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Vremea va fi însorită, dar se menține 
rece. Vântul va sufla slab.

dimineața la prânz seara

Carte verde pentru rable
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■ ACR Deva 
protestează față de 
intenția de majorare a 
costului RCA.

Deva (M.S.) - Introducerea, de la 1 ianuarie 2007, în calculul asigurării auto și a costului pentru „cartea verde” îi

nemulțumește pe automobi- liștii hunedoreni. Directorul ACR filiala Hunedoara-Deva, loan Dumitru Ștaier, apreciază că măsura este injustă și crește artificial costul asigurării obligatorii pentru autoturisme. „Jumătate dintre mașinile care circulă în România nu vor putea să iasă

din țară pentru că nu corespund normelor europene, din punct de vedere tehnic. Practic, pentru un autoturism cu capacitatea de până în 1400 centimetri cubi (o Dacie, de exemplu) o asigurare RCA va ajunge la 3,5 milioane lei vechi. De ce trebuie ca posesorii de autoturisme să achite

atâția bani, pentru că nu toți vor putea pleca în străinătate cu mașina?”, aprecia directorul ACR Hunedoara. Potrivit acestuia, ACR a făcut demersuri către autorități în care se precizează „anomalia taxei RCA”. în opinia directorului Ștaier, RCA ar trebui să se achite ca și până acum.

I
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Cele mai în vogă formații din România, Activ și Direcția 5, vor concerta duminică, la Deva, în cadrul manifestărilor organizate, Jn premieră, de Hypermarketul Trident, "'venimentul va avea loc în fața Hyper- Xharketului Trident, /p.3 (Foto: m.s.)

Paradox pe piața muncii
Hunedoara (M.S.) - Municipiul Hunedoara se confruntă cu „un paradox pe piața muncii”, este de părere primarul localității, Nicolae Schiau. El a explicat că în oraș sunt înregistrați aproape 1800 de șomeri, dar la agenția de ocupare a forței de muncă sunt libere 300 de slujbe. Primarul a afirmat că o puternică firmă din oraș ar fi avut în intenție să se extindă ca afacere și locuri de muncă, dar, în acest moment, dispusă să se angajeze.

LOTO >31.00.2000

r Odată cu Ziua Jandarmeriei Rurale, ieri, au fost 
P avansați în grad cei 28 de t tineri jandarmi, printre care trei fete. în cadrul aceleiași ■ festivități a fost trecut în reft. zervă colonelul Petrișor Jilip ft din Petroșani, după 32 de ani 

L de carieră militară.
(Foto: Traian Mânu)
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Locul I: angajați în restaurant^hoteluri

I Muncitorii din est in Europa
Numărul companiilor din Uniunea Europeană care au 
angajat muncitori din Europa de Est s-a dublat anul 
trecut la 12%.

Lod<Ș sectorul agricol, firmele din industria 
prelucrătoare ii cele din domeniul serviciilor financiare și de 
afaceri Grafica. C.(.r

In război cu OPC Hunedoara
■ Un cetățean se jude
că cu OPC-ul pentru o 
amendă de 3 milioane 
dată în mod abuziv.

Deva (D.I.) - Mircea Clej acuză angajații OPC Hunedoara de abuz în serviciu, hărțuială și amenințări la adresa sa. Totul a pornit la

Serbările de la Țebea din 2005, unde Mircea Clej, prin societatea pe care o deține, SC Plast Prodcom SRL, a închiriat un spațiu în vederea comercializării de produse din carne. El afirmă că o echipă de control a OPC Hunedoara, după ce i-a verificat actele și marfa, a înaintat o invitație persoanei care îi ținea locul,

Adelhaida Milak, pentru a se prezenta la sediul instituției din Deva. „Când m-am prezentat la OPC, după câteva zile, cei de acolo au rupt acea invitație și mi-au întocmit un proces verbal de constatare a unor contravenții. L-am semnat, pentru că m-au amenințat cu pușcăria. Dar nu este corect”, ne-a declarat Clej. /p.6

Meșteșugurile 
nu mor

Căstău (I.J.) - Câțiva meșteri populari din Căstău demonstrează că meseriile tradiționale nu sunt în colaps. Unii se zbat pentru supraviețuire, alții au reușit contracte pe bani buni în Occident. /p.5

Avocații, deciși să protesteze
■ Congresul Național 
al Avocaților a decis să 
protesteze începând cu 
11 septembrie.

Deva (I.J.) - Modalitatea de protest a avocaților care doresc desființarea barourilor paralele este deosebită față de manifestările sindicaliștilor. „Nu vom mai acorda tipul de avocatură din oficiu până în momentul în care Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) vor interpreta legea așa cum trebuie. Nu ne dorim o astfel de

formă de protest care este radicală. Practic, prin ceea ce facem noi vom încurca cercetarea penală”, declară av. Ștefan Ieremia, decanul Baroului de Avocați Hunedoara. Avocații spun că vor încerca o nouă soluționare a doleanței lor, la 8 septembrie, când la București președintele CSM se va întâlni cu toți decanii din țară. „Nepăsarea ne doare. De patru ani nu s-a găsit o soluție. Știm că avem dreptate și avem nevoie de un singur act care să rezulte că legea este interpretată așa cum e corect”, conchide Ieremia.
Drăgan Iulian, ambii din Hunedoara, sunt fericiții câștigători a câte 100 ron fiecare, la concursul de taloane, desfășurat în luna august în paginile ziarului. Felicitări! Nu uitați! Ca să câștigați, prima condiție e să jucați!

(Foto: Magdalena Șerban)\______________________________________________________________________________  J
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• Test amânat. SUA au amânat pentru ieri testul antirachetă, prevăzut a se desfășura joi, în Oceanul Pacific, din cauza condițiilor meteorologice, a anunțat Agenția americană pentru Apărare Antirachetă. Testul urmărește să verifice capacitatea rachetei de intercepție, lansată de la baza militară din Vandenberg (California), de a recunoaște ținta, lansată din Alaska.

Arhiva CC trebuie desecretizată

Frunda cere 
sancțiuni

Târgu Mureș (MF) - Senatorul UDMR Gyor- gy Frunda consideră că legea de funcționare a GNSAS ar trebui schimbată astfel încât să prevadă inclusiv sancțiuni penale pentru cei care se fac vinovați de scurgeri de informații din dosarele aflate la această instituție. „Și acum sunt interzise scurgerile de informații dar părerea mea este că trebuie prevăzut ca acestea să îmbrace un caracter penal pentru că se creează presiuni morale”, a declarat senatorul UDMR. întrebat dacă sancțiunea ar trebui să-i privească pe membrii CNSAS care s-ar face răspunzători de furnizarea de informații sau și de cei care le primesc, senatorul a răspuns că în Codul penal se prevede că, în cazul unei infracțiuni, pot e- xista autori și coautori.

Gyorgy Frunda (Foto: arhivă)

Tony Blair
(Foto: EPA)

Blair, 
dispus să 
cedeze

■ Președintele Băsescu: 
Dosarele de personal ale 
demnitarilor PCR vor tre
bui desecretizate.

Costinești (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la școala de vară a tineretului PD, referindu-se la eventualul dosar de Securitate al lui Ion Iliescu, că în arhivele CC sunt dosarele de personal ale demnitarilor PCR, dar că acestea vor trebui desecretizate.Președintele Traian Băsescu a fost întrebat de către un participant la școala de vară a tineretului PD, ce se întâmplă cu dosarul de Securitate al lui Ion Iliescu.„îmi este greu să cred că nu avem dosare de personal ale demnitarilor fostului re-
Președintele Traian Băsescu

(Foto: arhivă)gim”, a răspuns Băsescu. El a adăugat că demnitarii comu

niști aveau dosare de personal, la fel cum „fiecare dintre noi avem, probabil, dosarul de personal la societățile unde lucrăm”.„Arhivele CC sunt păstrate nealterate, ele stau 50 de ani și vor trebui desecretizate”, a conchis președintele.
Nu are dosar ,Președintele Traian Băsescu a mai declarat că dosarul său de Securitate nu există și că, de-a lungul timpului, după 1990, s-au făcut cinci solicitări la serviciile secrete, de a i se găsi dosarul.Traian Băsescu a declarat că nu are dosar de Securitate.„Problema cu dosarul meu este că nu el”, a spus șeful statului, adăugând că are sentimentul că ar fi oameni care ar vrea să îi facă acum un do

sar.„Nu am avut niciodată un} angajament către Securitate,: nu am scris niciodată un} rând despre nimeni”, a spus șeful statului, cerând ca, dacă} cineva îi găsește „o foaie”' scrisă de el la Securitate*  șă; o facă publică.„Tot timpul am spus că am știut de Securitate, am avut contact cu ea prin natura meseriei mele, dar nu am colaborat cu Securitatea. Nu am făcut informări și nu am avut angajament”, a susținut Băsescu.„Eu cred că asta este cea mai mare răzbunare a Securității. A devenit mai credibilă decât Biblia, pentru unii dintre cei care apar la televizor. De fapt, acest proces nu trebuie scăpat de sub control”, a spus Băsescu.
Londra (MF) - Pre
mierul britanic, Tony 
Blair, pare dispus să 
cedeze presiunilor și 
să accepte restricțio- 
narea accesului cetă
țenilor români și bul
gari pe piața forțelor 
de muncă din Marea 
Britanie, după ader
area celor două țări 
la UE, în 2007. Mi
nisterul britanic de 
Interne nu a dezmin
țit că în cadrul guver
nului ar fi fost lansa
tă propunerea de a- 
plicare a unor restric
ții de acordare a per
miselor de muncă în 
cazul cetățenilor din 
România și Bulgaria. 
Noile măsuri ar obli
ga muncitorii imi
granți din cele două 
țări să dovedească 
faptul că pot desfă
șura activități în do
menii deficitare în ce
ea ce privește forța 
de muncă, înainte de 
a li se permite să 
muncească în Marea 
Britanie.

A la Vadim Tudor
București (MF) - Președintele PRM Cor- neliu Vadim Tudor a promis, ieri, în conferința de presă a PRM, că-și va tăia mâna dreaptă, în direct, la toate posturile de televiziune, dacă se va dovedi că a scris vreo notă la Securitate, precizând el făcea reclamații doar la partid, iar cu securiștii doar vorbea.El a recunoscut că înainte de 1989 mai făcea unele

,1(fo7o fan) reclamatii> dar nu la Securitate, ci la partid (PCR - n.r.), în replică la afirmațiile făcute de Marius Oprea pe un post de televiziune, conform cărora liderul PRM discuta direct cu ofițerii de securitate și din acest motiv nu ar avea dosar de informator, CV Tudor a spus că făcea bine că vorbea cu aceștia, pentru că-i mai ajuta pe unii colegi ai săi din presă să-și facă repede pașapoarte.Referitor la faptul că ar fi discutat direct cu ofițerii de Securitate, Vadim Tudor a spus: „Vorbeam, păi, ce, avea cineva curajul să le dea cu scaune în cap, să-i scuipe?”.CV Tudor a relatat, în conferința de presă a partidului, cum în 1969 a fost anchetat de Miliție, în 1974 a fost o anchetă la „România Liberă” și „Magazin” împotriva sa, iar în 1975 a trebuit să-și dea demisia pentru că le povestise colegilor săi din redacție cum prostituatele care erau prinse de Miliție erau eliberate după ce spuneau că-1 cunosc pe Valentin Ceaușescu.
uBth
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

După atacuri în sud-estul Bagdadului au fost distruse mai multe clădiri, ita urma 
unor atacuri ce au avut loc joi, atacuri soldate cu 51 de morți. (Foto: epa)
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Reuniunea diplo
mației la final

București (MF) - Ministrul de Externe Mihai Ungureanul s-a declarat, ieri, la finalul: reuniunii diplomației românești, mulțumit de activitatea depusă de Corpul Diplomatic în anul 2006, și i-a asigurat pe ambasadori, consuli și atașați „de toată dragostea” și sprijinul său și al ministerului pe: care îl reprezintă.El i-a îndemnat pe diploJ mâți să privească cu ochi buni activitatea depusă și postura înaltă în care se află și le-a recomandat să țină cont de observațiile primite pe parcursul reuniunii, sublinip*'  că nu este vorba de critici. /•;„Dacă vor fi critici, vă invit să le abordați cu candoare.: Semne de atenționare vor fi mereu. Postura înaltă a dumneavoastră este un scop individual pentru foarte mulți. îmi doresc să vă știu puternici, feriți de tot ce vi s-ar putea întâmpla rău. Aveți un sprijin în Ministerul de Externe și mă aveți pe mine, servitorul dumneavoastră”, le-a spus Ungureanu ambasadorilor români.
Iranul nu și-a suspendat 
programul nuclear

Viena (MF) - Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că Iranul nu a suspendat programul nuclear până la expirarea, joi, a termenului acordat de ONU, Teheranul anunțând că nu intenționează să renunțe la îmbogățirea uraniului.Un raport confidențial al ÂIEA afirmă că Iranul și-a reluat, în ultimele zile, activitățile de îmbogățire a unor mici cantități de uraniu. Agenția a precizat că anchetele sale au ajuns la un punct mort din cauza lipsei de cooperare a părții iraniene.Consiliul de Securitate ONU îi ceruse președintelui AIEA, Mohamed ElBaradei, să anunțe, la 31 august, dacă Iranul a respectat termenul stabilit de rezoluția adoptată la 31 iulie.Atitudinea de respingere de către republica islamică

a cererilor Consiliului deschide calea impunerii de sancțiuni și a fost așteptată de comunitatea internațională după ce Teheranul a deschis, la 26 august, o centrală de producere a apei grele și a anunțat că nu va renunța la activitățile nucleare.Raportul AIEA precizează că inspectorii agenției au descoperit, la jumătatea lunii august, urme de uraniu îmbogățit, care ar putea fi utilizat la fabricarea unei bombe atomice. Agenția a cerut Teheranului să dea explicații referitoare la sursa contaminării.Reprezentantul UE pentru politică externă, Javier Solana, și negociatorul-șef al părții iraniene, Aii Larijani au căzut de acord, joi, să se întâlnească, la începutul lunii septembrie, pentru a clarifica răspunsul Teheranului.

în Irak, până la capăt
Salt Lake City (MF) - Președintele american, George W. Bush, a invocat, joi, lecțiile istoriei pentru a respinge categoric ideea unei retrageri precipitate din Irak, unde Statele Unite duc „o luptă ideologică decisivă împotriva succesorilor fasciștilor, naziștilor și comuniștilor”.Bush a afirmat că o astfel de retragere ar fi „absolut dezastruoasă” și a atacat implicit opoziția democrată, care

folosește dificultățile cu care se confruntă SUA în Irak drept argument de bază al campaniei pentru alegerile legislative din 7 noiembrie.„Dacă renunțăm la luptă pe străzile din Bagdad, ne vom confrunta cu teroriștii pe străzile orașelor noastre”, a spus el.„Statele Unite ale Americii nu vor pleca înainte de a obține victoria”, a adăugat Bush.

RfiCODStEtlC|l@ ftugele franceze din cadrul FINUL 
construiesc un pod in sudul Manutai, în cadrul misi
unii de reconstruct^ a firii distruse de bombardamentele 
israeliene. (Foto: epa)
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• Sediu nou. Consiliul Local Deva a aprobat documentația urbanistică pentru construirea unui nou sediu al IJC (Inspectoratul Județean în Construcții) Hunedoara. Noul imobil urmează a fi amplasat pe B-dul Mihail Kogălniceanu din Deva, pe un teren ce aparține statului român prin expropriere și care se află în administrarea CL Deva. (D.l.)
n—---------------------------------------------------------

Sute de scoli fără autorizație
■ La Școala Generală 
Căstău mai învață doar 
65 de copii, toți de 
ciclul I.

CăLIN Bicăzan

■' DIAGNOSTIC: BALCANISM

Iar ei turnau, 
turnau
Tiberiu Stroia_______
tlberiu3trola@ln1ormfnedia.roScandalul iscat în urma deconspirării turnătorilor la Secu este departe de a se stinge. Zilnic, vezi cum se perindă „pe sticlă" tot felul de personaje de prim rang care, cu un tupeu ordinar, explică prostimii cum apărau ei patria mumă de invadatori străini și de alte elemente extremiste. Sau că notele lor informative erau, pur și simplu, banale compuneri scrise de dragul unui kilogram de banane sau al unei sticle de whisky. Rămâi fără cuvinte când auzi că printre cei care dădeau cu subsemnatul sunt și de ăștia înalți și preafericiți care, după ce-ți ascultau spovedania, se întâlneau în taină cu băiatul cu ochi albaștri, un fel de Dumnezeu pământean, căruia i se-nchinau cu gândul la o parohie mai bogată. Iar culmea nesimțirii este că, ’ astăzi, aceste personaje sinistre se află încă în poziții sus-puse. Și asta pentru că societatea nu a știut cu cine are de-a face.De aceea ar fi bine ca, măcar acum, în al 12-lea ceas, să deschidem ochii și să-i scoatem în afara jocului. Să-i aruncăm la groapa de gunoi a istoriei unde le este locul. Sau măcar, de fiecare dată când o lichea de ^‘genul ăsta explică cât patriotism răzbătea din ■^informările sale către Secu, să fie prezentată și o victimă din rândul celor care au ajuns prin pușcăriile comuniste pentru că un turnător se credea patriot. Asta ca să înțelegem cu toții cum stă treaba.

I

Căstău - Din cauza numărului redus de copii pentru gimnaziu, școlile generale din Sibișel și Căstău s-au comasat anul acesta. Acolo mai susțin cursuri doar clasele LIV. Pentru elevii care urmau cursuri gimnaziale, s-a asigurat din partea autorităților locale transportul gratuit până la Școala Generală „Constantin Daicoviciu” din Beriu, acolo unde își vor continua studiile. Școala din Căstău se află pe lista Direcției de Sănătate
Catedrala Eroilor se construiește de 10 ani!
■ Costurile pentru 
finalizarea lucrărilor la 
catedrală sunt evaluate 
la 33 miliarde lei vechi.

Hunedoara (M.S.) - Lucrările de construcție la Catedrala Eroilor, situată în Parcul Tineretului din Hunedoara, au fost reluate cu o altă firmă de profil, în urma unei licitații organizate de Primăria municipiului. Construcția a început în urmă cu peste zece ani, dar lipsa fon-
Crește prețul la 
mobilierul din PAL

- IHMfB yilBî iHJMsGITl BRSiIIh uh
r ------.................-----.......................................—..................................
[ 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 Barbu Camelia, din Hunedoara
- Laborator Ar Medica, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune
doara
- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva
- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva

■ Scumpirea materiei 
prime și prețurile mari 
la utilități vor crește 
prețul la mobilier.

Tiberiu Stroia
tiberiu. stroia@infnrmmedia.ro

Deva - După ce anul trecut, unii producători de mobilier hunedoreni s-au văzut nevoiți să-și restrângă activitatea, anul acesta se văd obligați să scumpească mobila, ceea ce le va aduce o reducere a
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Trupele Activ și Direcția 5 
vor concerta duminică la 
Deva, în Petrecerea Anului 
la Hypermarketul Trident.

La aproape un an de la 
deschidere, Hypermarketul 
Trident din Deva a pregătit 
o nouă surpriză plăcută 
pentru clienții săi: un spec
tacol în aer liber de înaltă 
ținută, în care invitați spe
ciali vor fi trupele Activ și 
Direcția 5.

Intitulată „Petrecerea 
Anului", manifestarea va 
avea loc, duminică, în par

5

Prea multe probleme în școli! (Foto: cdPublică, fiind una din cele câteva sute de școli din județ fără autorizație de funcționare. Pe ultima sută de metri până la primul sunet al 

încă 10 miliarde de lei (Foto: cl)durilor a făcut ca lucrările să se oprească în mai multe rânduri, a declarat primarul Nicolae Schiau. în prezent, la 

vânzărilor. „Principalul motiv îl reprezintă creșterea prețului la PAL. în România există o firmă care deține monopolul în privința materiei prime. Săptămâna trecută această societate a anunțat o creștere a prețului la PAL cu aproximativ 20 la sută. în acest context ne vom vedea nevoiți să scumpim și noi produsul finit. în funcție de costuri prețul mobilierului PAL va crește cu până la 15 la sută”, consideră Marian Anton, administratorul unei
Super-spectacol la Trident

carea Hypermarketului Tri
dent, începând cu ora 
18.30 și va debuta cu mai 
multe jocuri pentru copii și 
concursuri cu premii la care 
vor participa Asociația Cris- 
pus și Teatrul „Gong" din 
Sibiu. Vor urma, în recital, 
formațiile locale Anya și 
Select, care vor „încălzi" 
publicul pentru „greii" Activ 
și Direcția 5, ce vor con
certa de la ora 21.30. „Am 
promis că vom avea, întot
deauna în atenție, pe toți 
clienții noștri. Pentru ei am 
lansat sistemul de me- 
gaoferte - în care prețurile 
sunt cele mai mici din oraș 
și am organizat tombole cu 
premii consistente la fiecare 
mare sărbătoare creștină. 
Acum dorim să le mul
țumim celor peste 20.000 
de clienți fideli ai hyper
marketului Trident printr-un 
concert de ținută, ce le este 
dedicat.

clopoțelului se lucrează alert la instalarea unei surse de apă potabilă, la igienizarea grupurilor sanitare precum și la instalarea . unui sistem de 
subsolul catedralei se oficiază slujbe religioase la care participă, în fiecare duminică, peste o mie de credincioși.„Catedrala este amplasată într-o zonă intens populată, dar unde, din păcate, lipsesc bisericile. în prezent, pentru continuarea lucrărilor la catedrală au fost alocați, de la Guvern, 10 miliarde de lei vechi, senatorul Viorel Arion fiind cel care a efectuat o activitate de lobby în acest sens, anul trecut”, a spus primarul Schiau.

Se vor reduce vânzările (Foto: CL)societăți de profil din județ.Concurența acerbă în acest domeniu, existentă pe piața internă, a făcut ca foarte mulți producători de mobilier să-și îndrepte atenția spre piața externă. „Față de anul precedent, exporturile . au crescut cu 30%. Există însă o problemă: fluctuația euro

Și surprizele plăcute vor 
continua", afirma adminis
tratorul grupului de firme 
Trident, Constantin Matees- 
cu. La concertul de du
minică sunt așteptați toți 
locuitorii orașelor Deva, 
Hunedoara, Simeria, Orăștie

Direcția 5 va concerta duminică, de la ora 21.30
(61990)

Oîncălzire centrală.La Școala Generală „Constantin Daicoviciu” se lucrează la igienizarea grupurilor sanitare, iar în viitorul apropiat este planificată și introducerea apei potabile. Astfel de lucrări se fac și la școlile de ciclu primar Sibișel, Sereica și Orăștioâra. O altă problemă cu care aceste școli se confruntă este legată de sistemul de încălzire. Sobele de teracotă nu au dispărut, astfel încât există pericolul ca prin încingere să fie emanat dioxid de carbon. în perioada 10-15 septembrie se va efectua un control din partea Direcției de Sănătate Publică a tuturor instituțiilor școlare care au avut avize de conformare.
NUR la AJOFM

Deva (MF) - Procurorii anticorupție au închis dosarul privind fosta conducere a AJOFM Hunedoara, care fusese acuzată de înșelăciune, fals intelectual și abuz în serviciu, DNA apreciind că faptele lor nu sunt de natură penală. Fosta conducere era acuzată că în perioada 2001-2005 ar fi prejudiciat instituția cu peste 6 miliarde de lei vechi.

care îți poate da peste cap toate socotelile: De aceea „jocul” pe această piață este ca o loterie. Cele mai căutate piețe sunt cele din Italia, Germania și Portugalia. Numai că și aici am început să fim puternic concurați de polonezi și de chinezi”, declară Marian Anton.

sau Brad, împreună cu cei 
din comunele învecinate. 
Cu toții sunt deja familia
rizați cu conceptul de 
vânzări al hypermarketului 
Trident, singurul magazin în 
care prețurile sunt mici, în 
fiecare zi!

RECLAMĂ

mailto:tlberiu3trola@ln1ormfnedia.ro
mailto:stroia@infnrmmedia.ro


1945 - Japonia a semnat actul de capitulare necondițio
nată, ceea ce a însemnat sfârșitul celui de-al doilea război 
mondial (1939-1945) _____________________

1964 - S-a născut, la Beirut, actorul 
american de film Keanu Reeves.
1968 - S-a născut actrița Salma Hayek. 
1973 - A încetat din viață scriitorul 
J.R.R. Tolkinen, autorul trilogiei 
„Stăpânul inelelor” (n. 1892).__________
2001 - A încetat din viață chirurgul 

Christian Barnard, pionier al operațiilor pe cord deschis, 
care a realizat, în 1967, prima grefă a unei inimi umane, 
iar în 1971, o grefă inimă-plămâni (n. 1922)._____________
2002 - A încetat din viață Rodica Ojog-Brașoveanu, scri- 
itoare de romane polițiste (n. 1939).______________________
2005 - A murit, la vârsta de 86 de ani. Alexandru Pale- 
ologu (foto), scriitor, om politic liberal, diplomat șl un 
reprezentant de marcă al elitelor intelectualității românești.

Vremea va fi însorită, dar se menține rece. Temperatura minimă va fi de 12°C, iar cea maximă de 24°C.
Prognoza pe două zile:
Duminică. Vremea se va încălzi ușor. Temperatura minimă va fi de 11°C, iar cea maximă de 26°C.
Luni. Vremea se menține frumoasă. Temperatura minimă va fi de 13°C, iar cea maximă de 26°C.

Calendar Creștin Ortodox______________________
Sf. Mc. Mamant; Sf. loan Postitorul, Patriarhul Constan- 
tinopolului.

Soluția Integramel din numărul precedent: L - B - AIA - MACRIS - CV - MURATURI - GAT - PARIS
- IEPE - STI - CE - ATEU - N - U - AP - IZMĂ - MAGIC - IO - CULTE - AZ - FIRE - MURE - Dl

- GULER - SUDOR - LATA - RA - ES - TATI
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să vă descurajeze sau să vă determine să vă pierdeți încre
derea în forțele proprii.
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Un bărbat mal în vârstă vă propune o afacere din care 
puteți câștiga în scurt timp o sumă importantă de bani. în 
cursul după-amiezii sunteți nevoit să plecați într-o călătorie

Gemeni
în prima parte a zilei vă ocupați de o problemă financiară 
mai veche. Dacă vi se propune o colaborare, vă sfătuim 
să nu o refuzați.

Rac
începeți ziua cu o bucurie. Primiți o sumă mare de bani 
dintr-o afacere demarată cu mai multe zile în urmă împre
ună cu un prieten. Faceți planuri îndrăznețe de viitor.

Leu
Energia și perseverența vă ajută să finalizați un proiect 
început cu mai mult timp în urmă. în prima parte a zilei, 
un prieten vă propune o colaborare avantajoasă.

Fecioară
Vă simțiți în formă și faceți planuri îndrăznețe de viitor. 
Este pn moment prielnic pentru investiții pe termen lung, 
pentru a începe noi afaceri șl pentru călătorii.

Balanță
Sunteți plin de elan și aveți inițiative inspirate. Puteți avea 
mari satisfacții pe plan profesional și intelectual, dacă dați 
dovadă de perseverență.

Scorpion
Dimineață faceți o scurtă călătorie în care îmbinați intere
sele profesionale cu cele personale. Sunteți foarte încrezător 
în capacitățile dumneavoastră.

Săgetător
Datorită dificultăților- financiare, s-ar putea să se declanșeze 
o ceartă în familie. Sunteți plin de energie și puteți să fi
nalizați o lucrare începută cu mai mult timp în urmă.

Capricorn
începeți ziua eu elan și încredere care vă sporesc randa- 
mentul. Nu aveți nici un fel de probleme de comunicare. 

* ' * ’ S-ar putea să plecați într-o călătorie de afaceri.

I

u

Calendar Romano-Catolic
Sf. Ingrid, călug.

Calendar Greco-Catolic __
S Mamant, m (+ 275). S loan Ajunătorul, patr. Const (+ 
595).

Energie electrică

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 septembrie, Cuvântul liber vrea 
sâ-i demonstrezi din nou cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagâ corect integrama apârută în 
fiecare ediție a ziarului și trimite-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 30 septem
brie. Extragerea va avea loc în 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, în prezenta unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN BONURI VALORICE. 
Informați suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pat participa angajați Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl H.

Vărsător

Nume.
Prenume
Adresa

Localitatea

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

Sunteți tensionat din cauza programului încărcat de la locul 3 
de muncă. Vă sfătuim să nu vă manifestați nemulțumirea > 

w în fața șefului. Aveți încredere și nu vă lăsați copleșit!

Pești
Aveți mari șanse de reușită în tot ce faceți la locul de muncă 
și în interes personal. Voința și încrederea în sine vă ajută 
să depășiți toate dificultățile.

Astăzi nu sunt planificate întreruperi.

Gaz___________________________
Astăzi nu sunt planificate întreruperi.

Apă_______________ ,
Astăzi nu sunt planificate întreruperi.

Salată de fructe cu frișca
Ingrediente: 250 g piersici, 2 mere, 2 pere, 250 g struguri, 2 linguri cireșe amare, 1 pepene galben mic, 250 g zahăr pudră, 1 păhărel rom, 250 g frișcă.
Mod de preparare: Pepenele, merele și perele se curăță de coajă, se scot sâmburii sau semințele, se taie felii sau cuburi mici și se amestecă cu cireșele fără sâmburi și boabele de struguri. Se presară cu zahăr, se stropesc cu rom și se pun la rece pentru 1- 2 ore. Salata se servește în cupe, decorată cu frișcă și o cireașă neagră.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

6:05 50 de ani de divertis
ment 1h 50 de emisiuni 
(r)

7:00 Napoleon, cățelul 
t 13 zburător (film de fami

lie, Australia, 1995)
830 Desene animale. 

Clubul Disney
920 Celebritățile timpului 

tău (s)
930 împreună pentru 

natură
10:00 Mic, da*  voinici 
1030 Parfum de glorie... (r) 
1125 Despre Mari Români

(r)
1220 0 tură de aventură (r) 
13®) Justiție militară (serial, 

bSUA, 2001)
14®) Jurnalul TVR 
14:20 Minutul 0. Realizator

Vlad Enăchescu. Trans
misiune directă

15:10 0 vedetă... populară
(r)

1BS3 Câinele extraterestru 
(comedie, SUA, 2003) 

18:00Teteenadopedia (r).
Gauguin; Ecosisteme: 
Noua Zeelandă; Nos
tradamus; Breviar 

19:00 Jurnalul TVR. Meteo.
Sport'

20:10 MinutulO. Realizator 
Vlad Enăchescu. Trans
misiune directă

2050 Fotbal: România - 
Bulgaria. Meci din Pre
liminariile EURO 2008. 
Transmisiune directă

23:10 Minutul 91. Realizator 
Vlad Enăchescu. Trans
misiune directă

23:40 Trafic (thriller, SUA 
2000). Cu: Benicio Del 

'^Toro, Jacob Vargas, 

Michael Douglas, 
Catherine Zeta-Jones. 
R.: Steven Soderbergh 

2:10 Jurnalul TVR (r) 
Meteo. Sport

3:01 ( ei utat 
(rj (film de familie, 

13 SUA 2004). Cu: Hay
den Panettiere, Bill 
Pullman, Bianca 
Collins

4:35 Tezaur folcloric (r) 
545 integrame despre 

Integrare (3 episoade)

7:00 Menie Melodies
B Show (film serial, 

animație, SUA,
1990)

730 Taz-Mania
B(film serial, 

animație, SUA 
2003)

8:00 Știrile ProTv
10:00 Grăbește-te încetl

■ (film, r) 
12:00 ProMotor 
13®) Știrile ProTv 
13:05 Fidelitate (comedie, 
rBSUA 1996) 

15:00 Uraganul vine de la 
SNavarone (aventuri, 

Marea Britanie, 1978). 
Cu: Robert Shaw, 
Edward Fox, Barbara 
Bach, Harrison Ford, 
Franco Nero, Alan 
Badel, Richard Kiel, 
Carl Weathers. R.: Guy 
Hamilton

17:45 Dansez pentru tine - 
caravana, preselecție 
(ultima ediție)

18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Clipa adevărului
S (dramă, SUA 1994). 

Cu: Dee Wallace- 
Stone, Danica McKe- 
llar, Kurt Deutsch. R.: 
Gabrielle Beaumont 

22:45 Prinde-măl Dacă poțil 
’■ J (comedie, SUA 2002). 

Cu: Leonardo Di 
Caprio, Tom Hanks, 
Christopher Walken, 
Martin Sheen, James 
Brolin, Jennifer Gamer. 
R.: Steven Spielberg 

1:45 Luptătorul nopții
13 (acțiune, Franța/SUA,

1991) . Cu: Lorenzo 
Lamas, Anthony Geary, 
Kathleen Kinmont. R.: 
Rafal Zielinski

4:00 Dansez pentru tine - 
caravana preselecție 
(reluare)

5:00 ProMotor
(reluare)

6:00 Teo
(reluare)

645 Gunpoint (western, 
Q SUA 1966). Cu: Andie 

Murphy, Joan Staley, 
Warren Stevens, Den
ver Pyle. R.: Earl Be
llamy

830 în gura presei, cu 
Mircea Badea 

9:30 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 
10:30 întâmplări hazlii (s) 
1130 Desene animate 
12:00 Desene animate 
13:00 Știri 
13:15 întâmplări hazlii (s) 
13:45 Secretul Măriei (serial) 
14j® Amie (comedie, SUA 

2001). Cu: Matt 
Keeslar, Jenny 
McCarthy, Gia Carides. 
R.: John Mallory Asher 
Viața lui Jack Landers 
era un adevărat haos 
până în ziua în care o 
minge de golf prost 
direcționată schimbă 
totul.

1630 Jocuri la Saint-Tropez 
(r) (divertisment) 

1830 Săptămâna finadară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

2045 Vremea răzbunării
'*  (thriller, SUA 2000). 

Cu: Andrea Roth, Lisa
Dean Ryan, Jaimz 
Woolvett.

7®) Pescar hoinar (r) 730 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
830 Megatehnicus 9®) D'ale 
Iu' Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Zoom/2 
11:00 Info... baza în direct 
1130 Școala micilor vrăjitoare 
(s) 12:00 Andromeda (s) 13®) 
Pop/Rock Story 1330 Festival
ul Folk You. Selecțiuni 1430 
Bazar (r) 15®) Orgolii (p. 11) 
17:00 FotbVia sacra 18:00 
Miracole (s) 19®) Hollywood 
reporter (s) 1930 Europa altfel 
1940 Treptele iubirii (partea a 

: Vlll-a) (Italia, 2004) 2130 Jur
nalul TVR. Știri, sport, meteo 
22®) Festival Stufstock 23®) 
Stufstock ■ în spatele scenei 

23:15 Festival Stufstock - 
Recital, în spatele scenei 025 

Festival Stufstock 330 Orgolii

R.: Peter Liapis.
Susan Miller s-a născut
într-un moment în care
nu era nici așteptată, 
nici dorită de către 
părinții ei.

23:00 Euforia Midnight Sun 
Tour

2345 Abuz de justiție
9 (acțiune, SUA, 1993). 

Cu: Lou Diamond 
Phillips, Scott Glenn, 
Chelsea Field, Daniel 
Quinn. R.: Mark L. 
Lester

2t00 Concurs interactiv 
34X) Observator (r) 
4:00 Săptămâna financiară 

(reluare)
4:15 Animax: Popokrcrois 

(desene animate)
545 întâmplări hazlii (s)

8:00 Știri N24 830 Even 
Steven (s) 9:00 Robbie (s) 
10:00 Ce bine e acasăl (s) 
1030 Whoopy (serial, SUA, 
2003) 11:00 Pariu 24 1130 
Agenția de turism 12:00 That 
'70s Show (s) 12:30 Prin gau
ra cheii 13:00 Tibanu' 1330 
Will și Grace (serial) 14:00 
Fresh Star 15:00 Lumi fasci
nante 16:00 Kirikou și 
vrăjitoarea 18:00 țara Iu' 
Papură Vouă 1830 Știri 
Național TV 19:45 țara Iu' 
Papură Vouă 20®) Convoiul 
(acțiune, SUA, 1978)

8:15 Icstrim Tivi (r) 845 Pro- 
Motor (r) 935 Droopy, maestrul 
detectiv (r) 1025 Descoperă 
România ® 1055 Terapie inten
sivă (r) 1220 Hollywood necen-; 
zurat 13®) îndrăgostit cerebral • 
(r) 15®) Calea misterelor (r) 
16®) Cheers (s) 1645 Un
surâs în plină vară (comedie, 
România, 1962) 19®) O nouă 
viață (s) 20®) Români de suc-: 
ces 2020 Monk (s) 2130 Bună 
dimineața, Miamil (ep. 1, come
die, SUA) 22®) Râul (dramă, 
SUA, 1984) 2245 Cartelul 
crimelor (s) 24®) Alias (s)

830 Amy, fetița cu ghioz
danul albastru (s) 930 Rubi (s) 
1130 Celebritate (r) 1230 
Minciuna (s) 1330 înger 
sălbatic (s) 1530 Visuri fără 
preț (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 1825 Vremea de 
acasă 1830 Rebelde (s) 2030 
La Tormenta (s) 2130 O 
femeie face carieră (romantic, 
SUA 1988) 2345 Bărbatul 
visurilor mele (s) 045 Celebri
tate (s). Cu: Thiago Lacerda, 
Deborah Secco, Alexandre 
Borges 1:45 Poveștiri ade
vărate (r) 2:45 Căsătorie de 
probă (r) (divertisment)

.■W «JW? - 1ÎW4X ; ■’ i’ ni ă a 
«KÎWKWto
830 Mariana - Prețul 
inocenței (r) 930 Viața în 
afara cabinetului (s) 
(com.)10®)Autoforum 1030 
Flavour - 3 bucătari (r) 11:00 
Sport, dietă și o vedetă 11:40 
Tele RON 12:45 Dragoste 
regăsită (dramă) 14:20 Săptă
mâna nebună (r) 1520 Cash 
taxi (r) 1630 Super Nanny - 
Dădaca ideală (r) 18:00 Focus 
19:00 Mariana - Prețul ino
cenței (s) 20:00 Un american 
liniștit (dramă) 22®) Capcana 
(acțiune, SUA, 2002) 24:00 
Accidental Stripper (erotic, 
SUA 2003) 2®) Sunset Beach 
(s) 3®) Roseanne (s)

730 Euroblitz 905 Marț forțat 
(r) 10:00 La limită. Emisiune 
auto 1030 Vis de vacanță 
11:00 Euroblitz - Cinema 
1130 Hobby Mix (r) 12®) Fan 
X 13:00 Bibescu 1330 Fan X 
14®) Destinații la cheie 1430 
Pasul Fortunei (r) 16:00 
Eserrtze 17:00 High Life (r); 
18:15 Briefing. Știrile 
săptămânii 19:15 0 vară cu 
Mara (dramă, România, 1989) 
21:15 Trei scrisori secrete : 
(dramă, România, 1974) 
23®) Time Out 2345 Trenul 
vieții (r). Cu: Liana Stanciu 
145 0 vară cu Mara (r) 
(dramă, România, 1989). Cu 
Mircea Diaconu

0630-07.00 Observator (r)

16.30-1645 Știri locale

7:40 Uite am orbește (come
die, SUA, 1989) 9:15 Pe pla
tourile de filmare (SUA, 2005) 
9:45 Declarația (thriller, Cana
da, 2003) 11:40 Peter Pan 
(aventuri, SUA, 2003) 1330 
Hustle (biografic, SUA, 2004) 
15:05 Joey (Ep. 25, corn., SUA, 
2005) 17:20 Jersey Girl (come
die, SUA, 2004) 19:00 Micuții 
infractori (aventuri, SUA. 
2004) , 20:30 Ghidul 
autostopistului galactic (aven
turi, SUA 2005) 22:20 După 
28 de zile (SF, Marea Britanie, 
2002)

7®) Realitatea de la 7:00 745 
Ziarul realității 8®) Realitatea 
de la 8:00 845 Ziarul realității 
9®) Realitatea de la 9:00 945 
Ziarul realității 11:20 Docu
mentarele Realității 1320 KILO- 
oueiada 1520 Deschide lumea I 
16®) Realitatea de la 16:00 
1720 Capital TV 18:00 Reali
tatea de la 18:00 9:00 Reali
tatea de la 19:001920 Numele 
meu 2030 Deschide Realitatea 
21®) Realitatea de la 21:00 
2220 Greșelile noastre a

7®) Regii construcțiilor 8:00 
Confruntări și fiare vechi 9®) 
Motociclete americane 10®) 
Ray Mears și tehnicile indige
nilor. Suedia 11®) Cum se fa
brică 12®) Vânătorii de mituri. 
Amputarea unui deget de la 
picior 13®) Snohvit? Gazul arc
tic 14®) Confruntări și fiare 
vechi 15®) Motociclete amer
icane 16®) Foose's '69 17®) 
Brainiac 18®) S-a născut un 
MG 19®) Pompierii americani 
20®) O pradă mortală, 
începătorii 21®) Tu alegi azi! 

00®) Retușat cu bisturiul. Plas
tic Fantastic
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122 de zile au mai rămas 
până la integrarea în UE

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-► 717659.

"ii Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-» 
:* 748080.

Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 

©-> 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©-» 211616, 224488,
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil

vaniei, bl 7. ©-» 211949.

Artizani ai tradiției populare
■ Un singur tânăr din 
comuna Căstău a 
învățat meseria de 
rotar de la bunicul său.

Iha Jurcone_________________
lna.jurcone0informmedia.ro

lOAH HUGHIUR

UN SITE PE ZI:

www.electronica.ro
Deva (I.J.) - Acesta este un site destinat celor pasionați 
de electronică. Aici se pot găsi scheme electronice, ca
taloage, manuale pentru televizoare, stații radio, camere 

video, telefoane, sisteme audio etc.

CURS 1RLUTAR BHR - 02.09.2000

1 euro = 3,5252 lei
1 dolar = 2,7499 lei
1 liră sterlină = 5,2349 lei
1 forint = 1,0127 lei
1 gram de aur = 55,1702 lei

TELEFOANE UTILE

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

Căstău - Căstău, un sat aflat la doar o aruncare de băț de Orăștie, este printre puținele localități în care mai locuiesc meșteșugari. Pe vremuri se constituiau în bresle, pe categorii: dogari, rotari, clopotari, șindrilari, pietrari. Meseria se învăța, obligatoriu, pe lângă un meșter. Ucenicia era prima treaptă în calificarea meseriașului, apoi calfa, iar după aceea ajungeai meșter. Era vorba de un adevărat cult al muncii bine făcute și al respectului pentru client. Nu se făceau contracte între meșteri și clienți. Se bătea doar palma, iar cuvântul dat cântărea mai mult decât toate contractele din lume. La Căstău, acestea încă se respectă. Un singur necaz a mai rămas: tinerii preferă câștigurile ușoare în țară sau banii pe muncă în țări occidentale.Plasticul și meșterii neautorizați sunt cei care strică piața dogarilor. Poate de aceea în întreaga zonă mai

loan Oprișoiu Viorel Sibișan Viorel Turdășan

Anunț public
Domnul Zai Alexandru, cu domiciliul în 

Deva, str. loan Corvin, bl. M, sc. C, ap. 23, 
jud. Hunedoara, anunță elaborarea primei 
versiuni a PUZ „CARTIER REZIDENȚIAL 
BEJAN" în extravilanul municipiului Deva 
și declanșarea etapei de încadrare pentru 
obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se 
poate realiza la Agenția pentru Protecția 
Mediului Hunedoara, zilnic, între orele 8 
și 16. Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM Hunedoara 
în termen de 18 zile calendaristice de la 
data prezentului anunț.

(62000)

RECLAMA

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

9 6 5 1
7 5 2 4 9

2 7 5
8 9 3 4 6

5 2 9
4 9 8 6 2

;2 7 6
1 6 2 5 8

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

9 5 7 2 6 3 4 8 1

4 1 2 7 8 9 3 5 6

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

5 7 9 3 2 8 6 1 4

7 8 5 9 4 2 1 6 3

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

există unul singur. loan Oprișoiu spune că din meseria asta nu se poate trăi, însă este o bună sursă de venit suplimentar în familie. Meșteșugul l-a învățat de la socrul său, Traian Trif, iar acum butoaiele, vozurile, ciururile, ciuberele și vedrele care ies din mâna lui sunt renumite. „Suntem la concurență cu plasticurile apărute și cu meseriașii neautorizați, dar care sunt buni de gură. Și mai e și sărăcia omului care preferă să-și cârpească ceea ce are deja în gospodărie decât să ia ceva nou”, spune meșterul. Cu toate acestea, căzile de baie din lemn și ciururile pentru fântâni ieșite din mâinile lui au ajuns din Israel până în

Italia. La fel de greu este și pentru Viorel Sibișan, care face cărămizi de la 9 ani. Chiar dacă ceea ce face el sunt cărămizi tradiționale, mai rezistente și oferă confort termic mai bun, lumea nu se înghesuie să cumpere. Asta pentru că puțini știu ce iese din mâinile lui și aleg fie BCA, fie bolțâri.
Moale ca plastilina„Muncim două luni pentru cărămida unei case. Este o muncă extrem de grea. Căutăm lut galben și negru pe care îl combinăm cu apă și îl săpăm de cinci ori până devine moale, ca plastilina. O lună se usucă, apoi se arde în cuptor circa 3 zile și trei nopți. O cărămidă face 60 de

bani”, afirmă Sibișan.Fierăritul este unul din meșteșugurile cele mai profitabile. Viorel Turdășan spune că, de când a ieșit de la Chimica Orăștie cu ordonanță, face bani buni acasă. Nu vrea să recunoască prețurile pe care le cere. Spune că asta sperie mușteriul și concurența ar face oferte mai mici de preț. „Tot ce se poate face din fier am făcut. Muncesc în meserie de la 17 ani și asta făceau și străbunicii mei. Cea mai grea piesă pe care a trebuit să o execut a fost ochiul de leucă ce ține oiștea de la căruță, adică o oră”, susține bărbatul. De muncă este cât cuprinde și nu mai are vreme de munca câmpului.
Subvenții pentru bovine

Deva (I.J.) - APIA Hunedoara oferă subvenții pentru tineret bovin mascul (greutate minimă de 450 kg/cap) livrat la abatoare autorizate. Pentru acordarea subvenției se va completa o cerere-tip de către producătorul agricol și va depune în 30 de zile de la data efectuării plății un set de documente. Aceste subvenții vor fi acordate atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.„Persoanele fizice vor depune copii după biletul de proprietate a animalelor eliberat de consiliul local, după certificatul sanitar emis de DSVSA Hunedoara, după bor- deroul de achiziție întocmit la abator. Pe lângă acestea vor fi necesare copiile actelor care atestă efectuarea plății,

de pe factura fiscală de aba- torizare, în situația abato- rizării în regim de prestare de servicii, și de pe autorizația sanitar-veterinară”, declară Roman Farca, director APIA Hunedoara.Pentru persoanele juridice actele necesare acordării subvenției sunt: copie de pe certificatul unic de înregistrare a societății comerciale, document privind numărul de înregistrare în registrul special de evidență a exploa- tațiilor emis de D.A.D.R Hunedoara, copia actului de însoțire a mărfii, copie de pe certificatul sanitar emis de DSVSA Hunedoara, copie de pe factura fiscală de vânzare a animalelor și de pe documentele care atestă efectuarea plății facturii, copie de pe

Vin subvențiileautorizația sanitar-veterinară și de pe licența de fabricație a abatorului.Cererea însoțită de documentele necesare acordării subvenției se depune la centrul local de care aparține producătorul agricol.

Monedă de aur
Deva (I.J.) - BNR va pune în circulație, din 4 septembrie 2006, o monedă din aur, cu valoarea nominală de 500 lei, dedicată aniversării a 350 de ani de la ctitorirea Catedralei Patriarhale. Tirajul emisiunii este de 250 exemplare. Prețul de vânzare, exclusiv TVA, este de 2530 lei și nu include prețul cutiei de prezen-tare. Monedele din aur, dedicate aniversării Catedralei Patriarhale, au putere circulatorie pe teritoriul României. Caracteristicile monedei sunt următoarele: forma rotundă, titlu 999/1000, calitate proof, greutate 31,103 grame, diametru 35 mm, margine netedă.

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

CUVAfffl#. îți face viața și mai ușoară, în continuare!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

facem noi iar cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?în perioada 1-26 septembrie cumpără Cuvântul Liber, decupează talonul participant, completează-1 și depune-1 la O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 30 septembrie. Mai multe taloane, mai multe șanse de câștig! Iar dacă vrei să nu ratezi nici un talon și să economisești 4,1 lei față de cumpărarea zilnică a ziarului, fă-ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 lei.Noi continuăm să îți dăm BANI! Tu faci ce vrei cu, ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul redacției, în 2 octombrie, ora 16, în prezența unei comisii.
Numele câștigătorilor vor fi publicate în ediția din 4 octombrie.Informații suplimentare la tel. 0254- 211275, interior 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.Mult succes!

Talon pentru concurs • 2 septembrie 2006
Nume____________________Prenume_____________________
Adresă__________________________________ ____________
Telefon_________________ Sunteți abonat?_______________

TOCWÂNfflL
CONCURS

lna.jurcone0informmedia.ro
http://www.electronica.ro
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• Furt de cărbune. Un pensionar din Ani- noasa a fost prins în flagrant de Poliția TF, în Stația C.F. Iscroni. Acesta intenționa să sustragă cărbune dintr-un vagon de marfă. Este cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativă la furt și pătrundere în zona de siguranță a căit ferate. (I.H.)
• Alcoolemie mare. Andrei C., de 38 ani, din Vulcan, muncitor la EM Vulcan, a fost depistat ieri conducând, pe raza municipiului Vulcan, un autoturism Dacia, având o concentrație alcoolică în aerul expirat, de 1,03 mg/l. (I.H.)

OPC amenință cu pușcăria
5 I Ă

Blocul 3 CTE va fi reabilitat (Foto: cd

Credit pentru Mintia
Deva (D.I.) - Electrocentrale Deva va contracta un credit de 67,9 milioane euro, pentru asigurarea parțială a resurselor financiare necesare reabilitării grupului 1 al Termocentralei Mintia. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va garanta împrumutul în proporție de 80%, precum și dobânzile, primele de asigurare, comisioanele și costurile aferente. Rambursarea creditului și a celorlalte costuri va fi asigurată de Electrocentrale Deva, din surse proprii. Electrocentrale Deva va rambursa MFP, până în 2009, în tranșe semestriale, contravaloarea în lei a unui import de echipamente energetice efectuat din Rusia, în valoare de 21,7 milioane de dolari, în contul datoriei Federației Ruse către România. în cursul acestui an urmează să fie finalizat programul de reabilitare a blocului 3 al CTE Mintia - Deva, aprobat de Guvern și demarat în iunie 2000, susținut cu credite externe de la BM.

Modern, feminin și 
confortabil

Deva (M.T.) - Nu încape nici o îndoială: pantalonii constituie „marea revenire” de pe catwalk în acest sezon. în anii anteri-

Pantalonii, la modă

ori, am purtat blugi sau, după caz, rochii ori fuste, și nici prin gând nu ne trecea să ne îmbrăcăm cu pantaloni de stofă - decât cel mult în cazul în care alegeam un costum din două piese, cu pantaloni. Ei bine, în toamna aceasta situația s-a schimbat radical.Largi, strâmți, având croială masculină sau feminină, pantalonii constituie o revelație. Iar faptul că sunt atât de comozi este un bonus. Faptul că pantalonii au revenit în actualitate nu este întâmplător; în acest sezon se poartă vestimentația „androgină” (vestele, șepcile, cravatele și cămășile bărbătești au revenit și ele în tendințe, deloc întâmplător). Bineînțeles că aceste piese nu pot fi completate decât de pantaloni, pentru a obține efectul scontat.
Clasic sau nu?în cazul în care ești adepta unei ținute „casual”, poți să optezi pentru pantaloni din material reiat. în ceea ce privește culoarea acestora, în general nu există restricții, deși este de preferat să alegi nuanțe neutre: diverse tonuri de maro, gri (una dintre culorile vedetă ale acestei toamne), bleumarin, verde închis sau, de ce nu, chiar vișiniu. încălțămintea trebuie să fie aleasă astfel încât să completeze ținuta: pantofii sau ghetele cu tocul înalt sunt răspunsul.

■ Agenții OPC Hune
doara sunt acuzați de 
întocmirea unor pro
cese verbale ilegale.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@in1ormmedia.ro

Deva - Mircea Clej a dat în judecată Oficiul pentru Protecția Consumatorului Hunedoara deoarece, în urmă cu aproximativ un an, i-a aplicat acestuia o amendă de trei milioane de lei vechi, în baza unui proces verbal întocmit la câteva zile după ce a fost „constatată” așa-zisa infracțiune. La începutul anului 2006, Judecătoria Brad a dat câștig de cauză lui Mircea Clej, însă OPC Hunedoara, a făcut recurs, luni, 4 septembrie urmând să aibă loc cea de-a doua înfățișare în acest caz.

(Foto: T. Mânu)Mircea Clej și Adelhaida Milak„Eu am avut toate actele și toată marfa în ordine în momentul în care am fost controlat, și de aceea nici măcar nu mi-au făcut proces verbal. Abia după câteva zile, la sediu
lor, au întocmit unul pe care m-au făcut să-l semnez. Sunt un om bătrân, iar când m-au amenințat că mă bagă în pușcărie, pe moment, mi s-a făcut frică. Apoi i-am dat în

judecată și am câștigat, dar ei au făcut recurs”, ne-a spus Clej. La rândul ei, Adelhaida Milak, care este chemată în proces în calitate de martor, este nemulțumită de hărțuiala la care sunt supuși: „Nu e., corect. Suntem bătrâni și boft navi și ne poartă pe drumuri pentru nimica”.
Fără replicăAm luat legătura cu cei de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului, dar ni s-a comunicat că directorul instituției, Viorel Chiș, singurul care „are dreptul” să vorbească cu presa, nu poate fi găsit decât săptămâna viitoare, prin urmare nu am putut primi un punct de vedere față de situația expusă. Așteptăm în continuare o lămurire din partea OPC.

Nu. Nu vreau să se aplice legea asta.Dacă merg mai multe ore cu trenul, eu ce fac?
Cristina David,
Deva

Efoarte bună. E o lege europeană. Nu știu în ce măsură va fi și respectată.
Iulius Buhăianu, 
Deva

Este o lege bună. Eu oricum nu circul cu trenul, însă apreciez că se face ceva în acest sens.
Nicolae Alexe, 
Deva

Pentru cei care sunt nefumători este o lege bună. Pentru cei fumători nu știu dacă este binevenită.
Mariana Muntean, 
Deva

Am o părere bună.Nu se mai îmbolnăvește atâta lume. Totul e să fie respectată această lege.
Liviu MitucA,
Deva

Ținutele din serile de toamnă
&

■ Trebuie să te orien
tezi spre cele foarte 
lungi sau spre cele care 
trec de genunchi.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@in1armmedia.ro

Deva - în toamna acestui an, nu se mai poartă decolteurile foarte adânci și rochiile care dau impresia că plesnesc pe tine, în schimb sunt la modă volanele, rochiile cât mai discrete și largi. Poți alege o rochie lungă, neagră și cu volane. Pentru a nu da impresia că ai venit la o înmormântare o poți înviora cu un cordon din mătase roșie legat sub piept. Dacă alegi să fii naturală nu purta nici o bijuterie sau numai o pereche de cercei foarte puțin vizibili, prinde-ți părul într-un coc simplu și machiază-te cât mai natural. Dacă vrei să ai un

Se poartă rochiile cu imprimeuri florale (Foto: cdaspect de femeie dură poartă un machiaj foarte strident, o geantă și o pereche de pantofi din piele de șarpe sau de crocodil în nuanțe roșii și negre, o pereche de mănuși roșii și o coafură extravagantă.
Romantism și eleganțăO altă variantă de ținută este o rochie lungă, în nuanțe

de albastru cu imprimeuri florale. Și această rochie poate fi prevăzută cu un cordon de mătase prins sub piept. Datorită imprimeurilor florale această ținută îți va da o notă de romantism și eleganță. Pentru această toamnă sunt la modă decolteurile în formă de V, tăieturi care nu lasă însă să se vadă prea mult

și îl fac curios pe cel care privește. Se poartă rochiile cu ajutorul cărora vei lăsa în urma ta o notă de mister deoarece singurele părți vizibile ale corpului tău vor fi mâinile. Dacă vrei să ai un aspect sexy, sezonul de toamnă îți stă la dispoziție cu o gamă foarte diversificată de rochii care trec de genunchi.
Gleznele, la vedereAsortează la rochia confecționată dintr-un material strălucitor o pereche de mănuși lungi și un machiaj puternic și vei fi cu siguranță în centrul atenției. Trebuie să știi să-ți scoți în evidență gleznele, deoarece ele se vor vedea cel mai bine, iar acest lucru îl vei face prin intermediul unei perechi de pantofi negri cu tocul înalt și foarte ascuțit. Nu sunt tocmai comozi, dar sunt cei mai potriviți pentru o astfel de ținută.

Alegerea unei coafuri potrivite
■ Alege un stilist po
trivit și nu-i spune nicio
dată să te aranjeze cum 
crede că e bine.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Nu există femei care să nu fi plecat măcar o dată de la salon cu părul prea scurt tuns sau cu o culoare care nu era chiar cea dorită. Iată câteva sfaturi pentru a avea parte de coafura și culoarea perfecte. Dacă ai părul creț, spre exemplu, găsește pe cineva specializat în bucle. Părul tău este mai

greu de aranjat și tuns, de aceea este cel mai bine să mergi la un salon mare și să întrebi de specialistul lor. Amintește-ți: un specialist în părul creț va ști exact ce are de făcut. Regula este valabilă și pentru a-ți vopsi părul șaten în roșu.
Spune ce vreiNu spune niciodată „Faceți cum credeți!” Nu este deloc indicat să te lași numai pe mâna stilistului. în afară de faptul că nu știe ce ți-ar plăcea, ce gusturi ai, nici nu va fi prea încântat. Și la urma urmei, nu vrei să fii manechinul lui pentru un

întreabă specialistul ce coafură ți se potrivește (Foto: cl)look nou pe care încearcă să îl facă. Când vrei să ți se taie din lungimea părului, arată cu mâna. Una dintre poveștile horror cele mai întâlnite în care părul este „personajul” principal este următoarea:
mergi la coafor pentru a ți se scurta părul cu 3 cm și când te uiți în oglindă realizezi că de fapt cei 3 cm s-au transformat în 9 cm. Deci, arată-i stilistului exact cât vrei să îți tundă din păr.
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Futsalul, sportul rege la Deva

• Transferuri. Fotbaliștii Boris Keca și Dali- bor Mitrovici au fost legitimați la FC Argeș șMiiidupă efectuarea vizitei medicale, vor sem- 
rfofcontractele de joc pentru 35.000 de euro pe sezon. împrumutul fotbalistului nigerian al echipei AS Roma, Wahab, nu s-a mai materializat, acesta hotărând să rămână în Italia, pentru a evolua la Messina. (C.M.)
• Revenire. Mijlocașul echipei Poli Timișoara, Mihăiță Pleșan, a revenit pe teren, după o absență de aproape patru luni, într-un meci amical pe care formația bănățeană l-a câștigat, ieri, cu scorul de 2-0, în fața sârbilor de la Vojvodina Novisad. Pleșan a fost introdus pe teren în minutul 60, în locul lui Torje. (MF)
Jiul, în exil la Vulcan

Petroșani (C.M.) - Jucătorii Jiului au fost obligați să-și schimbe locul obișnuit de antrenament, întrucât cele două terenuri pe care se desfășura de regulă pregătirea sunt inundate. Lotul minerilor în frunte cu antrenorul Florin Marin s-a deplasat, în ultimele zile, pentru a efectua antrenamentele la 12 kilometri de Petroșani, pe terenul echipei satelit, CS Vulcan. Preocu- Ipați în această perioadă de întrerupere a ^campionatului de remedierea lacunelor din jocul echipei, oficialii Jiului au purtat tratative pentru a disputa sâmbătă (azi n.r.) un meci amical cu FC Argeș însă acestea au eșuat. „Totuși vom avea un meci test pe terenul din Paroșeni în care titularii vor juca contra celor care speră să le ia locul în echipă”, preciza Gheorghe Boboc, directorul sportiv al Jiului.

■ FC CIP și Quasar vor 
lua startul în campi
onatul Ligii I de fotbal 
în sală.
ClPRIAN MARINUȚ______________________

ciprian.marinut@infarmmedia.ro

Deva - Startul ediției a IV- a a Campionatului național de futsal, programat la acest sfârșit de săptămână, consolidează Devei poziția de „regină” a acestui sport. Performanța celor de la FC CIP care au reușit câștigarea titlului de campioană națională la finalul campionatului 2005- 2006 este completată la începutul acestei noi ediții de promovarea echipei Quasar Deva în Liga I. Astfel, cu două echipe pe prima scenă, fotbalul în sală este cu adevărat cel mai performant sport al Devei, după gimnastică, iar cei care apreciază acest fenomen se pot considera favorizați. Oficialii campioanei FC CIP Deva își pun

rmaii / uea a ik suna ibt
■_a:__ •___ __________________ _ . ■ *

Deva (C.M.) - Programul etapei a V-a, 2 septembrie, ora 
11 00: Auxerre Lugoj - Corvinul 2005 Hunedoara; FC 
Caracal - U. Cluj; Building Vânju Mare - CSM Rm. Vâl
cea; Minerul Lupeni - Poli II Timișoara; FC Baia Mare - 
Unirea Dej; FC Târgoviște - Dacia Mioveni; Apulum Alba 
lulia - Gaz Metan Mediaș; CFR Timișoara - IS Câmpia 
Turzîl; FC Bihor - FCM Reșița

Ar fi bun si
A

■ Corvinul joacă azi cu 
ocupanta locului patru 
în clasament și speră la 
un rezultat bun.

Valentin Neagu
valentin. neâgu@informmedia.ro

Deva - în etapa a V-a a Ligii a Il-a de fotbal, Corvinul 2005 Hunedoara întâlnește astăzi la Lugoj pe Auxerre, una dintre revelațiile acestui început de sezon.Gazdele au acumulat până acum șapte puncte, cu două mai mult decât hunedorenii și s-au cocoțat în fruntea

Clasamentul
1. Dacia MiovenL 4 3 1 0 7-1 10
2. FC Târgoviște 4 2 2 0 4-0 8
3. U. Cluj 4 2 2 0 3-1 8
4. Auxerre Lugoj 4 2 1 1 4-2 7
5. FCM Reșița 4 2 1 1 3-2 7
6. CFR Timișoara 4 2 1 1 4-4 7
7. FC Caracal 4 2 0 2 5-4 6
8. Corvinul 2005 Hd. 4 1 2 1 8-6 5
9. ISC Turzii 4 1 2 1 3-2 ' 5
10. FC Bihor 4 1 2 1 3-3 5
11. Apulum A.l. 4 1 2 1 3-3 5
12. Minerul Lupeni 3 1 1 1 4-4 4
13. Poli II Timișoara 3 1 1 1 2-2 4
14. CSM Rm. Vâlcea 4 1 0 3 3-6 3
15. Unirea Dej 4 1 0 3 2-6 3
16. Gaz Metan 2 0 2 0 1-1 2
17. Building V.M. 4 0 1 3 0-3 1
18. FC Baia Mare 4 0 1 3 2-11 1

Pe făgaș normal
Deva (V.N.) - Ieri, Dacia Orăștie a obținut cea de-a Il-a victorie de când a acces în Liga a IlI-a. Adversară i-a fost Sănătatea Cluj, echipă care acumulase același număr de puncte (3), dar cu un golaveraj inferior.Scorul de 3-1 nu reflectă chiar realitatea din teren, pentru că cei de la Dacia au avut și emoții. Deși la pauză gazdele conduceau cu 2-0, oaspeții au avut o perioadă foarte bună în partea a doua a jocului și au reușit să marcheze doar la trei minute de la relume. La doar un gol diferență, și pe dominarea oaspeților, fotbaliștii din Orăștie au trebuit să depună serioase eforturi pentru a reveni în joc. Acest lucru s-a și întâmplat, iar în minutul 76, Noja aduce liniște, înscriind pentru 3-1. Primele două goluri ale gazdelor au fost marcate de Buciuman, în min. 15, și de Boyle în min. 33.„începem să intrăm pe făgașul normal. Sunt mulțumit de echipă. După meciul de astăzi aș aprecia în special eforturile a doi jucători: Boyte și Blaga” - ne-a declarat imediat după meci antrenorul celor de la Dacia, Constantin Nenu.

Mureșul Deva, 
victorioasă

Ocna Mureș (C.M.) - Runda a V-a a Ligii a IlI-a a adus prima victorie în deplasare pentru Mureșul Deva în acest sezon. Echipa antrenată de Gică Barbu a câștigat, ieri, cu 1-0, la Ocna Mureș, partida cu echipa locală Soda (locul 4 înaintea etapei), la capătul unui joc pe care l-a controlat cu autoritate Devenii (locul 5 înainte de acest joc) puteau deschide scorul în prima repriză, când și-au creat numeroase situații de a marca, însă și-au concretizat superioritatea abia în minutul 66 prin Salamon. Tânărul atacant s-a aflat la locul potrivit și a reușit să reia în plasă de la marginea careului mic, după un atac prelungit al Mureșului pe parcursul căruia portarul advers a respins mai multe șuturi consecutive din careu ale deve- nilor.
Mureșul: Rahoveanu - Ceaușu, Zaiați, Șuvaina, Lăcătuș - Velea, Bud, Polvrea, Salamon, Lintaru, Bițiș. Au mai jucat: Dosan, Revnic și Sergiu Boloș. Antrenor - Gică Barbu.

FC CIP (tricouri albe) vrea să-și apere titlul de campioanăsperanțe mari în acest nou sezon. Obiectivul dintotdeau- na al echipei, respectiv câștigarea campionatului, este dublat acum de dorința de a face o figură frumoasă în UEFA Futsal Cup, competiție în care devenii participă în premieră. „La fel ca în toate cele trei ediții la care am participat și în campionatul 2006- 2007 ne propunem câștigarea titlului. Mai mult decât atât, sperăm să ne onorăm blazonul de campioni ai României prin rezultate bune și în UEFA Futsal Cup. Ne dorim să tre
un egal clasamentului, fiind întrecută doar de Dacia Mioveni, FC Tîrgoviște și U Cluj.Corvinul se prezintă la acest meci cu un golaveraj mai bun decât adversarul, la capitolul goluri marcate. De fapt, cu cele opt goluri înscrise, hunedorenii se situează în fruntea marcatorilor din această serie până acum. Cei din Lugoj au marcat doar patru goluri în tot atâtea meciuri.„Ne mulțumim și cu un egal, dar acest lucru nu înseamnă că nu vom lupta pentru victorie. De fapt, pentru noi este important să nu
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cem de faza grupelor, etapă în care vom juca acasă, la Deva, și să ne calificăm în turul principal", afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. în prima etapă, echipa antrenată de Artur Melo și Karoly Gașpari va juca în deplasare, duminică, de la ora 11.30, cu nou-promovata Energia Vulturu Focșani.
Quasar e optimistăPromovată în Liga I cu câteva zile înainte de start, ca urmare a retragerii echipei Distins Rm.Vâlcea, Quasar 

Pepenar (alb), cel mai în formă jucător al Corvinului (Foto: EPA)pierdem nici un meci” - ne-a declarat ieri Romulus Gabor, tehnicianul hunedorenilor.Gabor a mai precizat că adversarul de astăzi este o echipă bună, pe care o reco

Deva nu se bate cu pumnii-n piept, anunțând pretenții la primele locuri, dar nici nu se teme de provocări. „Avem încredere în dăruirea și forța jucătorilor și credem că menținerea în primele 10 locuri ale clasamentului e un obiectiv realizabil”, afirma Marius Sîrbu, tânărul antrenor al echipei Quasar. Nou- promovata deveană va debuta în Liga I sâmbătă, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor Deva, când va întâlni în prima etapă formația Eurolines București.
Moldocor Piatra Neamț - Poli 
Timișoara
Athletic Club București - Futsal 
Municipal Constanța
Energoconstrucția Craiova - Clu- 
jana Cluj
ACS Odorheiu Secuiesc - Cosmos 
Pitești
Informatica Timișoara - United 
Galați
Quasar Deva - Eurolines București 
Energia Vulturu Focșani - FC CIP 
Deva

mandă rezultatele de până acum, o echipă tânără și ambițioasă. Așadar, fotbaliștii de la Corvinul trebuie să mucească mult și să lupte pentru a obține puncte.

mailto:ciprian.marinut@infarmmedia.ro
mailto:gu@informmedia.ro
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S.C. CONTAUDIT EVALEX S.R.L., cu sediul în Deva, str. Avram 
lancu, bl. H3, parter, în calitate de lichidator al SC U Ml ROM SA, cu sediul în Petroșani, 
Bd. 1 Decembrie 1918, nr 1, (dos. nr. 689/2005 Tribunalul Hunedoara), anunță vânzarea 
prin licitație publică a următoarelor bunuri, proprietatea debitoarei SC UMIROM SA 
Petroșani:

- Mijloace fixe: construcții, reprezentând stația de pompe Varnita și teren în suprafață 
de 3.711 mp; preț pornire 61.600 RON

- Teren în suprafață de 695,27 mp, situat în Petroșani, Str. 1 DecEmbrie 1918, nr. 1; 
preț pornire - 19.000 RON

- Teren în suprafață de 2.304 mp, situat în Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1; 
preț pornire -58.000 RON

Bunurile ce se vând la licitație sunt prezentate și descrise în caietul de sarcini, care 
poate fi achiziționat de la lichidator.

Licitația va avea loc în ziua de 06.09.2006, ora 10,00, la sediul debitoarei S.C. 
UMIROM S.A. - în lichidare, din Petroșani, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1, în caz de nead- 
judecare, licitația se va relua la 13.09.2006, 20.09.2006, 27.09.2006, 04 10.2006 și 
11.10.2006, în același loc și la aceeași oră. Toți cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi vândute sunt invitați să anunțe, în scris, lichidatorul, cu cel 
puțin trei zile înainte de data licitației. Ofertanții sunt obligați să depună până la termenul 
de vânzare o garanție de 10% din prețul de la care începe licitația. Garanția de partici
pare se va depune în contul indicat de lichidator sau la casieria acestuia.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/233081. persoană de contact ec. 
Dărăbanț loan Mihai.

(62032)

Vând ap. 2 camere (03)

• cu garaj, zona Micro 15, semidecoman
dat*,  etL Reiată la telefoanele 0741/122764 
sau 0741/192043. (w. 10/3LO&2006)

• cu proiect aprobat, pentru spațiu de 
cazate, zona Piața Centrală, S 70 mp, cu 2 
ieșiri, la parter, preț negociabil. Relații la 
telefon 0788/912005 sau 0726/321276. (nr. 
8/31.0&2006)

• decomandate, etaj 3 din 4,63 mp, contorizări, 
interfon, boxă, uscătorie, parchet stejar, balcon 
închis, Deva, T. Maiorescu.Tel. 0741/210056. (T)
• două apartamente în Ilia. Relații tel. 
0747/276309,0744/300667, după ora 16. (T)
• In spatele Băncii Transilvania, preferabil 
pentru privatizare, tel. 0745/253413. (T)
• parter, decomandate, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, Deva, zona gării, 
bun pentru birouri sau schimb cu casă în 
apropierea orașului, preț 95.000 ron negociabil. 
Tel. 217888,220211. (T)

• urgent, zona Miorița, confort 1, contorizări 
apă, gaz, preț 1.250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• urgent, decomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, ST 54 mp, 
et. 3, zona Bălcescu, preț 930 mii. negociabil, tel. 
0742/01941& (Al)
• decomandate, zona luliu Maniu, et. 2, pachet, 
balcon, st 56 mp, contorizări complete, preț 
118.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, circuit, centrală termică, balcon, st 50 
mp. et 3, preț 98.000 ron, negociabil, tel. 2110780. 
(Al)
• ugent, decomandate contorizări, balcon, etaj 
intermediar, zona Mihai Eminescu, preț 90000 
ron negociabil, tel. 0745/639022. 0726/316796. 
(Al)
• Go|du, ST-48mp + centrală termică <■ tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron. negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 

.apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)

UPC-ASTRAL DEVA, lider în industria de telecomunicații în bandă largă furnizând servicii de 
infonnare, comunicare și divertisment

ANGAJEAZĂ
Agent de vânzări

Obiective.- realizarea planului de vânzări

Responsabilități ■ prezintă și vinde direct (la ușa clientului) serviciile companiei

- identificarea de potențiali noi dienți

- identificarea percepțiilor și așteptărilor chenților

Cerințe,: - studii medii sau superioare

- bune abilități de comunicare, ușurința în inițierea și dezvoltarea relațiilor interpersonal, calități de 

negociator

- flexibilitate, adaptabilitate, dinamism, responsabilitate, organizare, atitudine pozitivă, spirit de 

inițiativă

- aspect profesional și îngrijit

- bune cunoștințe, experiență în utilizarea calculatorului

- experiența în vânzări și cunoștințele tehnice constituie avantaje

Oferim: ■ pachet de recompensare motivant - în funcție de performanțe

Candidafi simt rugați să trimită un CV și o scrisoare de intenție ia a&esa: UPCASTRAL, Deva, B-dd Decebal, 

bl R parter, fax 0354^100200 sau email: devaodeva.astral.ro,

(61639)
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Subscrisa S.C. CONTAUDIT EVALEX S.R.L, cu sedHjl în 
Deva, str. Avram lancu, bloc H3, jud. Hunedoara, desemnată în calitate de 
lichidator judiciar al S.C. UMIROM S.A Petroșani prin sentința nr. 83O/CA/2OO5, 
pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr. 689/2005, organizează la 
sediul debitoarei din Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, în data de 
13.09.2006, ora 12,00, selecție de oferte în vederea valorificării de bunuri 
mobile și imobile din patrimoniul S.C. UMIROM S.A Ofertele vor fi depuse la 
sediul din Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, data limită pentru înregis
trarea acestora fiind 12.09.2006, ora 14,00. In cazul în care bunurile nu vor fi 
vândute integral, selecția de oferte se va relua în zilele de 20.09.2006, 
27.09.2006, 04.10.2006, 11.10.2006 șt 18.10.2006, în același loc și la aceeași 
oră, termenul limită pentru depunerea acestora fiind de cel târziu cu o zi 
lucrătoare înainte de data stabilită pentru selecția de oferte.
Bunurile supuse valorificării pot fi văzute la sediul debitoarei, sus-menționat, 
pers, de contact Sterca loan Monel
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/217565, 0254/233081.

(62033)

Se vinde la licitație publică, în data de 13 
septembrie 2006, ora 11,00, imobilul situat în 
Simeria Veche, nr. 127, compus din casă și 
anexe gospodărești.

Licitația are loc la sediul Biroului Executorului 
Judecătoresc Barboni Eugen, din Deva, str. A. 
lancu, bl.H3, sc.A, parter.

Preț de strigare: 105.000 RON.
Informații la telefonul: 235.505.

(61950)

S.C. MINAG VAL S.A. (în lichidare)
ANUNȚ VÂNZARE AUTOTURISM DACIA 1310 BREAK

S.C. MINAG VAL S.A. (în lichidare), reprezentată prin lichidator S.C. 
PRICEWATERHOUSECOOPERS Management Consultans S.R.L., oferă 
spre vânzare prin licitație publică cu strigare un autoturism Dacia 1310 
Break.

Licitația va avea loc la sediul S.C. MINAG VAL S.A. (în lichidare) din 
Deva, Piața Victoriei nr. 2, et. 3, cam. 306 (clădirea IPH), în data de 
15,09.2006, ora 12,00.

Prețul de vânzare al licitației este de 1.500 RON (TVA inclus).
La licitație vor fi admise persoanele care vor semna Angajamentul 

de acceptare a prevederilor Regulamentului de participare la licitație și 
vor face dovada depunerii garanției de 150 ron. Obținerea de informații 
suplimentare și vizualizarea autoturismului se pot face la sediul S.C. 
MINAG VAL S.A. (în lichidare), între orele 9,00-16,00, sau la telefonul 
0254/230402.

(61943)

S.C. SARMISMOB 4. Deva angajează de urgență:
1. Economist - specialitatea finanțe contabilitate - experiență 
minim 3 ani
2. Fochist - cu pregătire corespunzătoare în domeniu
3. Pompieri, cu pregătire corespunzătoare în domeniu (califi
care sau cu stagiul militar la specialitatea pompieri), tineri, cu 
vârste cuprinse între 21 și 35 de ani, dinamici, disponibili la 
program de lucru specific (ture de 12 ore de zi și de noapte)
4. Muncitori calificați în meseria de tâmplar sau necalificați în 
vederea calificării
Relații suplimentare, depunere CV și programare pentru interviu 
la sediul sodetdții, în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2.

(61613)

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

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

croitorese;
2. AUMENTATE PUBLICA: sef restaurant, qestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 

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

3, DEPARTAMENT TEHNIC electrician, instalator;
4r DEPARTAMENT KQNOMICQ-FNANCIAR; contabil gestiune, casier.
5, Asistent Ma ger (Secr iră)
6. Medic BFT și recuperare, kinetoterapeut, maseuri, băieși;

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 e-mafl: 
of

Data limită de trimitere a CV-urilor- 11.09.2006.
Persoană de contact șefserviciu resurse umane BANIAS MARINELA -latei. 036S-80B811.

(61280)

• urgent, zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon. st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• luHu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dacia, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresul, circuit et III, parchet gresie, 
faianță, CT, inst. sanitare noi, preț 100.000 RON, 
teL 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, dec., parchet, apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră, 
preț 83.000 RON, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec., parchet, gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet, apometre, reparti
toare, gaz contorizat, vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578. (A8)
• zona piață, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, termopan, gresie, faianță, parchet, 
parțial mobilat balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid., neg., tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557.(A3)
• ultracentral, etaj intermediar, dec., 2balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar, 
contorizări, parțial mobilat, totul nou, st 64 mp. 
Preț 1,250 mii., tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)
• zona Bălcescu, bloc de cărămidă, etaj 2 din 4, 
dec., parchet, gresie, faianță centrală termică, 
termopan, bine întreținut preț 1,250 mid., tel. 
211075,0726/679557,0745/666447.  (A3)
• zona 22 Decembrie, 65 mp, dec., centrală 
termică gresie, faianță parchet, vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid., neg., tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557.  (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec., contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii., tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zona Zamfirescu, dec., centrală termică 
parchet, balccn închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid., tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557.(A3)
• zonă ultracentrală contorizări, parchet fără 
amenajări. Preț 850 mii., tel. 211075, 0740/232043. 
0726/130557. (A3)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• zona Crișului, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat ■ gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg., tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona licee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet, interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat, preț 82.000 ron. neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200.0723/251498 (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet preț 98.000 ron, neg., 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificări, parchet balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg., se acceptă și credit, tel. 
0745/302200,0723/251498 232808. (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită 50 mp. 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, 
neg., zonă liniștită tel. 232808,0723/251498. (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut preț 28500 euro, neg., urgent, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Deccbal - Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede; urgent, preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• luHu Maniu,.' semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2) .
• Crișului, etaj 3. gresie, faianță, parchet
laminat, repartitoare, ușă metalică, preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2) ,3
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712,' 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță, parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, franță, 
parchet, balcon cu cămară, baie modețS'KAI, 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel.w.ZW 
0742/005228,0724/169303.  (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg.,Tel? 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut; 
contorizări, balcon la bucătărie, șt 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Straiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721 ®ra4.0742/005228. (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• regent, apartament 2 camere, zona Deceit 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă, luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim; 
etajul 5, se oferă plata pe loc, tel. 0745/302200, 
U/ZJ/ZS1498,23z8ira. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

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

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

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

(42648
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• 90 mp, închis în termopane, lângă BRD, 42.006- 
euro, ocupabil imediat, telefon 0745/253413. (T).
• Hunedoara, zonă centrală faianță gresie, 
parchet paluxat, etaj 1, balcon închis, preț 530 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/541732.
• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, et; 1, 
parchet, gresie, faianță zona Piață preț 45.000 
euro negociabil, tel. 0742/01941& (Al)
• decomandate Deva, ultracentral, etaj 2, 
parchet, 2 băi, 2 balcoane, centrală termică, 
garaj, preț 53000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, zonă centrală Deva, preț 45.000 
euro negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• zona macului, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță ontorizări, preț' 
160,000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parch/’ 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bu, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec., parchet, apometre, CT, balcon, 
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zonă ultracentrală dec., balcon, boxă,: 
bucătărie mărită centrală termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1,380 mid., neg. Tel. 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zonă ultracentrală dec., 2 băi, 2 balcoane;
gresie, faianță parchet, uși interioare din lemn, 
centrală termică ocupabil imediat. Preț 1,400 
mid., neg. Tel. 211075,0745/666447,0726/13/’ ' 
(A3) ;j/
• zona Udo, centrală termică gresie, faianță 
parchet, amenajat, bucătărie modificată, mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate,’ 
balcon, amenajări moderne, centrală termică: 
preț 145.000 ron. Tei. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Caroati, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet, 
bine întreținut, preț 148.000 ron, neg., accept 
credit ipptecar, tel. 0723/251498,232808. (A4) /
• etaj 1, cu balccn, modificări, termopan, 
parchet, gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță, 
parchet, amenajat, bcxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg., tel. 0723/251498,0254/232809. 
(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, centrata termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
11'40/914688 (A5)

Cumpâr ap. 3 camere (06)

• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, indiferent de zonă etaj 1,2,3, se 
oferă 150.000 ron, la vedere, urgent, tel. 
07za/25i‘wo. z32808. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

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

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

ÎNSCRIERILE: SE FAC ZILNIC intre orele 8,00 - 20,00, in perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuțâ, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de Învățământ superior:

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 5 ani 1.400 Licențiat în Științe 
Administrative

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

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing

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

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

(56712)

• regent, Deva, Gojdu, et 1,100 mp, occidental, 
centrală termică termopane, ușă metalică totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• regent, 2 băi, balcon, centrală termică 
parchet gresie, faianță st 102 mp, et. 2, zona 
Bălcescu, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrala termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, in zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498,232809. (A4)
• etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă, plus 
diferență minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică supera'-»1- 
najat preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 23- .8, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• InzonaBancaTransilvania, dec,, et.2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (A7)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună mcdificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358. 
(A6)
• In Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
mpdificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268330. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et 2. S 100 mp. amenajat 
mpdern, CT, termepane, bucătărie tip bar. 2 
balcpane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)

RECLAME
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• etaj ă 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, modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, etaj 3 din 4, gresie, 
faianță, bloc de cărămidă, zona piață. Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, etaj 3 din 4, gresie, 
faianță, bloc de cărămidă, zona piață. Preț 1,400 
mid, ha. 211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)
• ir t zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896, 0742/005228 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări,
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
Q720/387896,0740/914688. (A5)______________

Vând case, vile (13)

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

,(4/30.08)

• închiriez casă, curte și grădină Deva, str. 
Horea, pentru depozit sau societate cu diferite 
activități. Tel. 0723/884372. (5/29.08)
• nouă, Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică, 400 mp, teren, tel. 0722/564004 
(Al)

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

caută pentru dezvoltarea echipei 

responsabil de zonă
Cerinfe:• Permis de conducere;• Mașină proprie;• Cunoștințe PC (WORD, EXCEL, OFFICE);• Limbă engleză nivel mediu;• Abilități de comunicare;
Oferim:• 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 Giga, 
tel. 0720/400441.

(35064)

• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
termică canalizare, apă, gaz metan, livadă 
350.000 ron, tel. 215212. (Al)
• vttă 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. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620358 (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)
• pe Eminescu, construcție modestă, curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• Deva, viă, P+E, ac 1990. bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578 (A8)
• Deva, vlă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578. 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron. tel. 223400, 0720/387896, 
0746/9140» 7A5)

Vând case la țară (17)

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

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

• zona VețeL construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătăne, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid., tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557 (A3)

Case de vacanță (15)

• cabană din lemn, cu bale șl fosă septică și 
1800 mp teren, în Deva, zona Roci (prelungirea 
Vulcan). Tel. 0720/400439. (T)
• casă de vacanță living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață parchet, CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, neg., tel. 0746/779288 (A8)

Vând garsoniere (19)

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

• urgent, confort I, la un preț foarte 
convenabil, bll,scl,etăap.Z7, In zona 
gări Deva, telefon 0745/355817 sau 
0744/268488 (nr. 113L082006)

• Deva, zona Trident, preț negociabil. Tel. 
0728/442147.(5/21.08)
• urgent, in 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)
• Deva, la Miorița, etaj 1, balcon închis, ST 32 mp, 
parchet, contorizări, preț 80.000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• dublă contorizări, termopane, ușă metalică, 
parchet laminat, gresie, faianță, preț 62000 ron, 
negociabil, telefon. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, cu parchet, 
gresie, faianță balcon, mobilată etaj interme
diar, zona Miorița, preț 76000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona pieței 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închis, baie mare, parchet, gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, urgent, preț 85.000 ron, neg., 
tel 0723/251498232808 (A4)
• zona Trident, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în .față bine 
întreținută liberă, preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4 ■ Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498. 
232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată, ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358. (A6)
• bi zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
208003,230324. (A7)

• bl zonă, centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet, 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/626358 (A6)

• zona Dacia, dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dadă 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• confort 1, decpmandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• cameră, baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona. 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400, 0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau 2 cam., zona Eminescu, I. 
Maniu, Pescarilor, cu sau fără înbunătățiri, ofer 
620 mii., tel. 211075, 0745/666447, 0726/679557. 
(A3)

Vând terenuri (21)

• 1000 mp teren, prelungirea Vulcan, fs 34 m, 
preț 28 euro mp și 3800 mp, fs 15 m, intravilan în 
Băcia, preț 3,5 euro mp. Tel. 0722/161644. (T)
• 1100 mp, strada Elena Văcărescu, Deva preț 
30 euro/mp, telefon 0254/226907 sau 
0742/219756.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!Anunțurile de mică publicitate pentru Cuvântul Liber pot fi depuse în cutiile speciale instalate în următoarele puncte - în Deva:1. Comtim;2. Stația de autobuz Orizont- Micro 15;3. Galeriile de Artă Forma;4. Alimentara Dacia;5. Intersecția Zamfirescu - B-dul Decebal;6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de ziare de lângă magazinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa de Consum;
Ilia - Centrul de schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• 2700 mp teren intravilan, favorabil 
plantării viței de vie, preț negociabil. Deva, 
tel. 229467. (5/30.08) 

• intravilan, Sântuhahn, la DN7, lângă 
Fabrica de biddete, cu front stradal de 220 
m, și ST 9000 mp, cu toate utilitățile, preț 
negociabil, relații la telefon 0788/912005.

• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

Vând locuri de veci (23)

• loc de veci cu bordură în Cimitirul Bejan, preț 
negociabil. Tel. 232259. CD

Vând spații comerciale (25)

• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985.256 (A6)
• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă, vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• spațiu comercial transformat din apart. 2 
camere, grup sanitar, S 48 mp, zona Zamfirescu. 
Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003,230.324. (A7)
• In zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 30 
mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)

imobile chirii (29)

• profesoară pensionară primesc în gazdă 1 ■ 2 
eleve. Ofer și pretind seriozitate, telefon 
225O44.(T)
• zona telecabină P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, curte, 
grădină ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• Deva, 35 mp, amenajat occidental, 300 
euro/lună vad foarte bun, telefon 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. 235.208,0724/620.358. (A6)
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Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.
(55235)

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit-la dispoziția clienților peste OPT MII de oferte; garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hunedoara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALITATE.• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN MEDIU Șl LUNG.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți GRATUIT.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter.Tel ./fax 215.212Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.roMANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313.

Garant Consulting
’’WBF’11 ani de experiență

www.gdraattonMiitinq.dt

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (55L7S)

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA ■ INVEST
LIDER IMOBILIAR

ATESTAT Șl LICENȚIAT
Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parte, 

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004. 

www.prima-invest.ro

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

-ț 223400 
«ț 0723/020207 

0740/914688

Casa Betania 
www.casabetania.rcislink.ro _ 
“... aproape de tine...” | 
e-mail: casabetania@rdslink.ro “

FIESTA NORA
A. . . A
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• ofer 25 hectare cultură de porumb pentru 
siloz. Relații la teL 0745/468766 sau 
0043/262021670, seara, (nr. 5/01093006)

• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)
• intravilan, 2400 mp, Șoimuș. 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
• teren eitravian, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557.  (A3)
• teren intravilan, Săntuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

TEL / FAX: 0254-211.075
COMMEX: 0726-130.557, 0726-679.557
ORAMCE: 0747-779.751, 0740-232.043

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
http://www.gdraattonMiitinq.dt
http://www.prima-invest.ro
http://www.casabetania.rcislink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
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• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală, mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună, tel. 
0721/985.256; 0724/620.358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată, preț 80-100 euro/lună, tel. 0746/779288. 
(A8)

• ofer spreînchiriere vilă P+l, mobilată, utilată, 
cramă, piscină, preț 800 euro/lună, tel. 
0746/779288 (A8)
• ofer pt închiriat sp.com„ zona piață, clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă, st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)

Decese (75)

în luna septembrie 2006,
Unitatea Militară nr. 03099 Brad organizează 

concurs pentru ocuparea a
3® (treizeci) posturi de militari angajați 

pe bază de contract.
Depunerea cererii de angajare până la 

05.09.2006.
Relații suplimentare la sediul U.M. 01099 

Brad, str. Avram lancu nr. 56 sau la telefon 
0254/612681, interior 155.

(61860)

Deplângem moartea prematură a celui care a fost
LUCIAN PASCUfratele prietenului nostru, Victor Pascu. 

Odihnească-l Dumnezeu în pace! 
Familiile Stanciu și Morogan

Familia Potecă Vasile și Mirela este alături de finul j\ lor Victor Pascu, în greaua încercare pricinuită de |Ț dispariția înainte de vreme a fratelui său
.LUCIAN PASCU
Dumnezeu să-l odihnească în pacrf.

i

(5/01.09.2006)

(5/01.09.2006)

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara

Aleea Plopilor bl. Cri,ap 6 

tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAI SK.Y ATC:
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-ELECTROZI, SCl LE. I NI ii. 11.. CUIE ELECTRICE 
■PAPETĂRJE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemopilat, 
contorizări, zonă liniștită, preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ap. 2 cam. dec., mobilat zona Bălcescu. 
amenajat utilat tv, aragaz, frigider, automată 
contorizări. preț 170 euro + garanție, tel. 211075. 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• 2 cam. dea, mobilat zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447.0726/130557. (A3)
• ap. 3 cam. dec., amenajat, mobilat, utilat, zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• spațiu comercial, zonă ultracentrală clădirea 
Romarta, etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat, la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.( A3)
• AL Patriei parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luHu Mairiu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă, nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ALStroMul garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarnă etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• 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, zenă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208:0724/620358. (A6)

Auto românești (36)

■

TOW CONSULTING

<U54?MZrr,M»>«e «ZZZMSlSr.fnwt
www Icaj»fcowMfHhMKWOfMO-

A)r« P«th.MAL«p. C2(Mrter CU

Training
Evaluare

Asistenta
Management

l

• vând Dada Solenza Scala, af 2004, toate 
dotările, motor 1400 benzină, preț 5500 
euro, negociabil. Tel. 0724/003484. (2/28.08)

Auto străine (37)

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

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație ta e-mail: anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 (61837)

• vând Audi A4 1,9 TDI negru, af 2002, full, 
extrase, pachet nichel, cotieră față spate, CD - 
magazie și suboffer (6) limuzină dublu clima- 
tronic. Tel. 0744/125690. (T)

Camioane, remorci (39)

S.C. PARTEHER LEGIS SRL DEVA

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

Tel. 0765-243768 0788.189.103
Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

O
. înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusivstampila).

. modifica prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă in instanță interesele persoanelor juridice. 

(59804)

• vând tractor 650, cu plug, și semănătoare 
grâu și porumb. Relații la telefon 
0743/030121 (nr. &3UNL2O06)

• vând tractor U 650 și alte utilaje agricole, 
stare foarte bună preț negodabO tăia 
tel 0745/468756 sau 0043/262021670, seara, 
(re. 5/0UBJ006)

ANGAJEAZĂ
CONTABIL- 
CONTABILITATE PRIMARĂ

RMl.ur.nt
Construcții cMIe șl Industriale 

Distribuție materieie construcții 
Comerț electrocesnlce

• vând tractor U 650 înmatriculat, plug, disc, 
remorcă pe o axă basculabilă, circular de tăiat 
lemne după tractor. Tel. 0788/978503. (12/28.08)

CERINȚE.
-cunoștințe minime de 
contabilitate;

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

-salariu motivant.

CONTABIL- SEF
CERINȚE:
-experiență In domeniu min.5 ani: 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant; 
-condiții de lucru intr-o 

echipă dinamică

Garaje (43)

• închiriez garaj ■ hală 60 mp ideal pentru 
depozit sau alte activități, situat oe Str. 
Plevnei, ieșire și intrare din șoseaua DN, 
vad foarte bun. Informații tel. 0722/307325. 
(3/30.08)

Rel. la Tel.: 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59652)

INSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! multimedia R<WUvq^

- WEBMASTER
- WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEL: 0254 206.210
MOS: 0723.130.463
E-mail: office^,im.rp
Site wwwJirn.rQ Deva, Aleea Viitorului, Nr .2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56970)

MALEixl- SA FII REPREZENTANT DE II- BMEKdFE st PTKFTTTfTîNnxrnT FT WTUNt 
* ^|rai‘-ț Țne nu îșj ja viitorul în propriile mâini, nu va 

^■^uglMavea parte de acesta .
European Consulting Group - A.W.D. -lider 

independent european în domeniul serviciilor financiare, vil 
vine în sprijin cu: 
-programe de acumulare de capital pentru copii; 
-pensii private facultative:
-acces la fonduri de investiții îîi străinătate. »
Partenerii noștriiAIG, GENERALI, ALLIANZ-TIRIA< . 
WIENER STÂDTISCIIE 
DEVA-Bd.22 Decembrie bl.4 parter lel.O749'--'>7.64?<

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, persan, bibliotecă 
mică, preț avantajos. Informații la tel. 
0723/851439, după ora 16,00.

Se VlflUe la licitație pu

blică. în data de 05.09.2006, 
ora 11.00, la biroul executor 
Bneteu Aron, un imobil situat 
în Simeria, str. Vasile Alec- 
sandri, nr. 6. Prețul de striga
re al imobilului este de 82500 
lei ron. Informații suplimen
tare la telefon 0254/231223 
sau 0723/296580.

(61266)

• vând dulap cu 3 uși, pat cu saltea cu 
arcuri, măsuță cu 2 scaune, noptiere ■ 2 
bucăți, bibliotecă, toaletă cu oglindă, 
dulap 3 uși cu vitrină. Tel. 225034. (T)
• vând mobilă masă cu 4 scaune, canapea 
extensibilă bufet bucătărie ■ 2 bucăți, masă 
extensibilă 2 scaune, masă bucătărie, frigider 
mic. Tel. 225034. (T)
• vând pat cu bibliotecă recamier pentru două 
persoane, mese, scaune, geam simplu 4 carate, 
cu sticlă 2,20/1,50 m, veioze artizanale, prețuri 
negociabile. Tel. 226818. (T)

Televizoare (48)

s vând tv color cu telecomandă marca Pana
sonic, diagonala 70 cm. Deva, tel. 211237. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider cu congelator, capacitate 2401, 
stare bună preț negociabil, telefon. 0729/01785.
• vând vitrină frigorifică pentru mezeluri, 1,5 m, 
nouă preț convenabil. Relații la telefon 
0723/554749,0354/407761. (nr. 10/31.08.2006)
• vând frigider Zill, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 280 ron. Tel. 0720/400422.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând vtțea rasa Bâlțata românească, în 
vârstă de 1 an, satul Rovina, comuna 
Brănișca. Relații la tel. 074V210057, 
0748/558704. (6/28.08)

• ofer 25 ha teren cultivat cu porumb pentru 
tocat - siloz. Relații la tel. 0254/246342, 
0745/468766. (T)
• vând plantă busuioc alimentar. Tel. 213946.
• vând porumbei voiajori, zburați pe diverse 
distanțe, 40 bucăți și 2 voliere (lichidare 
crescătorie), preț 20 milioane lei. Tel. 225034. 
(TX

Instrumente muzicale (60)

• vând pian vienez cu coadă scurtă și placă de 
bronz, preț negociabil. Tel. 0254/210878. (T)

Matrimoniale (69)

• singur, 32 de ani, din Orăștie, doresc 
cunoștință cu tânără din apropiere, serioasă 
pentru o relație stabilă CP 17 Orăștie, e-mail 
madradu@gmail.ro. (T)

Solicitări servicii (71)

• caut sâ îngrijesc copii indiferent de vârstă, am 
experiență în creșterea copiilor, preț negociabil. 
Tel. 232259. (T)

Prestări servicii (72)

• femeie serioasă cu experiență mă ofer sâ fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase. Ofer și pretind seriozitate. 
Informații la telefonul 0723/851439, după ora 
16,00.
• sofistă de muzică populară cânt la diferite 
ocazii, nunți etc. Telefon 0727/796147, 
0254/735896. (T)

Sincere condoleanțe familiei prietenului nostru- Victor Pascu, la neașteptata trecere în neființă a 
S r fratelui acestuia

LUCIAN PASCU
Familia Pavel Cornel și Angela

Citește!
Cuvântul

Liber
ți se

potrivește!

Informația te privește

Pierderi (62)

• Pierdut Certificat de înregistrare eu seria: 

A015954 cu data emiterii la 12.10.2001, al 

firmei POLO SERV SRL, cu sediul în Deva.
(nr. 3/01.09.2006),

ANUNȚ DE PARTICIPARE - Achiziție publică de lucrări
Denumirea, codul fiscal, numărul de telefon, fax ale autorității contractante: E.ON GAZ 

ROMÂNIA S.A. Tg. Mureș, cod fiscal CUI 10976687, Piața Trandafirilor nr. 21, tel. 
0265/267601, fax 0265/267229, 0265/268987. Departament Achiziții Centrale, Tg. Mureș, 
Str. Justiției nr. 12, tel. 0365/403729, fax 0365-403807.

Organizează achiziție publică în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 prin proce
dura cerere de ofertă pentru achiziția lucrării: Extindere conductă gaze naturale bloc X2, str C. 
Porumbescu, loc. Hunedoara.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 12.09.2006, ora 11, EON GAZ ROMÂNIA SA Tg. 
Mureș, Piața Trandafirilor, nr. 21 pentru înregistrare.

Data deschiderii ofertelor: 12,09,2006, ora 12, EON GAZ ROMÂNIA SA Tg. Mureș, Str. 
Justiției, nr, 12,

Condiții de eligibilitate: conform Fișei de date a achiziției.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție: oferta cea mai avantajoasă din 

punct de vedere, tehnico-economic. •
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: 100 lei ROfsl. Plata docu

mentației se face în contul RO58RNCB0193015967080001 deschis la BCR Central Tg. Mureș.
Denumirea și adresa departamentului de la care se poate obține un exemplar al-docu

mentației pentru atribuirea lucrării: E.ON GAZ ROMÂNIA S.A. Tg - Mureș, Departament Achiziții 
Centrale, Str. Justiției nr. 12, tel. 0365/403729, fax 0365-403807.

(62035)

/

/

convocator
Comisia de cenzori formată din Borza Bogdan George, 

Dragoș Angela și Buda Dan Florin a societății comerciale 
COMFRUCT SA DEVA, înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J20/25/91, având Codul unic de înregistrare 2102929 și 
capitalul social subscris și vărsat de 260717,5 lei,

în baza verificărilor și constatărilor rezultate ca urmare 
a reclamației acționarului SIF Banat-Crișana, deținător a 
56,6494% din capitalul social al SC Comfruct SA, privind 
actele de administrare și gestiune efectuate în perioada 
2005 - mai 2006 de către conducerea societății, în temeiul 
Art. 154 alin. (3) din Legea 31/1990 republicată,

Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății 

Comerciale COMFRUCT SA Deva pentru data de 
21.09.2006, ora 12,00, la sediul societății din Deva, Str. 
Rândunicii nr.3, cu ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului cenzorilor privind constatările 
făcute ca urmare a verificării reclamației acționarului 
majoritar SIF Banat-Crișana

2. Luarea Hotărârii AGOA privind acționa- 
rea/neacționarea în răspundere a persoanelor care se fac 
vinovate de cele prezentate în raportul cenzorilor, și 
încetarea mandatului acestora.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt 
îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înre
gistrați în registrul acționarilor de la sediul societății, la 
sfârșitul zilei de 10.09.2006, considerată ca dată de 
referință. Asupra acelorași acționari se răsfrâng efectele 
hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin 
reprezentant.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe; la data de 
referință, la adunarea generală a acționarilor, este permis 
prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul 
acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în 
cazul persoanelor juridice șl al acționarilor persoanelor 
fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei 
fizice care le reprezintă.

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, 
acționarii pgț fi reprezentați prin alți acționari în baza unei 
procuri speciale, care va fi pusă la dispoziție de către soci- 
etate.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând 
cu data de 12.09.2006 de la sediul societății. După 
completarea și semnarea procurii speciale de către 
acționar, exemplarul original se va depune la sediul 
societății, până la data de 14.09.2006, un exemplar va fi 
înmânat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va 
rămâne la acționar.

începând cu data de 18.09.2006, materialele informa
tive aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se. vor 
putea consulta și procura, contra cost, de luni până vineri, 
între orele 12,00 și 14,00, de la sediul societății.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima 
convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea 
generală ordinară a acționarilor, cu aceeași ordine de zi, la 
data de 22.09.2006, în același loc și la aceeași oră.

(62026)

RECLAME

mailto:anazsok@smart.ro
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Decese (75) Comemorări (76)

1 t 
A.

Cu adâncă durere în suflet, fiica Maria aduce un ultim omagiu celei care a fost o deosebită mamă
PĂCURAR DOMNINCAun suflet mare pe care să-l odihnească Dumnezeu în pace. Corpul neînsuflețit este depus la Catedrala Ortodoxă din zona Micro 15 (lângă Trident), înmormântarea va avea loc duminică 03.09.2006, la ora 14.00, la Cimitirul Ortodox Bejan.

Cu inima zdrobită de durere, soțul Bazil anunță încetarea din viață a dragei sale soții
PĂCURAR DOMNINCAdupă o grea suferință. înmormântarea va avea loc duminică 03.09.2006 la Cimitirul Ortodox din localitatea Deva. Vei rămâne veșnic în sufletul meu!

(1/01.09.2006) 

Au trecut șase săptămâni de când ne-a părăsit draga noastră mătușă și cumnată
DAN MARIA (LOU)Va rămâne veșnic vie în sufletele noastre.

Odihnească-se în pace! 
Familiile Tamu și Blaga

o

(1/01.09.2006)

Cu nemărginită durere în suflet mă despart de buna și draga mea bunică
PĂCURAR DOMNINCA

Dumnezeu să o odihnească în pace și să aibă în 
pază sufletul ei bun și drag. 

DumaRăzvan 
Pios omagiu și veșnică aducere aminte, la șase săptămâni de când draga și buna noastră prietenă

DAN MARIA (LOU)a trecut în eternitate.
Dumnezeu să o odihnească în pace! 

Familia Purcilean

Familia Stan Roxana, Raymond și Eduard anunță cu adâncă durere în suflet încetarea din viață a celei care a fost o bună bunică și străbunică
PĂCURAR DOMNINCA

Dumnezeu să o odihnească în pace!

(1/01.09.2006)

Oecese (75)

(1/31.08.2006)

Colectivul S.C. COM RODOSTAR S.R.L. este alături de familia Duma în greaua pierdere pricinuită de moartea mamei
PĂCURAR DOMNINCA

(1/01.09.2006)
Condoleanțe îndureratei familii cu 

tot asentimentul nostru. Fiul Bazil și nora Mirela, cu lacrimi în ochi și inima îndurerată aduc un ultim omagiu iubitei mame și soacre
PĂCURAR DOMNINCA

Dormi în pace suflet blând. 
Nu te vom uita niciodată!

(1/01.09.2006)Familia Pascu Victor și Otilia, împreună cu copiii Adi, Diana și Robi anunță cu profundă durere trecerea în neființă a celui care a fost scumpul lor frate, cumnat și unchi
LUCIAN PASCUîn vârstă de 59 de ani.

Fie ca odihna cea veșnică să-i fie luminată in 
lumea mai bună în care a plecat!

(1/01.09.2006)Suntem alături de familia prietenului nostru Victor Pascu, în cumplitele clipe prin care trece la decesul fratelui său
LUCIAN PASCU

Fie-i țărâna ușoară! Sincere condoleanțe! 
Un grup de prieteni

Familia îndoliată Duma Mihai, Larisa și Adrian anunță cu durere în suflet încetarea din viață a celei care a fost o bună bunică și străbunică
PĂCURAR DOMNINCA

Dumnezeu să o odihnească în pace!

(3/01.09.2006)

(5/01.09.2006)

Oferte locuri de muncă (74)
Mă alătur la tristețea și durerea pricinuite prietenului meu Victor Pascu, în ceas de grea cumpănă la dispariția fulgerătoare a fratelui său

LUCIAN PASCU

(1/01.09.2006)

• Desefor S.A Deva, strada Sântuhalm, nr. 3, telefon 
231070, angajează: muncitori calificați și necalificați 
pentru industria lemnului și construcții.

(4/01.09.2006)

Suntem nr. 1 în județul 
Hunedoara

CUVW

• SC CRISMONA SERVCOM SRL Hunedoara, telefon 
712657, angajează și instruiește persoane fără loc de 
muncă, prin programul de stimulente financiare 
ALANDZM, pentru posturile: vânzător - 2 posturi.

(6/01.09.2006)

Doamne, odihnește-l! 
Victor Bucaleț

ft • SC Transilvania Building SRL angajează munci
tori calificați și necalificați în domeniul 
construcțiilor. CV-urile se vor trimite la tel./fax 
232392 până în data de 9.09.2006.
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mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

• Societate Comercială angajează: muncitori 
constructori pentru realizare obiectiv în regie 
proprie. Personal necalificat depozit mărfuri. TeE 
0254/232715 sau 0254/226149.

(4/31.08.2006)



sâmbătă, 2 septembrie 2006 cuvahb

• Lansarea. NASA a anunțat că va încerca să lanseze naveta spațială Atlantis către Stația Spațială Internațională (ISS) la 6 septembrie.
• Previzionare. Palatul Buckingham a dezmințit, ieri, informațiile din presa italiană potrivit cărora ar fi trimis juriști la Veneția pentru proiecția în avanpremieră a filmului lui Stephen Frears, „The Queen", despre zilele agitate de după moartea prințesei Diana.

A compus din
■ în Germania s-au 
descoperit recent manu
scrise ale lui Johann 
Sebastian Bach.

Berlin (MF) - Manuscrise necunoscute până acum ale lui Johann Sebastian Bach, descoperite recent în Germania, dovedesc că prolificul compozitor german era un
Manuscris semnat de Bach

Terapie La spitalul din Turpan Uigur, în China, se face terapie prin îngropare în nisip, în perioada vară-toamnă. Se tratează inclusiv hemiplegia și artrita reumatoidă.

mare talent încă din vremea

(Foto: EPA)

adolescenței, susțin cercetători citați de Reuters.Lucrările, dintre care una este datată 1700, când Bach avea doar 15 ani, sunt copii ale unor piese corale ale altor compozitori, aranjate pentru orgă de către Bach. Manuscrisele au fost descoperite într-o arhivă a unei biblioteci din orașul Weimar.„Până acum nu aveam nimic datat înainte de 1700 și mai important este că acestea nu sunt doar manuscrise, ci aranjamente muzicale destul de dificil de realizat”, a declarat

■ (Foto: EPA)Christoph Wolff, director al Arhivelor Bach din Leipzig.„Din punct de vedere tehnic, manuscrisele srrnt pretențioase, compozițional arată că Bach, la vârsta de 13-15 ani, era foarte capabil”, a adăugat Wolff.Arhivele de la Biblioteca „Anna Amalia” din Weimar au mai scos la iveală o arie necunoscută a lui Bach, care s-a adăugat celor câteva piese care au supraviețuit din cariera de început a compozitorului.
.... .............................  y....

Album nou 
Enigma

Londra (MF) - Producătorul de origine română Michael Crețu va lansa, la 25 septembrie, cel de-al șaselea album Enigma, „A Posteriori”. „« Posteriori» reflectă modul în care reacționăm în viață, ceea ce știm și ceea ce simțim este un rezultat al experiențelor și al lucrurilor pe care le facem în viață”, a declarat Crețu. Știința și astrologia sunt elementele care se află la baza „A Posteriori”, care include melodii precum „Northern Lights”, „Sitting on the Moon” și „Goodbye Milky Way”. „Nu scriu povești, ci o carte în care fiecare melodie este un capitol. Nu poți lua doar capitolul șapte al unei cărți și să spui că o înțelegi”, a declarat Crețu:

Recuperat 
Oslo (MF) - Poliția 
norvegiană a 
anunțat, joi, că a 
recuperat tabloul 
„țipătul" și o altă' 
lucrare a celebrului 
pictor Edvard Munch 
care au fost furate în 
urmă cu doi ani din- 
tr-un muzeu de către 
persoane înarmate. 
„Suntem sută la sută 
siguri că este vorba 
despre lucrările origi
nale", a declarat Iver 
Stensrud, șeful 
poliției, într-o con
ferință de presă. 
„Daunele suferite de 
tabouri sunt mai mici 
decât se credea", a 
adăugat el. 
Tabourile, ambele 
datând din 1893, nu 
au fost găsite decât 
de curând, chiar 
dacă cei trei bărbați 
care le-au furat au 
fost condamnați, în 
mai.

vârstă de numai 53 de zile, care s-a născut j la grădina zoologică Ragunan din Jakarta. |
(Foto: EPA) I_____________

în lupta pentru Leul de Aur
Veneția (MF) - Cel mai recent film al cineastului francez Alain Resnais, „Coeur”, o comedie melancolică pe tema singurătății, a fost proiectat ieri, în cadrul competiției oficiale pentru Leul de Aur, la a 63-a ediție a Mostrei de la Veneția. în „Coeurs”, care va fi lansat în Franța la 29 noiembrie, Resnais prezintă viața solitară a șase personaje dintr-un cartier parizian ale căror destine se intersectează.Joi, la Veneția, au fost difuzate două lungmetraje extrem de așteptate: „When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts” al lui Spike Lee și „World Trade Center” al lui Oliver Stone. Tot ieri, în afară de comedia lui Resnais, alte două filme au mai fost difuzate în cadrul competiției oficiale: „Zwartboek” al cineastului olandez Paul Verhoeven și „Paprika” al japonezului Kon Satoshi.

Cele mai puternice femei
New York (MF) - Cancelarul german Angela Merkel a detronat-o pe Condoleezza Rice, secretarul de stat american, preluând titlul de „cea mai puternică femeie din lume”, potrivit clasamentului celor mai influente o sută de femei din lume pe 2006 realizat de revista Forbes. Clasamentul stabilește care sunt

Primele trei clasate (Foto: epA)

cele mai influente femei din lume în funcție de vizibilitatea mediatică pe care*  o au și de puterea economică.Anul trecut, Merkel, pe atunci liderul opoziției demo- crat-creștine, nu figura în clasamentul Forbes? Condoleezza Rice a trebuit anul acesta să se mulțumească cu locul al doilea în clasamentul pe care îl domină din 2004.Vicepremierul chinez Yi Wu, supranumită „doamna de fier” a Chinei și renumită pentru inteligența, mândria și eleganța ei, s-a situat pe a treia poziție a topului.

FrancescaNăscută în zodia Fecioară, e pasionată de modeling, fotbal și motociclete.
(Foto: Traian Mânu)
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Favoriti surclasați de debutând
> A A

■ Trupa Panic! At The 
Disco a câștigat premiul 
pentru cel mai bun video
dip la MTV Awards.

New York (MF) - Panic! At The Disco, grup nou apărut în lumea muzicii, a câștigat premiul pentru cel mai bun videoclip, surclasând nume consacrate precum Madonna și Red Hot Chili Peppers, la ceremonia de decernare a premiilor MTV Video Awards, care a avut loc joi, la New York. Grupul din Las Vegas a obținut premiul cel mai râvnit al serii la mai puțin de un an de la lansarea pe piață a primului album.
Divele, fără premiuCântărețul britanic James Blunt a obținut premiul la

Panic! At The Disco au luat cel mai râvnit premiu (Foto: FAN)secțiunea „Cel mai bun videoclip al unui cântăreț”, în timp ce premiul omolog în rândul artistelor i-a revenit lui Kelly Clarkson, care s-a lansat în industria muzicală după ce a concurat în „American Idol”,

în 2002. Clarkson a obținut trofeul după ce le-a devansat pe Shakira, Nelly Furtado, Madonna și Christina Aguilera. Favoritele Shakira și Madonna au fost uitate, în timp ce veteranii de la Red Hot

Chili Peppers nu au luat decât premiul pentru „Cea mai bună regie a unui videoclip”. Premiul publicului - pentru decernarea căruia MTV a primit 40 de milioane de voturi - a revenit grupului Fall Out Boy.Invitat neașteptat al serii, fostul vicepreședinte Al Gore, militant împotriva încălzirii globale, a fost îndelung aplaudat în momentul în care a cerut generației MTV să se preocupe de daunele suferite de mediu. Cântăreața de rap LiT Kim a venit la premii îmbrăcată în portocaliu, ceea ce a amintit de cele zece luni pe care le-a petrecut în închisoare. MTV Awards au fost înființate în 1984, ca alternativă la tradiționalele premii Grammy, trofeele anuale ale muzicii în Statele Unite.

James Blunt (videoclip solo)
(Foto: EPA) AFI (videoclip Rock) (Foto epa)Beyonce (videoclip R&B) (Foto: epa)

Pink (videoclip dance) (Foto: epa)


