niciodată 
bacalaureatul. Anul trecut, NUI i-a confe
rit o diplomă onorifică lui Sheen - pe 
numele real Ramon Estevez - pentru 
„implicarea sa consistentă și susținută în 
societatea civilă”.

Vedeta din „Will & Grace”, 
Megan Mullally, a primit 
statueta pentru „cea mai bună 
actriță în rol secundar într-o o 
comedie”. Serialul și-a încetat 
difuzarea începând de anul 
acesta. Alăn Aida a câștigat un 
Emmy pentru „cel mai bun

Haiti, Port au Prince (Foto: epa)

Meteorologii explică
scăderea în intensitate a ura
ganului prin faptul că furtuna 
a întâlnit în calea sa munții 
din sudul statului Haiti. 
Ernesto a provocat inundații 
și a distrus cel puțin 13 
locuințe pe insula haitiană La 
Gonave.

Câteva companii din Flori
da au evacuat personalul de pe 
platformele petroliere din Gol
ful Mexicului.

Ajutoarele au fost deja trim
ise spre zonele afectate din 
Haiti, în paralel cu mobi
lizarea efectivelor ONU de 
menținere a păcii, care au 
evacuat 25 de familii din 
zonele cu risc ridicat din capi
tală, a anunțat premierul 
Jacques Edouard Alexis.

Acosta, purtătorul de cuvânt 
al NASA.

Naveta nu a fost încă trans
portată în hangar, o decizie 
finală privind amânarea misi
unii urmând să fie luată 
marți în jurul prânzului, a 
adăugat el.

Din cauza condițiilor mete
orologice, NASA a amânat de 
două ori lansarea navetei 
Atlantis. Naveta ar fi trebuit 
inițial să fie lansată 
duminică.

Tony Shalhoub (Foto: EPA) Mariska Hargitay (Foto: epa)

actor în rol secundar într-o 
dramă”, pentru rolul din „The 
West Wing”, difuzat până de 
curând de NBC. Blythe Dan
ner a obținut trofeul pentru 
„cea mai bună actriță în rol 
secundar într-o dramă” pentru 
rolul din serialul „Huff”, a 
cărui producție a fost sistată.

„The Simpsons" (Foto: EPA)

Rebeca Născută 
în zodia Săgetător, 
pasiunile ei sunt 
lectura, dansul și 
plimbările în natură.

■ www.bihon.ro 
(Foto: T. Mariuj

Jeremy Piven, protagonist al 
serialului „Entourage’s”, a luat 
trofeul pentru „cel mai bun 
actor în rol secundar într-o 
comedie”, în timp ce „The Dai
ly Show with John Stewart” a 
câștigat premiul pentru „cea 
mai bună serie de variete, 
muzică și comedie”. Show-ul a 
câștigat și premiul pentru „cel 
mai bun scenariu”. Comedia 
„My Name is Earl” a plecat 
acasă cu trofeele pentru „cel 
mai bun scenariu” și „cea mai 
bună regie” la categoria come
die. Tony Shalhoub a obținut 
trofeul „cel mai bun actor în 
rol principal” la categoria 
comedie, pentru rolul din 
„Monk”. „Cea mai bună 
actriță în rol principal într-un 

serial dramatic” a fost desem
nată Mariska Hargitay pentru 
rolul detectivului Olivia Ben
son din „Law & Order: Special 
Victims Unit”.

„The Simpsons” a fost 
desemnat „cel mai bun serial 
animat”, în timp ce „24” a 
câștigat două trofee, la fel ca 
„Boston Legal” și „The Amaz
ing Race”.

Ceremonia l-a omagiat și pe 
Aaron Spelling, forța din 
spatele unor producții precum 
„The Love Boat”, „Fantasy 
Island”, „Dynasty”, Spelling a 
decedat în iunie, la vârsta de 
83 de ani.
Altă jurizare

O modificare în procedurile 
de jurizare a fost operată în 
ideea de a conduce la o paletă 
mai diversificată de nominali
zați. în urma acestei acțiuni, 
„Grey’s Anatomy” și „Two 
and a Half Men” au câștigat 
mai multe premii, în timp ce 
„Lost”, care a luat trofeul „cea 
mai bună dramă” anul trecut, 
a plecat acasă fără nici un tro
feu. „Cel mai bun serial de 
comedie” a fost desemnat 
„The Office” iar la „cel mai

John Stewart (Foto epa)

http://www.bihon.ro

