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Vremea va fi însorită, cerul va fi mai 
mult senin. Vântul va sufla slab.

la prânz seara

Bac dezastruos în județ
■ Jumătatp dintre» can- bune absolvenților de liceu, care s-au susținut probe, mate- 6 și 7, 100 au avutT^t

devenit celebru pentru documentarele tele
vizate despre modul de viată al crocodililor, 
a murit ieri străpuns de țepii unui pește 
marin, intr-un accident produs în largul 
coastelor australiene, /p.1Z (Foto: epa) |

Deva (C.B.) - Subiectele ușoare date în toamnă la bac și o vară întreagă alocată studiilor nu au adus rezultate

■ Jumătate dintre can
didați! la examenul de 
toamnă al bac-ului au 
picat.

bune absolvenților de liceu. Optimismul din timpul examenelor s-a transformat în lacrimi după ce pe listele afișate 48% dintre ei au picat examenul. Din 456 de candidați înscriși la bac s-au prezentat 418: 219 au promovat cu medie peste șase, iar 199 au fost respinși. între materiile la

care s-au susținut probe, matematica și româna au făcut cele mai multe victime. Cei care au trecut totuși de aceste obstacole au luat în mare majoritate note mici, fapt ce se regăsește în mediile extrem de slabe cu care s-a promovat bac-ul. „Din cei 219 absolvenți, 104 au terminat cu medii între

6 și 7, 100 au avut intre 7 și 8, doar 13 au terminat probele cu medii cuprinse între 8 și 9. Au fost două medii peste nouă care au mai spălat rușinea lipsei de pregătire a absolvenților. Se putea și mai rău”, a spus inspectorul școlar general al județului Hunedoara, Anișor Pârvu.

• Același preț. Prețul gigacaloriei pentru 
apa caldă și căldura furnizate în sistem cen
tralizat locuințelor din municipiul Deva va 
rămâne nemodificat în această lună și în 
luna octombrie, a declarat loan Cristea, 
directorul Calor Deva. /p3

Termen prelungit
Deva (C.P.) - Casa Națională de Pensii a anunțat că a prelungit până la data de 20 septembrie termenul până la care pensionarii, care au conturi curente pentru pensii deschise la BancPost și CEC, sau mandatarii acestora să transmită informațiile solicitate, respectiv anunțarea modificării adresei de domiciliu. Conform modificărilor aduse convenției încheiate cu CNPAS, CEC nu va mai deschide conturi noi de plată a pensiilor, însă măsura nu afectează clienții care își primesc în prezent pensia într-un cont deschis la CEC.

Drumul de centură al orașului 1 Hațeg ar fi trebuit finalizat până 1 la sfârșitul lunii septembrie, însă a lucrările sunt în întârziere din ] cauza unui consilier local al PNL ; care cere 200 de euro/mp pentru | un teren pe unde trebuie să | treacă șoseaua. Acesta riscă să fie i exclus din partid și să-și piardă | astfel funcția în CL. /p.3
(Foto: Traian Mânu)
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■ Un băiețel de cinci 
ani a murit strangulat 
de cordelina de la 
leagăn.

Petroșani (T.S.) - Tragicul eveniment a șocat vecinii din zonă. Copilul, în vârstă de cinci ani, din Petroșani, a murit spânzurat de cordelina

unui leagăn aflat în curtea imobilului în care locuia împreună cu părinții săi. Băiețelul se juca pe un leagăn confec-țibnat, rudimentar, din- tr-o scândură și două bucăți de cordelină, care era atârnat de un copac din curtea casei. Magda Popa, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara, a declarat că, în timp ce se juca

singur și nesupravegheat, copilul s-a răsucit executând mișcări de rotație, iar cordelina i s-a înfășurat în jurul gâtului și i-a provocat strangularea. „Copilul a fost găsit de fratele său, care i-a alertat pe părinți. Aceștia au anunțat Ambulanța, însă medicii nu i- au mai putut salva viața”, declară Magda Popa.

Scandal la Hațeg
Hațeg (D.I.) - CL Hațeg a aprobat două proiecte de hotărâri legate de construirea unui supermarket SPAR. Cei doi consilieri locali PPCD prezenți s-au opus pe motiv că se distrug spațiile verzi și 1- au acuzat pe primar de atitudine dictatorială, /p.6

Volumul gazelor naturale distribuit 
in județul Hunedoara
mTotal (mii metri cubi) OUz casnic 

^2000

f Numai directori "macho"

2001

2002

224.8(11

176.250

2003

Grafia (. i., sursa Di* de Statistici a județului Hunedoara
J

■ Managerul de spital 
trebuie să fie arătos 
spun normele de desfă
șurare a concursului.

Deva (I. J.) - Chiar dacă pare o glumă proastă, normele de organizare și desfășurare ale concursurilor pentru ocuparea funcției de manager de spital public, cer ca acesta să fie arătos. Normele sunt afișate pe site-ul oficial al instituției. Ministerul a elaborat deja un proiect pentru aprobarea normelor în care se descriu criteriile de punctare a candi

datului la funcția de manager de spital. Potrivit acestora el trebuie să aibă aptitudini de comunicare, aptitudini și cunoștințe manageriale, ambiții profesionale, motivare, potrivire pe post, autocontrol și aspect fizic plăcut. între viitorii candidați la funcțiile de manager de spital din județul Hunedoara se vor număra actualii directori. Părerea lor despre proiectul privind normele este foarte diferită, fiecare dintre aceștia sperând că de fapt chestiunea cu aspectul fizic e doar o glumă proastă, /p.3

Nu ne place! Deși Primăria Deva a promis că va începe amplasarea a 300 de bănci noi încă de acum opt zile, acest lucru nu s-a întâmplat. Viceprimarul ■florin Oancea afirmă că deocamdată s-a luat legă- . tura cu- Asociațiile | de proprietari pen- i tru a se stabili un grafic, iar amplasarea băncilor va | demara în această , Săptămână. (Foto: CL) 1

|162.
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PE SCUBT• Eliberare condiționată. Caporalul israe- lian Gilad Shalit, răpit de militanți palestinieni în luna iunie, ar putea fi eliberat în curând, în condițiile în care în următoarele 48 de ore Israelul va semna un acord diplomatic în acest sens, a relatat publicația qatario- tă Al-Sharq. Potrivit cotidianului, în schimbul militarului Israelul va elibera 1.400 de deținuți palestinieni.

Blaga în fața Bundestagului

Apel către 
Phenian

București (MF) - Președintele României a cerut, ieri, Coreei de Nord să revină la negocierile multilaterale privind dezarmarea nucleare și să impună din nou moratoriul privind testele cu rachete cu rază lungă de acțiune. „Credem că singurul format viabil pentru rezolvarea problemelor de securitate în Peninsula Coreea este cel al negocierilor în șase”, a declarat Traian Băsescu, într-un interviu acordat agenției de știri Yonhap. Negocierile în șase, cu participarea celor două Corei, a Chinei, Statelor Unite, Japoniei și Rusiei, sunt blocate din luna noiembrie a anului trecut. La începutul lunii iulie, Coreea de Nord a testat șapte rachete, inclusiv una de tip Taepodong-2 cu rază lungă de acțiune.

Traian Băsescu (Foto: epa)

Ehud Olmert
: . (Foto; EPA)

I Suspectat 
I de ilegali- 
I tați

tefusalim (MF) - Ofi- 
i ciul de Stat pentru 
I Audit din Israel a ce- 
i rut declanșarea unei 
i investigații penale 
ș împotriva premierului 
i Ehud Olmert, suspec

tat că, în 2004, a nu- 
î mit ilegal în funcții 
; politice mai mulți 
i membri ai partidului 
; Likud, din care făcea 
i parte la acea vreme. 
; Săptămâna trecută, 
î inspectorul Oficiului 
i de Stat pentru Audit,

Micha Lindenstrauss, 
i i-a cerut procurorului 
i general Menachem 
i Mazuz să examineze 
î modul în care patru 
: membri Likud au 
: ocupat funcții în ca- 
i drul Ministerului In- 
i dustriei, Muncii și Co-

mejțului, atunci când 
; Olmert era titularul

acestui portofoliu. Bi- 
i roul primului-ministru 
î a subliniat că Olmert 
; nu a comis nicio ile- 
i galitate.

■ Ministrul de Interne 
prezintă în Parlamentul 
german stadiul îndeplini
rii condițiilor de aderare.București (MF) - Ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga, va prezenta Comisiei de Afaceri Interne din Parlamentul Federal German - Bundestag stadiul îndeplinirii condițiilor de aderare a României la Uniunea Europeană, în domeniul afacerilor interne.Potrivit Ministerului Administrației și Internelor (MAI), ministrul Vasile Blaga va e- fectua o vizită în Germania,

în perioada 5 • 7 septembrie, 
la Invitația președintelui Co
misiei de Afaceri Interne din 
Parlamentul Federal German, 
Sebastian Edathy, având 
drept scop confirmarea inten
ției de continuare a măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea 
condițiilor de aderare la U- 
niunea Europeană, la data de 
1 ianuarie 2007.
în plină ratificare

MAI precizează că acest 
moment are o semnificație a- 
parte - în contextul în care 
Germania se află în plin pro
ces de ratificare a Tratatului 
de Aderare a României și Bul
gariei la Uniunea Europeană

- dat fiind faptul că la întâlnire vor participa membrii Comisiei de Afaceri Interne, în calitate de reprezentanți ai partidelor parlamentare germane.Pe parcursul vizitei, ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga, va mai avea o serie de întâlniri oficiale.Vasile Blaga va avea, de a- semenea, o întâlnire cu Susanne Kastner, vicepreședintele Bundestag, întâlnire care constituie oportunitate de reiterare a unor aspecte de interes pentru parlamentarii germani, din domeniul de competență al Ministerului Administrației și Internelor. Ministrul Administrației și Inter
nelor, Vasile Blaga (Foto: epa)

Ucis din greșeală
Kabul (MF) - Un militar canadian din trupele NATO a fost ucis și alți câțiva soldați au fost răniți, din greșeală, în cursul operațiunii Meduza, lansată sâmbătă în sudul Afganistanului, a anunțat, ieri, Alianța Nord-Atlantică.Trupele care participă la operațiunea Meduza, îndreptată împotriva militanților tali- bani, au cerut sprijin aerian în districtul Panjawayi din provincia Kandahar, se arată într-un comunicat al Forței internaționale de asistență pentru securitate (ISAF).Patru militari canadieni au fost uciși duminică în confruntări în cadrul operațiunii Meduza, în cursul căreia ISAF a anunțat că au fost uciși 200 de rebeli talibani. Comandantul ISAF, generalul britanic David Richards, a apreciat că incidentul este regretabil, dar a subliniat că misiunea îndeplinită de forțele aeriene este extrem de importantă, chiar vitală pentru operațiune.

Explozie O mașină-capcană a explodat ieri într-o piață din centrul Bagdadului, deflagrația rănind cel puțin patru irakieni.
(Foto: EPA)
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Atacul a avut loc lângă amfiteatrul roman din centrul orașului Amman (Foto epa>

Atac armat în capitala Iordaniei
ti Un grup de turiști a 
fost atacat de un bărbat 
înarmat la Amman.Amman (MF) - Un bărbat înarmat a deschis focul, ieri, asupra unui grup de turiști în capitala Iordaniei, omorând un cetățeah britanic și rănind alte șase persoane, au declarat surse oficiale și martori oculari, citați de Reuters.Purtătorul de cuvânt al guvernului iordanian, Nasser Joudeh, a dezmințit informațiile anterioare, potrivit căro-

ra atacul a fost comis de doi bărbați, dintre care unul irakian. El a precizat că agresorul, un iordanian, a fost arestat și este interogat.Joudeh a precizat că răniții sunt trei britanici, un olandez, un neo zeelandez și ghidul lor iordanian.Poliția iordaniană înconjurat locul atacului, situat lângă amfiteatrul roman din centrul orașului Amman.Atacul nu a fost revendicat încă.Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Ex-

terne a declarat, la Londra, că nu are informații privind implicarea unor cetățeni britanici în incident. „încercăm să obținem informații de la autoritățile iordaniene”, a spus el. „Nu putem confirma sau infirma nimic până nu obținem mai multe informații”, a adăugat purtătorul de cuvânt britanic.Organizația din Irak a rețelei al-Qaida a comis, anul trecut, mai multe atacuri sinucigașe asupra unor hoteluri din Amman, provocând moartea a zeci de persoane.

Atentat 
în Turcia

Ankara (MF) - Două persoane, un civil și un polițist, rănite duminică seara în expozia unei bombe intr-un parc din Van, în estul Turciei, au decedat la spital, a a- nunțat agenția Anatolia.Atentatul, care a provocat rănirea a 14 persoane, a fost atribuit de autoritățile locale separatiștilor kurzi din cadrul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), extrem de activ în regiune.
în coșul de gunoiDispozitivul a fost ascuns într-un coș de gunoi dintr-un parc frec- , ventat mai ales de familii de funcționari, precizează agenția.Printre persoanele rănite se află un al doilea polițist.PKK este considerat o organizație teroristă de Turcia, Uniunea Europeană și Statele Unite.Cel puțin 98 de membri ai PKK și 74 de a- genți de securitate au murit în violențele care s-au multiplicat în acest an, potrivit statisticilor realizate de AFP.începând de vineri seara, opt militari au fost răniți într-o serie de incidente în care au fost implicați rebelii Partidului Muncitorilor din Kurdistan în estul și sud-estul Turciei, teatrul de operațiuni al formațiunii.

Iliescu rămâne 
pe pozițieBucurești (MF) - Ion Iliescu rămâne liderul grupului parlamentar al PSD din Senat, însă vice! ideri au devenit senatorii Vasile Dâncu și Șerban Nicolae, în locul lui Ion Solcanu și al lui Otilian Neagoe.Liderul social-democrat Mircea Geoană a declarat, ieri, după ședința grupului PSD din Senat, că Vasile Dâncu și Șerbap Nicolae au fost validați în unanimitate vicelideri ai grupului.
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CNS face referendum privind autonomia
N Consiliul Național Se
cuiesc a decis să inițieze 
un referendum în Covas- 
na, Harghita și Mureș.

Sfântu Gheorghe (MF) - Vicepreședintele Consiliului Național Secuiesc (CNS), Fe- rencz Csaba, a declarat, ieri, că, la sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Permanentă a CNS a decis să inițieze un referendum intern în județele Covasna, Harghita și Mureș, pentru autonomia Ținutului Secuiesc.Inițiativa vine după ce majoritatea consiliilor locale din această zonă au refuzat să a-

dopte hotărâri în vederea organizării referendumului pentru a cere opinia locuitorilor despre autonomia Ținutului Secuiesc, iar în cazul celor care au făcut acest demers, prefecturile au atacat hotărârile în contencios administrativ și justiția le-a dat câștig de cauză.
CNS caută parteneriPotrivit vicepreședintelui CNS, în spiritul hotărârii a- doptate de Adunarea Națională a Secuilor de la Ditrău, Consiliul inițiază organizarea acestor referendumuri interne, „care trebuie organizate înaintea aderării României la

Uniunea Europeană”.Pentru realizarea referen- dumurilor, CNS caută parteneri în biserici, autorități locale, organizații civice care sprijină autonomia teritorială al Ținutului Secuiesc.Ferencz Csaba a spus că CNS se va întruni pe 30 septembrie pentru a finaliza modul de organizare a refererț- dumurilor în flecare locality- ’ în parte. <De asemenea, el a adăugat că Consiliul Național Secuiesc își menține punctul de vedere în ceea ce privește u- nele principii de bază, precum neacceptarea subordonării.
Redactor șef Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, InaJurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, 
Daniel I. lancu. Sanda Bocaniciu, Mihaelă Tamaș, Țiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârmțaru
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinul

Abonamentul la Cuvântul .liber costa 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei Reclamații 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an privind 
la sediul redacției și la propriii distribuitori de'presă, și 7,60 lei plus difuzarea
ta-xele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. ziarului 

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sunâ la la telefonul 
0801 030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de probă. 0801 030303
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PESCUIT Manageri discriminați pe fațăJ /

• Vernisaj de grafică. UAP - Filiala Deva anunță vernisajul expoziției de grafică a artistului plastic devean Mircea Bâtcă. Pe simeze vor fi expuse 100 de lucrări care, cu siguranță, vor stârni interesul iubitorilor de artă deveni. Evenimentul va avea loc mâine, 6 septembrie 2007, ora 18.00, la Galeria de Artă „Forma" Deva. (S.B.)'" W Apă potabilă. Apa potabilă și canalizarea Mor fi introduse în trei din cele mai sărace cartiere ale Coloniei Vulcan. Pentru acestea, CL Vulcan va aloca un buget inițial de 590.000 lei. „Suma reprezintă doar 15% din necesar. S-au demarat deja actele necesare studiului de fezabilitate. Probabil, în 2007 vor începe lucrările", a spus Angela Stoica, viceprimarul.municipiului Vulcan. (IJ.)
DIAGNOSTIC: BALCANISM

Corupția de partid 
și de stat

Tiberiu Stroia_______________
tibcriu.stroia@informmedia.ro

■ Concursul de ma
nager de spital trebuie 
să se desfășoare pe cri
terii profesionale.

Ina Jurcone _______________
ina.jurcone@infarmmedia.roDeva - Pentru promovarea concursului de manager de spital, candidații trebuie să obțină media finală cel puțin 8, iar la fiecare probă de evaluare minimum 7. în ceea ce privește criteriul de selecție „aspect fizic plăcut”, actualii manageri apreciază proiectul ca.fiind discriminatoriu și fără precedent. Pentru un aspect fizic curat și deosebit de plăcut, candidatul la postul
Căldură, din luna octombrie

Plimbată, din oraș în oraș, asemeni sfin
telor moaște, mumia luptei anticorupție 
a atras milioane bune de alegători care, 

înainte de alegeri, au pus botu' și-au pupat 
poala ăstora cu Dreptatea și Adevărul. 
Gândind, cu siguranță, că a venit vremea să 
trăim bine, vorba marinerului. Cu toate aces
tea, experiența celor doi ani de Tăriceanu și 
Băsescu ne-au convins că avem de-a, face o 
gașcă de motocicliști, Boci și mateloți intere
sați să pună mâna pe ciolanul României.

Practic, după doi ani de Dreptate și 
Adevăr, suntem în aceeași situație ca pe 
vremea baronilor PSD. în afară de ceva circ 

prin fața DNA nu am văzut nici un mare 
corupt băgat la mititica. Mai mult, avem, zil
nic, noi și noi cazuri de aleși PNL sau PD 

* care își bagă mâna până la cot în portofelul 
României umplut cu chiu cu vai de 
românașu' de rând. între timp, prin fața nației 
se perindă ba cheliosu' ăla de Bodu de la 
ANAF care ne explică cum va reuși el să 
strângă impozitele și taxele neplătite de 
firmele de cumetrie, ba Marcel Morar, clu
jeanul. care a inventat DNA-ul schimbând Pe- 
ul de la PSD cu De-ul de la Dreptate și 
Adevăr. Și după atâta efort intelectual, stă și 
freacă menta prin birou. Oricum, dă-o 
dreacu1 de corupție. Acum avem probleme cu 
turnătorii.

■ în noiembrie va fi 
anunțat noul preț local 
de referință pentru 
energia termică.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.roDeva - Până atunci devenii vor plăti gigacaloria lă vechiul preț, care este de 107,5 lei. „Consiliul Local Deva a decis păstrarea acestui preț dat fiind faptul că până la 1 noiembrie vor trebui să apară normele metodologice privind acordarea subvenției pentru combustibilul utilizat la ter-

Scandal în noapte
Deva (M.T.) - Un tânăr de 20 de ani, din Deva, student, a fost agresat de patru agenți de pază ai unui bar din localitate, după care a constatat că îi lipsește un lanț de aur de 31 grame, în valoare de 1.800 lei noi. Tânărul George D. a fost la majoratul unui prieten împreună cu iubita sa. Spre dimineață, acesta a condus-o pe fată la toaletă, iar când a ieșit, agenții de pază au abordat-o pe tânără. Supărat că au îndrăznit să discute cu pretena lui, tânărul a ripostat. Agenții de pază Marius P., de 33 sde ani, Vasile N., de 19 ani, Eugen I., de 25 de ani și Constantin O., de 19 ani nu i-au mai permis accesul în incinta localului, iar tânărul a chemat un taxi. A reușit să fotografieze mașina agenților de pază și a vrut să plece, însă a fost oprit de cei patru, care i-au cerut să șteargă poza. Cei patru sunt cercetați pentru lovire.

Apel la instanță
Deva (D.I.) - Costel Avram îi va da în judecată pe colegii săi pese- diști din CJ, din cau-za unui comunicat de presă redactat de aceștia. „Dacă ei consideră că prin insultă și calomnie se face politică în județ, se în- șală. Nu voi solicita daune, dar cineva trebuie să îi pună la punct, în frunte cu Gheorghe Popescu”, a spus Avram.

Speculă cu terenuri la Hațeg
■ Un consilier PNL 
cere Primăriei să-i 
cumpere un teren cu 
200 de euro pe mp.

Hațeg (D.I.) - Finalizarea șoselei de centură a orașului Hațeg riscă să fie amânată pentru anul 2007, din cauză că unul dintre consilierii locali, liberalul Gheorghe Răileanu, refuză să vândă o suprafață 

Nicolae Timiș (foto t. Mânu)

de manager de spital ar putea să primească 9,5 - 10 puncte, în timp ce un aspect fizic neîngrijit l-ar putea „ajuta” să piardă concursul, obținând între 1,00 și 6,99 puncte.
Facultativ sau nuDirectorul DSP, dr. Dan Magheru, apreciază aspectul fizic ca fiind, probabil, o opțiune facultativă și care se referă la situații extreme: 

Dan Magheru Dr. S. Faibiș

moficare. Ulterior producătorul, respectiv Termocentrala Mintia, va putea anunța care va fi noul preț al gigacalo- riei”, a precizat directorul Calor Deva, loan Cristea. Astfel, factura - pentru apa caldă furnizată în această lună și pentru apa caldă și căldura din luna octombrie - va fi întocmită la prețul actual. La 1 octombrie este programată începerea verificărilor prin umplerea instalațiilor de încălzire cu apă.Conform calendarului anual se estimează că în perioada 10-15 octombrie va începe furnizarea agentului termic.
Ingineria, revine în forță
■ în ultimii ani tot mai 
mulți absolvenți de 
liceu se îndreaptă spre 
inginerie.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - După ce, în anii 1996-2000, numărul absolvenților de liceu care optau pentru Politehnică, scăzuse drastic, în ultimii ani ingineria devine un domeniu tot 
de teren de 72 mp, pe unde urmează să fie construit drumul, cu mai puțin de 480 de milioane de lei vechi.„Centura a fost începută în 1986, iar acum avem în sfârșit suficienți bani să o terminăm, pentru că am primit de la Guvern 22,7 miliarde de lei, dar ne ține în loc acest consilier, care a refuzat orice negociere și cere cu 300 de milioane mai mult decât a stabilit un evaluator autorizat. Iar eu nu pot să-i dau atâția bani, pentru că nu sunt banii mei. în aceste condiții, am convocat pentru joi o ședință a Biroului Permanent a PNL Hațeg în care voi propune excluderea lui Răileanu din partid, ceea ce va atrage după sine și pierderea funcției de consilier local, în conformitate cu noile prevederi legale. Vrem să facem curățenie în rândurile partidului nostru”, a declarat primarul Nicolae Timiș, care deține și funcția de președinte al PNL Hațeg.El a mai precizat că a discutat cu constructorul și posibilitatea unui alt traseu pentru șoseaua de centură, dar acest lucru necesită fonduri suplimentare.

„Cred că trebuie să primeze sănătatea fizică și psihică, acesta nu mi se pare un argument serios de selecție”.„Dacă se va întâmpla chiar așa, mi s-ar părea o situație hazlie. Cine ar fi fost Toulouse-Lautrec în pictură dacă ăsta ar fi fost un criteriu de selecție pentru pictură? Criteriul este discriminatoriu și neavenit. Există persoane cu handicap fizic extrem de capabile intelectual. Ce ar însemna să pui un astfel de barem?”, se întreabă dr. Dan Florea, directorul Spitalului Județean Deva.„Cred că managerul trebuie să aibă un fizic plăcut. Dar celelalte calități mi se par importante. Probabil că e vor-

în prima lună de iarnă, căldura 
se va factura la 107,5 lei/Gcal

mai căutat. Astfel, potrivit decanului Facultății de Inginerie Hunedoara, Nicolae Rusu, anul acesta din cele 230 de locuri scoase la concurs aproximativ 90 la sută sunt ocupate. „Cu fiecare an numărul celor care doresc să devină ingineri este în creștere. Practic, nu avem cerere pentru domenii care nu mai reprezintă importanță pe piața muncii. Mă refer aici la domeniul metalurgic sau cel minier, dar și la domenii

fi publicate fotografiile celor mai recente cupluri, care vor trimite la redacție 
cea mai reușită fotografie In care sunt mire și mireasă. Acest moment unic 
al vieții fiecărui tânăr poate fi cu atât mai prețios cu cât va apărea și în pu
blicația noastră. Pentru ca fotografiile pe care le veți trimite la sediul redacției: 

i Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A - parter sau pe e-mail: sanda.bocanl- 
ciu@informmedia.ro, să fie publicate este nevoie să fie însoțite de numele 
mirilor, adresa lor și un număr de telefon la care 'aceștia pot fi contactați. 
Persoană de contact: Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la telefon nr. 
0254/211 275. int. 8834 sau 0720/400437.

Dr. Dan Floreaba doar de aspectul îngrijit”, spunea dr. Barna Bende, directorul Spitalului Municipal Hunedoara. „Nu pot să cred. România vâ fi atunci plină doar de directori arătoși”, conchide dr. Sidonia Faibiș, directorul Spitalului de Urgență Petroșani.
Vernisaj

Hunedoara (S.B.) - Galeria de Arte Hunedoara găzduiește, azi, ora 19.00, vernisajul expoziției de grup ce cuprinde artă decorativă, vitraliu sticlă, metal, grafică, pictură și sculptură. Expoziția este rezultatul colaborării dintre Primăria municipiului Hunedoara și Universitatea Națională de Arte București. Pe simezele galeriei, hunedorenii pot admira lucrări ale artiștilor Andra Panduru, Mihail Manta, Sorina Gheorghiță ș.a.

de genul utilajelor tehnologice pentru diferite industrii. Avem în schimb „bătaie” pe domenii precum informatica, automatizările sau calculatoarele”, declară Rusu. Potrivit acestuia este necesar ca unele domenii ale ingineriei să fie eliminate pentru că nu sunt compatibile cu piața muncii. „în plus, cererile relativ puține pentru Politehnică se datoresc și faptului că ingineria nu este o școală ușoară”, spune Rusu.

CONCURS
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1568 - S-a născut Tommaso Campanella, filosof și scri
itor italian. 
1638 - S-a născut regele francez Ludovic al XlV-lea, 

supranumit -Regele Soare» 
1858 - S-a născut scriitorul Alexandru 

Vlahuță (m. 1919)._____ :
1321 - S-a născut Adrian Marino, 
istoric, teoretician literar și eseist român 
(m. 2005).__________________ _________

1940 - A fost suspendată Constituția României din fe
bruarie 1938, Iar generalul Ion Antonescu a fost investit
cu puteri depline. _____________________________
1946 - S-a născut, în Zanzibar, cântărețul rock Freddie
Mercury (Farrokh Bulsara), lider al formației britanice
Queen (m. 1991).__________, .. .... . _ _____ _
1951 - S-a născut actorul american Michael Keaton (foto)
(«Batman»). ___________________ _
1953 - A încetat din viață, la Paris, dr. Constantin Leva- 
diti, mlcrobiolog, vlrusolog și imunolog, considerat unul 
din fondatorii virusologiei pe plan mondial. -
1995 - A încetat din viață academician prof. Eduard Părn- 
fii, întemeietorul școlii românești de psihiatrie._______
1997 - A încetat din viață, in urma unui atac de cord, 
Maica Tereza (pe numele ei laic Agnes Ganxhe Bojaxiu), 
A înființat ordinul «Misionarele carității», cu sediul la Calcu
tta. Laureată a Premiului Nobel pentru Pace pe anul 1979.

Cer mai mult senin. Maxima termică va fi de 28°C, iar minima de 10°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 27°G, iar minima de 13°C.
Joi. Soare. Temperatura maximă 27°C, iar minima de 13°C. Soluția Integramal din numărul precedent: C - P - CAT - MATASE - US - NUIA - ALT - TESATOR 

-O - PANAȘ - SF - SA - JR - BEA - E - PE - FIR - STINSI - JS - REIATA - I - PAL - TABLA -

■0I0SC0P

IEPE - ARC - IN - AN - ION - SCUZA - ATAC

1

Calendar Creștin-Ortodox___ ____________
Sf. Prooroc Zaharia, tatăl Sf. loan Botezătorul; Sf. Mc. 
Urban și Teodor.

Calendar RomanoCatolic_______
Sf. Laurențiu lustiniani, ep.

Calendar Greco-Catolic____ . •______
S. Zaharia, pf., tatăl S. loan Botezătorul.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 1-26 septembrie, Cuvântul liber vrea 
să-i demonstrezi din nou cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integrama apărută în 
flecare ediție a ziarului șl trimlte-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 fri 30 septem
brie. Extragerea va avea loc în 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, îh prezenta unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN BONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

I Nume..................................................... J,

Prenume............................................ X

| Adresa................................................ j
I ............................ Tel.............................. !■
j Localitatea........................................ j
! Sunteți abonat la Cuvântul liber? I
î DA □ NU □

I feLLLJ:

BerbecDimineață sunteți plin de energie $1 reușiți să terminați o treabă începută mal demult. VI sfătuim să nu refuzați o afacere. Consultațl-vă cu cineva experimentat în domeniul
TaurAveți o zl agitată, din cauza proplemelor de serviciu. VIrecomandam să vă temperați orgoliul {I sâ acceptați ajutorul colegilor. Nu aveți chef de nimic, sunteți puțin agitat.
GemeniVă sfătuim să fiți prudent. S-ar putea să fiți nemulțumit? de atitudinea celor din jur șl rlscațl să devenlțl Impulsiv. După-amlază primiți o sumă Importantă de bani.
RacVă stresează sarcinile de serviciu, care vi se par prea multe șl prea grele. Vă recomandăm să vă organizați șl să nu vâ agitați fără rost. Fiți mai afectuos cu persoana iubită
LeuVă recomandăm să vă rezolvați problemele în prima parte a zilei, când sunteți în formă. Simțiți o puternică nevoie de libertate, care vă poate izola.

8 ®

I

te

&

FecioarăAveți ocazia să faceți schimbări Importante în relațiile sentimentale. Dimineață este posibil să cunoașteți o persoană de sex opus, de care vă veți simți atras.
BalanțaDimineață vă enervați la serviciu, din cauza unei femei mai în vârstă. Vă recomandăm să evitați orice fel de speculații și să nu vă lăsațl provocat la ceartă.
ScorpionNeînțelegerile cu un partener de afaceri ar putea să degenereze într-o ceartă. Riscațl să ajungeți la ruperearelațiilor. Vă sfătuim să rămâneți calm.
SăgetătorDacă plecați într-o delegație, puteți fl optimist, o să vă meargă bine. Relațiile cu prietenii sunt foarte bune. Fiți mal atent cu o persoană mai în vârstă din familiei
CapricornAzi s-ar putea să aveți probleme la serviciu, din cauza nervozității. Faceți-vă bine treaba, șeful e cu ochii pe dumneavoastră! Nu este indicat să vă ocupați de afaceri. i
VărsătorUn prieten vă ajută să clarificați o neînțelegere cu partenerul 1 de viață. Vă recomandăm să nu investiți în afaceri riscante. I r Ascultați-vă intuiția, când vine vorba de bani! -
PeștiNu sunteți prea bine dispus și aveți tendința să fiți nere- alist. Evitați să vă faceți un program strict! Vă recomandăm să nu fiți prea autoritar cu cei din jur.

Energie electrică__________________ ____
Astăzi, turnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.

Gaz metan __________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. 22 Decembrie, bl.26.

Apă ________ __________
Astăzi, furnizarea apei potaoile nu va fi întreruptă.

Pește afumat cu maioneză
Ingrediente: 1 kg de cartofi, 3 cepe potrivite ca mărime, 2 pești afumați (preferabil macrou), maioneză.
Mod de preparare: Se fierb cartofii în coajă. După fierbere se curăță și se taie ca pentru salata de beuf. Ceapa la fel se taie foarte fin. Peștele afumat se curăță de pieliță și oase și se taie cu cuțitul cât mai mărunt. Cartofii, ceapa și peștele se amestecă împreună cu maioneza. Se poate orna cu măsline.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
8:10 Prietenul Day-0 

▼ H (comedie, SUA, 1992) 
9:50 Integrame pentru 

integrare (2 episoade) 
10:35 50 de ani de divertis

ment In 50 de emisiuni
(r)

1130 Bucuriile muzidi. Diri
jorul Cristian Mandeal 
(0

12:05 Misterele din Sankt 
El Petersburg (r) (s)

13:00 împreună pentru
natură (r) 

1330 Desene animate.Club
Disney 

14:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

1430 Cony și restul lumii (r) 
1530 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune în
limba maghiară 

17:00 Cony și restul lumii (s) 
1730 Doctor Becker (s) 
18:00 Misterele din Sankt

El Petersburg (s) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

(Foto: arhivă)Poftă bună!

20:20 Notting Hill 
(romantic, Anglia/SUA, 
1999). Cu: Julia 
Roberts, Hugh Grant. 
R.: Roger Michell

2230 CSI - Crime și investi-
Sgații (serial). Cu: 

William L.Peterson, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan

23:25 Hollywood star (doc
umentar, Canada, 
2003)

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

0:20 Promisiunea (dramă, 
SUA, 2001)

2:25 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

330 închisoarea durilor (r) 
. J (thriller, SUA, 2000).

Cu: Edward Furlong, 
Willem Dafoe, Danny 
Trejo. R.: Steve Busce- 
mi

5.D5 Integrame despre

7:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit
E! (film serial, reluare) 

10:00 Cursa pentiu 
riaparfecțiune

(dramă, SUA 1996). 
Cu: Crystal Bernard, 
Esai Morales, Casey 
Sander, Tom Atkins, 
Richard Jury. R.: Jan 
Egleson

12:00 Dispăruți fără urmă
El (film serial, reluare) 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Meseriașii (r) 
14:15 Intre adevăr și min- 
vBciună (dramă, SUA, 

1997). Cu: Melissa 
Gilbert Michael Reilly 
Burke, Ed Lauter, Leon 
Russom. R.: Marcus 
Cole

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
18:00 Familia Bundy (s) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Nea Mărin miliardar
(comedie, România, 
1979). Cu: Amza Pe- 
llea, Draga Olteanu 
Matei, Sebastian Papa- 
iani, Puiu Călinescu, 
Ștefan Bănică, Ștefan 
Mihăilescu - Brăila, 
Stela Popescu. R.: 
Sergiu Nicolaescu 

22:15 Meseriașii (serial) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Walker, polițist texan 

0(ep. 12, acțiune, SUA,
1993). Cu: Chuck No
rris, Clarence Gilyard 
Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills

0:45 Familia Bundy (r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r)
2:00 Știrile Pro Tv 
3:00 Cursa pentru 

■3 perfecțiune (film, r) 
5.-00 ProMotor (r) 
6:00 Teo

/rail ism)

6:00 Tn gura presei
cu Mircea Badea. 
Revista presei.

7:00 Știri 
9:00 In gura presei 

(reluare) 
10:00 Concurs interactiv 

i 11:00 Anastasia
0(film serial, dramă, 

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

12:00 Secretul Mar.^.
0 (film serial) 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe 

13:45 Magicienii (comedie, 
. -.SUA, .1999). Cu: Til

Schweiger, Claire For
lani, Fabrizio Ben- 
tivoglio. R.: James 
Merendino

16:00 Observator 
16:45 Dispariții (s) 
17:45 9595, te învață ce să 

fed
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport .Meteo

20:45 Din dragoste
(divertisment) 

23:00 Observator
cu letiția Zaharia.
Sport 

24:00 Lege și ordine: 
El Brigada spedală

(film serial, polițist, 
SUA, 1999).
Cu: Christopher Mel- 
oni, Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, 
Diane Neal, 
Dean Winters, Ice-T, 
B.D. Wong

1:30 Concurs interactiv 
230 Observator

(reluare)
3:15 întâmplări hazlii
0 (serial) 

5:00 Anastasia
0(film serial, dramă. 

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

7:00 Fergus McPhail (s, r) 
730 Germania în lung și-n lat 
8.D5 Călătorie în Balcani (doc.) 
9:00 Sărutări furate (r) 10:00 
Centrul de frumusețe (p. 4) 
11:40 Caracatița (s, r) 1230 
Dragul de Raymond (r) 13:00 
Motocidiștii pofticioși (doc,, r) 
14:00 Fergus McPhail (s) 
1430 încurcăturile lui Zack (s) 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Tribuna partidelor parla
mentare 17:00 Mărturii 1735 
Sărutări furate (s) 1830 Ulița 
spre Europa 19:00 Lumea de 
aproape 19:30 Dragul de Ray
mond (s) 20:00 Școala părin
ților (doc.) 2035 Caracatița (s) 
2130 Ora de știri 2230 Iubiri 
și secrete (partea a IV-a) (dra
mă, Italia, 2004) 0:25 Futura
ma (d. a.)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 930 The New Action 
Man Series (s) 10:00 That '70s 
Show (s) 1030 Căsătoriți pe 
viață (s) 1130 Will și Grace (s) 
12:00 Quizzit 13:00 țara lu 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 13:15 Look who is wi
nning 1430 Lumi fascinante 
15:30 That '70s Show (s) 
16XX) Naționala de bere 1630 
Inimi frânte (s) 1830 Știri 
20:00 Fresh Star 22:00 Știri 
Național TV 2230 Dispăruți 
fără urmă (dramă, SUA, 1999) 
030 Golden Gate (dramă)

1020 lumea PRO CINEMA (r) 
11:15 Echipa de elită (r) 12:15 
Cheers (s) 13:15 Droopy, 
maestrul detectiv (s) 13:45 
Krypto, câinele erou (s) 14:15 
Terapie intensivă (r) 1530 Echi
pa de elită (r) 16:30 Bună dimi
neața, Miami (r) 17:00 Echipa 
de elită (s) 19:00 Terapie inten
sivă (s) 20:00 Români de suc
ces 20:20 Joan din Arcadia (ep. 
1) 2130 Bună dimineața, Mia
mi (s) 22:00 Lanțul crimei (co- 
medie/crimă, SUA, 1998) 2350 
Twin Peaks (s)

6:30 Visuri fără preț (r) 830 
La Tormenta (r) 930 Ciocolată 
cu piper (s) 1030 Iubirea mea, 
păcatul (s) 12:30 Minciuna 
(serial, Mexic, 1998) 1330 în
ger sălbatic (s) 1530 Visuri fă
ră preț (s) 1730 Poveștiri ade
vărate 18:25 Vremea de acasă 
1830 Rebelde (s) 2030 La 
Tormenta (s) 21:30 Tărâmul 
pasiunii (s) 22:30 Bărbatul vi
surilor mele (s) 2330 Bărbatul 
soțului meu (dramă, România, 
2006) 030 Poveștiri adevărate 
(r) 130 Căsătorie de probă (r) 
3:00 Bărbatul soțului meu (r) 
4:00 Poveștiri adevărate (r) 
4:45 Dorința (s)

730 Levintza prezintă (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:40 Mari
ana - Prețul inocenței (r) 9:40 
Sunset Beach (s) 10:40 Dra
goste și putere (r) 11:00 Record 
brakers (s, r) 1130 Tele RON 
13:00 Garito - p. I+II 14:45 
Dragoste și putere (s) 15:15 
Pandantivul (dramă) 17:00 Ma
riana - Prețul inocenței (s) 
18:00 Focus 19:00 Record bra
kers (s) 19:45 Trăsniți în N.A.- 
T.O. (s) 20:20 Ciao TV (sezon 
nou) 20:50 Mondenii (s) 2120 
Săptămâna nebună (sezon 
nou) 2220 Meteo 2230 Focus 
Plus 23:15 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 23:45 Trădați în dragoste (r)

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 
Ganciu 9:00 Fan X. Videocli- 
puri 10:00 Euromaxx (r) (doc.) 
1030 Euroblitz (r) (documen
tar) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12D0 Emisiune reli
gioasă (r) 1230 Teleshopping 
13:05 Un nou început (r) (doc
umentar) 14:00 Teleshopping 
1435 Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (docu
mentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presai 20:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 22:00 No Comment 
24:00 Știri 0:15 6! Vine presa!

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

14:50 Uite dne cu dne vor
bește (comedie, SUA, 1990) 
16:10 O Cenușăreasă moder
nă (comedie, SUA, 2004). 
17:45 Solstițiul de iarnă (dra
mă, SUA, 2004). 19:15 Fostele 
Iubite ale iubitului meu (ro
mantic, SUA, 2004). 21:00 Ro
ma - Vulturul furat (Ep. 1, dra
mă, Marea Britanie, 2005). 
21:50 Sub Pământ S.R.L-în
mormântarea (Ep. 61, dramă, 
SUA, 2005). 22:50 Anturaj - 
Anturaj (Ep. 1, comedie, SUA, 
2004). 23:20 Speed: Cursă 
infernală (acțiune, SUA 1994).

,!«■ ■ ■
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
100% 21:00 Realitatea de la 
21:00 22:00 Oamenii Realității 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 
24:00 Realitatea de la 24:00 

7.D0 Curse și fiare vechi 8^ 
Istoria orașului Singapore 9x® 
Confruntări și fiare vechi 10:00 
John Lydon și atacul rechinilor 
11:00 Motoare masive 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Curse și fiare vechi 14:00 Isto
ria orașului Singapore 15:00 
Confruntări și fiare vechi 16:00 
Cum se fabrică 17:00 Curse 
18:00 Automobile americane 
recondiționate 19D0 Motoare 
masive 20:00 Vânătorii de 
mituri 21.DO Motociclete ame
ricane 22D0 Petrol, sudoare și 
platforme 23D0 Fugarii 24D0 
Constructorii de motociclete 
IDO Dosarele FBI
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www.AutoBizz.ro
Deva (C.P.) - Site-ul aduce hol Informații privind achizi
ționarea unul autoturism străin. Este vorba despre calcu- 

-ilatorul de taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule. 
i..l^Aceste taxe se plătesc cu ocazia primei înmatriculări în

România șl Intră în vigoare începând cu 01.01.2007.

■

• - ct"»a județului Hunedoara: 
tuitli Matius Yladif, pretect îricepând CU ora "l 0.00

Corwlllul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09 00-12.00

Primăria Municipiului Deva
Florin Oancea, vlceprlmar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăatle
Alexandru Munteanu, vlceprlmar 09.00-1 î.00

In județ_____________________
- DN 7: lila - Zam - limită jud. Arad;
- DN 66: Băda - Călan - Bretea Română;

Dispecerat apa rece________________________227087
Dispecerat apfi calda_______________________212225
Dispecerat Electrica_____________________________929
Dispecerat gaz______________________________227091
Informații  212725
Urgențe_________________________________________ 112
Pompieri________________________________________ 98£_
Jandarmerie_____________________________________956
Poliție___________________________________________955
O.J.P.C. HD__________________ 214971
Deranjamente lift__________________________ 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

Bani pentru pajiștile montane
■ Producătorii agricoli 
care dețin pajiști în 
zona montană primesc 
subvenții.

Clara PAs_________________
clar..p»« IMormm.dl.ro

Deva - Beneficiarii sprijinului sunt producătorii agricoli (persoane fizice, persoane juridice, asociații ale crescătorilor de bovine, ovine, ca

Se dau bani pentru întreținerea pajștllor montane

SiBIIHIllRH altltutlu
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Adeverințe valorificate
Deva (C.P.) - Cristea Elena, NOTĂ: Cuvântul Liber vădin satul hunedorean Govăj- die, dorește să afle când ii vor fi valorificate adeverințele cu sporurile salariale, depuse la sediul Casei Județene de Pensii Hunedoara, în vederea recalculării pensiei.
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: „Adeve- rințele aduse în completarea dosarului dvs. sunt valorifi-cate urmând să primiți o nouă decizie și un nou buletin de calcul.Cuantumul pensiei se va modifica abia după ce această decizie va fi comunicată la plată”. 

prine sau asociații compo- sesorale) care dețin in proprietate /arendă/concesiune suprafețe de pajiști in zona montană.Persoanele fizice trebuie să facă dovada deținerii unei suprafețe de 1-100 hectare de pajiște; să asigure o Încărcătură minimă de 1 UVM (unitate vita mare)/ha de pajiște, in vreme ce firmele trebuie să facă dovada deținerii unei suprafețe de 

răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scri-sorile anonime! Adresa noastră este: Deva,Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepronim), specificați pe plic: „Cuvântul cititorului". Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adrian.salagean@informmedia.ro.

Atâills nscsssrs
- cerere—tip (se depune până la 30 noiembrie la centrul APIA)
- copie de pe B.l./C.l. pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul 
de înmatriculare $i certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice - 
declarație pe propria răspundere că aslgurâ încârcâtura minimă de 1 UMV/ha 
pajiște
- copie de pe actul de proprietate/conceslonare/arendare a pajiștii
- copie de pe biletul de proprietate a animalelor eliberat de Consiliul Local, 
în care se va menționa numărul de animale deținute de proprietar, înscrise 
în Registrul Agricol
- adeverință de la Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara precum 
șl de la Consiliul Local din care să rezulte câ nu au datorii restante către 
bugetul de stat ori bugetul local30-100 hectare de pajiște și să asigure o încărcătură minimă de 1 UVM/hectar de pajiște.Valoarea ajutorului financiar este de 100 lei/hectar, iar atribuirea bonurilor valorice se face in ordinea depunerii cererilor de către producătorii agricoli. Bonuri valorice se vor utiliza pentru achiziționarea de semințe certifi
Apel umanitar Anti-SIDA

Deva (D.I.) - Instituția Prefectului anunță că în incinta sediului Asociației Anti-SIDA „Noua Speranță” din Petrila funcționează o clasă pentru 12 copii din orașele Petrila și Petroșani, care din cauza bolii sau din motive de retard mintal, nu pot fi integrați în învățământul de masă. Alături de acești copii, încă 20 de tineri seropozitivi beneficiază în mod direct de serviciile asociației. Prefectura, alături de personalul Asociației Anti-SIDA „Noua Speranță” Petrila, face un apel 

cate, de leguminoase și gra- minee perene în amestec (cu excepția semințelor de trifoi șl lucernă), achiziționarea de îngrășăminte chimice și lucrări de amendarea solului. Cererile pentru primirea banilor se vor depune la centrele teritoriale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
de solidaritate către instituții, societăți comerciale și persoane fizice pentru a contribui la demersurile comune în ceea ce privește a- sigurarea condițiilor optime pentru buna desfășurare a activității. Sumele pe care persoanele fizice și juridice doresc să le ofere, pentru a asigura un mod decent de educație a acestor copii, vor fi colectate și virate în următorul cont: RO 96 RNCB 01 65 02 01 96 86 0001 (leu românesc) - deschis la B.C.R. S.A. - Sucursala Petroșani.

.09.2006 ]
1 euro 3,5258 lei
1 dolar american
1 gram aur

2,7416 lei
55.2590 lei

—1
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Artificiile și petrecăreții tulbură liniștea
Societatea Preț Variație

închidere (lel/acț) (%)
SNP 0.5500 -0.9
SIF1 2.3300 - 0.43
TtV 1.0600 - 1.85
BRD 17.3000 ■1.7
sec 0.5150 0
IMPACT 0.4790 -0.21
BIOFARM OPRIT
ANTIBIOTICE 1.3500 0
AZOMUREJ 0.1790 -1.1
rompetro. 0.0834 1.34
SIF3 2.0300 -0.49
SIF5 2.5400 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR),

SA DEVA, 
tel.; 221277.

Angelica Bogleș, DevaLocuiesc în zona din apropierea Hotelului Deva și vreau să atrag atenția asupra faptului că, de fiecare dată când sunt nunți, noi nu ne mai putem odihni în noaptea respectivă. în primul rând ne deranjează cu artificiile și cu petardele până pe la ora 11.30- 12.00. Chiar nu există o reglementare în acest sens? Iar dacă ea există de ce nu se respectă și de către cei cu bani, care își permit să facă nunți la Hotel Deva? Am sunat și la Poliție, dar mi s

a spus că este problema Primăriei, pentru că ei dau autorizații în acest sens. Apoi, după ce se termină nunțile, de fiecare dată se sparg sticle, se face gălăgie timp de două trei ore dimineața, și nimeni nu intervine. Toți locuitorii din cartierele învecinate cu Hotel Deva suntem profund nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. 
Răspunsul viceprimarului 
Florin Oanceaîntr-adevăr, există o hotărâre de Consiliu Local care prevede că nu se pot organi

za focuri de artificii după ora 23.00, iar dacă acest lucru se întâmplă, el constituie contravenție. O să le cer oamenilor din Primărie să verifice în perioada când se organizează nunți dacă se respectă acest program, iar în momentul în care nu se respectă vom trece la sancțiuni. Legat de petrecăreții care tulbură liniștea dimineața, voi lua legătura cu directorul Serviciului Poliție Comunitară pentru a trimite, în fiecare sâmbătă, câte o patrulă în zonele unde sunt nunți-. „Nu ne putem odihni!"

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.

Soluția jocului din 
numărul precedent
841362795
527419863
9 3 6 8 7 5 2 4 1
6 1 2
7 8 4

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

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

9 4 7 5 3 2
2 8 19 7 6

279653418

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

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 par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 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 cum
părarea zilnică a ziarului, fă-ți un abona
ment 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 re
dacției, 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 - 5 septembrie 2006
Nume______________________Prenume_________________
Adresă______________________________________________
Telefon___________________Sunteți abonat?___________

CONCURS

http://www.AutoBizz.ro
IMormm.dl.ro
informmedia.ro


marți, 5 septembrie 2006 a —

• Accident, loan G., din județul Sibiu, a pierdut controlul volanului pe DN 66, înBretea Streiului și s-a izbit de un cap de pod, răsturnându-se în afara carosabilului. Principala cauză a fost desprinderea roții din stânga spate de la autoutilitara Dacia cu care circula. în urma impactului a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto. (I.H.)
• Lovită pe trecere. Conducătorul autoturismului Dacia, Nicolae M., de 40 de ani, din Petrila, având o concentrație alcoolică în aerul expirat de 0,91 mg/l a surprins și accidentat ușor pe Elena S., de 18 ani, din localitate, care se afla pe trecerea de pietoni, după care a părăsit locul accidentului. (I.H.)

Nemulțumiri în CL Hațeg
■ Consilierii locali 
PPCD nu sunt de acord 
cu construirea unui 
nou supermarket.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Hațeg - Consilierul local Mircea Neiconi, președintele organizației PPCD Hațeg, a declarat ieri că nu este de acord

rea unui nou supermarket în centrul, și așa superaglomerat al Hațegului. Nu de comerci- anți avem nevoie, ci de investiții în industrie. Avem dreptul la opoziție, pentru că în a- fară de noi nimeni nu mai face opoziție în CL, și considerăm că în acest caz simt alte interese decât ale orașului”, a spus Neiconi.în replică, primarul Nicolae Timiș a precizat că nu obligă Nemulțumiții din Consiliul Județean Hațeg (Foto: T. Mânu)

Colaborare 
PRM-PC?

Deva (D.I.) - Ștefan Pășcuț, președintele PRM Hunedoara, a declarat ieri că formațiunea pe care o reprezintă este de acord cu o eventuală alianță cu Partidul Conservator. „Suntem deschiși pentru orice colaborare, atâta timp cât posibilii noștri parteneri ne vor respecta doctrina și programul și nu sunt corupți. Excludem bineînțeles UDMR-ul, care nu este un partid politic. Cu PC nu avem probleme nici la nivel local, chiar dacă l-am criticat uneori pe președintele filialei județene, Petru Mărginean. îi așteptăm alături de noi, mai ales că recent președintele PC Hunedoara a declarat că s-a săturat de abuzurile lui Traian Bă- sescu. Dacă este așa, vom realiza o alianță pentru a solicita împreună suspendarea din funcție a președintelui României”, a spus Ștefan Pășcuț.

Ștefan Pășcuț

Gh. Barbu

cu politica de distrugere a zonelor verzi dusă de administrația locală, care a concesionat un teren din centrul Hațegului pentru construirea unui supermarket Spar. „Orașul Hațeg are un Consiliu Local în care primarul dictează cum să se voteze. Noi, consilierii PPCD, nu putem vota hotărâri care să aprobe construi-

pe nimeni să voteze într-un fel sau altul. „Este vorba despre construirea unui spațiu comercial în valoare de 1,2 milioane de euro și care va crea peste 45 de locuri de muncă. Opoziția e bună, dar trebuie să fie constructivă. Cetățenii din Hațeg nu trebuie să fie blestemați să-și facă cumpărăturile în alte orașe sau să

plătească prețuri mult mai mari comercianților locali. Domnul Neiconi ne acuză, dar nu face nimic, ci doar pune piedici. Oricum investiția celor de la Spar mergea mai departe pentru că totul a fost deja aprobat. în această ședință (de ieri, n.n.), am stabilit doar cesionarea Con trac tului de Concesiune de către

firma din Londra către o reprezentanță din România a acesteia", a declarat Timiș. Și ceilalți consilieri au fost de aceeași părere. „Se folosesc doar de tot felul de tertipuri pentru a împiedica o procedură legală. Iar acest lucru ne creează probleme de imagine”, a afirmat consilierul Eugen Mariș.

Priorități
București (D.I.) - De
mocrații au declarat 
ieri că fiecare minis
ter gestionat de PD 
are propriile pri
orități, între care 
creșterea pensiilor, 
debirocratizarea, 
reforma justiției. Ast
fel, Ministerul 
Muncii, minister con
dus de hunedoreanul 
Gheorghe Barbu, tre
buie să aplice o 
majorare a valorii 
minime a punctului 
de pensie, de la 30% 
la 35% din salariul 
minim pe economie, 
care ar putea fi apli
cată de la 1 ianuarie 
2007. Acest minister 
ar putea promova o 
lege a drepturilor 
persoanelor vârst
nice, care introduce 
o prestație de 
dependență". Prin 
această „prestație", 
bătrânii singuri sau 
familiile vârstnice ar 
putea primi lunar de 
la stat o sumă de 
până la 4 milioane 
de lei vechi, care va 
fi strânsă prin con
tribuția tuturor 
cetățenilor.

Consiliul Județean Hunedoara

Obligațiunile CI sunt de 
astăzi în vânzare

Deva (D.I.) - Consiliul Județean Hunedoara pune în vânzare, în intervalul 5-11 septembri- e a.c., o emisiune de obligațiuni în valoare de 15 mii. lei (150 de mid. de lei vechi), cu o scadență de 20 de ani, a anunțat ieri VMB Partners, care asigură consultanța financiară. Perioada de subscriere va putea fi prelungită sau închisă anticipat. Alocarea obligațiunilor participanților la subscriere se va face „primul venit - primul servit”, se a- rată în prospectul de emisiune. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar rata dobânzii este variabilă și va fi calculată trimestrial. Pentru prima perioadă de calcul, rata dobânzii este de 9,43% pe an. împrumutul obligatar va fi rambursat în 71 de rate trimestriale în perioada 15 februarie 2009 - 15 august 2026. In termen de 20 zile de la data obținerii certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare emis de către CNVM, CJ va face toate demersurile necesare înscrierii șl menținerii la cota Bursei de Valori București a obligațiunilor emise.

La nivelul orașului nostru, e o investiție pe care o considerăm binevenită, chiar dacă se pierde din zona verde.
Victor OneasA, 
Hațeg

Da, este bine, având în vedere că nu se pierd în întregime spațiile verzi și că orașul are suficiente.
Manuela Ilioni, 
Hațeg

PRM acuză
Deva (D.I.) - Politica energetică a României este dezastruoasă, în condițiile în care fondurile destinate investițiilor din minerit pentru următorii ani simt total insuficiente, a declarat ieri Costel Avram, purtătorul de cuvânt al PRM Hunedoara. „Mi se pare incorect ca un jurist, care se ocupa până nu demult de cărțile de muncă la CNLO (Compania Națională a Lignitului Oltenia), să se ocupe acum de destinele mineritului din România, doar pentru simplul motiv că e membru PD”, a spus A- vram. El l-a acuzat pe actualul secretar de stat Cosmin Popescu că pune în pericol politica energetică a României pentru următorii ani, prin faptul că mineritului îi sunt alocate doar 400 de milioane de euro pentru investiții, în condițiile în care huila și lignitul reprezintă 40% din rezerva energetică a țării. „Asta în timp ce pentru extracția de țiței și gaze, care au o pondere de doar 17% și aproape că nu mai deținem controlul asupra lor, s- au alocat 3 miliarde de euro. Este o politică dezastruoasă, iar la mijloc se află mâna liderului sindical Condescu, care și-a pus omul lui în funcția respectivă. Sunt doar jocuri de culise”, a mai spus liderul PRM.

Costel Avram

acă orașul va avea beneficii, nu cred că e rău. Depinde ce prețuri se vor practica.
Nu știu. Să vedem la urmă, la ce pre țuri vor fi produsele. Este bine, mai ales că apare ceva nou în acest oraș.

Valeriu Bogdan, 
Hațeg

Mariana Dumitru, 
Hațeg

Francisc Toma, 
Hațeg

ca vechile tale ferestre să fieAi visat 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?
Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate!
Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!

Te întrebi de ce îți oferim această șansă? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei dori să 
devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

ai citit bine), sau prelungește ți actualul 
abonament cu încă cel puțin o lună, până 
în 28 octombrie 2006! Trimite-ne o copie 
după chitanță, la OP. 1, CP. 3, Deva, 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau vino cu ea chiar la redacție. Toate chi
tanțele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îti aduce 
mai multe șanse de câștig!

Cum poți participa ?
Fâ-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da.

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

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă sa vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa a”capitii 
S.C. Inform Media S.R.L. si nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediu1 'idactiei, 
în data de 30 octombrie
Numele câștigătorului va 
paginile ziarului din data dr
Informații suplimentai 
0254/211275, interior 
contact: Magdalena Serin-

■?Ih a» in 
rumbrie 

‘.H<efonul 
soană de 

Succes!

Profită de acest concurs si abonează-te acum!

CONCURS

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


Câmpeanu, trădat de

• Ultimatum. Federația Portugheză de Fotbal a confirmat, ieri, faptul că FIFA i-a dat xțjn ultimatum pentru „cazul Mateus" până la data de 14.09., în caz contrar echipele portugheze urmând să fie suspendate din competițiile internaționale. De situație ar putea beneficia Rapid-ul care va întâlni în turul I al Cupei UEFA pe Nacional Madeira. (C.M.) j

■ Pilotul brădean e 
nemulțumit de perfor
manțele VW-ului Golf 
pe care concurează.
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Planurile de-acasă ale pilotului brădean Mihai Câmpeanu nu s-au potrivit cu realitatea din cursă în cadrul etapelor șapte și opt ale Campionatului Național de Viteză pe Traseu Montan, desfășurate în week-end, la Ranca, lângă Tg. Jiu. Lider la clasa Hll și pe locul secund la general înaintea acestor curseși favorit la câștigarea titlu- locul cinci la general, întrucât lui național, Câmpeanu a obținut performanțe mai modeste decât și-a propus.

Alin Simota

Mașină mai ușoară„în etapa a Vil-a a CN, derulată sâmbătă, am ocupat abia locul trei la clasa Hll și

Jiul și-a păstrat licența
Petroșani (C.M.) - Gheorghe Borugă, consilierul tehnic al clubului Jiul Petroșani, susține că gruparea din Valea Jiului și-a menținut licența pentru Liga I, după ce vineri a prezentat Comisiei de Licențiere din cadrul FRF dovada achitării datoriilor către stat. „Din câte cunosc, litigiul cu FRF pe tema licenței a fost rezolvatîncă de vineri, deși termenul limită pentru dovedirea plății datoriilor s-a împlinit abia ieri”, afirma Gheorghe Borugă. Vestea a fost confirmată și de Gheorghe Boboc, directorul sportiv al Jiului, însă finanțatorul Alin Simo- ta nu a putut fi contactat pentru a susține și el menținerea licenței. Nici pe sițe-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal nu a apărut vreun comunicat de presă care să confirme acordarea licenței Jiului, dar sperăm ca spusele oficialilor Jiului să fie reale.

Jiul nu e atractivă pentru 
televiziuni

rorui/WMi______________
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei I, 3-4 septembrie: Moldo- 
cor Piatra Neamț - Poli Timișoara 1-1; Athletic Club Bu
curești - Futsal Municipal Constanța 5-2; Energo Craiova 

•\ - Clujana Cluj 7-5; ACS Odorheiu Secuiesc - Cosmos Pitești
9-2; Informatica Timișoara - United Galați 8-4; Quasar De
va - Metropolis București 3-2; Energia Vulturu Focșani - 
FC CIP Deva 1-8.
Clasamentul

Programul etapei a ll-a, 10 septembrie: Futsal Municipal 
Constanța - Moldocor Piatra Neamț; Clujana Cluj - Athle
tic Club București; Cosmos Pitești - Energoconstrucția Cra
iova; United Galați - ACS Odorheiu Secuiesc; Metropolis 
București - Informatica Timișoara; FC CIP Deva - Quasar 
Deva; Poli Timișoara - Energia Vulturu FocȘani.

1-2. ACS Odorheiu 1 1 0 0 9-2 3
FC CIP Deva 1 1 0 0 8-1 3
3. Athletic Buc. 1 1 0 0 5-0 3
4. Informatica Tm. 1 1 0 0 8-4 3
5. Enerqo Craiova 1 1 0 0 7-5 3
6. Quasar Deva 1 1 0 0 3-2 3
7-8 Moldocor 1 0 1 0 1-1 1
Poli Timișoara 1 0 1 0 1-1 1
9. Metropolis Buc. 1 0 0 1 2-3 0
10. Clujana Cluj 1 0 0 1 5-7 0
11. United Galați 1 0 0 1 4-8 0
12. FM Constanța T 0 0 1 0-5 0
13-14. Cosmos . 1 0 0 1 2-9 0
Energia Vulturu 1 0 0 1 1-8 0

■ Două dintre următoa
rele cinci meciuri ale e- 
chipei din Petroșani nu 
vor fi televizate.

Petroșani (C.M.) - Fotbalul modest etalat de jucătorii Jiului Petroșani în primele cinci etape nu doar că a generat rezultate slabe și i-a nemulțumit pe suporteri, ci a fost considerat neatractiv și de către reprezentanții tele- viziunilor care transmit partide din Liga I. Astfel, după ce au transmis patru dintre cele cinci meciuri jucate până acum de mineri, televiziunile vor prezenta pe „sticlă” numai trei dintre partidele pe
Mușchi de ... 
mondiale

Știința la a cincea înfrân
gere consecutivă

Petroșani (C.M.) - Echipa Știința Petroșani nu a reușit să depășească perioada nefastă pe care o traversează de la începutul campionatului, astfel că la sfârșitul săptămânii a suferit a cincea înfrângere consecutivă în cadrul Diviziei Naționale de rugby. în meciul de la Constanța cu Farul din runda a V-a, Știința n-a mai fost învinsă atât de sever ca la Arad, unde a încasat peste 100 de puncte, dar a pierdut totuși la o diferență mare, scor 7-77. în celelalte partide ale etapei a V-a din seria a II-a s-au înregistrat rezultatele: Remin Baia Mare - Contor Zenner Arad 11-8; Poli Iași - Petrom Timișoara 44-6. Echipa din Petroșani ocupă ultimul loc în clasament, fiind « gi fără nici o victorie. în seria I a Di- ,/fciei Naționale de Rugby, după etapa a VI- 
a, în clasament conduce Dinamo cu 24 de puncte, urmată de Steaua (20 p, un meci mai puțin), și „U” Cluj - 12 puncte.

Deva (C.M.) - Felicia Popa (ctg. 57 kg) și Petrișor Popa (ctg. 100 kg), legitimați la CS Body Buliding Deva, se află pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru participarea la Campionatele Naționale de Culturism și Campionatele Mondiale din Italia. La naționalele care se vor desfășura la Onești, în perioada 15-17 septembrie, vor participa ambii sportivi, iar la Campionatele Mondiale care vor avea loc în noiembrie în Italia, își va etala mușchii numai Felicia Popa. „Obiectivul celor doi sportivi este câștigarea titlurilor de campioni naționali la categoriile la care concurează la individual, precum și în proba de perechi. în plus, Felicia care e calificată pentru Mondiale va putea să-și evalueze nivelul de pregătire și să-și pună la punct programul de concurs. Ea are șanse ca la mondiale să se claseze pe imul dintre primele șase locuri”, afirma Valentin Guță, antrenorul celor doi culturiști.

1. Remin Baia Mare 5 5 0 0 216-43 4pbonus 24p
2. Contor Arad 5 4 0 1 278-49 5pb 21p
3. Poli lași 5 3 0 2 165-130 2pb 14p
4. Farul C-ța 5 2 0 3 142-103 1pb 9p
5. Petrom Tm. 5 1 0 4 37-217 1 pb 5p
6. Știința Petroșani 5 0 0 5 22-318 Opb 1P
Eapa viitoare: Remin Baia Mare - Știința Petroșani, 
Farul - Poli lași, Contor Zenner Arad - Petrom 
Timișoara.

Felicia Popa

Performanțele mașinii pilotate de Câmpeanu sunt modeste

am fost trădat de performanțele modeste ale mașinii mele de concurs. Situația a fost și mai neplăcută în etapa a VIII-a, pentru că am ocupat abia locul patru la clasa Hll și cinci la general, deoarece am forțat și am fost la un pas 

care le au minerii în următoarele cinci etape.
„Ajutați” de adversariPrimul meci al minerilor care va fi transmis este cel din etapa a Vl-a, în care Jiul va juca în deplasare, sâmbătă, 9 septembrie, cu actuala lide- 

Et. 6, 9 sept: CFR Cluj - Jiul, ora
17.00, TVR 2
Et. 7, 16 sept: Jiul - Oțelul, ora
17.00, Telesport
Et. 8, 20 sept: Unirea Urziceni - 
Jiul, netelevizat
Et. 9, 23 sept: Jiul - Ceahlăul, 
netelevizat
Et.1O, 29 sept: Național - Jiul, ora 
21.00, Național TV
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de a ieși în decor. De data aceasta experiența și tehnica pilotajului superioare față de ale adversarilor nu m-au ajutat să compensez atât de mult performanțele modeste ale mașinii, pentru că traseul a fost extrem de dificil, cu multe viraje strânse și cu

Meciul CFR Cluj-Jiul va fi televizat de TVR 2ră a clasamentului, CFR Cluj. Partida va fi televizată de TVR 2 de la ora 17.00, iar alegerea ei se datorează echipei antrenate de Dorinei Mun- teanu, nu Jiului. Și în runda a Vll-a, când Jiul va juca a- casă, sâmbătă, 16 septembrie, cu Oțelul Galați, meciul va fi televizat de Telesport de la ora 17.00, dar partida din etapa a VIII-a, Unirea Urziceni - Jiul Petroșani, programată

mașinăApantă mare”, afirma Mihai Câmpeanu.Chiar și cu aceste rezultate mai modeste în aceste ultime etape, Câmpeanu și-a păstrat poziția de lider în clasamentul general la clasa Hll și e aproape de atingerea obiectivului de câștigare a titlului național, întrucât mai simt de disputat doar două etape, peste trei săptămâni la Sur- duc. în funcție de performanța pe care o va realiza în acest sezon e foarte probabil ca la anul Câmpeanu să fie susținut de sponsori pentru a- și achiziționa o mașină nouă mai puternică cu care să atace titlul și la general. Mihai Câmpeanu, singurul pilot din județ care concurează la VTM, este susținut financiar de Agrocompany, Imcomex, Autorom, Fulger taxi, ACR Deva, Eco Invest, Autosenna, „Cuvântul liber”, Primăria și Consiliul Local Brad.

miercuri 20 septembrie, nu va fi televizată.Netelevizat va fi și meciul dintre Jiul și Ceahlăul Piatra Neamț, din etapa a IX-a, programat sâmbătă, 23 septembrie, pentru ca minerii să revină pe „sticlă” cu ajutorul adversarilor în etapa a X-a, vineri, 29 septembrie, de la ora 21.00, la Național TV, când vor juca în deplasare cu FC Național.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Probleme cu... dinții. Vicepreședintele 
clubului Ceahlăul Piatra Neamț, Ion Mărgi
nean, a declarat că, în urma analizării rezul
tatelor medicale ale jucătorilor, peste 70% 
dintre aceștia au probleme cu dinții. „Au și 
fost înștiințați chiar la INMS că data viitoare 
nu mai primesc viza medicală dacă nu-și 
rezolvă problemele", a spus Mărginean. (MF)

• Antrenor cu daltonism. Fostul tehnician 
al echipelor Schalke 04 și VfB Stuttgart, Ralf 
Rangnick, care antrenează pe TSG Hoffen
heim, din liga regională, și-a confundat unul 
dintre jucători cu arbitrul și i-a cerut să nu 
mai fie apatic și să se implice.în joc. Rang
nick și-a recunoscut gafa, motivând confuzia 
prin faptul că are dificultăți în a distinge 
roșul de verde. (MF)

Naționala, egalată cu Dracula

Două derby-uri Steaua-DinamoCluj (MF) - Cluburile Steaua și Dinamo se vor înfrunta • la finalul săptămânii, sâmbătă, în prima etapă a Ligii Naționale de handbal masculin, iar duminică, in Divizia Națională de rugby, la ultima partidă anunțându-și prezența și premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Steaua și Rapid în top 15București (MF) - Steaua București a urcat patru locuri în clasamentul pe luna august al Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS), dat publicității, ieri, ocupând în prezent poziția a 15-a, cu 217 puncte. Steaua se afla luna trecută pe locul 19, iar acum ocupă poziția 15, la egalitate cu fosta sa adversară din semifinalele Cupei UEFA, din sezonul trecut, Middlesbrough. Adversarele echipei Steaua în grupa E a Ligii Campionilor ocupă următoarele poziții: Olympique Lyon (locul 8), Real Madrid (locul 29) și Dinamo Kiev (locul 46). La fel ca și luna trecută, echipa Rapid este cea mai bine clasată reprezentantă a României, locul 12, cu 240 de pqncte, în cădere două poziții, la egalitate cu brazilienii de la Sao Paulo. Dinamo București, a treia reprezentantă a României în clasamentul IFFHS, ocupă locul 84, cu 129 puncte, în urcare de pe locul 101, și se află la egalitate cu echipele Sampdoria Genova și FC Brugge.

■ Cotidianul bulgar 7 
Zile Sport a titrat: 
„Dracula ne-a mușcat, 
dar am supraviețuit".București (MF) - „Dracula ne-a mușcat, dar am supraviețuit”, a titrat, luni, publicația bulgară 7 Zile Sport după meciul România - Bulgaria, scor 2-2, din grupa G de calificare la Euro-2008. „Toată săptămâna românii au vorbit precum actorul de comedie Mircea Crișan, făcând glume proaste cu castraveți, dar până la urmă s- au înecat. Va urma o vizită plăcută la stadionul Qemal Stafa din Tirana. în Albania nimeni nu-i va lăsa să vorbească atât de mult, toată lumea va arunca cu pietre în ei”, a scris 7 Zile Sport.Ziarele din Bulgaria insistă pe faptul că portarul Gheo- rghi Petkov și atacantul Dim- itar Berbatov s-au accidentat la meciul cu România și nu pot fi folosiți miercuri la partida cu Slovenia, de la Sofia.Publicația 7 Zile Sport a titrat: „Berbatov șchioapătă, Petkov leșină”. „După ce românii au înțeles că nu ne pot bate la fotbal, au început să ne lovească. Fundașii
Tricolorii, pe val la CE de polo

Top IS octetam

1. FC Barcelona (Spania) 288
2. FC Sevilla (Spania) 276
3. SC Internacional Porto Alegre (Brazilia)270
FC Internazionale Milano (Italia) 270
5. AC Milan (Italia) 269
6. Olympique Marseille (Franța) 266
7. FC Liverpool (Anglia) 260
8. Arsenal Londra (Anqlia) 258
9. AS Roma (Italia) 248
10. Bayern Munchen (Germania) 246
11. Olympique Lyon (Franța) 244
12. FC Rapid București (România) 240
Sao Paulo FC (Brazilia) 240
14. Juventus Torino (Italia) 226
15. Middlesbrough FC (Anglia) 217
FC Steaua București (România) 217

■ România a învins 
Slovacia în penultimul 
meci din grupă și s-a 
calificat în sferturi.București (MF) - Naționala de polo a României a învins, ieri, lâ Campionatul European de la Belgrad, echipa Slovaciei, cu scorul de 7-6 (1-2, 4-2, 1-1, 1-1), în cea de-a patra partidă a grupei A. Elevii lui Vlad Hagiu au învins la limită naționala Slovaciei, deși au început*  din nou, mai slab. Conduși după prima repriză, poloiștii români au stabilit soarta partidei în repriza secundă, pe care au câștigat-o
Au pus gând rău Stelei

La tineret, palmares 
favorabil GermanieiBucurești (MF) - Echipa națională de tineret a României nu a învins niciodată reprezentativa similară a Germaniei, reușind două rezultate de egalitate în cele trei meciuri disputate. Primul meci între cele două formații s-a încheiat cu victoria nemților, scor 1-0, în 26 mai 1998, la turneul final al Campionatului European de la București. Celelalte două întâlniri terminate la egalitate au fost amicale și s-au disputat pe 1 septembrie 1998, la București, scor 0-0, și pe 23 februarie 2000, la Koblenz, scor 1-1. Partida dintre reprezentativele de tineret ale Germaniei și României se va disputa, marți, de la ora 21.20, la Wihelmsharen, și va fi transmisă, în direct, de postul de televiziune TV Sport. După primele două meciuri, România conduce in clasamentul grupei, cu 3 puncte, la egalitate cu ocupanta locului secund, Germania, însă cu Un golaveraj superior. Ultimul loc în grupa a 10-â este ocupat de Irlanda de Nord, care nu a acumulat nici un punct în cele două meciuri disputate.

■ Dinamo Kiev și-a 
propus să învingă 
Steaua în ambele me
ciuri din grupă.București (MF) - Atacantul Maksim Șațkih de la Dinamo Kiev a declarat că echipa sa trebuie să învingă formația Steaua București în ambele meciuri din grupa E a Ligii Campionilor, programate la 13 septembrie și 21 noiembrie, informează cotidianul ucrainean Komanda. „Sunt adversari normali în grupă, la acest nivel nu pot fi echipe slabe. Ne vom bate cu Real și trebuie să învingem măcar o dată. Vor fi interesante și duelurile
Sărbătoare cu năbădăiAtena (MF) - Poliția din Atena a arestat, duminică, 29 de tineri suspectați că ar fi agresat doi bărbați, unul din Palestina și celălalt din Bangladesh, într-un centru în care se sărbătorea locul doi ocupat de reprezentativa Greciei la Campionatul Mondial de baschet, informează AFP.Potrivit unor surse din cadrul poliției din capitala Greciei, mai mulți tineri i-au lovit cu pumnii în cap pe cei doi străini, care au fost spitalizați. Starea persoanelor

România a început cu stângul campania de calificare la Euro 2008români l-au terminat pe Berbatov prin faulturi”, a notat jurnalul citat.Cotidianul Meridian Match a scris că egalul de la Constanța nu poate ascunde „găurile” din defensiva bulgară și slăbiciunile liniei de mijloc: „Statistica arată că Bulgaria s-a calificat la un turneu final doar o dată după ce a remizat la debutul campaniei de calificare. Asta s-a întâmplat acum 20 de ani, la 
cu scorul de 4-2. Ultimele două runde s-au încheiat la egalitate, 1-1. Pentru România au marcat Bonca și Iosep - câte două goluri, Radu, Mușat și Matei - câte un gol.
Calificare asiguratăîn primul meci al zilei, Rusia a trecut de Olanda, cu scorul de 11-5, în timp ce der- by-ul grupei A, între Serbia și Spania, neînvinse după trei partide, se va disputa luni seară. După patru meciuri disputate în grupa A, naționala României ocupă locul trei, cu 7 puncte, obținute din două victorii, un egal și o înfrângere. Pe locul patru se află 

Jucătorii ucraineni sunt încrezători că vor învinge Steauacu Lyon. Cu Steaua trebuie să câștigăm în amândouă meciurile. Dacă vom fi la fel de în formă ca acum, suntem obligați să depășim faza grupelor”, a spus Șațkih. Campioana României, Steaua, face 
agresate nu este gravă. Polițiștii au arestat, în urma agresiunii, 29 de persoane care aveau un comportament provocator. Tinerii au fost interogați pentru a se stabili dacă ei sunt autorii agresiunii. în momentul incidentului, în același cartier sute de tineri sărbătoreau medalia de argint obținută de naționala de baschet a Greciei la Campionatul Mondial, competiție la care grecii au fost învinși în finală, cu scorul de 70-47, de Spania.

CM 1986”.
Conflicte cu polițiaZiarul Topsport a dezvăluit că suporterii bulgari au intrat în conflict cu Poliția română la graniță. „Au fost probleme cu trecerea graniței înapoi în Bulgaria, un grup de fani bulgari, foarte nervoși, spărgând geamul unei mașini de poliție”, a comentat sursa citată. Tema: Sport a vorbit despre carențele echipei Bul-

Rusia, cu 3 puncte. Marți, în ultimul meci din grupa A, România va întâlni echipa gazdă. Serbia (de la ora 21.15), dar este deja calificată în sferturile de finală ale CE de la Belgrad. Chiar și cu o înfrângere, România nu mai poate pierde locul trei, principala urmăritoare, Rusia, urmând a 

parte din grupa E a Ligii Campionilor, alături de echipele Real Madrid, Olympique Lyon și Dinamo Kiev. Steaua va debuta la Kiev, la 13 septembrie, pe stadionul Olimpic, de la ora 21.45.
Wayne Rooney vrea să devină cel mai bine' plătit jucător al clubului Manchester United.El intenționează 1 să depășească salariul lui Rio s Ferdinand, care i câștigă săptămânal 110.000 de lire sterline.

(Foto: EPA) gariei: „Adevărul este că echipa Bulgariei n-a jucat niciodată atât de prost, mai ales împotriva unui adversar nu chiar atât de înspăimântător. Echipei i-a lipsit organizarea, fundașii doar au degajat mingea, iar Stilian Petrov încerca să acopere găurile. N-am avut nici o idee de joc. Poate că Stoicikov comunică cu Dumnezeu, pentru că nu meritam acest egal”.

acumula doar 6 puncte, dacă va trece de Slovacia. în sferturile de finală ale Campionatului European de la Belgrad, echipa României va întâlni echipa clasată pe locul trei în grupa B, poziție ocupată în prezent de naționala K Germaniei, după trei meciuri y disputate, cu 6 puncte.
Inspecție UEFABucurești (MF) - O delegație UEFA și a firmei TEAM Management AG, partenerul comercial al forului european, a sosit, ieri, în România, pentru a inspecta stadionul Steaua în vederea meciurilor din grupa E a Ligii Campionilor și pentru a stabili detaliile organizatorice. Reprezentanții UEFA au avut programată ieri o ședință cu oficialii FC Steaua, azi vor inspecta stadionul, iar cel târziu miercuri vor da un răspuns vizavi de condițiile pe care le îndeplinește arena din Ghencea.
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Vând ap. 2 camere (03)

• cu garaj, zona Micro 15, șemidecoman- 
date, et 1. Reiată la telefoanele 0741/122764 
sau 0741/192043. (nr. 10/31J&2006)

• B-dul Decebal, decomandate, modificat în 3 
camere, mobilat și utilat complet, stil occidental, 
amenajări interioare deosebite, termopane, 
totul nou, telefon 0722/236147. (T)
• decomandate, etaj 3 din 4,63 mp, contorizări, 
interfon, boxă, uscătorie, parchet stejar, balcon 
închis, Deva, T. Maiorescu. Tel. 0741/210056. (T)
• decomandate, parter, vedere în 2 părți, C.T., 
îțS&tnătățiri, posibilități intrare separată, bun 
f, wtouri, Deva, zona grii, preț 95000 ron, sau 
scrflb cu casă în apropierea orașului, tel. 
217888,220211.(1)
• două apartamente în Ilia Relații tel. 
0747/276309,0744/300667, după ora 16. (T)
• toCălan, decomandate, apometre, ușă lemn, 
ST 60 mp, bun pentru privatizare, preț 410 mii. 
negociabil, tel. 0721/055313. (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, decomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, ST 54 mp, 
et. 3, zona Bălcescu, preț 930 mii. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al).
• decomandate, zona luliu Maniu, et. 2, pachet, 
balcon, st 56 mp, contorizări complete, preț 
118000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
urgent, circuit, centrală termică, balcon, st 50 
mp, et 3, preț 98000 ron, negociabil, tel. 2110780. 
(Al)
• urgent, decomandata contorizări, balcon, etaj 
intermediar, zona Mihai Eminescu, preț 90000 
ron negociabil, tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• Gojdu, ST-48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235208,0724/620.358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona Uceefor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• 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)
• kdki Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec, repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresul, circuit, et III, parchet gresie, 

kiță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON,
<*.  6745/786578. (A8)
• zona Gojdu, dec, parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră, 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/786578. (AS)
• 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 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 CrișuM, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona fiece, 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) i
• 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, blqc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 28.500 euro, neg, urgent, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Decebal - Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent, preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• luliu 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 metalica preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 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, faianță, 
parchet, balcon cu cămară baie modernă, Ai. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228.  (A5)

• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță, balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)

Cumpăr 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. 
0723/251498,232808. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• parter, etaj I sau II în Deva. Telefon 
0254/229256,0720/677035  șau 0749/670586. (T)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, apartament 2 camere, zona Decebal, 
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, 
0723/251498,232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, In vilă centrală termică 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 45000 euro negociabil, 
tel. 0747/490290. (T)
• Deva, Bulevardul Dacia, cu gaz, contorizări, 
repartitoare, termopane, preț 87000 ron, nu sunt 
agent imobiliar, tel. 228046 sau 0729/046683. (T)
• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, et. 1, 
parchet, gresie, faianță zona Piață preț 45000 
euro negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, Deva, ultracentral, etaj 2, 
pachet, 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 45000 
euro negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• zona UHaculu, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 bai, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Lido, dec., parchet, apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent, zona Ion Creangă, decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 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 Carpați, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet, 
bine întreținut, preț 148.000 ron, neg., accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• etaj 1, cu balcon, 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, boxă, 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)

• urgent, Deva, Gojdu, et. 1,100 mp, occidental, 
centrală termică termopane, ușă metalică totul 
nou, tel. 215212 (Al)
• urgent, 2 băi, balcon, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță st 102 mp, et. 2, zona 
Bălcescu, preț 52006 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, 
fără, modificări, ușă de metal nouă, sau schimb 
cu ap. 2 camere, în 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 superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață, etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• în zona BancaTransilvania, dec., et.2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230.324. (A7)
• zonă centrală ap, 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță, parchet în camere, saună, modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358. 
(A6)
• în Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268.830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg;, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• urgent, 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, 
0720/387896.0740/914688. (A5)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică sv 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, centrală termică 
termopane, curte, grădină S.T. 720 mp, zona 
Eminescu, Deva, tel. 0726/043786. (T)

• casă 3 camere, 2 holuri, bucătărie mare, 
încălzire centrală Simeria, st 90 mp, preț 
negociabil. Tel. 262519, 0722/925338. 
(4/30.08)

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

Cumpăr casă (14)

• casă modestă, în Deva sau apropiere, tel. 
, 0254/229256,0720/677035,0749/670586. (T)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)

• cabană din lemn, cu baie și fosă septică, și 
1800 mp teren, în Deva, zona Roci (prelungirea 
Vulcan). Tel. 0720/400439. m
• 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.rf>74S/77<»288. fA8)

/ând garsoniere (19)

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

• urgent, confort I, la un preț foarte 
convenabil, bi. I sg 1, et II ap. 27, in zona 
gării Deva, telefon 0745/355817 sau 
0744/268489. (nr. 11/3U&2006)
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• în Baia de Criș, 2 corpuri, 5 
camere+baie+bucătărie+anexe, preț negociabil 
la vedere, tel. 682431 sau 0722/772145. (T)
• nouă Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 budătării, garaj, 
centrală termică 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
termică canalizare, apă, gaz metan, livadă, 
350000 ron, tel. 215212. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală Deva,: 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0/24/620.358. (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, vilă 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, vilă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578. 
(A8)
• Devă P+l, 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)

• 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. 0254/71115?. (T)
• Deva, la Miorița, etaj 1, balcon închis, ST 32 mp, 
parchet, cor*orizări,  preț 80000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• dublă contorizări, termopane, ușă metalică, 
parchet laminat, gresie, faianță preț 62000 ron, 
negociabil, telefon 0740/210780. (Al)
• semidecomandată 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 85000 ron, neg., 
tel 0723/251498,232808. (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, 
0724/620.358. (A6)
• In zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă. Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• în 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 Prorpesuki, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• zona Dada, dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dacia, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz. bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 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, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• cameră baie, contorizări, zona Progresul, preț. 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• 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)

Vând terenuri (21)

• 1100 mp, strada Elena văcăresc eva, preț 
30 euro/mp, telefon 0254/226907 sau 
0742/219756.
• 2 terenuri, extravilan de 6000 și 24700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg lângă Canton. Acte în 
regulă titlu și CF, negociabil, tel. 212272 sau 
0723/732560. (T)
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Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

• 2700 mp teren intravilan, favorabil 
plantării viței de vie, preț negociabil. Deva, 
tel. 229467. (5/Î0.08)

• intravilan, 4000 mp, cu pomi fructiferi, și 
clădire mare, acces la curent, gaz, apă în 
Simeria Veche, telefon 261786, mobil 
0741/631008. (T)

• in Sântandrei, suprafață totală 2400 m, 
particular, preț negociabil Relații la telefon 
0254/236798 sau 0729/036071. (nr. 
3/044)92006)

• ofer 25 hectare cultură de porumb 
pentru sioz. Relații la teL 0745/468766 sau 
0043/262021670, seara, (nr. 5/014)92006)

• vând pădure, Bocșa Mare, 1 hector, preț 
40000000, telefon 0726/621049. (T)
• zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp/parcelă 
fs 22 m, facilități, 20.000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• pădure, suprafețe cuprinse între 1,5-20 Ha. 
Telefon 0740/210780. (Al)
• intravilan, 4^400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)
• intravilan, 24M0 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)
• intravilan, te 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)
• 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)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• urgent și avantajos, 32 mp, cu ieșire în stradă 
dotat și utilat ca internet, în Deva, preț 32000 
euro, tel. 0721/055313. (T)
• Deva, 150 mp, P+l+teren 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă, gaz, curent, 
82000 euro, tel. 215212. (Al)
• 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, seînchiriazâ 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând 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)
• vând 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)

• apartament 2 camere, zona Hotel Sarmis, et l, 
amenajat nou, bucătărie utilată nu sunt agent 
preț negociabil, tel. 217655 sau 0723/498287. (T)
• bar amenajat, vad bun, în Tâmpa. Relații la 
telefon 0254/264652. (8/04.09.2006).
• ofer spre închiriere apartament în Dorobanți, 
80 mp, parter, bl. 23, sc. B, ap. 16,10 euro/mp. 
Informații la adresa de mai sus. (T)
• primesc to gazdă 2 eleve de la țară preferabil 
ds. a ix-a, condiții foarte bune, acces la 
bucătărie, baie, TV cablu, centrală termică 
aproape de Lie. Traian, Energetic și G. Moisil, tel. 
229897 (T)
• spațiu, hală 100 mp, 3,5 m înălțime, dispune de 
facilitați, poate fi utilat comercial, producție, 
depozitare, vad bun, acces auto excelent, 
ocupabil imediat tel. 227903, după ora 19, seara. 
(T)
• zona telecabinâ, 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 Iqculnță Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• Deva, 35 mp, amenajat occidental, 300 
euro/lună vad foarte bun, telefon 215212. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• oferspreînchiriere2ap.cu2cam„zonă ultra
centrală mobilat utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)
• ofer spreînchiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă, piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• AL Patriei parter, 2 camere semidecoman
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• kifiu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobțuițl garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ALStreiuU, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, 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, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Mioriță 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/520358. (A6)

Auto românești (36)

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

Imobile chirii (29)

• 200 mp, teren Deva, Str. Cernei, nr. 10, pentru 
garaje, depozit, etc, tel. 0723/288282. (T)

• vând Dada 1300, fabricată în 1978, RCA 2007, 
bine întreținută unic proprietar, preț negociabil, 
tel. 214504. (T)
• vând Dada 1310, AF 1986, stare bună acte la zi, 
preț 2300 ron. 0723/335189. (T)
• vând Dada 1310, an fabricație 1999, de culoare 
albă tel. 230157 sau 0724/750637, preț negociabil 
68500.000 lei negociabil. (T)
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Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând frigider cu congelator, capacitate 240 I. 
stare bună preț negociabil, telefon. 0729/01785.
• vând ladă frigorifică cu 5 sertare, aproape 
nouă un aspirator AP21 românesc și o scară de 
zugrav, la preturi negociabile, tel. 232414. (T)

Altele (61) Oferte locuri de muncă (74)

• vând tractor U 650 și alte utiaje agricole, 
stare foarte bună, preț negociabil. Relații la 
tel 0745/468766 sau Oto/262021670, seara, 
(nr, 5/01M2006)

Aparate foto si telefonice 
(50)

Garaje (43)
• vând 2 telefoane mobile noi, în garanție, 
ambele cu camerăfoto-video, un Motorola V235 
la 400 ron și Nokia 3220 la 350 ron, tel. 
0727/592599,0729/955975,0743/855171. (T)

• vând 4 repartitoare de căldură cu robineți 
termostatici, foarte puțin folosite, 2 apometre de 
apă caldă cu verificare metrologică recentă la 
prețuri rezonabile, tel. 232414. (Ț)
• vând bicicletă cu 3 roți pentru copil până la 
vârsta de 4 ani. Telefon 232414. (T).
• vând un trunchi de cireș uscat, 80 m lung și 
0,75 m gros și 3 trunchiuri de 1,50 m lung și 0,35 
m gros, preț foarte avantajos, tel. 212272 sau 
0723/732560. (T)

VACAN1A

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Pierderi (62)

Mobilier și interioare (47)

• vând cereale, ovăz și grâu, in cantități 
mari, preț negociabil. Relații la tel. 
0745/468766 sau 0043/262021671^ seara, (nr. 
5/OL092006)

3FGZ®

• 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.
• vând tâmplărie lemn nouă (uși, geamuri), preț 
la vedere, tel. 0723/335189. (T)

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic, mașină de spălat Alba 
Lux, nr. 5. tel. 229467. (T)

• vând diferiți pești exotici, la preturi începând 
de la 0,50 ron/bucată. Tel. 0727/592599, 
0729/955975 sau 0743/855171. (T)
• vând mascul foxterier, 9 luni, exemplar 
superb, temperament deosebit, din părinți buni 
vânători, crescut la curte, ofer pentru montă 
mascul ciobănesc mioritic, talie foarte mare, 
diplome în expoziții, exemplar unicat, preț 
rezonabil, tel. 0720/575832. (T)
• vând vitea rasa Bălțata romjneasca, de 1 an, 
în sat Rovina, comuna Brănișca. Telefon 
0741/210057 sau 0748/558704. (T) ,

• pierdut Carnet de Asigurat pe numele Chinda
Aurica. Se declară nul. (nr. 4/04.09.2006)
• pierdut Carnet de Asigurat pe numele Crăciun 
Râul Vasile. Se declară nul. (nr. 6/04.09.2006)
• pierdut Carnet de Asigurat pe numele Văduva 
Elena Adela Se declară nul. (nr. 5/04.09.2006)
• pierdut legitimație student și bibliotecă 
carnet student Cătană Corina Ligia, eliberate de 
Universitatea Petroșani, Facultatea Mine. Se 
declară nule. (T)

Prestări servicii (72)

• femeie serioasă cu experiență mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase. Ofer și pretind seriozitate. 
Informații la telefonul 0723/851439, după ora 
16,00.
• persoană serioasă, energică între 2 vârste cu 
dragoste pentru copii, doresc să îngrijesc un 
copil preșcolar. Ofer și doresc seriozitate, nr. 
telefon 0749/416439. (T)
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Complexul Ger*mis3l*3  <fci locolitotea G«oagiu Boi, jud. Hunedoara, aflat în proces de redeschidere organizează 
selecția de oferte nemr- aMOM" vurmzasn de nraduse si servicii necesare operării în regim hotelier, alimentație publică ți bază 
de tratament wehsss p spa.
Firmele interesate sunt regate si transmită până la data de 15.09.2006 o mapă de prezentare în plic care va conține:
- prezentarea campaniei p datele pubfce/slrvclvra acționa rialului;
■ obiectul principal de octhritate;
- autorizări si abilitări (ISO, DM, 5RAC, HACCP)
- resurse proprii pentru distribuție (depozif/outoutilitare/termen)
- oferta generală de produse/specificații de ambaiaro/pref unitar
- condițiile de discount
- termenul do piață
■ suport mariteting anual/programe promovare produse
- materiale POS (undo este căzui)
■ procedura de lansare a comenzfilar, program de luau, persoană de contact
firmei» i«i»cționate vor fi contactai», se va negocia comroctui cadre de furnizare p în funcție d» data deschiderii complexului m va 
J----- - - » 1 * «A -taOWTMjvsj UTKKXXUVVU WVLIlfU.
Mapa se va depun» la biroul administrativ din hotei, la darnicei, d» kmi până vineri Intre orei»: 09.00-17.00.
Persoană de contact: Manag»r Complex - Răzvon Mares, tal. 0723/586.161.

<62270)

SC 3F Graal SRL
Des a. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. i il ap 6 
teVfax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
ELECTROZI. SCUTE. UNELTE. CUIE ELECTRICE

-papetArie .
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

Țg AM" CONSULTING

fâl.f 4m.-S.S4? ' i it
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f. raining
Evaluare 
As»tmta
Management

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

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

S.C. PARTEHER LEO1SSRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în insluntâ interesele persoanelor juridice.
(59807)

CONTABIL- ANGAJEAZĂ
CONTABILITATE PRIMARA

Restaurant
Construcții civile ai Industriale
Distribuție materiale construcții 

Comerț eiectrocasnlca

CERINȚE: 
-cunoțflnț» minime do 
contabilitate;

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

-salariu motivant

CONTABIL- ȘEF
CERINȚE:
-experiența în domeniu min.S ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motivant;
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică
Rel. la Tel.: 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59656>

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!
■ WEBMASTER

■ PROGRAMATOR WER

TEL: C254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mail offlce<8>iim.ro
Site: M0£OflLK9 Deva, Aleea Viitorului, Nr:,2 

(iângS Crucea Roșie) 
(56970)

\I 1 GE SA HI Rl PRE/’ N i A NT DE I 1-
DFR ȘTHXF-ȚI FcOXCAniTT L A\TT'N< V 
“(iile nu îsi in viitoryl în propriile mâini, nu va 
avea parte tie acesta'.
European Consulting Group - A.VV.D. -lider

, ni european in domeniul serviciilor financiare, vi 
i ine în sprijin cu:
-programe tie acumulare de capital pentru copii;
-pensii prnale facultative;
-acces kt fonduri de investiții în străinătate. «
Partenerii noștri: \I<>, GENERAI I. AI I IANZ-TIRIA( . «j 
WIENER SI AD 11S< III â
Dl \ VBd.22 Decembrie bl.4 parter I el.0749/5‘»7./,4S

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bârcea Mare, 
scoate la concurs un post de

Cerințe specifice:
• pregătirea de specialitate: studii superioare juridice de lungă durata;
■ vechimea minimă în specialitatea studiilor -5 ani sau consilier juridic definitiv;
■ cunoștințe de opera re/program a re pe calculator: Microsoft Office, Internet - nivel I (începător);
- abilități, calități și aptitudini necesare - responsabilitate, lucru de echipă, tenacitate, perseverență, adaptabilitate, spontaneitate, 

spirit de inițiativă, spirit de observație, creativitate.

Condiții de participare a candidatilor la concursul de admitere:
■ să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

• să cunoască limba română scris și vorbit;
■ să aibă capacitate deplină de exercițiu și să fie apți din punct de vedere medical și psihologic;

■ sâ fie absolvenți de studii superioare, cu diplomă de licență;
• să nu fie condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;
■ să nu fi fost eliberate din motive imputabile dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
• să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduita admise și practicate în societate;
• să nu fi fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică.

Concursul se va desfășura la Penitenciarul Minori și Tineri Craiova, începând cu data de 06 octombrie 
2006, ora 08,30 și va consta în:

• selectarea dosarelor de către comisia de concurs;
• probă operare calculator;

■ probă scrisă;

• interviu.

Anterior desfășurării concursului, la sediul Compartimentului Psihologia Personalului din codrul Penitenciarului cu Regim de 
Maximă Siguranță București - Rahova, Șoseaua Alexandriei, nr. 154, va avea loc, în baza planificării efectuate de unitate, susținerea 
testării psihologice.

Bibliografia pentru concurs cuprinde:
• Constituția României, republicata;
■ Codul de procedura civilă;

- Codul civil;
> Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

■ Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și 
completările ulterioare;

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

■ Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ;
• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 24/2004 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
■ Legea nr. 469/2004 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale;

• Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenției;
• Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
> Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările ulterioare;

■ Hotărârea Guvernului nr. 1849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor;
• Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

■ Ordonanța de urgența nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006;

- Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat.
Dosarele de candidat se vor depune la sediul unității sus-menționa te și vor conține următoarele documente: (

■ Cererea de înscriere;
• Copia actului de identitate (C.l./B.l.) - se va prezenta și, originalul;

■ Copia certificatului de naștere - se va prezenta și originalul;
- Copiile diplomelor de studii - se va prezenta și originalul;

• Documentele care atestă absolvirea unor cursuri de specialitate/perfecționare;
• Copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, vechimea în specialitate;

• Cazierul judiciar;
< Fișa medicală care va fi înmânată, în vederea completării, odată cu depunerea cererii;
• Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă;

< Declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică;
• Rezultatul testării psihologice.

Data limită de depunere a dosarelor: 26.09.2006, ora 15,00.
Taxa de participare la concurs este de 50 RON și se va achita de către candidați la data prezentării acestora pentru susținerea 

probelor de concurs.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranța Bârcea Mare, strada Sântuhalm, 

nr. 1 - Biroul Resurse Umane, zilnic, între orele 08,00 - 14,00 și pe pagina de WEB a Administrației Naționale a Penitenciarelor: 
www.anp-just.ro.

i

ofițer consilier juridic

• confecționer-ansaniblor articole din textile, 
Deva, 10 posturi, data limită 11.09., tel. 213244, 
între orele 9-16,
• confectioner-asamblor articole din textile. 
Brad, 1 post, data limită 15.09., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• confecționerasamblor articole din textile, 
Hațeg, 11 posturi, data limită 15.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecțkmer-asamblor articole din textile, 
Petroșani, 4 posturi, data limită 25.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole textile, Hune
doara. 8 posturi, data limită 30.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuite ’ 
Brad, 2 posturi, data limită 31.10., tel. 213>^ 
intre orele 9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Deva, 10 posturi, data limită 15.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 30.10., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer cablaje auto, Orăștie, 8 posturi, 
data limită 22.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• confecționer manual în metaloplastie, 
Simeria 1 post, data limită 10.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer tricotaje după comandă Hune
doara, 9 posturi, data limită 20.10., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționeri articole din piele și înlocuitori, 
Hunedoara, 8 posturi, data limită 10.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• consilier juridic, Orăștie, 1 post, data limită 
14.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• consilier juridic, Orăștie, 1 post, data limită 
25.10., tel. 213244, între orele 9-16.
• consilier/expert/inspecțor/referent/econo- 
mist Deva, 1 post, data limită 17.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• consilier/expert/inspector/referent/econo- 
mist, Petrila 1 post, data limită 17.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• contabil-sef, Hațeg, 1 post, data limită 31.10., 
tel. 213244, intre orele 9-16
• contabil, Deva, 1 post, data limită 14.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• coordonator compartiment/colectiv bancă, 
Petrila, 1 post, data limită 10.08., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• cosmetician, Deva 1 post, data limită 07.09., 
tel. 213144, între orele 9-16.
• cosmetician, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• croitor-țtantator piese încălțăminte, Brad, 1 
post, data limită 10.09., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• croitor-țtanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 3 posturi, data limită 10.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 1 post, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• cusâtor piele din piele și înlocuitori, Brad, 3 
posturi, data limită 31.10., tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusâtor piele din piese și înlocuitori. Brad, 5
posturi, data limită 30.09., tel. 213244, între orele,./ 
9-16. , J
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad,"5> 
posturi, data limită 30.09., tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.09., tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Petroșani, 
10 posturi, data limită 30.09., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• debitator-eboutor. Petrila, lpost, data limită 
29.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• director adjunct societate comercială, Hațeg,
1 post, data limită 31.10., tel. 213244, între orele 9-
16
• director adjunct societate comercială, Hațeg,
1 post, data I imită 31.10., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• director general societate comercială, Petrila,
1 post, data limită 10.09., tel. 213244, între orele 9- 
16
• director societate comercială, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10., tel. 213244, între orele 9-16.
• director tehnic, Hunedoara 1 post data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• director tehnic, Hunedoara 1 post, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• dispecer, Brad, 4 posturi, data limită30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• dispecer, Brad, 5 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• distribuitor presă, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• drutyst, Hațeg, 2 posturi, data limită 22.09., tel. 
213244, între orele 9-16,
• dulgher-restaurator, Lupeni, 1 post, data 
limită 01.10., tel. 213244, între orele 9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Hunedoara 2 
posturi, data limită 24.09., tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Deva, 1 post, 
data limită 08.09., tel. 213244, între orele 9-16.
o dulgher (exclusiv restaurator), Deva 10 
posturi, data limită 07.09., tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Deva 2 posturi, 
data limită 15.09., tel. 213244, între orele 9-16:
• dulgher (exclusiv restaurator), Hațeg, 2 
posturi, data limită 30.09., tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Hațeg, 2 
posturi, data limită 30.11., tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Hațeg, 4 
posturi, data limită 30.09., tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exduslv restaurator), Hunedoara 2 
posturi, data limită 15.09., tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exduslv restaurator), Hunedoarei,
posturi, data limită 24.09., tel. 213244, între (U/ 
9-16. w

• dulgher (exclusiv restaurator), Simeria 5 
posturi, data limită 30.09., tel. 213244, între orele 
9-16.
• electrician de întreținere reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10., tel. 213244, între orele 
9-16.,
• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10, tel. 213244, între orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 2 posturi, data limită 10.09, tei. 213244, 
între orele 9-16.
• «tactridan de întreținere, Petrila 1 post, data 
limită 29.09, tel. 213244, intre orele 9-16.
• elictfclM ecNpaiMnle electrice și ener
getice, Deva 1 post data limită 07D9, tel. 213244, 
între orele 9-16.

mailto:anazsok@smart.ro
http://www.anp-just.ro
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• electrician in construcții, Deva, 1 post, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• electrician in construcții, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.09., tel. 213244, între orele 
9-16.
• electromecanic auto, Deva, 1 post, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.

uit Deva, 1 post, data limită 15.09., tel. 
213244. intre orele 9-16.

• faianțar, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.11., tel. 
213244, între orele 9-16.
• femeie de serviciu, Deva, 1 post, data limită 
07.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• femeie de serviciu, Deva, 1 post, data limită 
11.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• femeie de serviciu, Deva, 20 posturi, data 
limită 15.09., tel. 213244,între orele 9-16.

Oferte locuri de muncă (74)

• S.C. angajează agent vânzări profil tehnic, domi
ciliul stabil în Deva, carnet conducere categoria B. 
Informații la telefon 0722/131989.

(nr. 2/04.09.2006)

S.C. cu profil producție angajează inginer, 
" maistru sau tehnician. Cerințe: domiciliul în Deva și 
carnet de conducere categoria B. Informații la 
telefon: 0722/223189.

(nr. 2/04.09.2006)

• 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.

(13/29.08)

• Școala „Andrei Șaguna” Deva, organizează în 
data de 14 septembrie 2006, concurs pentru 
ocuparea postului de îngrijitor (femei). Informații la 
telefon 227434.

(nr. 5/04.09.2006)

• Societate comercială importatoare produse de 
tutun caută reprezentant zonal pentru județul Hune
doara cu domiciliul stabil în Deva. CV-urile la fax nr. 
0259/447152.

(1/30.08)

• Societate comercială angajează facturistă - 
vânzătoare în magazin (minim 1 an experiență). 
Salariu atractiv, conuri, transport. Informații: 
0254/210923 sau 0744/620427, fax: 0254/210924.

, (4547181/04.09.06)

PENTRU TINE

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 Hune
doara, 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)

C.A.S. Hunedoara anunță asigurații câ 
fondurile alocate pentru medicamente compensate 

și gratuite pe luna septembrie sunt suficiente.
Valoarea acestora este de 32.693.060.000 Rol, 

deci, mai mare decât în luna august.
(62268)

• femeie de serviciu, Orăștie. 1 post, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• fierar-betonist, Deva, 1 post, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.
■ fierar-betonist, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• florar-decorator, Deva, 2 posturi, data limită 
21.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• fochist pentru cazane de abur și de apă 
fierbinte, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
10.10., tel. 213244, între orele 9-16.

• inginer automatist. Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• inginer constanții instalații, Deva, 1 post, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• inginer geolog, Brad, 2 posturi, data limită 
31.10., tel. 213244, între orele 9-16.
• inginer industrie alimentară, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10., tel. 213244, între orele 9-16.
• inginer instalații pentru construcții, Orăștie, 2 
posturi, data limită 30.09., tel. 213244, între orele 
9-16.

Altele (61)

• Toți beneficiarii de pădure din satul Bârsău, sunt 
invitați în ziua de miercuri - 06.09.2006 pentru a lua 
pădurea în primire. întâlnirea la ora 10 la intersecția 
Drum Nojag cu Drum Certeju de Sus.

(nr. 6/04.09.2006)

Oferte locuri de muncă (74)

• Producător tricotaje angajăm: croitoreasă 
pentru atelier Simeria. Condiții: experiență în 
domeniu. Informații la telefon 0723/687218

(nr. 10/04492006)

• Producător tricotaje angajăm: agent de vânzări. 
Condiții: experiență în vânzări, permis conducere 
cat. B, disponibilitate pentru deplasări în țară 3-4 
zile/săptămână. Informații la telefon 0723/687218.

(nr. 10/04.09.06)

• gaterlst la tăiat bușteni, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar da depozit, Deva, 1 post, data limită 
16.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar de depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
03.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
25.09., tel. 213244, între orele 9-16,
• gestionar depozit, Hațeg, 2 posturi, data limită 
31.10., tel. 213244, între orele 9-16.
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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;

• Inginer mecanic, Deva, 1 post, data limită 
18.09., tel. 213244, între orele 9-16.
o Inginer mecanic, Deva, 1 post, data limită 
30.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• Inginer producție, Petrila, 1 post, data limită 
10.09, tel. 213244, intre orele 9-16.
• Inspector (referent) resurse umane, Hațeg, 1 
post, data limită 31.10, tel 213244, între orele 9- 
16.
• Inspector (referent) resurse umane, Petrila, 1 
post, data limită 10.09, tel. 213144, între orele 9- 
16.

2, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ: sef restaurant, gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de
ospătari, barmarTbucătar șef, bucătar, ajutor de bucătar, personal curățenie, șef eveni
mente; J

3, DEPARTAMENT TEHNIC: electrician, instalator;
4. DEPARTAMENT ECONOMICO-FINANCIAR: contabil gestiune, casier.
Ș^.Asistent .Manager (Secretară);
6. Medic BFT și recuperare, kinetoterapeut, maseuri, băieși;
7. SEF DEPARTAMENT MARKETING,
Condiții generale: calificare conform postului, experiență, cazier fără antecedente 

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

la standarde internaționale.
fficE^bere6 scr'soarea *ntent’e se vor Prin fax 0265-328721 sau e-mail:

Data limită de trimitere a CV-urilor - 11.09.2006.
Persoană de contact șef serviciu resurse umane BANIASMARINELA -la tel. 0365-808811.

(61280)

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. APA 
PROD S.A. Deva, ing. Victor Arion, Director General, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință extraordinară în data de 18.09.2006, la ora 10, la sediul unității din Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cu următoarea ordine de zi:- Prezentarea activității desfășurate de S.C. APA PROD S.A. Deva în perioada 01.01.2006 - 31.07.2006- Informare privind stadiul realizării Proiectului de reorganizare a societății- Diverseîn cazul în care ședința nu este statutară se reprogramează pentru data de 19.09.2006, la ora 12, la sediul societății.

(62244) ’

• inspector taxe și impozite, Orăștie, 1 post, 
data limită 25.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• instalator apă, canal, Deva, 1 post, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06.2007, tel. 213144, între orele 9-16.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită31.10, tel. 213244, între orele 9-16.
• instalator încălzire centrală și gaze, Deva, 1 
post, data limită 25.09., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• instructor (monitor) schi/călărie/golf /tenis/ 
înot Lupeni, 1 post, data limită 31.10., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• îngrijitor animale, Deva, 1 post, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor animale, Deva, 1 post, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Brad, 2 posturi, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor clădiri. Brad, 7 posturi, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• ingrijttor clădiri, Hațeg, 4 posturi, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• jurisconsult, Hațeg, 1 post, data limită 31.10., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• laborant chimist, Hațeg, 2 posturi, data limită 
31.10., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universal, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
10.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale. Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10, tel. 
213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.
•lăcătuș mecanic. Brad, 5 posturi, data limită 
01.10., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 1 post, data limită 
18.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 6 posturi, data limită 
29.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 24.09,, tel. 213244. între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Orăștie, 2 posturi, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Simeria, 10 posturi, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș montator, Petrila, 1 post, data limită 
10.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
15.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 25.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 01.10, tel. 213244, între orele 9-16.

I • lucrător comercial, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 25.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Simeria, 1 post, data limită 
11.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător pensiune turistică, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 18.09., tel. 213244, între orele 9-16.

' • macaragiu, Brad, 1 post; data limită 01.10, tel. 
213244, între orele 9-16.
• macaragiu, Hațeg, 3 posturi, data limită 29.09, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10, 
tel. 213244, între orele 9-16.
■ maistru construcții civile, industriale și 
agricol, Deva, 1 post, data limită 25.09, tel. 213244, 
între orele 9-16,
• maistru industria alimentară, Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10, tel. 213244, între orele 9-16.
• maistru industria materialelor de construcții, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 10.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
• maistru mecanic auto, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulata mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 30.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulata mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulata mărfuri, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulata mărfuri, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulata mărfuri, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru tenasamente (ifro- 
nist). Deva, 1 post, data limită 15.09, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente (Ifro- 
nist), Orăștie, 1 post, data limită 15.09, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• mașinist pt. prefabricate din beton și beton 
armat, Hunedoara, 1 post, data limită 15.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
• mecanic agricol, Hațeg, 1 post data limită 
29.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Deva, 2 posturi, data limită 
07.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Deva, 2 posturi, data limită 
15.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
24.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită 
31.12, tel. 213244, între orele 9-16.
• medic stomatolog, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.10, tel. 213244, între orele 9-16.
• medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită 
31.10, tel. 213244, între orele 9-16.
• montator subansamble, Hunedoara, 49 
posturi, data limită 30.09, tel. 213244, între orele 
9-16.
• munc. necal. la amb. prod, sub formă de praf 
și gran, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.09, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• munc. necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță, Brad, 2 posturi, data limită 31.10, tel. 
213244, între orele 9-16.

Tel. 0257-216 520, 0744-791 761;
Fax: 0257-216 521

E-mail: expo3@ccia-arad.ro; 
E-mail: integrare@ccia-arad.ro

www.expoarad.ro
09190) www.agromalim.ro
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• Călătorie scumpă. Orient Express - trenul de lux pus în circulație pentru prima dată în 1883 - a ajuns în Gara de Nord din București, ieri, la ora 13.30, în penultima stație din itinerarul Paris-Istanbul. Un bilet pentru tot traseul a costat 6.000 de euro de persoană.
• Dispăruți. Patru persoane au fost date dispărute după trecerea ciclonului John înnord-vestu Mexicului, unde au fost înregistrate inundații puternice.

Coșarii Duminică a avut loc, în St. Maria j Maggiore (Italia), a 25-a întâlnire i internațională a coșarilor, la care au fost I prezenți 1.000 de reprezentanți din 15 țări, i (Foto: EPA) t

Filmul unei lumi pe sfârșite

Jolie și Anis
ton, revoltate

Los Angeles (MF) - Sculptorul Daniel Edwards, care a creat mai multe statuete controversate cu Britney Spears, a anunțat că va realiza sculpturi cu Brad Pitt, Angelina Jolie și Jennifer Aniston, ofensând astfel două dintre cele mai faimoase femei de la Hollywood. Următorul proiect pe care Edwards intenționează să îl realizeze este o sculptură din bronz a lui Brad Pitt alături de Angelina Jolie dar și de Jennifer Aniston, Jolie și Aniston sunt amândouă mai mult decât nemulțumite de inițiativa artistului și intenționează să ia toate măsurile necesare pentru a l împiedica pe acesta să-și expună lucrarea.

| Licitație
banda (MF) - Scaunul 
și biroul lui Hitler din 
apartamentul pe care 
acesta îl avea la Mun-, 

; chen, în 1930, vor fi 
vândute în cadrul unei 
licitații, estimândirse 
că ar putea fi adjude
cate în schimbul sumei 
de un milion de dolari. 
Piesele din stejar au 
fost achiziționate de 
un colecționar ameri- 

j can anonim, după ce 
i au fost vândute de 

guvernul Statelor UnF 
: te, a dedarat dealerul 
: britanic Mina Katșado- 

rian. Cele două 
obiecte de mobilier se 
aflau în apartamentul 
lui Hitler în momentul 

i în care acesta a sem
nat, înainte de 

ț declanșarea celui de-al 
doilea război mondial, 
dedarația comună cu 
Neville Chamberlain în 

j 1938.

Puiul de leopard este un mascul în i vârstă de numai patru zile care, împreună j cu mama lui, va crește în parcul Mahanan- l da Wild Life Sanctuary, India. (Foto: epaj

Codul spionilor, descifrat
Londra (MF) - Spionii germani ascundeau mesaje secrete în modelele desenate ’■ de pe hainele pe care le purtau, aceasta , fiind una dintre cele mai sofisticate metode utilizate pentru a trece de cenzorii aliați : în al doilea război mondial, potrivit unor I dosare secrete britanice. Dosarele britanice relevă ingeniozitatea spionilor. Aceștia transmiteau note prin poștă folosind cerneală invizibilă, semne în relief pe hârtie. Codurile erau ascunse pe foi muzicale, în descrieri de mutări de șah și în simboluri folosite în scrisul de mână. Cărțile poștale erau desfăcute în două și la mijloc erau strecurate informații scrise pe hârtie foarte subțire și apoi lipite la loc. Agenții foloseau alfabete și mesaje secrete care puteau fi citite numai prin citirea primei litere a anumitor cuvinte.

■ Regizorul mexican 
Alfonso Cuaron și-a 
prezentat filmul „Chil
dren of Men" la Veneția.

Veneția (MF) - Regizorul mexican Alfonso Cuaron a lăsat în urmă aventurile lui Harry Potter cu noul său film, „Children of Men”, care prezintă povestea sumbră a unei lumi pe sfârșite, în care oamenii nu mai pot avea copii. Acțiunea filmului, care concurează pentru Leul de Aur la Mostra de la Veneția, se petrece în 2007, într-o Londră ca o fortăreață, asediată de imigranți ilegali, militanți islamici și grupuri de cult care plănuiesc să organizeze revolte. Filmul prezintă o lume în flăcări, cu soldați înarmați care apără Londra,

Miss World 2006
Varșovia (MF) - Regine ale frumuseții din 105 state au participat, duminică seara, la Varșovia, la ceremonia oficială de lansare a concursului Miss World 2006, a cărui finală urmează să aibă loc la 30 septembrie în capitala poloneză. Tinerele concurente se vor întrece pentru a prelua coroana Miss World de la cea care a obținut titlul în 2005, islandeza Unnur Birna Vilh- jalmsdottir, o studentă în vârstă de 21 de ani.
Steve Irwin, ucis de un pește
■ Celebrul „vânător de 
crocodili" Steve Irwin a 
murit străpuns de țepii 
unui pește marin.

Sydney (MF) - Surse guvernamentale din statul Queensland, citate de filiala australiană a agenției Associated Press, au declarat că Steve
W...... ..........E o mare pierdere 
pentru Australia.4 adus bucurie și 
distracție și emo
ție pentru mili
oane de oameni.

John HowardIrwin (44 ani), realizatorul documentarului televizat „The Crocodile Hunter” („Vânătorul de crocodili”), a fost ucis de o pisică de mare - un pește oceanic cu țepi osoși, foarte ascuțiți, care i-au străpuns pieptul. Irwin realiza un documentar subacvatic în Portul Douglas.
A crescut cu crocodiliiSteve Irwin s-a născut la 22 februarie 1962 în orașul australian Melbourne și s-a mutat în statul Queensland, unde părinții lui administrau

Alfonso Cuaron (Foto: EPA)cu refugiați deportați și în care ultimul copil s-a născut în urmă cu 19 ani.în pofida violențelor și disperării, un fost activist (interpretat de Clive Owen) este de acord să ajute la transportarea unei femei africane însărcinate într-un loc sigur aflat în largul mării. Nașterea copilului ar putea contribui la salvarea lumii de la dispariție. Filmul oferă o viziune întunecată asupra unui viitor nu foarte îndepărtat.
Jagger vrea frigider

Londra (MF) - Mick Jagger a solicitat un frigider special în camera sa de hotel pentru a-și putea depozita acolo înghețata preferată. Cântărețul se află în Marea Britanie pentru a concerta împreună cu colegii săi de la Rolling Stones în cadrul turneului mondial „A Bigger Bang”.După ce s-a cazat la hotel, Jagger a cerut să-i fie adus în cameră un frigider imens plin dl înghețată. Se pare că solistul rock folosește înghețata pentru a-și răci corzile vocale după ce cântă. Recent, au apărut în presă informații potrivit cărora Jagger ar avea la dispoziție, în culise, o butelie cu oxigen care să îl ajute să își păstreze energia. Purtătorul de cuvânt a infirmat.

Terri, Steve Irwin și broasca țestoasă Harriet (Foto: epa)un mic parc zoologic. A crescut înconjurat de crocodili, prinzându-i și îndepărtându-i de zonele populate. Irwin a preluat parcul în 1991 și l-a denumit „Australia Zoo”.El și-a întâlnit soția de origine americană, Terri, la

Hrănind crocodilul (Foto: epa)

grădina zoo și filmările din luna lor de miere, pe care au petrecut-o prinzând crocodili, au stat la baza primului documentar al seriei „Crocodile Hunter”. Emisiunea a avut o audiență internațională de 200 de milioane de persoane, egală cu de zece ori populația Australiei.Irwin a filmat 46 de documentare care au fost difuzate de postul TV Animal Planet, precum și peste 20 de episoade din „The Crocodile Hunter Diaries”. în 2001, el a apărut alături de Eddie Murphy în filmul „Dr Dolittle 2”.Irwin a fost înconjurat și de controverse. în 2004, el a fost condamnat pentru că a

hrănit un crocodil de la grădina zoo în timp ce o avea în brațe pe fiica sa în vârstă de doar o lună. A mai fost criticat pentru că a deranjat balenele, focile și pinguinii în timp ce filma în Antarctica.Printre altele, Steve Irwin a fost unul dintre oaspeții unui grătar organizat în 2003 de premierul ausralian John Howard în cinstea președintelui american George W. Bush, aflat în vizită la Canberra.
întâlniri mortaleîn iunie 2006, o broască țestoasă pe nume Harriet a murit în grădina lui Irwin. Țestoasa gigant de Galapagos a aparținut, după toate probabilitățile, colecției lui Charles Darwin. Irwin, care a prins primul crocodil la vârsta de nouă ani, a avut mai multe întâlniri aproape mortale cu animale periculoase dar spunea adesea că nu a fost mușcat de vreun șarpe veninos sau de vreun crocodil.

Steve și Bindi (Foto: epa)


