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Vremea va fi însorită, cerul va fi mai 
mult senin. Vântul va sufla slab. Pensionari jetuiți la Brad

Prima zi de școală fără profi
Deva (S.B;) - Membrii Federației Sindi

catelor din învățământ „Spiru Haret” din 
Hunedoara au luat decizia boicotării anului 

școlar 2006-2007. „La nivelul 
județului Hunedoara s-a luat 
decizia ca în prima zi de 
școală nici un profesor să nu 
se prezinte la deschiderea 
festivă a cursurilor. încer
căm să-i avertizăm pe elevi 
prin mass-media și prin 
afișare la unitățile școlare că

în prima zi profesorii nu se vor prezenta. 
Ceea ce s-a încercat ieri, la Guvern, nu a fost 
decât o pierdere de timp! Să meargă oamenii 
politici în școli și să explice elevilor de ce 
nu sunt prezenti profesorii”, a precizat li
derul de sindicat al dascălilor hunedoreni, 
Paul Rusu. în aceeași zi, la București va avea 
loc un miting al profesorilor, iar în județe se 
vor derula proteste. /p,3

Paul Rusu

■ în timp ce Legiui
torul ridică din umeri, 
sute de pensionari au 
fost „jefuiți".

Brad (T.S.) - Aproape 70 de 
pensionari din Brad încearcă 
de mai bine de un an să-și

recupereze banii depuși la 
Cooperativa de Credit Con
cordia din Brad. Suma pe care 
aceștia au depus-o în perioada 
2000-2004 se ridică la 3,5 mili
arde de lei vechi. Bani pe care 
astăzi nu și-i mai pot recupera 
pentru că societatea a intrat 
în faliment. Cât despre ceea ce

s-a întâmplat cu banii, toată 
conducerea societății se spală 
pe mâni. Nimeni nu știe ni
mic și aruncă vina pe niște 
credite neperformante. Nici 
cei care trebuie să verifice le
galitatea acestor credite nu au 
un răspuns concret. în adresa 
trimisă de Parchetul de pe

lângă Tribunalul Hunedoara li 
se aduce la cunoștință debito
rilor că președintele Coopera
ției, Grad Gabriel Marius, nu 
răspunde penal pentru fapta 
sa. între timp, cei 70 de pen
sionari din Brad au făcut pe
tiții la Ministerul Justiției, Ia 
Președinție și la DNA. /p.3

Bani pentru sinistrați
Geoagiu (I.J.) - La ultima ședință de Con

siliu Local, un număr de șase familii rămase 
fără adăpost după ce inundațiile le-au dis
trus casele din Cartierul Muzicanților din 
Geoagiu, au primit fiecare un ajutor de 300 
de lei. Suma este simbolică însă oamenii 
speră un ajutor din partea vecinilor pentru 
că în acest moment dorm sub cerul liber.

Dacă știi, scrie-ne!
Deva (C.L.) - Ai trecut printr-o întâmplare 

deosebită? Ai vreun hobby sau deții vreun 
record aparte? Ai fost protagonistul unei 

povești deosebite cu happy-end, 
CM8» sau din contră un episod dra

matic ți-a marcat întreaga 
viată? Se întâmplă ceva deosebit pe strada 
ta? Scrie-ne pe adresa redacției, Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), 
sau trimite-ne un mail pe adresa 
adrian.salagean@informmedia.ro.

Medici mustrați de Colegiu
■ Trei medici hunedo
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reni au fost mustrați de 
Comisia de Disciplină a 
Colegiului Medicilor.

Deva (I.J.) - Din cele câte
va zeci de medici care au 
intrat în vizorul Comisiei de 
Disciplină a Colegiului Medi
cilor Hunedoara doar trei s-au

ales cu sancțiuni. Majoritatea 
au rămas însă cu avertizări 
verbale după ce CJAS Hune
doara i-a reclamat pentru un 
număr prea mare de concedii 
medicale acordate. O comisie 
a Casei de Sănătate și a 
Colegiului Medicilor a început 
o anchetă în acest sens. 
“Chiar dacă s-au vehiculat 
povești potrivit cărora mult

mai mulți medici au fost 
sancționați pentru acordarea 
de concedii medicale, în reali
tate doar trei au fost mustrați. 
Motivul sancțiunii lor a con
stat în deficiențe la comple
tarea rubricaturii de concedii 
medicale”, declară dr. Mihu, 
președintele Comisiei de Dis
ciplină a Colegiului Județean 
al Medicilor Hunedoara.

Permise de lucru
Deva (LJ.) - Cei intere

sați pentru un loc de 
muncă în străinătate pot 
să se înscrie pentru pre- 
selecție de locuri de 
muncă în Germania și 
Irlanda. Oferta este pen
tru locuri de muncă pe 
o perioadă de 9 luni cu 
contract, /p.5

Subvenții pentru motorină

CNH Petroșani

SNC Ploiești

Minvest Deva

Concedieri
Aproximativ 10.400 de salariați din 18 societăți 
subordonate Ministerului Economiei și Comerțului 
(MEC) vor fi concediațî în acest an, cele mai multe 
'■ț»turi urmând sâ fie reduse în unitățile miniere.

■ Producătorii agricoli 
primesc sprijin financiar 
de un leu/litru pentru 
combustibili.

Deva (C.P.) - Subvențiile se 
acordă pentru achiziționarea 
de motorină și/sau biodiesel 
în vederea executării lucră
rilor mecanizate de înființare 
a culturilor care se însămân
țează în toamna anului. Pro
ducătorii agricoli vor putea 
achiziționa motorina achitând 
un preț cu un leu/litru mai 
mic decât cel afișat. Ca și în 
primăvară, acordarea spriji

nului financiar se face pe bază 
de adeverințe, eliberate de 
Direcția pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală. Data limită 
de livrare a motorinei către 
beneficiari este 15 noiembrie. 
Pentru a beneficia de acest 
sprijin, producătorii agricoli 
trebuie să depună la primăria 
de pe raza căreia se află 
terenul agricol o cerere veri
ficată de reprezentantul Agen
ției de Plăți și Intervenție pen
tru Agricultură Hunedoara și 
de șeful centrului agricol 
comunal. Cererile aprobate de 
primar se depun la DADR 
Hunedoara.

Nu ne place! Strada împăratul Traian din Deva tinde i 
să devină o groapă de gunoi. Și asta după ce, lângă | 
gardul spitalului au fost depozitate grămezi de gunoi.

(Foto: Traian Mânu) [
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• Suspecți arestați. Autoritățile daneze au 
arestat nouă persoane bănuite că pregăteau 
acte teroriste. Cei nouă au fost arestați la 
Odense, în cursul nopții de luni spre marți, 
în conformitate cu legislația antiteroristă 
adoptată după atentatele din 11 septembrie 
2001 din SUA.

Aderare în condiții stricte

Acuză presiuni
< București (MF) - De
putatul loan Ghișe a de
clarat, ieri, că președin
tele Camerei Deputați- 
lor, Bogdan Olteanu, a 
făcut presiuni asupra sa 
pentru a-și da demisia 
din PNL și a reclamat 
„Jihadul liberal” al ex
cluderilor din partid. 
Ghișe a declarat că Bog
dan Olteanu a făcut pre
siuni asupra sa ca să-și 
dea demisia din PNL. 
„Mi-a cerut să-mi dau 
demisia, ca să iasă par
tidul cu fața curată. 
I-am spus: «Nu mi-o dau 
mă, dă-ți-o tu!»”, a spus 
Ghișe. El a susținut că 
„in clipa de față, dialo
gul în PNL este fractu
rat”. „Jihadul liberal 
continuă”, a opinat Ghi
șe, care a criticat deci
zia conducerii PNL de 
excludere a sa din par
tid, dar și unele decizii 
ale liberalilor luate de-a 
lungul vremii, printre 
care cea referitoare la 
retragerea trupelor 
românești din Irak.

Hassan Nasrallah
(Foto: EPA)

Nu știe 
unde 
se află

■ Financial Times: Ade
rarea la UE se va face în 
condiții stricte pentru 
România și Bulgaria.

Bruxelles (MF) ■ Bulgaria și 
România urmează să primeas
că aprobarea pentru aderarea 
la UE la 1 ianuarie, în cele 
mai stricte condiții aplicate 
noilor membri, iar Bulgaria 
va face obiectul celei mai 
stricte monitorizări, afirmă 
Financial Times.

Financial Times adaugă că 
Olli Rehn, comisarul euro
pean pentru Extindere, și Jo
se Manuel Barroso, președin
tele Comisiei Europene, par 
să fi respins ideea amânării 
până în 2008 a aderării Bul

gariei sau României, pe motiv 
că aceasta i-ar descuraja pe 
reformatori.

„Credem că modalitatea cea 
mai bună de a ne atinge 0- 
biectivul este să colaborăm cu 
ei, cu amenințarea acestor 
măsuri. Este o cale mai bună 
de a obține rezultate decât a- 
mânarea până în 2008”, a de
clarat un oficial din Comisia 
Europeană.
Bulgaria, monitorizată

Bulgaria va fi monitorizată 
îndeaproape, riscând chiar 
posibile sancțiuni juridice și 
financiare, în cazul în care nu 
dă dovadă de seriozitate în 
lupta împotriva criminalității 
organizate și a corupției la ni
vel înalt, comentează ziarul.

Comisarul european pentru Ex
tindere, OIH Rehn (Foto: EPA)

Rehn și Barroso urmau să 
îi transmită ieri un avertis-

ment ferm premierului bul
gar, Serghei Stanișev, privind 
monitorizarea fără pr - tnt‘ 
a țării sale în lunile următoa 
re.

Serghei Stanișev va fi aver
tizat, la Strasbourg, că țara gr 
riscă activarea clauzelor 
salvgardare, în funcție de re
zultatele monitorizării. / 1

Dacă Bulgaria nu reușește*' 
să combată criminalitatea 
gravă și corupția, poate fi ex
clusă din sistemele de coope
rare judiciară europene, iar 
sentințele justiției bulgare ar 
putea să nu fie recunoscute 
de Uniune.

Rehn urmează să prezinte' 
raportul formal privind Mh- 
gresele României și Bulgari
ei la 26 septembrie. •! »

Premierul Tăriceanu în Finlanda

loan Ghișe (Foto: fan)

Beirut (MF) - Liderul 
Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, care se as
cunde de mai multe 
săptămâni, a decla
rat, în cursul unei în
tâlniri cu doi ziariști 
libanezi, că nici el nu 
știe unde se află. „Ca 
și voi, am urcat și co
borât de zeci de ori 
și nu știu unde mă 
aflu de fapt acum", 
le-a declarat el repor
terilor de la cotidia
nul libanez As-Safir, 
care a publicat ieri 
primul interviu din 
presa scrisă acordat 
de Nasrallah după în
cetarea confruntărilor 
dintre Israel și mili
tant Hezbollah. Cei 
toi ziariști au relatat 

că întâlnirea s-a des
fășurat într-un apar
tament modest dar 
au declarat că nu 
pot preciza în ce car
tier sau la ce etaj se 
află acesta.

■ Premierul finlandez 
Matti Van Hanen este 
încrezător că România 
va adera la UE în 2007.

Helsinki (MF) - Premierul 
finlandez Matti Van Hanen a 
apreciat ieri, după o întâlnire 
cu premierul Călin Popescu-

Tăriceanu, aflat în vizită la 
Helsinki, că Roinânia va ade
ra la Uniunea Europeană în 
2007, menționând însă că 
autoritățile de la București 
trebuie să continue reformele. 

Șeful guvernului finlandez 
a precizat că România a făcut 
progrese importante, dar 
acestea trebuie să continue

Atac cu bombă în Turcia
Istanbul (MF) - O bombă artizanală a ex

plodat, ieri, în apropiere de sediul din Izmir 
al Partidului turc al Dreptății și Dezvoltării 
(AKP), însă deflagrația nu s-a soldat cu vic
time, a relatat agenția Anatolia.

Dispozitivul exploziv fusese amplasat în
tr-un coș de gunoi. Atacul de ieri este ulti
mul dlntr-o serie de explozii produse în 
ultimele săptămâni în Turcia și revendica
te de rebelii separatiști kurzi.

Premierul Călin Popescu-Tăriceanu (Foto: epa)

până când actualul stat can
didat va ajunge la același niv
el cu țările membre.
Dată certă

El a apreciat că raportul de 
monitorizare pe care Comisia 
Europeană îl va prezenta pe 
26 septembrie va fi unul pozi
tiv și va stabili data de 1 ia
nuarie 2007 ca termen cert de 
aderare a României la Uni
unea Europeană.

Premierul român s-a arătat 
la fel de optimist în ceea ce 
privește data aderării și și-a 
exprimat convingerea că do
cumentul Comisiei Europene, 
chiar dacă nu va fi unul 100% 
pozitiv, va reflecta în mod 
obiectiv eforturile și progre
sele făcute de România în eli
minarea decalajelor care o 
despart de țările UE.

Premierii au discutat și de
spre relațiile bilaterale româ- 
no-finlandeze.
Libera circulație

Tăriceanu a afirmat că 
principiul circulației libere a 
forței de muncă în interiorul 
UE trebuie respectat așa cum 
a fost stabilit și de aceea i-a 
spus premierului Matti Van 
Hanen că apreciază decizia 
luată de țara sa în acest sens.

Van Hanen a afirmat că ho
tărârea de a liberaliza piața 
forței de muncă pentru mun
citorii români nu a fost una 
dificilă pentru că nu se aș
teaptă la un aflux important 
de muncitori români după 
aderare.

Felipe Calderon (Foto: epa;

Oficial, președinta
Ciudad de Mexico (MfF- 

Un tribunal electoral urma 
să-l numească, ieri, pe conser
vatorul Felipe Calderon în 
postul de președinte al Mexi
cului, punând capăt unei cri
ze marcate de lupte juridice, 
dar nu și protestelor forțelor 
de stânga, care susțin că aces
ta a fraudat votul din iulie.

Candidatul de stânga, An
dres Manuel Lopez Obrador, 
acuză fraudarea- alegerilor de 
la 2 iulie și promite că va con
tinua lupta prin demonstrații, 
chiar dacă cei șapte judecă
tori ai tribunalului electoral 
au respins aceste acuzații săp
tămâna trecută.

Comisia urma să se întru
nească din nou ieri pentru a 
confirma victoria lui Calde
ron.

viciile libaneze de informații a fost rănit 
grav și patru dintre însoțitorii săi au fost 
uciși, ieri, în urma exploziei unei bombe in 
apropierea mașinii lor, lângă orașul Sidon, 
din sudul Libanului. (Foto: epa)

Ample mitinguri în SUA
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Phoenix (MF) - Susținătorii 
și opozanții liberalizării legis
lației americane privind imi
grația s-au înfruntat luni, în
tr-un miting desfășurat la 
Phoenix și menit să exercite 
presiuni asupra Congresului 
SUA, pentru depășirea impa
sului in care se află procesul 
de reformă a acestui pachet 
de legi.

Aproximativ o mie de susți
nători ai unui proiect de lege 
inițiat de Senat, care oferă 
imigranților ilegali posibilita
tea de a dobândi cetățenia a- 
mericană, s-au reunit în fața 
clădirii Capitoliului din cen
trul orașului Phoenix, scan
dând: „Noi suntem America” 
și fluturând drapelul național.

Aceștia au fost întâmpinați 
de mii de protestatari furioși 
care resping inițiativa legisla
tivă a senatorilor și care agi

tau pancarte cu mesajul „O- 
priți invazia străinilor crimi
nali” și „Securizați frontiere
le”. Ei' au întrerupt discursu
rile susținătorilor procesului 
de liberalizare a legislației 
privind imigrația.

Proiectul de reformă a legi
lor imigrației s-a dovedit con
troversat, el având susținători 
și oponenți atât în rândul opi
niei publice, cât și în Congre
sul american. Senatul a apro
bat o măsură care înăsprește 
securitatea la frontieră, dar 
care oferă șansa de obținere 
a cetățeniei pentru o mare 
parte dintre imigranții ilegali 
din SUA, estimați între 11 și 
12 milioane, demers susținut 
și de președintele George W. 
Bush. Un alt proiect de lege 
inițiat de Camera Reprezen
tanților se concentra doar pe 
securizarea frontierelor.

Rodica Stănoiu la CNSAS
București (MF) - Senato

rul PSD Rodica Stănoiu a 
declarat, ieri, după aproape 
trei ore de audieri la 
CNSAS, că are dosar de ur
mărit, iar în privința vreu
nui dosar de rețea a dat de 

i înțeles că acesta nu există.
La ieșirea de la CNSAS, 

senatorul PSD avea niște 
foi în mână despre Care a mentari ale căror dosare ar 
spus că reprezintă „viața 
sa”. „Plagiez președintele: 
Dați-mi dosarul meu de re
țea, dacă îl găsiți!”, a spus 
Stănoiu, la ieșirea de la 
audiere.

Stănoiu a fost ajutată de 
șofer să-și facă loc prin 
mulțimea de fotoreporteri 
și cameramani, refuzând să 
facă vreo declarație despre 
posibile nume conspirative,

note informative sau alte : 
detalii ale presupusei cola
borări a sa cu Securitatea.

Numele Rodicăi Stănoiu 
a apărut, la începutul lunii 
august, între cele ale politi
cienilor care ar fi colabo
rat cu Securitatea.

Cotidianul Gândul a pu
blicat numele a 29 de parla-

fi fost predate de'SRI către 
CNSAS. Potrivit .cotidianu
lui citat, care '.rivoca surse 
din Colegiu, pe masa de lu
cru a CNSAS se afla și do- "* 
sarul de rețea al Rodicăi 
Stănoiu, senator PSD 
fost ministru al Justiției. 
Acest dosar ar fi venit la 
CNSAS înaintea loțului ele 
29 și ar fi fost în LUcru de 
câteva săptămâni. /' y\
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• Cofecțfonari, Hobby - Clubul din Deva va 
deschide, sâmbătă, 9 septembrie, la Casa de 
Cultură, „Târgul de toamnă al colecționa
rilor". Manifestarea se va derula între orele 
7.00 și 14.00 și va reuni colecționari din 
întreaga țară și din străinătate care vor 
prezenta obiecte de colecție de mare diversi
tate. (S.B.)

Jefuiți cu acte
A

în regulă

Asigurare obligatorie. începând cu 1 
■ianuarie 2007 proprietarii de apartamente 
vor fi obligați să plătească o asigurare pe 
imobil. Valoarea acestei asigurări este cu
prinsă între 20 și 40 de euro. în acest sens, 
până la data de 30 octombrie, administrațiile 
locale vor trimite unei instituții nou înființate 
situația cu proprietarii de imobile. (T.S.)

Furt de fier 
vechi la 
Hunedoara

Hunedoara (M.T.) - 
Un număr de cinci per
soane au fost prinse de 
jandarmii hunedoreni 
după ce au furat apro
ximativ două tone de 
fier vechi din zona plat
formei siderurgice din 
municipiul Hunedoara. 
Petru M., de 37 de ani, 
Costică A., de 33 de ani, 
Ștefan B., de 57 de ani, 
Geani B., de 38 de ani, 
Augustin K., de 30 de 
ani, și Ludovic M., de 43 
de ani, toți din Hune
doara, s-au ales cu 
dosare de cercetare, 
care ulterior au fost 
înaintate Parchetului de 
pe lângă Judecătoria 
Municipiului Hunedoa
ra, pentru cercetări. în 
timpul executării misi
unilor specifice, jan
darmii hunedoreni au 
aplicat nu mai puțin de 
30 de amenzi contra
venționale în valoare 
totală de 14.300 lei noi”, 
declară sublocotenent 
Nicolae Răducu, purtă
tor de cuvânt al Inspec
toratului Județean de 
Jandarmi Hunedoara.

Biserica din Ghelari
(Foto: CL)

■ Lichidatorul Concor
dia susține că nu există 
șanse pentru ca oame
nii să primească banii.

Tiberiu Stroia
tibertu.stroia@informmedia.ro

Brad - Ceea ce s-a întâm
plat la Brad nu este un caz 
singular. Cuvântul Liber vă 
relata, în urmă cu două luni, 
despre modul cum peste 200 
de pensionari au fost jefuiți 
de Cooperativa Concordia din 
Orăștie. în acest caz suma pe 
care oamenii o revendică se 
apropie de șase miliarde de 
lei. Și în această situație le
gea nu poate face nimic.

PRM solidar cu preoții 
turnători la Securitate

La biserică
Deva (C.P.) - Un 
număr de 20 de 
femei închise în Peni
tenciarul Bârcea 
Mare vor efectua 
vineri, 8 septembrie, 
o vizită la Biserica din 
Ghelari, a anunțat 
Gabriel Vesa, 
purtătorul de cuvânt 
al instituției. Grupul 
va pleca de la peni
tenciar în cursul 
dimineții, pentru a 
putea participa la 
slujba religioasă prile
juită de sărbătoarea 
ortodoxă „Nașterea 
Maicii Domnului". 
După liturghie, 
femeile vor primi mici 
daruri din partea bi
sericii. Deținutele din 
acest penitenciar au 
mai participat la o 
vizită asemănătoare 
organizată la 
Mănăstirea Prislop, 
înainte de sărbătorile 
pascale.

Deva (D.I.) - Partidul
România Mare nu este de 
acord cu „atacurile” libe
ralilor îndreptate împotriva 
Bisericii, atacuri concretizate 
în cererile ca și dosarele 
preoților care au colaborat cu 
fosta Securitate să fie decon- 
spirate. Potrivit purtătorului 
de cuvânt al PRM Hunedoara, 
Costel Avram, acțiunile de 
acest gen nu fac altceva decât 
să aducă o serie de prejudicii 
de imagine atât celor care le 
practică, dar și statului. „Sun
tem convinși că și în PRM

Promisiuni ANL la Hațeg
Hațeg (D.I.) - Nicolae Timiș, primarul 

orașului Hațeg, a declarat că s-au primit 
promisiuni din partea Agenției Naționale 
pentru Locuințe (ANL) că până la sfârșitul 
acestui an se vor face demersurile pentru 
reabilitarea unui imobil și transformarea 
spațiilor existente în locuințe de tip ANL. 
„Noi avem un bloc, pe Aleea Constructorilor, 
donat de către SC Condor, unde dorim să 
facem locuințe sociale. Am făcut o adresă 
la ANL în acest sens, iar în urmă cu câte
va zile am primit un răspuns în care se 
menționează că până la sfârșitul acestui an 
se vor demara acțiunile pentru reactu
alizarea studiului de fezabilitate. Sperăm ca 
respectiva investiție să fie realizată în 2007”, 
a spus primarul orașului Hațeg.

Fotografie de 
leac

Deva (S.B.) - Casa de i 
Cultură Deva găzduiește I 
prima expoziție de foto
grafie digitală a fotogra
fului amator Adrian Câr- 
dei, reflexo-terapeut în 
Simeria. Expoziția cu
prinde 48 de fotografii în 
care au fost surprinse gâ
ze, plante și peisaje. 
„Fotografiile le-am adu
nat într-un album pe ca- 
re-1 folosesc și în scop ter
apeutic”, susține Cârdei.

Deva (S.B.) - După rectifi
carea bugetară, domeniul 
educației a primit peste 700 
de milioane de lei. Sindi
caliștii din învățământ susțin 
totuși că nici până la această 
dată nu a fost aprobată legea 
salarizării și că nu s-a respec
tat acordul încheiat la 28 
noiembrie 2005.

„Premierul Călin Popescu- 
Tăriceanu și ne-au asigurat 
că bugetul învățământului va 
mai fi completat și la 
următoarele rectificări buge
tare. Ne-au mai dat ceva bani, 
dar nu au ajuns la noi. Am 
primit, deci, doar promisiuni 
că ne vor fi îndeplinite reven
dicările, dar o nouă lege sa
lariată nu a fost încă întoc-

Manifestările
Deva (S.B.) - Și în această 

toamnă, Țara Moților îi va 
aduna pe toți cei care vor să 
se reculeagă în Panteonul de 
la Țebea pentru a aduce pri
nos de recunoștință Crăișoru- 
lui Munților și tuturor celor 
care au contribuit la reali
zarea idealului nostru națio
nal.

Manifestările Sărbătorii 
Naționale „Țebea 2006” vor 
avea loc în 17 septembrie, la 

loan Jurca din Brad este 
unul dintre pensionarii căzuți 
în capcana caracatiței Con
cordia. „Am depus peste 70 de 
milioane de lei. Și asta pen
tru că promiteau o dobândă 
mare. între timp am auzit 
niște zvonuri că vor intra în 
faliment. Dar când întrebam 
la casierie, mi se spunea că și 
dacă vor da faliment noi ne 
vom primi banii înapoi. Dar 
n-a fost așa. Nu pot să înțeleg 
cum poate cineva să-ți ia 
banii și să nu ți-i mai dea 
înapoi. Ce fel de legi există în 
țara asta?”, se întreabă Jur
ca.

Păgubiții de la Concordia 
au făcut foarte multe demer
suri. S-au adresat Ministeru- 

există oameni care au cola
borat cu Securitatea, și ei tre
buie judecați de opinia pu
blică, să dea socoteală. însă 
nu putem fi de acord cu ceea 
ce se întâmplă la ora actuală 
cu deconspirarea preoților. 
Faptul că PNL a atacat Bi
serica va aduce prejudicii de 
imagine atât liberalilor, dar 
și statului român. în plus, 
suntem împotriva curentului 
de opinie care tinde să cata
logheze Securitatea, în totali
tatea ei, ca o ciumă a soci
etății”, a mai spus Avram.

A trecut bac-ul cu brio!
■ Tânărul închis în 
Penitenciarul Bârcea a 
absolvit bacalaureatul 
cu media 8,26.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Tânărul, în vârstă de 
19 ani, a obținut unele dintre 
cele mai mari note acordate în 
sesiunea de toamnă a bac-ului. 
Asta în condițiile în care 
jumătate dintre candidați au 
picat examenul, iar restul au 
luat note mici. Notele obținute

? fara dăscăli
mită! Suntem în preajma 
începerii noului an școlar și 
nu am primit decât promisi
uni, motiv pentru care am 
luat decizia boicotului”, sus
ține liderul sindicaliștilor din 
învățământul hunedorean, 
Paul Rusu.

Sindicaliștii din învăță
mânt i-au solicitat premieru
lui să găsească o soluție prin 
care sumele necheltuite să fie 
reportate pentru anul urmă
tor, peste alocația bugetară pe 
care o va primi învățămân
tul prin proiectul de buget și 
majorarea salariilor perso
nalului angajat în 
învățământ, din 2007, pentru 
a fi eliminate discrepanțele 
dintre venitu-rile bugetarilor. 

„Țebea 2006"
Cimitirul Eroilor din Țebea, 
comuna Baia de Criș.

în program: depunerea de 
coroane la mormântul lui 
Avram Iancu (orele 10.30 - 
11.00); slujba religioasă de 
pomenire (orele 11.00 - 11.30); 
evocare istorică (orele 11.30 
- 13.00); mesaje din partea 
autorităților (ora 13.00). Toate 
acestea vor fi urmate de un 
spectacol folcloric, pe platoul 
din apropierea cimitirului.

lui Justiției, președintelui 
Băsescu, DNA-ului, dar în 
zadar. Cât despre poliția eco
nomică din județ, aceasta a 
înștiințat păgubiții că pre
ședintele cooperației nu 
răspunde penal. Lichidatorul 
Concordiei a declarat că șan
sele ca păgubiții să-și recu
pereze banii sunt nule. Și 
totuși, întrebările rămân. 
Cine a permis existența aces
tor cooperative de credit atâ
ta timp cât ele nu erau sol
vabile. Surse neoficiale spun 
că în spatele acestor coope
rații stau persoane cu funcții 
și grade în perioada comu
nistă. Dar cel mai important 
aspect este cum își vor recu
pera oamenii banii?

O nouă stagiune teatrală
Deva (S.B.) - La Teatrul 

de Artă Dramatică din Deva 
s-a deschis stagiunea 2006- 
2007 care va aduce publicu
lui devean, în fiecare lună 
a anului 2006, cel puțin câte 
un spectacol în premieră. 
Pentru septembrie colecti
vul teatrului a pregătit co
media „Sicilianul” de Mo- 
liere și premiera dramei 
„Destine” de Nathalie Ester. 
Iubitorii teatrului vor putea 
viziona, în octombrie, două 
premiere: „Revelion la Ter- 
zo Mondo” de Ovidiu Mol

de tânăr au fost 9 - română 
oral, 7,35 - română scris, 9 - 
sport, 8 - biologie scris, 8,25 - 
geografie scris și 9 - engleză 
oral. El și-ar dori să urmeze 
o facultate de drept. în acest 
sens, a făcut deja o cerere pen
tru transformarea pedepsei în 
închisoare cu suspendare, iar 
dacă răspunsul va fi favora
bil se va înscrie, în această 
toamnă, la o facultate de pro
fil. în caz contrar, în luna 
octombrie va îndeplini con
dițiile pentru a solicita elibe
rarea condiționată și se va 
adresa, în acest sens, autori-

M k imIT M liâta tamM M N pHi'flll Mi 
reușite fotografii ce vor reprezenta elevi in prima zi de școală. Cel ce vor 
trimite pe adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A - parter sau 
e-mail sanda.bocaniciu@informmedia.ro, cele mai reușite fotografii per
sonale făcute în prima lor zi de școală vor participa la o tragere la sorți. în 
urma tragerii vor fi desemnați trei câștigători care vor fi premiați cu câte 
un set de rechizite complet, necesar pentru începerea npului an școlar. Pen
tru participare la concurs fotografia trebuie însoțită de numele, adresa și 
numărul de telefon la care poate fi contactat cel fotografiat. Fotografiile 
trebuie trimise în perioada 6 - 30 septembrie 2006. Persoană de contact: 
Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la telefon 0254/211275 sau 
0720/400437.

loan Jurca (Foto: CL)

dovan și „Astă seară se 
joacă Cehov”, o adaptare 
după marele scriitor rus 
Anton Pavlovici Cehov. în 
luna noiembrie va fi prezen
tat spectacolul „Opera de 
trei parale” de Bertold 
Brecht.

Luna decembrie este de
dicată mai riiult copiilor 
pentru că va cuprinde, cu 
o derulare pe întreg par
cursul lunii, o nouă ediție a 
„Caravanei de iarnă”. Cele 
șase premiere se derulează 
pe o perioadă de patru luni.

A luat trei note de nouă la bac!

tăților abilitate. Tânărul a fost 
condamnat la o pedeapsă de 
doi ani închisoare după ce a 
condus o mașină fără permis 
auto și a fost implicat într-un 
accident soldat cu victime 
omenești.

cuvânt
CONCURS

mailto:tibertu.stroia@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


COTIDIAN /4miercuri, 6 septembrie 2006

1566 - A murit Soilman (Suleiman) I Magnificul, sultan al 
Imperiului Otoman. In timpul său, imperiul a cunoscut 
apoaeul outadi militare.

1757 - S-a născut Marchizul de La 
Fayette, om politic și militar de carieră 
francez, conducător militar In războiul 
de Independență din America (m. 
183$h____________________________
1817- S-a născut Mihail Kogălnlceanu,
om politic, istoric și publicist, prim-ml-

nistru al României Intre 1863-1865, ministru de externe
in anul 1876 și Intre anii 1877-1879 (m. 1891).________
1819 - S-a născut Nicoîae Fillmon, nuvelist, romancier, 
cronicar dramatic șl primul critic muzical al românilor. 
Opera sa «Ciocoii vechi $1 noi» a marcat un moment deci- 
siv tn evoluția romanului românesc (m. 1865).
1940 - Regele Carol al ll-lea a abdicat tn favoarea fiului 
sau, Mihai. A început cea de-a doua domnie a Iul Mlhal 
I 0940-1947).____________________________________________
947 - S-a născut muzicianul britanic Roger Waters (foto), 
solist al formației Pink Floyd (1965-1983). După căderea 
zidului Berlinului, a organizat, In iulie 1990. concertul 
The Wall.

Cer mai mult senin. Maxima termică va 
fi de 27°C, iar minima de 13°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Soare. Maxima va fi de 27°C, iar 

minima de 13°C.
Vineri. Cer mai mult senin. Temperatu

ra maximă 31°C, iar minima de 16°C.

Calendar Creștln-Ortodox_______ _________________
Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colose; Sf. Mc. 
Romii ți Macarie.

Calendar Romano-Catolic________ > _____
Sf. Zaharia, profet.

Calendar Greco-Catolic___________________
Pomenirea minunii din Colose a S. Arh. Mihail.

Soluția Integrantei din numărul precedent: N-T-C-S - PAPA-LAPTE - TOROPI - 
S - HAMAC - RAT - FIN - MAL - OL - APATIC - EN - ET - NR - ȘTAB - ACTE - E 
- PLASA - I - FA - ANEMIE - FANI - PUR - PAPA - - NU - L - PASTA - TIRS

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!.—,
In perioada 1-26 septembrie, Cuvlntul liber vrea 
sl-l demonstrezi din nou cit de ușor te pojl juca cu 
cuvintele. Dezleagl corect Integrama apiruti tn 
flecare ediție a ziarului șl trlmlte-o aliturl de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
tn cutiile speciale Cuvintul liber, pini tn 30 septem
brie. Extragerea va avea loctn 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, Ih prezenta unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IM BONURI VALORICE. 
InformaJII suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoana de contact Magdalena țerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II.

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

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

DA □ NU □

I
I 
I 
I
I 
I
I
I

Barbee
Nu este 0 zl bună pentru InrceitlJII sas pentru afaceri. In 
cursul dimineții primiți □ vâsle de la 0 rudi apropiata, 
care vl schimba planurile In legătura cu o călătorie.

Astăzi nu este recomandabil si vi a' small noi respon
sabilități la locul de munci. Amânați decnllle Irejportarte 
șl plstrațl-vl calmul tn discuțiile cu colegii
Gemeni

Grijile pe care vl le faceți nu sunt justificate. Arcași |brh£. 
reale de reușiți, atit pe plan social, cit fl sentimental, Ner- 1 
vozltatea pe care o reslmțlțl se datoreazl oboselii.

Rac
Sunteți cam confuz șl s-ar putea sl ak*l înțelegeți corect 
pe cel din jur. Se pare ci nici Intuiții nu vl ajuți astlzl, 
dar vl puteți bazi be sfaturile unei rude mal tn vlrstl.

Leu

Nu sunteți ta forml șl nu sl simțiți In stare sl terminați o 
lucrare Important!, El recomandlsi si nu rc£ asumați rsI 
responsabilități, pentru ci rlscațl sl vl koslțl energia.
Fecioară

tn prima parte a zilei, o cunoștința vl solicit! sprijinul Tntr- 
0 problemă ae afaceri, de pe urma căreia veți avea de 
clștlgat șl dumneavoastră pe plan financiar.

Balanță
O rudi mal în vlrstl vl ajut! si luațl o decizie Important! 
tn privința relațiilor sentimentale. Simțul or«ctlc nu vl ajuți 
astlzl, dar vi puteți baza pe sprijinul familiei.

Scorpion

Se pare că traversați 0 perioadă tn care lipsa banilor vl neli
niștește. în prima parte a zilei, nu este exclus sl Intimoinațl 
dificultăți la locul de munci.
Săgetător

Un prieten vl propune sl vl asoclațl tntr-o afacere. S?1 
sfătuim sl nu luațl o decizie astăzi, pentru ci rlscațl să nu 
fie cea mal bună. Relațiile sentimentale decurg bina.

Capricorn

Ar fl bine să nu vă faceți un program strict, pentru că veți 
fl nevoit să-l schimbați de câteva ori pe parcursul zilei. Faceți . 
mal multe drumuri scurte în Interesul familiei.

Vărsător

în cursul dimineții s-ar putea să fiți cam confuz, Vă sfătuim 
să lăsațl afacerile pe mâine, oricât ar părea de urgente, alt
fel riscați să luațl decizii greșite, cu consecințe grave.
Paști

în prima parte a zilei nu vă reușește mal nimic șl simțiți că 
vă irosiți energia. Prietenii șl familia vă înțeleg șl vă ajută. 
Vă sfătuim să fiți prudent în această zl.

iNTBEBOrai ÂPi, MX, COBKNT
Energie electrica _ ___ _________ ___ ___ ____________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.00-17.00 în localitățile Sântuhalm (zona centrală) și între 
orele:
8.30-15.30 în localitatea Dealu Mic.

Gaz metan____________ _ ______________________ _ •
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. M. Eminescu, bl.H, sc.A.

Apă ___________■-___ _________ :■
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

RKȚmXILEl

Ochiuri cu mezeluri
Ingrediente: pentru 5 porții: 10 ouă, 100 

ml ulei, 150 g mezeluri, sare și piper după 
gust.

Mod de preparare: Mezelurile se curăță 
de membrană, se taie felioare subțiri sau 
cuburi și se așază în uleiul înfierbântat, 
amestecând cu paleta pentru a se rumeni 
pe toată suprafața. Când sunt aproape 
rumenite, se răstoarnă ouăle sparte pe 
mezelurile prăjite, lăsând să se continue 
prăjirea. în timpul prăjirii se mișcă vasul 
de câteva ori, intervenind cu o paletă sub 
ouă și mezeluri pentru a nu se lipi de vas. 
Când sunt gata rumenite, se scot din vasul 
de prăjire cu paleta și se servesc câte două 
ochiuri la porție.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

8:10 Festivalul Național de 
Muzică Ușoară Mama
ia, 2006 (r). TVR 50 
Recital (I)

9:40 Integrame despre 
integrare (3 episoade) 

1035 50 de ani de divertis
ment In 50 de emisiuni 
(r) 

11:30 Bucuriile muzidi. Diri
joral C. Mandeal (II) 

12:05 Misterele din Sankt 
Petersburg (r)

13:00 Vreu să fiu... cu Itey și
□ Bhsy (r)

13:30 Desene animate: Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
14:30 Corry și restul lumii (r) 
15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi (r).

Prezintă Dana Rusu 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte naționali
tăți 

17:00 Cony și restul lumii (s) 
1730 Minutul 0 
18:00 Misterele din Sankt
□ Petersburg (s) 

19:00 Jurnalul TVR.
Sport j

19:45 Neveste disperate
□ (s). Cu: Teri Hatcher, 

Marcia Cross, James 
Denton, Eva Longoria, 
Felicity Huffman. R.: 
Charles McDougall, 
Arlene Stanford, Larry 
Shaw

2035 Minutul 0. Ediție spe
cială

21:00 Fotbal: Albania - 
România. Meci din 
Preliminariile EURO 
2008

23:10 Minutul 91
24:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
0:20 Ghinionistul (dramă,

■ SUA, 2003). Cu: 
William H. Macy

2:05 Jurnalul TVR (r) 
Meteo, Sport

2:40 Promisiunea (r) 
ț (dramă, SUA, 2001)

445 Oglinda relrovizoare(r) 
5:10 50 de ani de divertis

ment în 50 de emisiuni

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr șl neliniștit
□(film serial, 

reluare) 
10.-00 între adevăr și min- 

dună (film, r) 
12.-00 Walker, polițist texan

□(film serial, 
reluare). 
Cu: Chuck Norris, 
Clarence Gilyard Jr., 
Sheree J. Wilson, 
Judson Mills 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Meseriașii (r) 
14:15 Nea Mărin miliardar

Hțfilm, r) 
16:00 Tânăr șl neliniștit

□(film serial) 
17:00 Știrile ProTv.

Sport 
Vremea 

18:00 Familia Bundy
□(film serial) 

19:00 Știrile ProTv.
Spoit 
Vremea

2030 Șase minciuni
■ (film artistic, dramă, 

SUA, 1999).
Cu: Melissa Reeves, 
Scott Reeves, 
Teri Garr, 
Judith Ivey.
Regia: 
Douglas Barr

22:15 Meseriașii (serial) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Renegatul
□ (film serial, ep. 3, 

acțiune, SUA 1992). 
Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake, 
Mike White, 
Kent McCord.
R.: Stephen J. Cannell 

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

cartea (r) 
2:00 Știrile Pro Tv 
3:00 Șase minuni (film, r) 
5:00 Parte de carte (r) 
6:00 Teo (r)

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

7:00 Știri
9:00 în gura presei

(reluare).
Revista presei 
cu Mircea Badea

' 10:00 Concurs 
interactiv 

11:00 Anastasia
□(film serial, dramă, 

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

12:00 Secretul Măriei 
□(film serial) 

13:00 Observator
cu Simona
Gherghe 

13:45 Din dragoste
(reluare) (divertisment) 

. 16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să

fad 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

20:45 Ziua judecății 
(divertisment) 

23:00 Observator 
cu Letiția Zaharia. 
Sport

24:00 O simplă răzbunare 
«(thriller, SUA, 2002).

Cu: Frank Avoleta, 
Guy Camilleri, 
Andrew Garmon, 
Anne Hawthorne, 
Holly Perkins. 
Regia: 
Brian Averill

1 2.-00 Concurs interactiv 
3:00 Observator 

(reluare)
4:00 întâmplări hazlii
□ (serial)

5.-00 Anastasia
□ (reluare) 

(film serial, 
dramă, Rusia, 
2003).
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

7:00 Fergus McPhail (s, r) 730 
Lecția de engleză 8:05 Călăto
rie în Balcani (doc.) 9:00 Să
rutări furate (r) 10:00 Centrul 
de frumusețe (p. 4) 11:40 Ca
racatița (s) 1230 Dragul de 
Raymond (r) 13:00 Școala 
părinților (doc. r) 14:00 Fergus 
McPhail (s) 1430 încurcăturile 
lui Zack (s) 15:00 împreună în 
Europa. Promenada 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1630 Lecția de 
engleză (r) 17:00 Omul între 
soft și moft 17:35 Sărutări 
furate (s) 1830 Ulița spre Eu
ropa 19:00 Natură și Aventură 
1930 Dragul de Raymond (s) 
20:00 Cum să nu ne îmbrăcăm 
(doc., Anglia, 2001) 20:35 Ca
racatița (s) 2130 Ora de știri 
2230 în mintea lui John 
Malkovich (comedie, SUA, 
1999) 0:15 Futurama (d. a.)

830 Revista presei 9XX) Dimi
neața cu Râzvan și Dani 1030 
Căsătoriți pe viață (s) 1130 
Will și Grace (s) 12:00 Quizzit 
13:00 Țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 14:30 
Lumi fascinante 1530 That 
70s Show (s) 16:00 Naționala 
de bere 1630 Inimi frânte (s) 
1830 Știri Național TV 19:45 
Țara Iu' Papură Vouă 20:00 
Fresh Star 22:00 Știri Națion
al TV 2230 Afacere dubioasă 
(acț./com.) 030 Femei cu pre
tenții (corn.)
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10:10 Echipa de elită (r) 11:45 
Terapie intensivă (r) 12:45 
Echipa de elită (r) 13:45 
Droopy, maestrul detectiv (s) 
14:15 Krypto, câinele erou (s) 
14:45 Români de succes 15:00 
Joan din Arcadia (r) 16:15 
Români de succes 1630 Bună 
dimineața, Miami (r) 17:00 
Echipa de elită (s) 19:00 Te
rapie intensivă (s) 2000 Români 
de succes 20:20 Joan din Arca
dia (s) 2130 Bună dimineața, 
Miami (s) 22:00 Dublura (thri
ller) 24:00 Twin Peaks (s)

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
630 Visuri fără preț (r) 830 La 
Tormenta (r) 930 Ciocolată cu 
piper (s) 1030 Iubirea mea, 
păcatul (s) 12:30 Minciuna (s, 
Mexic, 1998) 1330 înger săl
batic (s) 1530 Visuri fără preț 
(s) 1730 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s, Mexic, 2004) 2030 
La Tormenta (s) 2130 Tărâmul 
pasiunii (s) 2230 Bărbatul vi
surilor mele (s) 2330 Celebri
tate (s) 030 Poveștiri adevă
rate (r) 130 Căsătorie de pro
bă (r) 2:00 De 3x femeie (r) 
4:00 Poveștiri adevărate (r) 
4:45 Dorința (s).

8:00 Sport cu Florentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 1040 
Dragoste și putere (r) 11:00 
Record brokers (s, r) 1130 Tele 
RON 13:00 Garito - p. I+II 
14:45 Dragoste și putere (s) 
15:15 Lista diavolului (dramă 
război, SUA 1999) 17:00 Ma
riana - Prețul inocenței (s) 
18:00 Focus 19:00 Record 
brokers (ep. 3) 19:45 Trăsniți 
în N.A.T.O. (ep. 3) 20:20 Cro
nica Cârcotașilor (sezon nou) 
22:20 Meteo, Sport 2230 
Focus Plus 23:15 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 23:45 Săptămâna 
nebună (r) 0:45 Focus (r)

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 
Ganciu și Oana Frigescu 9d)0 
Verissimo. Cu Gina Tănase 
10:00 Euromaxx (r) 1030 Eu- 
roblitz (r) 11:00 Ne privește. 
Cu Alina Stancu 12:00 Euro
maxx (doc.) 1230 Telesho
pping 13:05 Briefing (r) 1435 
Lumea cărților 1535 Euroblitz: 
Cinema (r) 16:00 Nașul (r) 
18:00 61 Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 Că
ruța cu mere (comedie, Româ
nia, 1982) 22:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 24:00 
Știri. Emisiune informativă 
0:15 Căruța cu mere (r) (co
medie, România, 1982)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-1645 Știri locale

930 Adevărul (thriller, Cana
da, 2005). 11:00 Frizeria 2 
(comedie, SUA, 2004). 1245 
Micuții Infractori (aventuri, 
SUA, 2004). 14:15 Evita (mu
zical, SUA 1996). 1630împo
triva curentului (aventuri, Aus
tralia, 2003). 18:10 Jack (co
medie, SUA 1996). 200) Jur
nal de bord (thriller, SUA, 
2005). 2140 Frizeria 2 (come
die, SUA, 2004). 23:25 Ami
tyville (horror, SUA, 2005). 
0:55 Haloul (comedie, Irlanda, 
2004). 235 Pe skateboard 
(comedie, SUA 2003).

1130 Realitatea bursieră 
13:20 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumea! 1745 Editorii Re
alității 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 
23:45 Ziarul Realității 24:00 
Realitatea de la 24:00

...

7:00 Curse și fiare vechi 8:00 
Istoria orașului Singapore 9KM 
Motociclete americane 10:00 
Fălci în Pacific 11:00 Motoare 
masive 12:00 Motociclete a- 
mericane 13:00 Curse și fiare 
vechi 14:00 Istoria orașului 
Singapore 15:00 Confruntări 
și fiare vechi 16:00 Cum se 
fabrică 17:00 Curse 18:00 Au
tomobile americane recondi
ționate 19KJ0 Motoare masive 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 Motociclete americane 
22:00 Petrol, sudoare și plat
forme 23:00 Fugarii 24XX) 
Constructorii de motoddete 
IM) Dosarele FBI
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118 zile au mai rămas 
până la in te grana la IE
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www.antispaga.ro
Deva (C.P.) - Site-ul destinat combaterii corupției din 
administrația publică va deveni operațional în această 

^lună, pe această pagină de web urmând să se regăsească 
Qimagini sau reclamați! privind funcționarii corupți.

CpmIIIuI Județean Hunedoara: _____ __ ________
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

Primirii Municipiului Deva: ____________
Mlrcia Muntean, primar 09.00-12.00

Primirii Municipiului Orlștla:_________
Teodor iordan, secretar 09.00-11.00

Muncă
■ Pentru stoparea 
muncii la negru, se vor 
introduce permisele de 
muncă pentru Irlanda.

Ina Jurcone__________________
Inajurcone9lnforn1medll.ro

București - Emigrările ile
gale în Irlanda au determinat 
premierul și ministrul Justi
ției din Irlanda să propună 
Guvernului român introdu
cerea permiselor de muncă 
speciale pentru cetățenii țării 
noastre. Astfel, cei interesați 
de un job cu permis de 
muncă se vor putea adresa 
ambasadei cel mai devreme 
în luna noiembrie, însă 
potrivit OMFM, aceasta este

în Irlanda si Germania
cel mai posibil de la 1 ia
nuarie 2007. „Un alt motiv 
pentru care autoritățile irlan
deze doresc introducerea per
miselor de muncă este nivelul 
de trai din România, care e 
cu mult inferior celui din 
țările care au aderat la Uni
unea Europeană în 2004. 
Autoritățile din Dublin se 
tem, astfel, de un eventual 
aflux de muncitori care vor 
veni în Irlanda în căutarea 
unui loc de muncă”, se arată 
într-un comunicat OMFM 
București.
Locuri de muncă

Germania face preselecții 
pentru lucrători sezonieri. 
Meseriile solicitate sunt de 
lăcătuș mecanic, mecanic,

5

Hunedorenii pot lucra în străinătate (Foto: CL)

electromecanic, electrician - 
bărbați, contract pe o perioadă 
de maxim 9 luni. Locul de 
muncă oferit este pentru mon- 
tare/demontare carusel mobil. 
Condițiile de înscriere sunt 
cunoașterea limbii germane - 
nivel mediu, deținerea carne
tului de conducere și expe
riență minim 2 ani imediat

anterior anului 2006. Oferta 
este și pentru domeniul agri
col (femei și bărbați), ospătari- 
bucătari și vânzători. Con
dițiile de înscriere sunt: vâr
sta 20-40 de ani, cunoașterea 
limbii germane - nivel mediu 
și experiență de cel puțin 2 
ani în domeniu imediat ante
rior anului 2006.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Crectetf cA noul Cod Rutier va diminua corupția din Poliție?

Primăria Municipiului Hunedoara:_________________
Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00

In Județ________________________________ _______
■ DN 7: Simeria - Orăștie - limită Jud. Alba; 

DN 7: Vețel - Burjuc - Zam - limită jud. Arad;

mmAinimu
Dispecerat apă rece_______________________ 227087
Dispecerat apă caldă______________________212223
Dispecerat Electrica___________________________ 929
Dispecerat gaz___________________________ 227091

, Informații CFR_____________________________212725
Urgențe______________________________________ 112
Pompieri_____________________________________ 981
Jandarmerie__________________________________ 956
Poliție_______ ________________________________ 955
O.J.P.C. HD_______________________________ 214971
Deranjamente lift__________________________235090
Direcția Sanitar-Veter. ■ 221145

Eu cred că da pen
tru că, amenzile

fiind mari și polițiștii 
fiind urmăriți de șefi, 
cei din Poliție vor fi 
mai corecții Corupția 
se va diminua dar nu
foarte mult!...

Todor Adam, 
DevaCURS VCaUTRE BNR - 08.08.80OC

1 euro____________________________________ 3,5275 iei

1 dolar american___________________  2,7482 lei
1 gram aur_____________________  55,6325 lei
1 liră sterlină 57217 lei

Societatea Preț variație
închidere (lei/acț) (%)

SNP 0.5500 0
SIF1 2.3200 -0.43
TIV 1.0300 -0.96
BRD 17.3000 0.58
BCC 0.5050 1
IMPACT 0.4800 0
BIOFARM 0.5650 -0.88

„ ANTIBIOTICE 1.3400 0
AZOMUREȘ 0.1840 0.55
ROMPETROL 0.0835 0.85
SIF3 2.2000 0.46

SIF5 2.7800 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

SUDOKU

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.

8 6 7
4 2 3 5

5 9
5 1 9 2 4

7 2 6 5 8
3 6

5 4 8 9
1 9 7

Soluția jocului din 
numărul precedent

573941 876
982356417
6 1 4 8 2 7 3 9 5
427518639
365794182
198263574
849175263
251639748
736482951

Cred că aplicarea 
noului Cod Rutier 

va diminua corupția 
din rândul polițiștilor. 
Toată lumea speră că 
va fi mult mai bine în 
poliție. Corupția tre
buie să dispară!...

Elisabeta, 
Deva

Nu cred că noul
Cod Rutier va con

red că noul Cod

tribui la diminuarea
corupției din Poliție 
pentru că în această 
instituție fenomenul 
este de amploare ma
ximă.

Monia Secară, 
Deva

Nu cunosc bine 
noul Cod Rutier, 

dar știu că tot polițiș
tii sunt cei care înca
sează amenzile pentru 
contravenții, deci tot 
ei învârt banii! Cred 
că se vor adapta foar
te ușor la reguli noi. 
Mircea Radu,
Deva

kjRutier va duce la 
diminuarea corupției 
în rândul polițiștilor. 
Cei care sunt obișnu- 
iți să obțină profituri 
o vor face și de acum 
înainte.

Ana LuțA, 
Deva

Răspundem cititoriiar
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Recalcularea drepturilor de pensie
!K Adeverințele privind 
sporurile salariate au 
fost luate în considera
re la stabilirea pensiei.

Deva (C.P.)- Iosif Alecușan 
din Deva dorește să afle de ce 
la recalcularea drepturilor de 
pensie nu a primit nici un leu 
în plus, deși a depus la CJP 
Hunedoara mai multe adeve
rințe care dovedesc sporurile 
salariale și activitatea în gru
pa I de muncă.

Răspunsul CJP: „Recalcula
rea se face conform HGR 1550/

2004 prin împărțirea salariilor 
tarifare de încadrare (la care 
s-au adăugat sporurile cu ca
racter permanent) la salariile 
medii brute din anii respec
tivi. Perioada dvs. salarizată 
este de 30 ani 3 luni 25 zile 
(din care 26 ani 6 luni 21 zile 
grupa I) + stagiul militar. Pen
tru perioada 01.04.1995 - 01.09. 
1997 s-a valorificat salariul 
brut înscris sub formă de frac
ție în copia carnetului de 
muncă. Veți primi un nou bu
letin de calcul și o nouă deci
zie cu punctajul modificat con
form actelor aduse”.

NOTĂ: CL vă răspunde. 
Scrisorile cititorilor noștri 
sunt binevenite, cu condiția să 
fie semnate și să aibă specifi
cate adresa și numărul de tele
fon ale semnatarului (acestea 
din urmă nu vor fi publicate, 
fiind necesare doar pentru re
dacție). Nu se iau în conside
rare scrisorile anonime! Adre
sa noastră este: Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, specifi
cați pe plic: „Cuvântul citito
rului”. Scrisorile pot fi trimi
se și prin e-mail, la adresa 
adrian.salagean@informme- 
dia.ro.

Cablu mai scump
Deva (I.J.) - Abona

mentele la televiziunea 
prin cablu (Astral) nu se 
vor scumpi în luna sep
tembrie, însă nu se cu
noaște încă dacă o mărire 
de preț nu va exista în lu
nile viitoare. Aceasta în
trucât Uniunea Compozi
torilor și Muzicologilor 
din România prin Asocia
ția pentru Drepturile de 
Autor a solicitat operato
rilor de cablu 2% din to
talul încasărilor brute 
din abonamente pentru 
plata drepturilor de 
autor.

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.

L)BgR 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, șau 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 - 6 septembrie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă_________________________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

CONCURS

http://www.antispaga.ro
Inajurcone9lnforn1medll.ro
mailto:adrian.salagean@informme-dia.ro
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•Armă albă. Dorel R„ de 36 ani, din Pe
troșani a fost depistat ieri de polițiștii Birou
lui de Ordine Publică Petroșani, în zona Spi
talului Municipal având asupra sa un cuțit cu 
lungimea lamei de 28 cm. Este cercetat pen
tru comiterea infracțiunii de port fără drept 
a cuțitului, conform Legii 61/1991. (I.H.)

• Ședințe de prevenire. Biroul Poliției de 
Ordine Publică Orăștie a organizat la Asocia
ția de Proprietari nr. 8, din localitate o șe
dință unde a fost prelucrată Legea 61/ 1991 
și tema „Măsurile ce trebuie luate pentru 
creșterea gradului de siguranță a locuințe
lor", la care au participat 83 de locatari.(I.H.)

UE dă liber la exportul de pui

Fițe de parla
mentar român
Tiberiu Stroia______________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

■ După șase luni de in
terdicție, Hunedoara a 
primit „verde" la expor
tul de carne de pasăre.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Măsura Uniunii 
Europene de a aproba relu
area importurilor de carne de 
pasăre și produse din carne 
de pasăre pentru 16 județe din 
România, printre care și 
Hunedoara, ar putea atenua, 
într-o oarecare ' măsură, 
impactul negativ pe care l-a 
avut gripa aviară asupra pro
fitului acestor ferme.

Practic, ultimele șase luni 
au generat pierderi impor
tante pentru producătorii de 
carne de pui din județ. Pen

Intr-o țară condusă prin ordonanțe de 
urgență, aleșii noștri stau și freacă menta 
prin Parlament sau se plimbă cu motocicleta 

pe circumvoluțiunile creierului încercând să 
găsească ceva care să-i aducă în fața ale
gătorului. Și dacă Monica, gagica aia devenită 
nevastă de pitic Columbeanu, strânge admira
tori prostituându-se intelectual pe sticlă, ai 
noștri aleși ca bradu1 se chinuie și ei să ne 
umple de fițe d-astea de bagaboantă ieftină. 
Astfel am avut ocazia să-i auzim că fotoliile 
nu sunt prea comode, că draperiile nu sunt 
destul de scumpe sau că le trebuie parcare 
subterană.

Ei bine, ieri, reveniți de prin țările calde, 
adică din concediu, aleșii noștri au făcut 
o constatare care m-a umplut de respect. 

Auzi, cică apa potabilă din Parlament conține 
prea mult plumb. Practic, concluzionează 
spuma țării, sunt otrăviți!! Sincer să fiu, dacă 
chestia asta venea de la nea Văcă înțelegeam. 
Și asta pentru că, la nea Văcă, și cuvântul apă 
e otravă. Da1 să-i mai dai drumu1 pe gâtlej în 
jos! Celorlalți aleși le recomand o cură cu 
apa pe care o consumă țăranii din satele i- 
nundate sau copiii care se pregătesc să încea
pă cursurile în școli de care nici medicii nu 
se apropie. Apoi să ne povestească despre 
apa lor.

Copacul cu bucluc
■ Doi ani au fost nece
sari pentru a elibera un 
drum blocat de un 
copac căzut.

Vladimir Brilinsky

Orăștie - în toamna lui 
2004, o furtună dobora la 
Sarmizegetusa un copac 
imens, de vreo 20 de metri 
înălțime și de un metru 
grosime.

Stătea căzut, copacul nos
tru, pe drumul pavat ce intra 
în Incinta Sacră și toți cei 
care veneau aici trebuiau să- 
1 sară necondiționat pentru a 
ajunge la sanctuare. Persoane 
în vârstă făceau eforturi pen
tru această cursă cu obsta

|

Frizeria de la blocul turn din municipi
ul Deva își va aștepta de acum clienții cu 
o nouă înfățișare și cu aceeași amabilitate.

(Foto: T. Mânu)

Probleme cu apa caldă
Viorel Popescu, Deva, Strada Viitorului:
Locuiesc pe Strada Viitorului din muni

cipiul Deva, în blocul 04 și sunt foarte ne
mulțumit de faptul că de mai bine de o lună 
nu avem apă caldă. Doresc să știu care sunt 
cauzele și dacă această situație neplăcută 
va mai dura. Chiar nu se poate face nimic 
să beneficiem și noi de un minimum de con
fort?

Răspunsul viceprimarului loan Inișconi
în mod normal ar fi trebuit deja să se 

furnizeze apă caldă, pentru că din câte cu
nosc eu, reviziile la instalații s-au încheiat. 
Nu cunosc motivul pentru care nu s-a fur
nizat încă apă caldă pe Strada Viitorului, 
dar o să ne interesăm în zilele următoare, 
ca nu cumva să fie de vină Asociația.

Apel umanitar
Deva (I.H.) - Prefectul 

județului, Cristian Marius 
Vladu, adresează un apel u- 
manitar pentru înlăturarea e- 
fectelor datorate calamităților 
naturale din anul 2006 care au 
afectat mai multe județe din 
țară, printre care și Hune
doara. Prin acest apel se do
rește acordarea unui sprijin 
financiar necesar refacerii 
locuințelor distruse de cala
mități. Sumele pe care per
soanele fizice și juridice 
doresc să le ofere pot fi de
puse prin virament cu ordine 
de plată, cu mandat poștal 
sau la casieria Instituției Pre
fectului - județul Hunedoara 
în contul: RO 87 TREZ 366 
5005 XXX 00 21 37, deschis la 
Trezoreria Deva, cu specifi
cația: „Ajutoare pentru refa
cerea locuințelor distruse de 
calamitățile naturale - 2006”.

Sală de sport la 
Hațeg

Hațeg (D.I.) - Autoritățile lo
cale din orașul Hațeg sunt ne
mulțumite de faptul că, în po
fida tuturor demersurilor efec
tuate în ultimii ani, localitatea 
nu a fost inclusă pe lista pro
gramului național pentru con
struirea de săli de sport. „Nu 
avem o sală de sport la nivelul 
orașului Hațeg, deși de ea ar 
beneficia peste 1.600 de elevi, 
în ultima perioadă am fost a- 
nunțați de către reprezentanții 
Companiei Naționale de Inves
tiții că, în sfârșit, am fost in
cluși pe Lista de Sinteză pe a- 
nul 2006 pentru un asemenea 
obiectiv și, în funcție de aloca
țiile bugetare, se va trece la 
construirea unei săli de sport 
și în orașul Hațeg”, a precizat 
primarul orașului Hațeg, Nico- 
lae Timiș.

Crescătorii de păsări din județul Hunedoara au primit acceptul UE 
e a exporta carne de pasăre

tru unii dintre aceștia 
pierderile lunare au ajuns la 
un miliard de lei vechi. Și 
asta după ce consumul de 
carne de pui a scăzut la 

cole, iar aspectul oferit 
turiștilor era al unei țări a 
nimănui. Au trecut doi ani de 
atunci. Peste 700 de zile de 
proteste, de scandaluri, de 
referate, de birocrație și aro
ganță.
Plimbatul pisicii

Toți cei în drept să rezolve 
această problemă se limitau 
doar la a se reclama unii pe 
alții. ONG-urile reclamau 
Muzeul, Muzeul reclama Par
cul Grădiște, Parcul reclama 
Ocolul silvic, ocol care dădea 
din umeri, și tot așa, doi ani 
la rând, într-un lanț al 
slăbiciunilor, copacul părea 
că va putrezi acolo.

A fost suficient ca la con
ducerea Ocolului Silvic Gră
diște să vină Sorin Bâldea,

u doar citește IP1 
î ■' i Mrl

FCUVANTOLJ 

LIBER
înnoiește

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?

Nu e nimic, ne-am gândit nai la toate!

Toamna aceasta, Cuvântul Liber iți pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!

Te întrebi de ce îți oferim această șansă? 
Pentru ca ești sau cu siguranță vei dori să 
devii unul dintre abonatii noștri.

Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

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

Profită de acest concurs și abonează-te acum!

(Foto: CL)

aproximativ 20 la sută 
menținându-se la acest nivel 
pe parcursul a două luni. 
Problema persistă și la ora 
actuală când consumul de 

Copacul a blocat drumul spre Incinta Sacră, doi ani

suflet de dac adevărat, iubitor 
de istorie curată și un 
înțelept gestionar al pădurii, 
pentru ca, în sfârșit, acel 
copac să dispară în câteva 
zile, fără nici un tam-tam.

Inginerului Sorin Bâldea i 
se cuvine un mulțam mare, 
cât copacul care a stârnit 
atâtea patimi.

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 O.P. 1. C P. 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 îți aduce 
mai multe șanse de câștig!

Unde te poți abona?
■ la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A,

- la poștă; 

carne de pui la nivelul 
județului se’ menține lă’ ăpro; 
ximativ 80 la sută din val
oarea înregistrată ahtil trecut, 
în plus creșterea continuă a 
prețurilor la utilități a gen
erat alte pierderi financiar2 
importante.

Fără păsări vii
în acest context, hotărârea 

Uniunii Europene ar putea 
deschide o oportunitate pen
tru crescătorii de păsări din 
județ. Bineînțeles în condițiile 
în care carnea exportată 
întrunește condițiile calita
tive impuse de piața Uniunii 
Europene. Tot ieri, Uniunea 
Europeană a hotărât să 
mențină în vigoare inter
dicțiile privind exportul de 
păsări vii de pe întreg terito
riul României.

Omul a sfințit locul, până la 
urmă

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să \ i V chiar h .'./■< s.ma la
numărul de telefon 0254/211275.

Regulament:

La acest ccrtuis r u po: pai1, m i ic,a.ații 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.

Extragerea va avea lot L v. <*c'.ic iei 
în data de 30 octombrie.
Numele ^âș'igatorj.iji va I pubiiu.i. în 

paginile ziarului din data de 31 octombrie. 

Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact Magdalena Șerban. Succes!

CONCURS

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro


• Raliu aviatic. Piloți privați din Slovenia, 
Ungaria, Croația și Germania, aflați la bordul
a 10 avioane și motoplanoare au aterizat, 
ieri, în jurul orei 15.00, la Aerodromul Său- 
lești din Deva pentru realimentare. „Apa
ratele de zbor participă la un raliu turistic 
aviatic deasupra României", preciza Adel 
Ștef, comandantul Aeroclubului Deva. (C.M.)

R. Gabor

Singur
■ Marian Muntean 
continuă duelul cu FRH 
și înainte de startul noii 
ediții de campionat.

ClPRIAN MARINUț 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Finanțatorul echipei 
Cetate Deva, Marian Mun
tean, a fost singurul care a 
avut curajul să înfrunte fără 
ocolișuri inițiativele îndoiel
nice ale Federației Române de 
Handbal în cadrul întâlnirii 
oficialilor FRH cu președinții 
cluburilor din Liga Națională 
feminină, desfășurată ieri la 
București. Muntean a contes
tat încă o dată decizia FRH de 
a obliga cluburile să plătească 
unei firme bani grei pentru 
înregistrarea meciurilor și a 
averitizat că-i va recuza pe 
arbitrii Stănescu - Harabagiu 
dacă vor fi delegați la Deva.

“Și la această întâlnire 
președinții celorlalte cluburi 
s-âu limitat să comenteze pe 
la colțuri deciziile FRH care 
nu le conveneau, dar în fața 
șefilor Federației erau numai 
cu sărut-mâna. în acest mod

Adversari tari în Cupa 
României

Deva (C.M.) - FC Corvinul 2005 Hunedoara 
și Agrocompany Băcia, cele două echipe 
hunedorene calificate în etapa a V-a a Cupei 

României la fotbal, nu vor 
avea o misiune facilă în 
această fază a competiției 
surprizelor. Echipa antre
nată de Romulus Gabor 
va întâlni în deplasare pe 
fosta divizionară B 
Minerul Motru care acum 
activează în Liga a IlI-a. 
Formația din Băcia,

recent promovată în Liga a IV-a (Divizia D) 
care e până acum surpriza competiției, va 
primi, pe teren propriu replica fostei 
divizionare A, Apulum Alba Iulia care în 
prezent e în Liga a Il-a, alături de FC Cor
vinul 2005. Meciurile se vor disputa marți, 
12 septembrie, de la ora 16.00, în sistem elim
inatoriu. în turul anterior FC Corvinul 2005 
a eliminat pe Mureșul Deva (Liga a IlI-a) 
după 3-0 la penalty-uri, iar Agrocompany a 
trecut cu 2-0 de CS Vulcan (Liga a IlI-a). în 
etapa a V-a a Cupei simt programate 28 de 
meciuri, iar câștigătoarele vor mai juca un 
tur între ele, după care cele 14 echipe care 

''se califică mai dje©axig var.avea șansa să 
joace cu una dintre cele 18 formații din Liga 
I, în 16-imile competiției.

Jiul are aliați surpriză la Cluj
Petroșani (C.M.) - Meciul 

cu OT Cluj, actuala lideră a 
clasamentului, programat la 
finalul săptămânii, poate fi 
mai ușor din punct de vedere 
psihologic pentru Jiul 
Petroșani pentru că minerii 
vor fi susținuți la acest joc și 
de galeria Universității Cluj. 
Suporterii „șepcilor roșii” îi 
vor sprijini pe mineri din 
cauza rivalității dintre U. 
Cluj și echipa antrenată de 
Dorinei Munteanu și pentru 
că Jiul și formația studen
țească au aceleași culori, 
respectiv alb-negru. „Suntem 
prieteni cu cei din galeria

împotriva tuturor

Carmen Cartaș (la minge) lidera echipei Cetate se află în 
revenire după operația suferită la umăr

FRH va putea să tragă în con
tinuare sforile cum dorește, 
iar handbalul și echipele care 
nu sunt mână-n mână cu FRH 
vor avea de suferit”, preciza 
Munteanu. “De altfel deși am 
fost în principiu de acord cu 
înființarea unei Ligi Profe
sioniste de Handbal am cerut 
ca Liga să fie a cluburilor, nu 
să fie condusă din umbră tot

Universității Cluj și am sta
bilit să ne întâlnim la acest 
meci din etapa a Vl-a a Ligii 
I, care se va disputa, sâmbătă, 
la Dej, cu începere de la ora 
17.00, și să-i încurajăm îm
preună pe jucătorii Jiului”, a 
declarat unul ’ dintre fanii 
echipei din Petroșani.
Ciprian Petre, absent

Antrenorul Jiului, Florin 
Marin, nu va putea conta la 
acest joc pe serviciile mijlo
cașului Ciprian Petre care a 
lipsit de la antrenamente mai 
bine de două săptămâni, 
având piciorul drept în gips. 

de FRH”, comenta oficialul 
devean. Dincolo de conflictul 
surd cu Federația, Muntean 
susține că echipa Cetate e 
pregătită să înceapă cu drep
tul campionatul care va debu
ta la finalul săptămânii.
Gata de start

“în acest sezon, ne pro
punem clasarea pe locurile 6-

Galeria Jiului va fi ajutată de suporterii echipei U.Cluj

Medicul echipei a decis, luni, 
că fotbalistul poate să renunțe 
la aparatul gipsat și să 
urmeze un program special 
de recuperare. „Mi-ar fi 

8 și construirea unei echipe 
competitive pentru noul 
sezon. Primul nostru obiectiv 
e câștigarea partidei cu Oțelul 
Galați din prima etapă. E 
important să învingem pentru 
moral și pentru a da o lecție 
rivalei noastre la retrogra
dare din sezonul trecut”, afir
ma Muntean. Cetate a trans
ferat patru jucătoare tinere: 
Delia Ghilă, portăriță de la 
CSS Hunedoara, Marina Stan- 
cu, centru de la CSS Munte
nia București, Ana Maria 
Enescu, extremă stângă de la 
Lie. Energ. Rm. Vâlcea și Adi
na Hățiș, pivot de la CSS Mar
ta Baia Mare - pe care vrea 
să le promoveze și a pierdut 
o singură handbalistă, pe 
Mădălina Podelean care era 
la final de contract. Echipa n- 
a strălucit în partidele de 
pregătire, câștigând un singur 
joc la cele patru turnee la 
care a participat, iar din 
această cauză antrenorul 
Dinu Cojocaru a fost în
depărtat de la echipă. Astfel 
pe banca tehnică a rămas 
numai Marcel Șerban, tehni
cianul care a salvat în vară 
echipa de la retrogradare.

plăcut să fiu pe teren contra 
CFR-ului, dar nu cred că voi 
reveni decât în partida, de pe 
teren propriu, cu Oțelul 
Galați”, a declarat Petre.

Programul turului. Ligii Naționale de handbal feminin

TBtatftirtjodftMI
In perioada 29 augusi-29 septembrie. catuă-ți (sentru că ț

«EȘTI LIBER SĂ JOCI FOTHALpSMB^ <

Ești talentat ca fotbalist și vrei să te și distrezi alătur tl ț prietenii 
CI VĂMI L LIBER Iți d/eril șansa de a-ți petrece. Imm-eună 

cu gașca unjgyek-end bestial la ludei AKXAN!)kA^*G*osj^J-Bâl. 
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1. Abonează«te pe minim 3 luni la ( I V \\l I l LIBER,sau pre-
lungește*!! vechiul abonament cu încă 3 luni;

2. Trimite copia chitanței și datele personale într-un plic, cu mențiunea 
“EȘTI LIBER SĂ JOCI FOTBAL!*’ la adresa redacției din Deva.

și ...ASI A E TOT

plicului cu acceptarea coi rticipâre
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trebuie să albă 18 ani împliniți și să nu

3. Găsește încă 5 prieteni, fă 
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B-dul 22 Ițecembrie Nr. 37A, cod 330166, depune-o în cutiile poș
tale CI V Â MT I. LIBER sau vino cu ea chiar la noi; ■; jm~

nulul Cuvântul Liber
‘V.

to septembrie, a cotidtanului < t \ \\ lt I

de contact Magda Șerban

Etapa I, 10 septembrie_________________
Mureșul Tg. Mureș - HCM Baia Mare
U Jolidon Cluj - Universitatea Timișoara 
Dunărea Brăila - Rapid CFR București 
Tomis Constanța - Oltchim Rm. Vâlcea 
Astral Poșta Câlnău - HCM Roman 
Cetate Deva - Oțelul Galați
Rulmentul Brașov - HC Zalău

Etapa a ll-a, 14 septembrie____ ______
HCM Baia Mare - HC Zalău
Oțelul Galați - Rulmentul Brașov
HCM Roman - Cetate Deva
Oltchim Rm. Vâlcea - Astral Poșta Câlnău 
Rapid CFR București - Tomis Constanța 
Universitatea Timișoara - Dunărea Brăila 
Mureșul Tg. Mureș - U. Jolidon Cluj,

Etapa a lll-a, 17 septembrie______
U. Jolidon Cluj - HCM Baia Mare 
Dunărea Brăila - Mureșul Tg. Mureș 
Tomis Constanța - Universitatea Timișoara 
Astral Poșta Câlnău - Rapid CFR București

Cetate Deva - Oltchim Rm. Vâlcea 
Rulmentul Brașov - HCM Roman 
HC Zalău - Oțelul Galați

Etapa a IV-a, 24 septembrie________ ____
HCM Baia Mare - Oțelul Galați
HCM Roman - HC Zalău
Oltchim Rm. Vâlcea - Rulmentul Brașov 
Rapid CFR București - Cetate Deva 
Universitatea Timișoara - Astral Poșta Câlnău 
Mureșul Tg. Mureș - Tomis Constanța 
U Jolidon Cluj - HC Dunărea Brăila

Etapa a V-a, 1 octombrie___________ ____
Dunărea Brăila - HCM Baia Mare 
Tomis Constanța - U. Jolidon Cluj 
Astral Poșta Câlnău - Mureșul Tg. Mureș 
Cetate Deva - Universitatea Timișoara 
Rulmentul Brașov - Rapid CFR București 
HC Zalău - Oltchim Rm. Vâlcea 
Oțelul Galați - HCM Roman

Etapa a Vi-a, 5 octombrie ____ ______
HCM Baia Mare - HCM Roman 
Oltchim Rm. Vâlcea - Oțelul Galați 
Rapid CFR București - HC Zalău 
Universitatea Timișoara - Rulmentul Brașov 
Mureșul Tg. Mureș - Cetate Deva 
U. Jolidon Cluj - Astral Poșta Câlnău 
Dunărea Brăila - Tomis Constanța

Etapa a Vil-a, 8 octombrie ___________
Tomis Constanța - HCM Baia Mare
Astral Poșta Câlnău - Dunărea Brăila 
Cetate Deva - U. Jolidon Cluj

Rulmentul Brașov - Mureșul Tg. Mureș 
HC Zalău - Universitatea Timișoara 
Oțelul Galați - Rapid CFR București 
HCM Roman - Oltchim Rm. Vâlcea

Etapa a VIII-a, 15 octombrie____________
HCM Baia Mare - Oltchim Rm. Vâlcea 
Rapid CFR București - HCM Roman 
Universitatea Timișoara - Oțelul Galați 
Mureșul Tg. Mureș - HC Zalău 
U. Jolidon Cluj - Rulmentul Brașov 
Dunărea Brăila - Cetate Deva 
Tomis Constanța - Astral Poșta Câlnău

Etapa a iCa, M octombrie______
Astral Poșta Câlnău - HCM Baia Mare
Cetate Deva - Tomis Constanța 
Rulmentul Brașov - Dunărea Brăila
HC Zalău - U. Jolidon Cluj 
Oțelul Galați - Mureșul Tg. Mureș
HCM Roman - Universitatea Timișoara 
Oltchim Rm. Vâlcea - Rapid CFR București

Etapa a X-a, 26 Octombrie_____
HCM Baia Mare - Rapid CFR București 
Universitatea Timișoara -‘Oltchim Rm. Vâlcea 
Mureșul Tg. Mureș - HCM Roman
U. Jolidon Cluj - Oțelul Galați 
Dunărea Brăila - HC Zalău
Tomis Constanța - Rulmentul Brașov 
Astral Poșta Câlnău - Cetate Deva

Etapa a Xl-a, 10 decembrie
Cetate Deva - HCM Baia Mare
Rulmentul Brașov - Astral Poșta Câlnău 
HC Zalău - Tomis Constanța
Oțelul Galați - Dunărea Brăila
HCM Roman - U. Jolidon Cluj 
Oltchim Rm. Vâlcea - Mureșul Tg. Mureș 
Rapid CFR București - Universitatea Timișoara

Etapa a Xll-a, 17 decembrie_____________
HCM Baia Mare - Universitatea Timișoara 
Mureșul Tg. Mureș - Rapid CFR București 
U. Jolidon Cluj - Oltchim Rm. Vâlcea 
Dunărea Brăila - HCM Roman 
Tomis Constanța - Oțelul Galați 
Astral Poșta Câlnău - HC Zalău 
Cetate Deva - Rulmentul Brașov

Etapa a Xlll-a, 21 decembrie_____ _______
Rulmentul Brașov - HCM Baia Mare
HC Zalău - Cetate Deva 
Oțelul Galați - Astral Poșta Câlnău
HCM Roman - Tomis Constanța
Oltchim Rm. Vâlcea - Dunărea Brăila 
Rapid CFR București - U. Jolidon Cluj 
Universitatea Timișoara - Mureșul Tg. Mureș

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

Expozanți din Ungaria la târgul AGROMALIM 
Arad, Expo Arad Internațional 

7-10 septembrie 2006

ÎSț La expoziție participă 25 de firme din Ungaria, care caută parteneri, comercianți în 
următoarele domenii:

£

4 alimente, dulciuri, cârnați uscați, produse prelucrate din carne de curcan, mere, ardei, 
fructe uscate, programe de sănătate, suplimenți nutritivi, utilaje de industrie alimentară 
din oțel inoxidabil, tehnologie de cultura plantelor și de creșterea animalelor, utilaje de 
creștere a porcinelor, linii de prelucare a cărnii de pasare, tehnologie de prelucrare a cărnii 
de porcine și de bovine, utilaje de prelucrarea a laptelui, utilaje agricole, combine adaptoare 

; pentru porumb și floarea soarelui, sisteme de uscare, stivuitoare, utilaje mici de grădină, 
sapă rotativă, cositoare, foarfeci de tăiat gard viu, compostoare, utilaje din industria vopselei, 
tehnologia vinificației, tehnologie de mulgere și de pasteurizare, sisteme de ventilare, folii, 

. materii prime și suplimenți pentru furaje, proiectarea uzinelor de biogaz, însămânțare, 
animale pentru reproducție, tehnologii pentru abatoare și de purificarea apei reziduale, 

’ cântare, semințe, insecticide și rodendicide, materiale pentru ambalaj din lemn, hârtie și 
! plastic, producție de utilaje de ambalat, consultanță de marketing, turism

vă așteaptă atât în pavilionul „A” 
între pavilioanele A” și „B”.

(39190)

• cu garaL zona Micro 15, Mmidecoman- 
date, et L Mali la taMoamte 074VU27M 
sau 0741,192043. (nr. 103L08J006)

• B-dul Decebal, decomandate, modificat în 3 
camere, mobilat și utilat complet, stil occidental, 
amenajări interioare deosebite, termopane, 
totul nou, telefon 0722/236147. (T)
• parter, decomandate, vedere în 2 părți, 
centralătermică,îmbunătățiri, Deva, zona gării, 
bun pentru birouri sau schimb cu casă în 
apropierea orașului, preț 95.000 ron negociabil. 
Tel. 217888,220211. CD
• două apartamente în Ilia. Relații tel. 
0747/276309,0744/300667, după ora 16. (T)

• decomandate, etaj 3 din 4,63 mp, contorizări, 
interfon, boxă, uscătorie, parchet stejar, balcon 
închis, Deva, T. Maiorescu. Tel. 0741/210056. (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, decomandate, contorizări, balcon, etaj 
intermediar, zona Mihai Eminescu, preț 90000 
ron negociabil, tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• urgent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

.* 1
• urgent, zona Astoria, oalcon. st- 50 mo. et 2. 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. , 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 784)00 RON, tel. .*•* 
0740/013971. (A2)
• luliu Maniu, semidec., et 1, parchet, balcon
mare închis, contorizări, preț-107.000 RON. .tel..?r- 
0745/367893.(A2) , . , ...
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și : 
faianță, bine întreținut, bloc., de cărămidă, 
ocupatul azi, preț hun, tei. .0745/302500 
0723/251498. (A4)
• zona Crișului, etaj intermediar, balcon,
termopan, parchet laminat, gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg., tel. 0745/302200. 
(A4) :
• zona licee, bloc de cărămidă, etaj 1, b^ 
parchet, interfon, zonă, liniștită ocupai 
imediat, preț 82.000 ron, neg., accept, credit : 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
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Str. SOMEȘULUI, nr. 57. cod poștal: 550003 

tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 
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e-mail: rector@uamsibiu.ro
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ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC Intre orele 8,00 - 20,00, în perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de Învățământ superior:
Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 

de locuri
Durata 

studiilor
Taxa de 

școlarizare
(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

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

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

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1,600 Licențiaț în Marketing
Participarea nu este condiționată de încadrarea in muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu,, u^. 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candidaților li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar. CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute in planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile ! 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții veniți prin transfer In anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt s'cutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara. Str. Alexandru Vlahuță. nr. Ibis,

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

• .^ 9 (56712X ? f
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UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
ANUNȚĂ ÎNSCRIERI LA PETROȘANI Șl DEVA

CONCURS DE ADMITERE PE BAZĂ DE DOSAR
' . • . ' • ’ . . » ’ ' , • N r * î* ' » * S-* < » L *•'*1 z » * 4 * '* £&■'?'■ k • ' . > e . « > < ’ ' '' - , ■■ ■'

Nr. Domeniul de studii de licență.
Cifre de școlarizare pe

Universitate
CRITERII DE SELECȚIE

crt. forma de tavftțămiiM și durata 
studiilor

Specializări finanțate 
ae la 
toget

cataxi
Z**v 1 Media generală de absolvire 

a liceului - cu o pen® te se 50% 
fa. media tnaia a coiomșuM de 
admitere
2. Media examenuiui de 
bacalaureat - cu o- pondere de 30 
fa in media finală a coanimid n

1 Calc datoare și tehnotogia 
Informase! z. 4 an.. Calculatoare

29
2 ■Inginerie energetică, zi, 4 ani Ingineria sistemelor electroenergetlce - 20
3 Ingineria transporturilor,.. zi. 4 ani ingmefewansporturitor și a traficului - 20
4 Inginerie geologică zi 4 ani Geologia resuraetor miniere 22 15 de admitere
5 Ingmega mediului, zi, 4 ani ingineria și protecția mediului in industrie 26 3. Media la matemabcă în toți
6 Inginerie șl manage meni s 4 ara ■ Inginerie economică în domeniul mecanic 3 20 anii de fcceu.' în care s-a studiat 

această tfsapină - cu o pondere 
de 20 % în media ' finală a7 Mine Petrol și Gaze zi 4 ani Inginerie minieră

Topografie minieră 23 40 csncursului de admitere • .
8 Finan|e, ID,. 3 ani Finanțe și bănci - 71/200 * in toc de media la 

matematică se a In considera® 
media ia soctotogtoi 
dm toți anii se hceuincaies-a

9 ContaMttate,, IO, 3 -ani Contaminate și informatică de gestiune 4 55/80
10 Management ID, 3 ani Management 2 85/202
11 Administrarea afacerilor ID 3 ani Economia comerțului turismului și «rvicWor - 57/61 studiat aceasta<fec|Mfaă - cu o
12 Sociologie* ID, 3 ani Sociologie. 4 52/44 pondere cte 20 S în med® finală 

a ccmattsuhJ de adffftere13 Asistență soctaML ID: 3 ani Asistență socială 44/47
14 Științe administrative, ID, 3 ani Administrație publică 5 44/73

11-17 septembrie - înscrierea candidaților • 19 septembrie - afișarea rezultatelor S 19 - 21 septembrie NOTĂ: Activitatea de învățământ la Deva se vg'1,
- depunerea contestațiilor # 21 septembrie - analiza contestațiilor •19-23 septembrie - depunerea organiza numai pentru domeniile! la care au fost'

documentelor originale de către candidații admiși pe locurile finanțate de la buget, care doresc să beneficieze de declarați admiși un număr minim de 2Q de 
acestea și care au în dosar copiile documentelor de concurs; - plata taxei de înmatriculare și înmatricularea studenți, în funcție de opțiunile candidaților.

tuturor candidaților admiși; - plata a 300 lei din taxa de școlarizare (numai pentru candidații admiși ! £
cu taxă); - restituirea dosarelor candidaților respinși • 24 septembrie • afișarea rezultatelor finale ale concursului. s

i INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
LA URMĂTOARELE ADRESE 
Șl NUMERE DE TELEFON

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
Str. Universității, nr. 20, Petroșani, jud. Hunedoara 
Tel. 0254 542580. 542581. 543382, 542973 centrala; 
Fax. 0254 543491;

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC „Dragomir Hurmuzescu” GRUP ȘCOLAR „Grigore Moisil"
Hunedoe™ Str. Titu Maiorescu nr. 24, Deva, județul Hunedoara

Tel 0254 - 22024Q, Fax. 0254 221638; Tel./Fax. 0254 - 221280: 221206;

înscrierea candidaților pentru admiterea 
și desfășurarea activităților de învățământ vor fi la:

- Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva 
pentru domeniile prevăzute la pozițiile 1 + 7 (cursuri de zi.); ■' 

- Grup Școlar “Grigore Moisiî" Deva 
pentru domeniile prevăzute la pozițiile 

8 + 14 (cursuri la forma de învățământ la distanță);

RECLAME

http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
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• zona piața centrală, loc de parcare, bloc de 
cărămidă, modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet, preț 9&000 rpn, neg., 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică, mici modificări, parchet, balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg., se acceptă și credit, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită, 50 mp, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, 
neg., zonă liniștită, tel. 232808,0723/251498. (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 28.500 euro, neg., urgent, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
LM)

lina Decebal ■ Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
oa.țon, parchet, faianță, gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• IuRu 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)
• Crișuiul etaj 3, gresie, faianță, parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică, 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 rdn, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• parter, modificat modem, gresie, faianță, 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

. • etaj Intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată, CT, et. 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg.. teL 235208 0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208 0724/620358. (A6)
• decomandate, bloc de cărămidă contorizări, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON, 
neg, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• In circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări, etaj 3, zona Gojdu, preț 93.000 RON, 
tel. 231800; 0745/511776. (A9)
A decomandate, amenajat stil occidental, 

ilcon închis, zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000
ViON. neg, tel, 231800- 0723/619177. (A9)

• zona Carpati, 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)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță, balcon închis, beci. Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg, merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut preț neg, tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg, tel. 231800,0740/317313. (Am

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 sau 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, 
I723/2514OK 232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• ugenț 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)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• iigent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termică preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)

• 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 52000 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)
• in zona BancaTransilvania, dec., et.2, parchet, 
gresie, faianță, CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230.324. (A7)
bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 euro, 
neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• In Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268.830.

• 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, modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005211 (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)
• dec, zona hotel Deva, etaj 2,2 băi, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modem, 
mobilat,pr< legJeLB ...0745/511776.(A9)

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)

• casă 2 camere, cu grădină 800 mp și teren 
2700 mp, în Sarmizegetusa, telefon 0722/461536. 
(T)

I • casă «fin cărămidă 4 camere, curte și grădină
Ostrov, tel, 0742/056502. (nr. 8022605).

• casă tip vilă, in comuna Câijiti-centra, 
asfalt și pământ aferent Relații la Mefoni-' 
0269/56177L (nn5/04A9i2006)

• nouă Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
• 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)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă, curte, 
grădină si teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugâreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren, 2000 
mp, preț 70.000 lei, tel. 0745/786578, (A8)
• in Deva, construcție 2006, P+M, living, 
bucătărie, 2 băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi. 
garaj, centrală termică teren drept, preț 150.000 
euro, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 500
mo, preț 250.000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de. Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane,anexe, grădină 
centrală termică ocupabilă imediat, preț 57.060 
euro, negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• la 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică termopane, teren 600
mp, preț 360.000mp, tel. 0746/779288. (A8)
• urgent, în Deva, 5 camere, bucătărie, 2 băi 
amenajate cu gresie, faianță, curte ST 850 mp, 
zona centrală Deva, preț’ 180.000 euro/neg., 
tel.23180n 0740/317313 (A9)

Cumpâr casă (14)

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

• dec, zona M. Eminescu, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• in zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• in 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)
• 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 lami nat, 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)
• decomandate, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 95.000 
RON, neg., tel. 231800; 074O/317314. (A9)

Vând terenuri (21)
Vând case la țară (17)

• casă, 4 camere, antreu, bucătărie, grajd, 
cămară șură, grădină 7 ari, teren arabil, 5 ha, 
pădure 75 ari, în Ocolișu Mare, nr. 112. Informații 
la fam. Romulus, preț negociabil. (T)

• 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)

case de vacanță (15)
i • in Sântandrei, suprafață totală 2400 m,
1 particular, preț negociabil. Relații la telefon 
I 0254/236798 sau 0729/03M71. (nr. 
I 3/04W006)

• cabană din lemn, cu baie și fosă septică și 
1800 mp teren, în Deva, zona Roci (prelungirea 
Vulcan). Tel. 0720/400439. (T)

Vând garsoniere (19)

• urgent, confort 1 la un preț foarte 
convenabil, bl L sc 1, et II, ap. 27j în zona 
gării Deva, telefon 0745/355817 sau 
0744/2684891 (nr. 11/3L082006)

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

• urgent in Hunedoara, Bdul Dacia, bl. Gl, etaj 4 
din 9, gaz contorizat, balcon închis, 30 mp, bine 
întreținută vedere spre Artima, preț 410 
milioane lei, negociabil; accept credit ipotecar. 
Tel. 0254/711152. (T)
• Deva, la Miorița, etaj 1, balcon închis, ST 32 mp, 
parchet, contorizări, preț 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 85.000 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 sad schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)

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

• ofer 25 hectare cultwă de ponmb pentru 
siloz. Relații la tel 0745/468766 sau 
0043 '262021670, seara, (nr. 5/OL09L2D06)

• loc de casă în Leșnic, pe DN 7, informații la tel. 
0729/128429 sau 0729/033121 (T)
• zonă rezidențială 6 parcele. 740 mp/parcelă 
fs 22 m, facilitați, 20.000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• pădure, suprafețe cuprinse între 1,5-20 Ha. 
Telefon 0740/210780. (Al)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400.0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilitâti 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, 
utilitâti în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

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

■vJferim:

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

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

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

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

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs

Oradea, Bdul Decehal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.
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• Intravilan, ia 8 km de Deva, la șoseă ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358 (A6)
• DN7, intravilan, st 37.000 mp, fs 90 m. preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• DN7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• DN7, Intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460 m, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• intravilan In Deva, zona Zăvoi, S 800 mp, FS 18 
m, utilități în zonă, preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 eure/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• 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, se închiriază 
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)

Imobile chirii (29)

• 200 mp. teren Deva, Str. Cernei, nr. 10, pentru 
garaje, depozit etc, tel. 0723/288282. (T)
• bar amenajat vad bun, în Tâmpa. Relații la 
telefon 0254/264652.(8/04.09.2006).
• primesc in 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)
• 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 locuință. Tel. 
249047,0721/192684. (T)

• casă. Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsoniera, ama D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235206, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comerda!, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garai, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Deva, 35 mp, amenajat occidental, 300 
euro/lună vad foarte bun, telefon 215212. (Al)
• Al Patriei parter, 2 camere semidecoman
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luHu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți garsoniera decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• Al SbeMul 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)
• ap. 3 camere decomandate, mobilat și utilat 
integral, CT, zona centrală Deva, 200 euro/lună 
tel. 231800,0745/511776. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, fabricată în 1978, RCA 2007, 
bine întreținută unic proprietar, preț negociabil, 
tel. 214504. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650 si alte utfiafe agricole, 
stare foarte bună, preț nogodabll R_ ■ 
teL 0745/468766 SOU 0043/2(20211 XMM 
(nr.5/0L09J006)

Mobilier și interioare (47)

• urgent dulap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
masă mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 
bibliotecă mare, covor bordo cu medalion 3/4, 
persan, bibliotecă mică preț avantajos. 
Informații la tel. 0723/851439, după ora 16,00.

-- ---------& EE3J-----------
Parte acunoscutuiii grupfranco-belgian Louis Delhaize, PROFI ROM FOOD este o companie 

multinațională ce deține o importantă rețeade magazine de tip discount, 
ANGAJEAZĂ în:

HUNEDOARA
Șef d s mag azin

Principalele atribuții;
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Cerința
- exponents în comerț,
• foaie Df.rnade'țifrEtiui’its.
- abilități de iuc!u cu obinem,
- ■■-}■ epcrwittfe pfentru program

lunge

Vânzători raion 
legume -fructe

Prind paiele atribuții:
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creștem vânzânlc*' și («duwrt 
oieritenitfț

.y pUTW > osE'C’Ct'ji ccmeirwi al 
j v r ifrnțm curățeniei acestuia 
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Cerințe:
experiență în domeniu,

■■ ctinoștirițe ele utilizare 2r 
■calcula teruiui,
- dinam ism.

SIMERIA
Recepționeri marfă

Prin cip aie le a tri butii:
- pfocîuGază recapțsa fizică și 
informați că a intr arilor de marfă,
- verifică cariiitaiiv și ca Stativ 
mărfurile ce urmează a h 
recepționate.
- des camă marfa și o aranjează 
in spațiile de depozitare,
•- asigură păstrarea produselor în 
când iții cp raspun zătoare

Cerințe:
- exp enență în domeniu, 
■■ cuhcștințe de gestiune.,.
rezistență ia efort.fizic,

- dinamism, •
~ amabilitate

SE OFERĂ:
- salariu motivant. corelat cu performanțele obținute, 
-perioadă de Instruire,
-șansa unei cariere intr-c com pani e multinațională.

Casieri, casiere, lucrători 
comerciali

Principalele atribuții:
scanează prixlusele c «.împărat©da 

ci e n ți și 1 no aseaz ă con! rava Io ar ea 
aces tara.
- aranjează marfă pe ra Hun și în 
raioane.
- răspund de aspectul și de 
curățenia m agazinuiui.
- urm ăresc termenele de 
vafab iiitâie ale pr ocltise lor.
- oferă informații clienților cy. privire 
la produse
Cerințe:
- exp eriență în domeniu, 
•cunoștințe de utilizare a 
calculatorului,
- dinamism,
-amabilitate.
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Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție (în care să fie menționat postul vizat j, pânâla data de 0&09.2006, la 
umătoarea adresă: PROFI ROM FOOD, str. Miresei, nr. 1, Timișoara cod 300642, la nr. de fax: 0256 244108 sau la email: cterhes@profi.ro 

Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor firmei. Documentele depuse nu se restituie.
. Informații despre companie aăsiti fa wwwnrnfi

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:cterhes@profi.ro
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•epe Instal Com S.R.L. Orăștie
„ E Lwsiii let® sishMHoS, iustisdsi.ste și psuSsis isjți,

Calculatoare si accesorii 
(51)

l s isstalam de ridicsl,
j-.-Ț e prttacrtrl pria ațchbere, Instalații electrice.

• vând cereale, ovăz ți grâu, in cantități 
mari, preț negociabil. '-'ii la teL 
0745/468766 sau 0043/262021670, seara, (nr. 
5/01M2006)

Pierderi (62)

• Pierdut carnet de asigurat pe numele Boștea
Vălian. Se declară nul. (nr. 3/05.09.2006)

■ * jism|<iW** **,8|; ft1*- »lw «Mi«wi*|taiM». 
u yagSm autorizași JSCS, FIA 1 si PTC 9.

nt jKSraWsiiplimemafe la

• vând calculator Pentium II, 64 Mb Ram, 
HDD 32 Gb, placi video 256 RAM, preț 250 
ran, negociabil, telefon 0723/447016 (nr. 
5/05479^006)

• vând vițea rasa Bălțata românească, de 1 an, 
în sat Rovina, comuna Brănisca. Telefon 
0741/210057 sau 0748/558704. (T) ’

Matrimoniale (69)

î Ww'l 025410335Vast 0254 2433Î4 
gAsiH ceea ce câtila|i!La noi Vi așteptăm!

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Altele (61)

• tânăr 25/172/58 simpatic, situație materială 
bună fără obligații, caut domnișoară pe măsură 
pentru o relație serioasă. Tel. 0749/096949, rog 
sună sau SMS, fără bip-uri! (T)

• vând mascul foxterler, 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)

Prestări servicii (72)

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA ■ SIGLE

Stamprod
330025 • D e v ajș
Str. 1 Decembrie 272 
Tel./Fax : 0254/21 3510” 

e-mail : stamprod@rdslink.ro

Vă oferă cazare, masă și 

transport pe o perioada de 

12 zi le la numai 55® ron / 

persoană, doar în perioada 

01.09 -30.11.2006
ini tatei / fes. 0254'249.1 llf 

telefon. 0254/249.175 §

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. (i.1 .ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-ECHIPAMENT®DE PROTECȚIE
ELECTROZI. SClfflE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 

-PAPETĂRIE
BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

)»Wr.frtiwc<y>wferHL.iwnrtjf), enetioktyKT+n ru
Dcva.AIto Pecii.64Jir,ap. 6? penar

TEAM CONSULTING 1 mnmj
Evaluare

Asistenta
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 «îasa

S.C. mRTEHER LEG© ML DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

e
« înființează societăți comerciale in numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

« reprezintă în instanță Interesele persoanelor juridice. 
(59807)

Construcții civile al Industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț elect roca* nice

ANGAJEAZĂ
mnw~r*Rii ,
CONTABILITATE PRIMARĂ
CERINȚE; 
-cunoștințe minim» da
contabilitate;

■ cunoștința IT; 
-vârsta maximi 40 ani. 
AVANTAJE:

-aalarlu motlvant.

CONTABIL- ȘEF

-virata maximi 45 ani.
AVANTAJE;

■aalarlu motlvant; 
■condiții da lucru Intr-o 

«chip* dinamic*
Ral. la Tal.: 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59656)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURII
■ CONTABIUTATI INFORMATIZATĂ

■ AUTOCAD 20 10

■ ADMINISTRATOR RIȚZLI

TEL: 0254.206.210
MOD: 0723.130.463
E-mali: afficeAnm.ro
Site: MMoOlIUSi

.^'■MUU'nMeWA

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

(56970)

• vând 3 căzi (voz), motor electric IA 2; 4 kW, 
vană fontă, foastăn plop 3 mc, telefon 
0723/086986. (T)
• vând cazan țuică, 401. Telefon. 0254/212188. 
(nr. 2/05.09.2006)
• vând un trunchi de cireș uscat, 80 m lung și 
0,75 m grosime și 3 trunchiuri de 150 m lungime 
și 0,35 m grosime, preț foarte avantajos, tel. 
212272 sau 0723/732560. (T)

Prestări servicii (72)

• S.C. INF0MIN SA. DEVA, tel. 213915, 214433, 
214718, organizează cursuri de operator calculator 
electronic și rețele.

(nr. 8/05.09.2006)

• 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 fizică efectuează lucrări de derati
zare, dezinsecție la prețuri avantajoase (și 
anume: dezinsecție 1 leu mp, deratizare 0,30 lei 
mp), la orice firme. Relații la telefonul 
0740/163011 (T)
■ transport mobilier cu auto de 1,5 tone 14 mc 
volum. Asigur manevrarea și demontarea profe
sionala pentru mutări. Tel. 225578,0744/934462, 
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• munc. necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță, Deva, 1 post, data limită 18.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc. necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță, Deva, 1 post, data limită 30.09, tel. 
213244, între orele 9-16.

Complexul Germisara dm hcolitatea Geoogiu Boi, jud. Hunedoara, aflat in proces de redeschidere organizează 
selecția ide oferte pentru alegerea furnizorilor de produse și servicii necesare operării în regim hotelier, alimentație publica si bază 
de tratament wehtess și «pa.
Firmele interesate sunt rugate să transmită până la data do 15.Q9.200d o mapa de prezentare In plic căra va confine:
- prezentarea campaniei și uuiaii puHia/sInrckira acfionariaiului;
- obiectul principal de activitate;
- autorizări și abilitări (ISO, MN, SRAC, HACCP)
■ resurse proprii pentru distribuite (dcpazB/autautilitam/tennen)
■ atarta genandă da produse/speafie^ii de ambalare/praf unitar
- condițfile de discount
- termenul de Diată
- suport marketing anual/programe pratnrwara produse
- materialo POS funde este căzui)
■ procedura de lansare o cantensufer, program de lucru, persoană do contact
Firmei» rsfeefionate vor fi contactata, se va nagoda contractul codru de furnizor» și In funcție do data deschiderii complexului se va
A-------- - 11------- - - * -»□•tiruru vrs wAJ RBMCJtVV.

Mapa se va depune la biroul administrativ din hotel, la demisol, de luni până vineri între orale: 09.00-17.00.
Persoană de contact: Manager Complex - Râzvan Mtmsș, tal. 0723/585.1*1.
Email: mares razvon200âBvtdmoxom. razwm.maras<Bhotehsennisaro.ra

(62270)

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

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

spirit de inițiativă, spirit de observație, creativitate.

Condiții de participare a candidaților la concursul de admitere:
■ să aibă cetățenia româna ți domiciliul în România;
■ să cunoască limba română scris și vorbit;
■ să aibă capacitate deplină de exercițiu ți să fie apți din punct de vedere medical ți psihologic;
• sa 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;
• sâ aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduita admise ți practicate în societate;
• să nu fi fost agenfi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politica.

Concursul se va desfășură 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 scrisa;
• interviu.

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

Bibliografia pentru concurs cuprinde:
• Constituția României, republicată;
• Codul do procedură civilă;
• Codul civil;
• Legea nr. 514/2003 privind organizarea ți exercitarea profesiei de consilier juridic;
« Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor/ cu modificările ți 

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 insolvent!»!;
■ Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciara în cursul procesului penal;
■ Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modifieârile ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr.1849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribufiile Administrației Naționale a Penitenciarelor;
■ Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
■ Ordonanța de urgen|ă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor do achiziție publică, a contractelor do concesiune do lucrări 

publice și a contractelor da concesiune do servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006;
• Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivi, republicat.
Dosarele de candidat se var depune la sediul unității sus-mentionate și vor confine următoarele documente:
• Cererea do înscriere;
■ Copia actului de Identitate (C.I./B.I.) - se va prezenta șl originalul;
■ Copia certificatului de naștere ■ se va prezenta șl originalul;
■ Copiile diplomelor de studii - se va prezenta și originalul;
- Documentele care atestă absolvirea unor cursuri do spocialltate/perfectionara;
• Copia carnetului de muncă sau o adeverință caro să ateste vechimea In muncă șl, după caz, vechimea In specialitate;
■ Cazierul judiciar;
• Fișa medicală care va fi înmânată, In vederea completării, odată cu depunerea cererii;
■ Copia fișei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă;
■ Declarația pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități do politie politică;
• Rezultatul testării psihologice.

Data limită de depunere a dosarelor: 26.09.2006, ora 15.00,
Taxa de participare la concurs oslo do 50 RON și se va achita do către candidați la data prezentării acestora pentru susflnerea 

probelor de concurs.
Informafil suplimentara se pot ebfine de la sediul Penitenciarului cu Regim do Maximă Siguranță Bârcea Maro, strada Sântuhalm, 

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

e munc necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță. Deva, 3 posturi, data limită 03.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
o munc necaL la demol. clădiri. zidărie, mozaic, 
faianță. Hațeg, 10 posturi,TiataiWfâ BOMfel. 
213244, Intre orele 9-16.
o munc nacaL la demol. clădiri, zidărie, mosaic, 
faianță, Hațeg, 3 posturi, data limită 3ffi09,‘tel. 
213244, între orele 9-16.
» munc necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță, Hunedoara, 10 posturi, data limită 30.09, 
tel. 213244, între orele 9-16.
o munc necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță, Hunedoara, 6 posturi, data limită 15,09, 
tel. 213244, între orele 9-16.
» munc necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță. Hunedoara, 6 posturi, data limită 30.09, 
tel. 21344, între orele 9-16.
» munc necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic . 
faianță, Orăștie, 4 posturi, data limită 09.09, te'' 
213244, între orele 9-16. - f
• munc. necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic; 
faianță, Petrila, 1 post, data limită 10.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
» munc necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță, Petrila, 1 post, data limită 10.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc necal. laîntreț. drumuri, șosele, poduri, 
baraje, Simeria 5 posturi, data limită 28.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
» munc. necal la spargerea și tăierea materi
alelor, Simeria, 4 posturi, data limită 30.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor necalificat: în silvicultură, Brad, 5 
posturi, data limită 28.09, tel. 213244, între orele 
9-16.
» muncitor necalificat în silvicultură, Hațeg, 1 
post, data limită 30.09, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• muncitor necalificat în silvicultură. Hațeg, 6 
posturi, data limită 15.09, tel. 213244, între orele 
9-16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
» muncitor necalificat in silvicultură, Orăștie, 1 
post data limită 28.06, tel. 213244, între orele 9- 
16.
e muncitor necalificat in silvicultură, Simeria, 3 
posturi, data limită 30.09, tel. 213244. între orele 
9-16.
e mundtornecalificatlaasamblarea,montarea 
pieselor, Orăștie, 23 posturi, data limită 31.10, tel. 
213244, între orele 9-16.
» muncitori In activitatea de gospodărire a 
șpanului, Simeria, 3 posturi, data limită 31.10, tel. 
213244, între orele 9-16.
» muncitori necal. ia amb. prod, solide și semi- 
solide, Simeria, 5 posturi, data limită 30.09, tel. 
213244. între orele 9-16.
e muncitori recalificați in silvicultură. Hațeg. 5 
posturi, data limită 15.09, tel. 213244. între orele 
9-16.
• muncitori necalificațL la amb. produse solide 
și semisolide. Deva. 5 posturi, data limită 15.09. 
tel. 213244, între orele 9-16.
» operator bobinator dublor. Simeria. 25 posturi, 
data limită 30.09, tel. 213244, între orele 9-16.
» operator calculator electronic și rețele, Hațeg, 
1 post, data limită 01.07. tel. 213244, între orele 
9-16.
» operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post data limită 30.09, tel. 213244, între 
orele 9-16.
e operator calculator electronic și rețele, 
Orăștie, 1 post, data limită 10.09, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• operator calculator electronic si rețele, 
Orăștie, 1 post, data limită 15.09, tel. 213244, între 
orele 9-16.
» operator conf. ind. îmbrăcăminte-țesături, 
tricotaje. Brad, 11 posturi, data limită 30.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
• operator conf. ind. îmbrăcăminte-țesături, 
tricotaje, Brad, 27 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• operator fabricarea produselor refractare, 
Hațeg, 16 posturi, data limită 29.09, țel. 213244, 
între orele 9-16.
» operator mașini unelte semiautomate și auto
mate, Orăștie, 1 post,: data limită 05.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
e operator preparare minereuri, Brad, 4 posturi, 
data limită 30.09, tel. 213244, între orele 9-16.
» operatori roboți industriali, Hunedoara, 7 
posturi, data limita 30.09, tel. 213244, între orele 
9-16.
» ospătar (chelner), Brad, 1 post, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
e ospătar (chelner), Brad, 4 posturi, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
e ospătar (chelner), Hunedoara 1 post, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16,
• pompier specialist, Hunedoara 4 posturi, data 
limită 14.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• pregătitor de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită 31.10., tel. 
213244, între orele 9-16.
» pregătitor piese încălțăminte, Brad, 3 posturi, 
data limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16,
• pregătitor piese încălțăminte. Hunedoara 4 
posturi, data limită 10.09., tel. 213244, intre orele 
9-16
e pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara 6 
posturi, datalimită 30.09., tel. 213244, între orele 
9-16.
e primHor-dstribultor materiale, scule, Simeria
1 post, data limită 11.09., tel. 213244, între orele 9- 
16.
o reception* hotel, Hațeg, 1 post, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
e referent de specialitate administrație publică, 
Lupenl, 2 posturi, data limită 01.10., tel. 213244, 
între orele 9-16.
e salvator montan, Lupeni, 1 post, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
» secretară, Hunedoara, 1 post, data limită 
21.09., tel. 213244, între orele 9-16.
e servant pompier, Hunedoara 4 posturi, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.

RECLAME

mailto:stamprod@rdslink.ro
mailto:anazsok@smart.ro
afficeAnm.ro
http://www.anp-lust.ro


Societate de producție cu sediul în Mintia 
caută in vederea angajării:

ASSISTENT MANAGER (secretară)
- studii de specialitate .

Se cer:
"cunoștințe operare PC (Word, 
Excel)

, - cunoaștere limba franceză (și 
engleză)

carnet de conducere categoria B 

y cunoștințe în domeniul resurse 
umane

RESPONSABIL CALITATE

Se cer:
- experiență în domeniu

- cunoștințe operare PC (Word, 
Excel)

- cunoaștere limba franceză (și 
engleză)

- dinamism, seriozitate.

Persoanele interesate sunt rugate 
să trimită un CV prin fax la nr. 
0254/234068.

(61952)

GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" DEVA
Face înscrieri pentru clasele de postlicealâ la specializările:
1. Asistent gestiune (contabilitate)
2. Agent vamal
3. Funcționar bancar
4. Tehnician coordonator, activități comerciale
5. Maistru mecanic
înscrierile se fac în perioada 04.09. - 12.09.2006.

Se pot înscrie și candidați fârâ examen de bacalaureat.

Clasele funcționează în sistem autofinanțct.

Pentru toate specializările durata studiilor este de 2 ani.

Informații la telefoanele 221280- 221 206.

(62379)

Decese (75)

Pios omagiu fostei coiege dragi
HEINCZ MARIA (Bobo)

care a plecat dintre noi.
Dumnezeu să o odihnească în pace.

Monica, Jeni și Felicia

• sortator produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 25.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• sortator produse. Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• spălător vehicule. Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• strungar universal, Hațeg, 1 post, data limită 
29.09., tel., 213244, între orele 9-16.
• sudor, Brad, 6 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• sudor, Brad, 6 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

CONVOCATOR Se convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a 

Acționarilor de la SC REAL 2003 SA DEVA, b-dul 
Decebal, bl. 8, parter, pentru ziua de 27.09.2006, ora 

10.00, la sediul social, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea unui credit bancar necesar dezvoltării și 

diversificării activității de producție în cadrul societății.

2. Aprobarea garantării creditului bancar cu bunuri 

imobi-liare din proprietatea societății.

3 Diverse.

Conducerea <62312»

Domnul Bulz Dorin, cu domiciliul în satul Ociu, nr.7, I 

comuna Vața de Jos, jud. Hunedoara, anunță elaborarea 
primei versiuni a PUZ „LOCUINJĂ Șl ANEXE GOSPODĂREȘTI" 

în extravilanul satului Ociu și declanșarea etapei de încadrare 

pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la 

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, zilnic, între 

orele 8 și 16.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul 
APM Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice de la 

data prezentului anunț.
(62334) i

Oferte locuri de muncă (74)

I • S.C. cu profil producție angajează inginer, 
I maistru sau tehnician. Cerințe: domiciliul în Deva și 
1 carnet de conducere categoria B. Informații la 

telefon: 0722/223189.
(nr. 2/04.09.2006)

Oferte locuri de muncă (74)

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

(nr. 5/04.09.2006)
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA 

„lancu de Hunedoara" ai județului Hunedoara,

Deva, str. G. Coșbuc, nr. 26

ANUNȚ
Inspectoratul pentru Situații de Urgențâ „lancu de Hunedoara" al 

județului Hunedoara scoate la concurs, prin încadrare din sursă externă, 
un număr de 140 posturi de subofițeri, pentru următoarele specialități:
- servanțl pompieri și protecție civilă -114 locuri ,
- conducători autospeciale - 26 locuri

CONDȚTII GENERALE:
- să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris și vorbit;
- să aibă cel puțin studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- să fie declarați apți medical, fizic și psihologic;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise 
și practicate în societate;
■> să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală 
ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
■ să aibă înălțimea de minimum 1,65 m.

CONDIȚII SPECIFICE
A) Pențru specialitățile servanți pompieri și protecție civilă:

- vârstă de până la 35 de ani împliniți în anul prezentării la concurs;
- să aibă serviciul militar îndeplinit.

B) Pentru specialitatea conducători autospeciale:
- vârsta de până la 40 de ani împliniți în anul prezentării la concurs;
- posesori ai permisului de conducere categoriile B și C;
- să aibă serviciul militar îndeplinit.

La concursul de încadrare, pot participa și subofițeri în activitate 
din Ministerul Apărării Naționale și celelalte instituții de apărare 
națională, ordine publică și siguranță națională, care îndeplinesc 
condițiile stabilite.

Depunerea cererilor se va face până la data de 08.09.2006, de luni 
până vineri, între orele 8.30-13.30, la sediul inspectoratului, iar termenul 
de finalizare â dosarului este data de 14.09.2006, ora 14.00.

Evaluarea performanțelor fizice: 18-20.09.2006.
Testul scris (tip grilă): 21.09.2006.
Relații suplimentare: Tematica și bibliografia se pot obține de la 

compartimentul Management Resurse Umane, telefoane 0254/214220 
sau 0254/214221 interior 115.

• 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)

• Societate Comercială angajează șofer profe
sionist pentru distribuție. Informații la telefoanele 
0744/605685 sau 0254/223950.

(4/05.09.2006)

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)

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

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

croitorese;
2. ALIMENTAȚIE PUBLICĂ sef restaurant, qestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 

ospătari, barman, bucătar-șet, bucătar, ajutor de bucătar, personal curățenie, șef eveni
mente;

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

penale.
Se oferă pachet sa la rial atractiv, posibilitatea dezvoltării unei cariere într-o companie 

la standarde internaționale.
CV-urile și scnsoarea de intenție se vor trimite prin fax 0265-328721 sau e-mail: 

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

Persoană de contact șefservidu resurse umane BANIAS MARINELA - la tel. 0365-808811.
(61280)

• SRL angajează un gestionar pentru materiale de 
construcții, cunoștințe operare PC, cu domiciliul în 
Deva. Informații la telefonul 0254/220222.

(nr. 6/05.09.2006)

• SC TOTALITARE COM DIVERS SRL Deva, distribuitor 
autorizat bere, băuturi și produse alimentare, angajează 
agenți vânzări pentru zona: Petroșani, Hațeg, Hunedoara 
și Orașție. CV-urile se pot trimite prin fax: 0254/230450, 
0254/222344, sau la sediul firmei din Deva, Calea Zaran- 
dului, nr.63.

(nr. 7/05.09.2006)

(616151
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• Poluare. Autoritățile din provincia spaniolă 
Galiția au creat diguri pentru a împiedica răs
pândirea toxinelor deversate în râul Umia, în ur
ma unui incendiu izbucnit vineri, la un combi
nat chimic, au declarat, ieri, autoritățile locale.

• Plan. Mii de aparate automate de dis
tribuire a băuturilor din Japonia vor fi 
echipate cu dispozitive care vor prezenta 
informații urgente despre cutremure, tai
funuri și alte fenomene naturale periculoase.

Filmat în ultimele clipe

Sumă record la teledon
Los Angeles (MF) - Teledonul anual orga

nizat de Jerry Lewis în weekend-ul de Ziua 
Muncii a obținut suma record de 61 de mili
oane de dolari, în beneficiul Muscular Dys
trophy Association, au anunțat organiza
torii din Las Vegas ai evenimentului. Con
tribuțiile și promisiunile făcute în timpul 
teledonului au depășit suma de 55 de mili
oane de dolari colecată anul trecut în bene
ficiul victimelor uraganului Katrina.

Lewis a alocat un milion de dolari din 
suma strânsă anul acesta eforturilor 
umanitare derulate de Armata Salvării în 
sudul Statelor Unite. Anul acesta, eveni
mentul televizat a avut loc în orașul adop- 

f tiv al actorului, Las Vegas. Lewis, care are 
80 de ani, a fost amfitrionul evenimentu
lui, în ciuda faptului că a suferit un atac 
de cord în luna iunie.

■ Ultimele momente din 
viața vedetei TV Steve 
Irwin au fost capturate 
pe camera video.

Sydney (MF) - Imaginile cu 
moartea vedetei TV au fost 
predate poliției din Queens
land și este puțin probabil să 
fie difuzate vreodată, a 
declarat managerul acestuia. 
Irwin a murit, luni, la vârsta 
de 44 de ani, după ce a fost 
străpuns de țepii unei pisici 
de mare în timp ce filma în 
Marea Barieră de Corali. 
John Stainton a declarat că 
imaginile îl prezintă pe Irwin 
scoțându-și din piept acul 
otrăvitor înainte de a-și 
pierde cunoștința.
Discovery în doliu

Compania TV americană 
Discovery Communications a 
anunțat că regretă pierderea 
lui „Crocodile Hunter” Steve 
Irwin și a anunțat că inten
ționează să difuzeze un „mara-

Accident feroviar în Egipt

Glasgow, cel 
mai apreciat

Londra (MF) - Glasgow 
este cel mai apreciat oraș 
din Marea Britanie pentru 
calitatea vieții pe parcur
sul acestui an, devansând 
Edinburgh și Londra, po
trivit cititorilor unui su
pliment de călătorii pu
blicat de Conde Nast. 
Glasgow, nominalizat pen
tru a doua oară în decur
sul a nouă ani, este apre
ciat pentru viața sa noc
turnă, pentru ospitalitate 
și pentru sociabilitatea 
locuitorilor. Edinburgh, 
care a ocupat primul loc 
de trei ori în ultimii cin
ci ani, a fost preferat pen
tru curățenie și securitate, 
în timp ce Londra a fost 
apreciat pentru cele mai 
bune restaurante și ser
vicii hoteliere. Pe ultimele 
cinci locuri se află Oxford, 
Liverpool, Bath, Brighton 
și Cambridge.

Victoria (Foto: EPA)

Al patru
lea copil
Madid (MF) - Victoria 
Beckham, soția cunos
cutului fotbalist brita
nic David Beckham, 
așteaptă un al pa
trulea copil, a anunțat, 
luni seară, canalul 1 al 
televiziunii spaniole. 
Precizând că este vor
ba de o informație în 
exdusivitate, postul de 
televiziune a prezentat 
imagini cu David 
Beckham, intervievat 
la volanul mașinii sale 
și părând să confirme 
informația, fără a face 
însă explicit acest 
luau. Familia Beck
ham are deja trei fii, 
Brooklyn, Romeo și 
Cruz.

Cairo (MF) - Cel puțin 
cinci persoane au murit și alte 
30 au fost rănite, luni seara, 
în urma coliziunii între două 
trenuri în Egipt, relatează 
AFP, citând im bilanț provizo
riu dat publicității de poliția 
locală. Un tren de marfă a 
intrat în coliziune cu un tren 
de pasageri care circula în

Coliziune pe aceeași linie (Foto, epa)

în luptă pentru Leul de Aur

Delfinul Femke (sus, dreapta) s-a reîn
tâlnit cu prietenii lui de la delfinariul din 
Hardewijk, Olanda, după ce s-a vindecat de 
o infecție la pancreas. (Foto epa>

■ în fiecare an, la 
Veneția, se află în com
petiție un film al cărui 
nume este ținut secret.

Veneția (MF) - Mostra de la 
Veneția a început săptămâna 
cu filmul realizat de Feng 
Xiaogang, „Yeyan” (Banche
tul), o dramă chineză inspirată 
de Shakespeare și extrem de 
apreciată de public, proiectat 
în afara competiției, și cu 
„L'Intouchable” al regizorului 
francez Benoît Jacquot, în 
competiție pentru Leul de Aur. 
în „L'intouchable” este un film 
despre o tânără căreia mama 
ei i-a spus, de ziua ei, că are 
un tată indian din casta celor 
care nu pot fi atinși. Tot luni 
a fost prezentat filmul „The

Robot care degustă vinuri
Tokyo (MF) - Cercetătorii niponi au fa

bricat un robot care poate „gusta” și iden
tifica diferitele feluri de vin și are și abili
tatea de a analiza mâncarea. Robotul cu 
înălțimea de 0,6 metri, fabricat de NEC 
System Technologies și Mie University, 
folosește raze infraroșii pentru a identifi
ca diferite gusturi. Robotul poate fi per
sonalizat, pentru a recomanda vinurile care 
se potrivesc gusturilor proprietarului său. 
Robotul-degustător analizează vinurile și 
mâncărurile prin intermediul unui senzor 
amplasat în unul dintre brațe. Lumina 
infraroșie este orientată către mostră și 
robotul poate diferenția între diverse tipuri 
de alimente și băuturi în funcție de tipurile 
de lumină absorbite de acestea.

Grass, la autografe (Foto epa)

Se depun flori la intrarea în Aus
tralia ZOO (Foto: EPA) ft. L 1
ton” cu emisiunile acestuia și 
să îl omagieze și în alte mo
duri. Irwin a lăsat în urma sa 
mai multe proiecte nefinalizate 
și mai multe programe de 
călătorie aflate în faza de post 
producție, a declarat Maureen 
Smith, General Manager al 
Animal Planet. Discovery 
intenționează să pună numele 
lui Irwin unei grădini de la 
sediul său general, să 
înființeze o fundație în 
onoarea acestuia, care ar urma 
să se ocupe de conservarea 
vieții sălbatice, și să se ocupe 
de educația celor doi copii ai 
lui Steve, Bindi și Bob Irwin.

sens invers, pe aceeași linie de 
cale ferată, în zona Chedin al- 
Qanater, în guvernoratul 
Qaloubiya, la circa 30 de kilo
metri nord de Cairo. Conduc
torii celor două trenuri și trei 
pasageri au murit în urma 
impactului, care a provocat și 
deraierea locomotivei trenului 
de pasageri. în 21 august, cel 
puțin 58 de persoane au murit 
și alte 144 au fost rănite, în 
urma coliziunii dintre două 
trenuri care circulau pe 
aceeași linie la Qalioub, tot la 
nord de Cairo. Directorul 
Autorității naționale a căilor 
ferate egiptene a fost demis.

Regizorul Darren Aronofsky alături de Rachel Weisz (Foto, epa)

fountain” al cineastului Dar
ren Aronofsky, care redă lup
ta disperată a lui Tomas (Hugh 
Jackman) pentru a-și salva 
iubita, Izzy (Rachel Weisz),

Zile grele pentru Giinter Grass
Berlin (MF) - Scriitorul ger

man Giinter Grass, care s-a 
aflat în centrul unei polemici 
după ce a recunoscut că a fost 
înrolat în trupele Waffen-SS, 
a declarat, luni, că ultimele 
săptămâni au fost dificile, dar 
a adăugat că va continua să 
se exprime în public. „Ultima 
perioadă nu a fost tocmai 
ușoară pentru mine, însă con
tinuu să mă țin pe picioare și 
să vorbesc în public”, a

Ramona Născu
tă în zodia Vărsător, 
e pasionată de sport, 
muzică și dans.

(foto: Traian Mânu)

care suferă de o tumoare pe 
creier. A mai fost vizionat și 
filmul malaezianului Tsai 
Ming-Liang, „Hey Yanquan”. 
Producția „Fallen” a regizoarei 

declarat el, la Berlin, la 
lansarea publică a autobi
ografiei sale „Beim Hăuten 
der Zwiebel”.

Laureatul premiului Nobel 
pentru literatură din 1999 a 
citit apoi fragmente din carte 
în care preciza că a fost în 
trupele Waffen-SS la finele 
celui de al doilea război mon
dial. Dezvăluirile lui au sus
citat numeroase reacții în 
Germania.

austriece Barbara Albert, ă 
fost primită cu răceală de cri
tici. . ' -G
Concurent-surprizâ

„Sanxia haoren”, al regi
zorului chinez Jia Zhang-Ke, 
este filmul-surprizâ care a 
intrat în selecția oficială a 
Mostrei. în fiecare an, un film 
al cărui nume este secret până 
în ultimul moment este inclus 
în competiție.

Casa de producție Studio- 
Canal organizează un eveni
ment azi, la palatul Papa- 
dopoli, in onoarea cineastului 
David Lynch, care va primi un 
Leu de Aur pentru toate 
filmele sale. Va fi proiectat cel 
mai recent film al lui Lynch, 
„Inland empire”, în avan
premieră mondială.

Record Artistpl alba- [ 
nez Saimir Strati tt repro
dus autoportretul lui 
Leonardo Da Vinci 
folosind 500.000 de unghii 
false, realizând cel mai 
mare mozaic tridimen
sional. (Foto: EPA)


