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Un miner si-a luat avionA
■ Pasiunea pentru avi
oane a unui fost miner 
l-a făcut să-și cumpere 
un aparat de tip Colibri.

.Vulcan (T.S.) - Avionul care a costat 13.000 de euro a uimit întreaga comunitate din orașul Vulcan. Politia i-a bă

tut la poartă imediat după ce a efectuat primul zbor deasupra orașului. „Primiseră telefoane cum că un avion a căzut sau a aterizat fortat în apropierea gropii de gunoi din Vulcan. După ce am stat de vorbă s-au liniștit”, povestește hunedoreanul. Avionul de tip „Colibri” este dotat

cu un motor BMW și cântărește 250 de kilograme. A fost achiziționat prin Internet de la o firmă second-hand din Belgia. Hunedoreanul e dispus să „plimbe” pe oricine cu condiția să-i achite contravaloarea carburantului. „Consumă 10 1 de benzină Super Premium la ora de

zbor. Ruta Deva - Vulcan o fac în doar 25 de minute. Și sunt 150 km pe șosea”, spune fostul miner. La această dată, Ovidiu este singurul deținător al unui aparat de zbor din Valea Jiului. A învățat să piloteze la Arad, după ce a făcut mai multe zboruri și cursuri cu parapanta. /p.3

marchează, azi, împlinirea a cmci ani «-de la atentatele din 11 septembrie prin „nomente de reculegere, dezbateri organizate în școli sau concerte și ceremonii religioase. Președintele Bush le-a cerut concetățenilor săi să coboare drapelele în bemă și să țină un moment de reculegere la ora 8.46 (15.46, ora României), /p.2 (Foto: epa)

De vorbă cu ziariștiiVrei să construiești un dialog liber, pe o temă aleasă de tine? Redactorii cotidianului Cuvântul Liber îți stau la 
CUVÂNTUL dispoziție! Te așteptăm joi, 14 septembrie, între orele 10:00 și 11:00, la sediul redacției.Pentru că ne pasă de ceea ce se petrece în jurul nostru!

Cetate Deva a învins ieri, pe teren propriu, Oțelul Galati, cu scorul de 29-19. De cele mai multe ori în fața celor două porti s-au dat lupte aprige, dar devencele au fost de această dată mai eficiente. Este un început bun, dătător de speranțe pentru această nouă ediție a Ligii Naționale de Handbal Feminin, /p.9 
(Foto: EPA)
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Topul canstraetaritor auto
Un constructor român câștiga în medie 2.34 euro pe ora, 
fiind astfel cel mai prost plătit în domeniu! său de 
. «țtivitate.

Germania euro

Grafica: CI, 
sursă. Ase. dUd cjesnwta de au:cmubife

■ O expoziție dedicată 
comunei huneaorene a 
fost deschisă la Muzeul 
Țăranului Român.

Deva (S.B.) - O expoziție dedicată comunei Sîntămăria Orlea a fost deschisă la Muzeul Țăranului Român (MȚR) în cadrul unui program al acestei instituții care-și propune descoperirea României. Expoziția prezintă un „autoportret” al locului realizat chiar de către localnici, o comunitate de nouă sate, ce cuprinde circa 3.500 de locuitori. MȚR abordează Țara

Hațegului cu realism, fără să îndulcească povestea cu tradiții și obiceiuri de multă vreme uitate și prezintă locul așa cum este în realitate. Expoziția cuprinde imagini ale satelor și ale împrejurimilor, dar și fotografii făcute chiar de copiii din aceste locuri. Sub titlul „Fotografiază ce ți-ai aminti dacă ai pleca în străinătate”, cei mici au imortalizat prieteni de joacă, păpuși sau postere cu jucători de fotbal. Joaca lor nu s-a oprit aici: au împodobit pereții și cu povești despre viata lor, cu părinți, bunici, turme de oi, dar și lupi de prin păduri.

Tineri prinși la furat
Deva (M.T.) - Trei tineri au fost prinși de un echipaj al jandarmilor deveni, după ce au furat, dintr-un depozit cu materiale de construcții al unei firme din Deva, 85 metri pătrați de parchet laminat.Odată prinși, Daniel P., de 18 ani, Silviu P., de 27 de ani, din localitatea Șoimuș, și Daniel B., de 25 de ani, din localitatea Lăpugiu de Jos, au declarat că au furat pe parcursul mai multor zile această

cantitate, iar sâmbătă seara, și-au propus să transporte materialele pentru a le valorifica.Au fost, însă, prinși de jandarmi, care le-au întocmit acte de constatare pentru furt calificat. Acestea urmează să fie înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, pentru soluționare. în cazul în care vor fi găsiți vino- vati, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la trei la 15 ani.

orna

Locul II la SAPARD în vestul țării
■ Județul Hunedoara a 
depus peste o sută de 
proiecte pentru 
finanțare SAPARD.Deva (C.P.) - Valoarea acestora este de 85,7 milioane de euro, ceea ce face să ne situăm pe locul II în regiune, după Timiș. între acestea, 34 sunt

proiecte pentru ferme agricole, 32 pe infrastructură rurală, 28 pe investiții nonagri- cole și 11 pe procesare. Proiectele pentru ferme, procesare și investiții nonagricole, care vor fi declarate eligibile, dar nu vor avea finanțare SAPARD, vor fi finanțate printr-un program guvernamental numit SAPARD-ul

Românesc, căruia îi sunt alocate 270 de milioane de euro. Toate proiectele depuse în iulie vor fi verificate până în 15 octombrie și contractate până la finele anului. Realizarea investiției trebuie să se facă în maximum doi ani de la semnarea contractelor, a declarat Artur Kovaci, director adjunct DADR Hunedoara.
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2001-2006: CINCI ANI DE TEROARE
■ 11 sept. Avioane deturnate lo
vesc turnurile World Trade Cen
ter din New York și clădirea Pen
tagonului din Washington, uci
gând aproape 3.000 de oameni. 
Atrocitatea poartă semnătura al- 
Qaida._______
■ 16 sept, Președin- , 
tele SUA, George jfl
W. Bush, promite 
un război al fii- 
tregii lumi îmDO- . 
țriyaJerorișților^W^
■ Octombrie.
Bush autorizează in^i 
secret CIA să trimită 
susDecții de terorism în 
țări în care există puține restricții 
în privința abuzurilor și torturii 
aplitate prizonierilor.

schimbat lumea
■ Atacuri atribuite rețelei țeroriste al-Qaida • «Succese înregistrate în războiul antiterorist

■ 8 oct. Explozii la hotelul Hil-. 
ton din Taba, Egipt și în două 
tabere de refugiați din Sinai - 
peste 30 de morți.
■ 24 oct. Numărul militarilor 
americani uciși în Irak atinge 
pragul de 2000.

• 14 apr. Un tribunal britanic îl 
condamnă la închisoare pe 
Kamal Bourgass pentru partici
pare la un plan de atentat în 
masă cu ricină.
• 4 mai. Este capturat în Pak
istan Abu Farajal-Libbi, conside
rat al treilea în ierarhia al-Qaida.
■ 19 iun. Curtea Supremă ame
ricană decide că prizonierii din 
Guantanamo au dreptul de a 
beneficia de protecția prevede
rilor Convenției de la Geneva.

■ 7 oct SUA și Ma- 
rea Britanie atacă - 1 
Afganistanul în sco-« ■> 
pul de a răsturna 
regimul taliban și 
de a-l găsi pe liderul al-Qaida, 
Osama bin Laden.
■ 26 oct. Este promulgat Patriot
Act, ptin care FBI și CIA dobân
desc puteri, criticate ca violând 
Constituția SUA.______________
• Noiembrie. Cade regimul tali
ban. Trupele americano-britanice 
pătrund în Kabul, capitala Afga
nistanului^
■ 22 dec în 
zborului Paris-Mia
mi, Richard Reid în 
cearcă să detoneze 
o bombă ascunsă 
în pantoful său.în 
2003 e condamnat 
la închisoare^pe viață în

în urma atacurilor din 11 septembrie 2001, administrația Bush lansează așa-numitul „Război împotriva 
terorii", cu scopul declarat de a pune capăt terorismului internațional și al sprijinului acordat acestuia 
de către anumite state. După cinci ani, luptele continuă în Afganistan și Irak, Libanul zace în ruină, în 

timp ce Siria și Iranul continuă să sprijine grupurile militante Hamas și Hezbollah.

■ 16 iun. O mașină-capcană ex
plodează la Consulatul SUA din 
Karachi, Pakistan, 12 morți.
■ 10 sept. Nivelul de amenințare 
teroristă în SUA crește la porto
caliu, pentru două săptămâni, în 
vederea comemorării atacurilor

• 11 sept.- Ramzi 
Binalshibh, un 
membru al-Qaida 
suspectat că ar fi 
avut legătură cu 
9/11, este capturat 

Karachi.________
■ 12 oct. Trei 
bombe explodează 
în Bali, ucigând 202

Organizația Jemaah

■ 29 ian. în discursul către națiu
ne, președintele Bush nominalizează 
Irakul, Iranul și Coreea de Nord ca

■ Februarie. Este înființată, în 
Cuba, închisoarea Guantanamo 
Bay, pentru a găzdui deținuți! al- 
Qaida și talibani. Administrația 
Bush îi etichetează drept com
batanți inamici, susținând că nu 
au dreptul la protecția oferită de 
Convenția de la Geneva. în 
prezent, închisoarea deține 445 
de prizonieri.
■ 12 mar. Este introdus, in SUA,
sistemul de coduri în cinci culori 
utilizat pentru amenințarea 
teroristă, nivelul de pericol fiind 
fixat la galben.________________
• 22 mar. Abu Zubaydah, un li
der al al-Qaida, este capturat în

Pakistan și predat CIA.
■777 BAorilie. SUA cere

permisiu
nea pentru aterizare, în vederea 
realimentării, a avioanelor cu 
deținuți ai CIA pe aeroporturile 
din Marea Britanie.____________
■ 11 apr. Atac eu bombă asupra 
sinagogii din stațiunea tunisiană 
Djerba; 21 de morți.

persoane.
Islamiyah, aflată în legătură cu 
al-Qaida, este considerată 
responsabilă de atacuri.________
■ 22 octTln Germania începe 

primul proces 
privind atentatele 
de la 11 septem- 
bries______________
■ 28 oct. Diploma
tul american Lau- r rence Foley este

^asasinat în Amman, 
<® - ’lo^dgffi

■ 25 nov. Bush promulgă Home
land Security Act. Nou-înființatul 
departament reunește 22 de 
agenții federale cu 169.000 de 
angajați și un buget de 37, 4 
miliarde dolar', al doilea ca 
mărime după Departamentul 
Apărării,_________________
■ 28 nov. Atac asupra unui 
hotel din Mombasa-, Kenya, pro
prietate'israeliană; 12 morți.

■ 7 feb. în urma rapoartelor ser
viciilor secrete, cu privire la imi
nența unor atacuri, nivelul de 
amenințare este ridicat în SUA la 
nivelul oranj trei săptămâni.
• 1 mar. Khalid Sheikh 

Moham- 
'■ med, 

suspectat că ar fi or
ganizat atacurile din 
11 septembrie, este 
capturat țângă Islama- 
bad, Pakistan? cfî 
■ 17 mar. Nivelul de ame
nințare teroristă în SUA este 
ridicat la oranj pentru o lună.
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Audit al Tirajelor.

■ 19 mar. începe invazia Iraku
lui, sub conducerea SUA. Adepții 
invaziei susțin că războiul vă creș
te respectul față de SUA și va ani
hila terorismul, câtă vreme adver
sarii săi spun că nu va face decât 
să dea naștere unei noi generații 
care urăște America.
■ 1 mai. Bush face o vizită pe 
portavionul USS Lincoln pentru 
a declara încheierea operațiuni
lor militare majore în Irak.
■ 12 mai. Atacuri asupra
taberelor de refugiați din Riad, 
Arabia Saudită, soldate cu peste 
30 de morți.______ - ș
■ 16 mai. Serie de atacuri sinu
cigașe la Casablanca, Maroc, 
soldate cu 45 de morti.
■ 20 mai. SUA cresc nivelul de
amenințare teroristă la portocal- 
iu pentru 10 zile. . ■
■ Iunie. Relatări despre abuzurile 
comise de militari americani asu
pra prizonierilor din închisoarea 
Abu Ghraib din Bagdad stârnesc
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• 17 iun. Abu Bakr al-Azdi, 
creierul atacurilor de la Riad, 
este reținut în Arabia Saudită.
■ 25 iun. Premierul britanic 
Tony Blair este decorat cu 
Medalia de Aur a Congresului 
SUA, cea mai înaltă distincție 
civilă. Guvernul britanic îi acor
dase generalului american Tom
my Franks titlul de cavaler, ceea 
ce a stârnit proteste în Anglia.
■ 5 aug. Atac cu bombă la ho
telul Marriott din Jakarta, Indo- 
nezia; 12 morți, 100 de răniți.
■ 8 nov. Atac cu bombă asupra 
taberelor de refugiați din Riad,

■ 9 feb. Oficiali, americani îl
identifică pe iordanianul Abu 
Musab al--Zarqawi drept liderul 
al-Qaida.în Irak._______________
■ 11 mar. Zece explozii au loc tn
patru trenuri în Madrid, Spania, 
ucigând 191 de oameni și 
rănind penste 1200.__________
■ 29 mai. Atacuri asupra unor 
ținte comerciale occidentale in 
al Dammam și al-Khobar„ Arabia 
Saudită: 24 de morți.
■ 28 iun. Curtea Supremă ameri 
cană decide ca guvernul sa 
acorde prizonierilor ae la Guan
tanamo dreptul de a fi judecați 
de către curțile de justiție fe
derale.

Arabia Saudită, soldate cu 17 
morți și 80 de răniți.
■ 21 dec. Invocând riscul unor

SUA cresc 
a- 

menințare tero
ristă la porto
caliu pentru 

rei săptă-

• Iulie. Este arestat în Pakistan 
expertul în computere al al-Qai
da. Mohammed Naeem Noor 
Khan.______________________
■ 1 aug. SUA cresc nivelul de
amenințare teroristă la pornita 
îiu pentru 15 săptămâni.___
■ 9 sept. O bombă explodează 
lângă ambasada Australiei din 
Jakarta, ucigând 9 oameni si 
rănind 100.
• 26 sept. Poliția pakistaneză îl 
împușcă mortal pe Amjad 
Farooqi, căutat pentru uciderea 
jurnalistului american Daniel 
Pearl și tentativă de asasinat 
asupra președintelui Pervez

Redactor șef- Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinul,, Clara Pâs, 
Daniel I. lancu, Sanda Bocâniciu, Mihaela Tâmaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori? Alice Negru, Luiza Marinuț

■ 7 iul. Patru atentate cu
bombă în metrourile londoneze, 
52 de morți și 740 de răniți. 
Nivelul de amenințare teroristă 
este ridicat în SUA la portocaliu 
pentru o lună.________________
■ 21 iul. încercare eșuată de a
reedita atacul din 7 iulie - 
bombele nu explodează. Cinci 
oameni arestați._____ _
■ 23 iul. Trei bombe explodează 
în celebra stațiune Sharțn al 
Sheikh, Egipt, frecventată de f 
occidentali; 64 de mbrți. 1

■ 24 apr. Trei bombe explodea
ză în Dahab, Egipt, ucigând 30 
de oameni si rănind, 115.______
• 7 iun. în urma 
unui atac aerian 
american, Al-Zar- 
qawi este ucis în 
ascunzătoarea sa 
din Baqouba, la 
nord de Bagdad.
■ 31 iul. Numărul
civililor irakieni uciși intr-o lună 
ajunge la 3.438 - peste 110 
oameni zilnic.______ ____
■ 12 Iul. - 14 aug. SUA susțin 
israelul în războiul cu Hezbollah 
din Liban. Imaginea Americiî în 
lumea arabă este tot mai dete-

șiit al Hezbollah Jpvine* nou 
campion al cauzei arabe.
■ August. Cea mai sângeroasă 
lună în Afganistan, de la cade ' 
rea regimului taliban din noiem
brie 20Q1. . _ - . _
■ 10 august. Poliția britanică de
joacă un posioil plan de a erup
ea în aer cel puțin 10 avioane în 
timpul zborului din Marea Bri 
tanie în SUA. Măsurile aspre de 
securitate provoacă haos in ae
roporturile britanice._______L
■ In răstimp de cinci ani, au i.,șu-
rit peste .3 200 de militari ăm&fc 
câni și ai coaliției și.aproximativ 
4S.500 de civili irakieni. Qporren- 
ții războiului susțin că americanii’ 
și aliații lor și-au risipit avantajul 
moral câștigat după atacurile din 
11 septembrie, tnndu-le tot mal 
greu să-l revendice. .. .

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o luna, 25,90 lei pen- Redarnații 
tru trei luni. 48,90 lei pentru șașe luni-.șl 89,90 lei pentru un an la sediul ..priyind

'redacției ’șl la prdp’iiii,distribuitori de presă;->1 7,tO lei pius te-xele’ poștale lâ ’ difuzări *
factorii poștali și la oficiile poștale-din teritoriu. ziarului

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, suna !a 0801 telefonul
030303 țiietaxabil), devenind astfel cititor de probă. ^801 030303

mailto:cuvantul@informmedia.ro
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• Curs. Unul dintre profesorii Haute Ecole Arc - Facultatea de inginerie - din Elveția se află de astăzi în Deva unde va susține cursul „Gestiune de proiecte informatice - UML", la care participă profesori, colaboratori și studenți ai Institutului Multimedia Româno- Elvețian. (C.P.)
Din mină la manșa avionului

5

Primit în Asociație
Deva (C.P.) - Municipiul Lupeni va fi primit, mâine, în Asociația Municipiilor din România. Primirea de noi membri va avea loc la Baia Mare unde se desfășoară Adunarea Generală a Asociației. în 13 septembrie va avea loc atelierul regional „Finanțarea politicilor și programelor de dezvoltare durabilă locală din fonduri structurale”, organizat în colaborare cu Asociația Municipalităților din Austria.

Copil 
accidentat

Vulcan (M.T.) - O fetiță de șase ani, din localitatea Vulcan, a fost grav rănită în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. în timp ce conducea prin localitate, șoferul unui autoturism VW nu a acordat prioritate minorei Bianca C., accidentând-o Tiv. Minora a fost transportată de urgență la spitalul din Vulcan, unde a rămas internată cu multiple politrauma- tisme. Conducătorului auto i-a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală df“ culpă. Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s- a petrecut accidentul de circulație.

Concurs
Deva (C.P.) - Agenția 
Națională de Admi
nistrare Fiscală orga
nizează o selecție, în 
vederea stabilirii Listei 
practicienilor în insol
vents agreați de 
Ministerul Finanțelor 
Publice, în data de 
19 septembrie, a 
declarat Lucian 
Heiuș, directorul 
DGFP Hunedoara. 
Practicienii în insol- 
vența interesați pot 
depune, până cel 
târziu în data de 14 
septembrie, ora 
15.00, dosarele de 
participare la ANAF, 
str. Apolodor nr. 17, 
sector 5, București, 
Direcția Juridică, în 
plic sigilat pe care 
vor fi înscrise 
următoarele: „Docu
mentație pentru 
selecția Listei practi
cienilor în insolvență 
agreați de Ministerul 
Finanțelor Publice - 
ANAF".

■ Minerul așteaptă sa
și finalizeze cele 50 de 
ore de zbor pentru a 
putea lua pasageri.

Tiberiu Stroia_________________
tiberiu.stroia@informmedia.roVulcan - Avionul achiziționat de Ovidiu Pirtea, în vârstă de 30 de ani, este adăpostit într-un hangar situat în apropierea gropii de gunoi a orașului Vulcan. „Pentru aterizarea în siguranță am nevoie de o pistă cu lungimea minimă de 100 de metri. Pe terenul de aici am găsit 250 de metri. De aceea vreau să construiesc o pistă dublă de aterizare. în privința costurilor de zbor, ele nu sunt atât de mari. Pentru o oră de zbor am nevoie de 10 litri de benzină. în acest interval de timp pot să parcurg aproximativ 200 de kilometri”, spune hunedoreanul.Totuși fostul miner a mai spus că dacă cei care vor să

Avionul lui Ovidiu parcurge 200 de kilometri cu 10 litri de benzină (Foto: cl>zboare nu-și vor putea plăti benzina nu este o problemă. „Știu ce înseamnă să vrei să zbori și să nu-ți poți permite. Doar n-o să-i las să stea să se uite la mine”, spune Ovidiu Pirtea.Ovidiu intenționează să înființeze un club în care

fiecare pasionat de zbor să aibă posibilitatea să învețe să piloteze.
Avion de agrement„Sper ca, în timp, să achiziționez un avion mai performant. Deocamdată trebuie să-mi termin cele 50 de

ore de zbor pentru a avea dreptul să iau un pasager în cabină. Avionul nu poate decola decât dacă vremea este frumoasă. în condiții de instabilitate atmosferică rămâne la sol. Are numai 250 de kilograme și nu s-ar descurca”, susține Ovidiu.
Colecții rare prezentate la Deva
■ La Târgul de Toam
nă al Colecționarilor și- 
au făcut apariția două 
colecții rare.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - în acest sfârșit de săptămână, în holul Casei de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva, peste 70 de colecționari din toată țara s-au întâlnit în cadrul Târgului de Toamnă al Colecționarilor - de filatelie, cartofilie, numismatică și obiecte vechi de artă. Organizată de Hobby

Club din Deva și Casa de Cultură, manifestarea s-a bucurat de succes în rândul deve- nilor.La această ediție a târgului de la Deva, în opinia vizitatorilor, a primat filatelia, dar au apărut și noutăți cum este colecția de scrisori-document a reșițeanului I. Măriuței, sau cea de pachete de țigări a lipoveanului Virgil Oncu. Scrisorile-document sunt de o valoare istorică inestimabilă, iar colecționarul reșițean a început să le colecționeze după ce a intrat întâmplător în posesia unui astfel de document. Cea mai rară colecție
Virgil Oncu are în colecție sute de pachete de țigări (Foto: cu prezentată a fost însă a lui țigări, ce trezeau amintirile Virgil Oncu, de pachete de celor mai în vârstă fumători.

Ești talentat ca mttalist și vrei să te și distrezi alături de prietenii tăi. 3 
CI VÂNTI I IIBI R îți oferă șansa de a-ți petrece împreună

cu gașca ut H tk-end bestial la hotel ALEXANDRI din (Maglti-Băi. 

JE^fcE TREBUIE SĂ FAC/;

în perioada 29 august-29 septembrie. ( aută-ți ecli^tă pentru că 

LIBER SĂ JOCI FOT b y ,

cu gașca un

tot ci__
1. Abonează-ta ]ie minim 3 luni la < I V A\ 11 I I lit I R. sau nre- 

lungește-ți vechiul abonament cu încă 3 luni:
2. Trimite copta chitanței și datele jMrMimtle intr-un idle îai mențiunea 
“EȘTI LIBER SĂ JOCI FOTBAL?” la adresa redacției din Deva, 

B-dnl 22 Decembrie Nr. 37A, cod 330166, depune-o in cutiile j»oș- 
tale< IV ÂNII I | ll’.l r sau vino cu ea chiar la noi ;

3. Găsește Încă 5 prieteni, fă-țfecUpă și ...KSÎA E TOT 
partida vieții tale! ft

4. Echipele vor B .
I IBlfi

tctoinbrie vei juca

septembrie,» cotidianului ( I V W 11 I

N
Dl A-Ilfl.lW .N HI I K-

i ÎGULAMENT:
1. Fartidj trebuie să aibă I» ani împliniți §i să nu tietaM.riși ia vreu
fotbal; ș- A, J
2. Trimiterea plicului cu chitanța mseanma acceptarea eondlțîHo
la concurs; 1
3. La concurs nu jwt participii an
și nici radele acestora de gradul I taft II

in club de

te participare

ijații «itBBanului < mântui l iher

in '
Relații suplimentare la tel. 0720/400

&

de contact Magda Șerban

E.

, nopți albe
tarif Orange în orice rețea
400 de minute gratuite în rețea
25 de minute naționale lunar, pe viață 
20% reducere la apelurile în orice rețea 
abonament gratuit 3 luni

400 de minute Orange zi și noapte, cu 4 USD/lună

vino la Orange shop sau partenerii Orange să afli oferta completă din orașul tău

în plus, trimite gratuit un mesaj scris la 777 până la 21 septembrie și poți 
câștiga uita dintre celei 0 excursii la Nopțile Albe de la Paris, din 6 și 7 octombrie. 
Intră pe www.orange.ro pentru mai multe detalii.

prețur&e na includ EM; laieloanc bisprinibilu în limita sloctrlui: oteefâ valabilă pentru 
abanarnantiil tie 4 MSB. până la 31 selsrabrie. pentru £ ani; telefonul Samsung D600E 
este d.spanibi până la 3G seplembon. preturile pentru telefoanele Sagem my101X, 
Nok.a 1 ’ 3B ?ony Etinsar. S220i, San^ Ericsson KBlOt și Samsung D600E sunt 
valabile pentru centractul pe 2 ani

RECLAMĂ

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
http://www.orange.ro


1524 - S-a născut poetul francez renascentist Pierre de 
Ronsard (m. 1585).

1816 - S-a născut Carol Zeiss, mecanic, inventatorul re- 
nurriftei jticle Zeiss (m. 1888).

1885-S-a născut D.H Lawrence, scri

itor' englez («Fii și îndrăgpsLjț»). - 

1945 - S-a născut Franz Beckenbauer, 
fotbalist, președinte al clubului Bayern 

Munchen. ______

1971 - A murit Nikita Hrușciov, om politic sovietic, prim- 
secretar al CC al PCUS (1953-1964), l-a denunțat pe l.V. 

Stalin și a pus bazele unei coexistențe pașnice cu statele 

occidentale (n. 1894),_________________ __________

1985 - A murit Ion Frunzetti, poet, eseist și traducător (n. 

1918).__________ 2? ______
2001 - Au avut loc atentatele teroriste de la World Trade

Center (foto) și Pentagon. Cele două turnuri gemene din 

New York s-au prăbușit (aproximativ 3.000 de morți)

minim .-J- "*'*■ maxim

1I

Cer mai mult senin. Maxima termică va 
fi de 26°C, iar minima de 12°C.

Prognoza pentru două zile
Marti. Cer partial senin. Temperatura maximă 26°C, iar minima de 12CC.
Miercuri. Cer mai mult senin. Tempe- ; ratura maximă 27°C, iar minima de 11°C. I

CALENDAR RELIGIOS
.................. .. ................................... • -------- -------------

Calendar Creștin Ortodox
Cuv.Teodora din Alexandria; Cuv.Eufrosin

Calendar Greco-Catolic
S Teodora, c (+ sec V). fn timpul săpt Ap și Ev săpt a 14- 

a dR.

Calendar Romano-Catolic __
Ss. Prot și lacint, frați m.

ÎNTRERUPERI APA, GAZ, CURENT

Energie electrică__
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
9.00-17.00, în localitatea Sântuhalm (zona Wilmos).

Gaz metan
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă intre orele: 

8.00 - 15-00 pe Străzile A. lancu, Horea, Cetății, A. Ipătes- 

cu, Gh. Lazăr, Șt. cel Mare, Șt. O. Iosif, Izvorului, A. Vlaicu 

(parțial), Aleea Trandafirilor, N. Bălcescu, T Maiorescu, 

Al. Romanilor, Carpați, Cartierul Oituz, M. Eminescu, Al 
Armatei, împăratul Traian, A. Mureșanu, Al. Patriei, B- 

dul 1 Decembrie, L. Blaga și Micro 15 (parțial).

REȚETA ZILEI

Pui cu dovlecel
Ingrediente: 500 g piept de pui. 3 dovlecei mărișori, 3 cepe, o lingură făină, o cutie smântână, condimente după gust.
Mod de preparare: Se călește ceapa, apoi se adaugă pieptul de pui tăiat cubulețe. Se fierb la foc mic, cu capac, până e fiartă carnea în totalitate. Se adaugă dovlecelul tăiat și se mai ține pe foc încă 10 minute. Se servește cu mămăliguță.

Făcute 
cu limba 1 1 CMmâ 

expirată 1 Nerodi- 
toare 1 Dar

Niște lim
buți

limba Au vreme 
berechetRustici ra»

T V

W-au 
limb» ► Trage 

la rece ►
Au 

limb» împreuna

Are Hmbl 

Plecat»

Pășire 
ca struțul 

Plasă

► V In oraș! 

Șal 
oriental

Margini 
de grup!

Strigăt

► A scoate 
limba 

de-un cot

Dimpo
trivă

Sub sol

► Drapel 

Tăiat la 
capelei

► ▼ v

-p.. f -
A despic* 

Au limba 
ascuțită

Galben 
strălucitor

Tipie ► V Colb ►
Răsucit 
la tors

A 1 se 
încurca 
limba

T " Nu... la 
limbat
Cap de 
rinoceri

♦
Capete 
de uliță!

►

Au limba 
dulce
Avânt

V

* .

V /

1 ÎS, V .

Bătrân
Primele 

la limbâl ►
Trecut 

la mijloci

I
V

Â-șl înghiți 
limba
Vorba 

opoziției
► —

I Soluția Integramei din numărul precedent: P - ZOR - A - ZILE - GENE - JELI - REN
I - FAN - CROSE - MEI - AUT - PĂSĂRI - ET - LITA - AZI - CE - ATIPIT - A - PC - 
i ETER - TOL - LD - RA - BACI - NET - COPIL - SU - I - LIMBA - TANC

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

Nume......
Prenume 
Adresa ...

Tel.Localitatea ........................ ...................Sunteți abonat la Cuvântul liber? DA □ NU □

HOROSCOP

&

Berbec
Un prieten îți va oferi o bună oportunitate de câștig finan- | 
clar, dar banii vor veni mal spre sfârșitul săptămânii, nu te 
pripi în luatul deciziilor privind cheltuirea lor. -

Taur

Se vor ivi foarte multe oportunități, atât profesionale cât i 
șl în ceea ce privește viața ta privată, dar lipsa timpului nu 
fți va permite să explorezi toate aceste ocazii.

Gemeni

O petrecere te va abate de la rutina zilnică și vei avea parte 
de câteva surprize. Simțul umorului te va aduce în centrul 
atenției și vei fi sufletul petrecerii.

Rac

Aceasta este perioada ideală pentru a-țl face noi cunoștințe 
și chiar de a te Implica într-o relație de dragoste, dacâ 
asta e ceea ce îți dorești cu adevărat.

Leu

Viitorul tău nu trebuie decis de nimeni altcineva decât de 
tine, așa că ar fi cazul să pui piciorul în prag și sâ-țl afirmi 
cu mal multă târle dorințele și ideile.

Fecioară

E posibil să cheltuiești cam mulțl bani pentru a te întâlni 
și distra alături de prieteni, dar până în week-end vel reuși 
să ajungi la echilibrul financiar care îți place.

Balanță

Vei începe să te ocupi de câteva proiecte restante care te 
vor ajuta sâ-țl pui ordine în Idei șl să te organizezi mult mal 
bine. Vel avea posibilitatea unei mici escapade romantice.

Scorpion
Viața e prea scurtă pentru a aștepta de fiecare dată apro- 
oarea altcuiva pentru a face un pas înainte... urmează ce- 
ți spune inima și ai încredere în capacitatea ta.

i

Săgetător
Trebuie să înțelegi că nu toate relațiile și prieteniile trA 
buie să dureze la nesfârșit. Câteva remarci mai dure îți vor ' 
schimba radical părerea despre cineva la care ții.

Capricorn

Ești foarte plin de energie. Legăturile de prietenie sau 
diverse întâlniri la care participi în scop profesional te vor 
aduce în prim-plan. Vel avea doar de câștigat.

Vărsător

Este posibil să-ți faci noi prieteni în cursul acestor ' 
escapade de relaxare, legăturile înnodate acum fiind foaif 
rezistente. Bucură-te de ce aii

Pești

Câteodată, ceea ce-ți dorești cu adevărat poate fi greu de 
înțeles, dar dacă te vei analiza mai bine vei descoperi că 
lucrurile pe care le dorești sunt greu de dobândit.

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
8:10 Poveste scurtă de o 

vară (comedie, SUA, 
1995). Cu: Joe Flaher

ty, Sean Babb, Mike 

Damus, Jonathan 
Hilario, Lisa Jakub, 

Andrew Leeds. R.: Paul 

Tassie
9:50 Integrante despre 

integrare (2 episoade) 
10:35 TVR 50. Making of 

Brașov (r)
11:10 Surprize, surprize... (r) 
13:55 Celebritățile timpului

Htău (s)
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară

17:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
17:10 Sănătate pentru toții 
18:00 Misterele din Sankt 

ft Petersburg (ep. 51, 
dramă, Rusia/SUA). R.: 
Mihali Mokeev

19:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo.

20:15 Teoria conspirației. 
OZN deasupra 
României

20:45 11 septembrie - 
cădere în gol (docu 

mentar, Anglia/SUA, 

2006).
22:15 Gladiatorul. Making of 
22:45 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
23:00 Prim plan 
23:45 Nocturne (r)

0:30 Crime perfecte (ep. 1, 

► H thriller, SUA, 1993).

Cu: Dan Hedaya, Peter 
Holland, Barbara 
Howard.

1:10 Reuniunea familiei 
Addams (comedie hor

ror, SUA, 1999)
2:40 Jurnalul TVR (r)

3:40 11 septembrie - 
cădere în gol (reluare)

4:55 Crime perfecte (relu
are) (ep. 1, thriller, 

SUA, 1993). Cu: Dan 

Hedaya

7:00 Știrile ProTv. 

Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 
0(film serial, reluare) 

10:00 Regele bowlingului 

>5(film, reluare) 
11:30Zborul 93-Ultimul 

zbor (film, r) 

13:00 Știrile ProTv 

13:30 ProMotor (r) 
14:00 Gemenele fac 

spectacoll (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David 

son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 

Thomas Scott
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

18:00 Familia Bundy (s). Cu:

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

Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport. 

Vremea

20:30 New York-ul sub
,. teroare (acțiune, SUA, 

1996) Cu: David Has- 
selhoff, Kathy Ireland, 
Miguel Fernandes, 

Gotz Otto. R.: Sandoi 

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

23:45 Dispăruți fără urmă 
g (serial, SUA, 2002).

Cu: Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomery, 
Marianne 
Jean-Baptiste, Enrique 
Murciano Jr., Eric 
Close. R.: David Nutter 
si Rachel Talalay 

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

cartea (r) 
2:00 Știrile Pro Tv 
3:00 New York-ul sub 

teroare (film, reluare) 
4:30 Parte de carte

(reluare)
5:30 ProMotor (reluare)

6:00 în gura presei

cu Mircea Badea.

Revista presei.
7:00 Matinal 
9:00 în gura presei

(reluare) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia

EJIfilm serial, dramă, 
Rusia, 2003).

Cu: Elena Korikova, 

Petr Krasilov, Daniel 

Strakhov
12:00 Secretul Măriei 

0(film serial)

13:00 Observator cu Simona

Gherghe 
13:45 Rudy Giuliani (dramă,

biografică, SUA, 2003). 

Cu: James Woods, 
Penelope Ann Miller 

16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să

fad 
18:00 Vocea inimii (serial,

0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu 

19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.

Sport
Meteo

20:45 Revanșa starurilor
(divertisment) 

23:00 Observator
cu Letiția Zaharia.

Sport 
24:00 Senatorul Sterling

0 (film serial, 
episodul 2, 

dramă, SUA, 
2003)

Cu:
Josh Brolin, 

Dean Cameron, 
Tate Donovan, 
David Norona, 
Chandra West, 
James Whitmore

130 Concurs interactiv 

2:30 Observator

(reluare) 
3:15 întâmplări hazlii 

0 (serial)
5:00 Anastasia (film serial, 

0 reluare). Cu: Elena
Korikova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

7:00 Atlas (r) 7:30 Lecția de 
engleză 8:05 Spațiu francofon. 

Tradiții pascale în Bucovina 
(doc.) 9:00 Poftă bună! (r) 
9:30 SIM Fest (r) 10:00 
Șlagăre... în revenire (r) 2:00 
Coolmea distracției estivale (r) 

12:55 Expediție în necunoscut 
(doc.) 14:00 Fergus McPhail 
(s) 14:30 încurcăturile lui Zack 
(s) 15:00 împreună în Europa. 

Emisiune pentru rromi 16:00 

Jurnalul TVR (r) 16:30 Lecția 
de engleză (r) 17:00 La 
Almașu Mare - Tara Moților 

17:35 Sărutări furate (s) 18:30 
Ulița spre Europa 19:00 Roată 
la roată 19:30 Dragul de Ray
mond (s) 20:00 Motocidiștii 
pofticioși (doc. Marea Britanie) 
20:35 Caracatița (s) 21:30 Ora 

de știri 22:30 Iubiri și secrete 
(partea a V-a, Italia, 2004)

530 Bărbatul visurilor mele (r) 

630 Visuri fără preț (r) 8:30 

Muzica de acasă (r) 9:30 Cio
colată cu piper (s) 1030 
Iubirea mea, păcatul (s) 1130 
The Victoria's Secret - Spec
tacolul modei (r) (div.) 12:30 
Minciuna (s) 1330 înger săl

batic (s) 15:30 Visuri fără preț 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s) 20:30 La Tomen
ta (s) 21:30 Tărâmul pasiunii 

(s) 22:30 Bărbatul visurilor 
mele (s) 23:30 Răzbunarea 

(dramă, România, 2006) 0:30 
Poveștiri adevărate (r) 1:30 
Căsătorie de probă (r)

06.30-07.00 Observator (rX
16.30-16.45 Știri locale ™

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 9:30 The New Action 
Man Series (s) 10:00 That '70s 
Show (s) 1030 Căsătoriți pe 
viață (s) 11:35 Desene ani
mate: Mr. Bean 12:00 Quizzit 
13:00 Jara Iu' Papură Vouă 
13:15 Look who is winning 

14:30 Sare și piper cu Stela și 
Arșinel (r) 16:00 Naționala de 
bere 16:30 Fotbal Cafe 18:30 

Știri 19:45 țara Iu’ Papură 
Vouă (divertisment 2004) 
20:00 Echipa de investigații 
21:00 Pitici de vară 22:00 Știri 
Național TV

6:00 Apropo TV 9:00 Cheers (s) 

10:20 Lumea PRO CINEMA (r) 
11:15 Coșmarul (film, r) 13:15 
Războiul clonelor (s) 13:45 

Cheers (r) 14:45 Verdict: Crimă! 
(r) 16:00 Echipa de elită (s) 
17:00 Seinfeld (r) 18:00 Echipa 
de elită (s) 19:00 Doctorul de 

suflete (s) 20:00 Români de 

succes 20:20 Tremors - creaturi 
ucigașe (s) 21:30 Bună dimi
neața, Miami! 22:00 Unu la 
unu (acțiune, SUA 1979) 24:00 
Twin Peaks (s) 1:00 Tremors - 

creaturi ucigașe (reluare)

730 Casa noastră (r) 8D0 Sport 
cu Florentina 830 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 930 Sun
set Beach (s) 10:30 Dragoste 
și putere (r) 11 dX) Record brok
ers (r) 11:30 Tele RON 13:00 

Garito 1430 Dragoste și putere 
(s) 15:00 Pensula destinului 
(dramă, SUA 2003) 17:00 Ma
riana - Prețul inocenței (s 18.00 
Focus 19:00 Record brokers 

(ep. 8) 19:45 Trăsniți în 
N.A.T.0.2020 Poliția în acțiune 

2120 Trădați în dragoste 2220 
Meteo, Sport 2230 Focus Plus. 

Prezintă Cristina Jopescu 23:15 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 23:45 
Punct de criză (ep. 2)

9:50 Sotstițiul de iarnă (dramă, 
SUA, 2004). 11:15 Dragoste 
de închiriat (romantic, SUA, 
2005) 12:55 Wallis și Edward 

(romantic, Marea Britanie, 
2005) 14:30 Filmul lui Clifford 
(animație, SUA, 2004). 15:45 
Școala de rock (comedie, SUA, 
2003) 1735 Peter Pan (aven
turi, SUA 2003). 1930 Pe pla
tourile de filmare (SUA, 2005) 
20:00 Vioara roșie (dramă, Ca
nada, 1998). 22:10 Empire 
Falls (partea I) (dramă, SUA, 
2005). 24:00 Empire Falls 
(partea a ll-a) (dramă, SUA, 

2005)

13:20 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 

Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumea! 17:00 Realitatea 

de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei. 

Cu Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
100% 21:00 Realitatea de la 

21:00 22:00 Oamenii Realității 
23:00 Realitatea de la 23:00 

23:15 Realitatea all-inclusive 

23:45 Ziarul Realității 24:00 

Realitatea de la 24:00

9:00 Verissimo 10:00 Misiune 

imposibilă (r) 1030 Euromaxx 
(doc.) 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali
na Stancu 12:00 Destinații la 

cheie (r) 13:05 bebe.ro (r) 

1435 Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 15:35 Universul 
olandez (documentar) 17:00 
Calea europeană. Talk-show 

pe tema integrării europene 
18:00 6! Vine presa! 20:00 
Liceenii în alertă (comedie, 

România, 1993) 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 

24:00 Știri. Emisiune informa 
tivă 0:15 Liceenii în alertă (r) 

(comedie, România, 1993)

7:00 Curse asurzitoare  ̂XX) 

Avionul care a ripostat 9:00 

Confruntări și fiare vechi 10:00 
Natura în stare brută 11:00 
Lupii de mare 12:00 Motoci
clete americane 13:00 Curse 
asurzitoare 14:00 Avionul care 
a ripostat 15:00 Confruntări 
și fiare vechi 16:00 Cum se 
fabrică? 17:00 Curse 18:00 

Automobile americane recon
diționate 19d)0 Superstructure 
Lupii de mare 20:00 Vânătorii 
de mituri 21:00 Zborul 175 
22:00 Ultima oră a Zborului 11 
23:00 Fugarii 24:00 Construc
torii de motociclete 1:00 Do
sarele FBI: Robin Hood

bebe.ro
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Vor să cultive rapiță în județ
UN IM Mlli

http://sfaturipomicole.tri- 
pod.com
D«va (C.P.) - Slte-ul oferă informații legate de înființarea 
plantațiilor pomicole, Costul ridicat al Investiției în pomi
cultură impune amplasarea livezii de pomi în zonele unde 
specia sau solul vor întâlni maximul de condiții naturale 
pentru creștere șl rodire.

-f

Consiliul Județean Hunedoara;
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.0Q-12.00

Inipectoratul de Jandarmi Județean:
Maior loan Anca, adjunct al comandantului pentru ordine 
publici 12.00-14.00

Prlmlrla MunlelpIulul Orljtle
ioslf Blaga, primar ' 10,00-11,00

Primăria Municipiului Brad
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

■ Un concern elvețian 
dorește să încheie 
parteneriate cu pro
ducătorii hunedoreni.

Clara PAs______ ________ _
clarapaitlRformmedla.ro

Deva - Reprezentanții concernului T.S. Integration s-au aflat la Deva unde au discutat posibilitatea încheierii unor contracte de colaborare cu producătorii agricoli hunedoreni, interesat! să cultive rapiță. Partenerul elvețian dorește să cultive această plantă pe câteva mii de hectare în România și va prelua pe bază de contracte de lungă durată producția la prețul de pe bursă al produsului, pre

cum și producțiile plantelor premergătoare. „Dorim să deschidem o organizație în România care să investească în echiparea și sprijinirea producătorilor. De asemenea, dacă producțiile vor fi cele dorite vom înființa un parc propriu de mașini agricole, M .........................................................
Jufplte w țoto-
Wfe pealrîî abti-. 
neiva bî<xwbii'
nuitilof. UE a 
decis ca pun- 
denia Iov in wn 
suin wă crească"

Dieter Gootschalldepozite și vom construi mori specializate în prelucrare. Vom încerca să asigurăm și

finanțarea primară cu semințe și erbicide”, a declarat Dieter Gootschall, directorul concernului. Pe același teren, ra- pița se poate cultiva o dată la patru ani. Culturile premergătoare pot fi cele de secară, grâu și porumb. Uleiul de rapiță este folosit în industria chimică și pentru obținerea carburanților. Deșeul de rapiță se folosește ca hrană în zootehnie.în UE, cultura de rapiță este subvenționată, iar una dintre directivele UE prevede ca în următorii ani biodieselul obținut din rapiță să intre în proporții de până la 15% în combinație cu motorina. Se prevede, de asemenea, posibilitatea ca pe viitor să fie prevăzute scutiri de impozite la produ-

în județ, anul acesta s-a cultivat 
rapiță pe 70 de ha, lângă 
Orăștiesele care conțin aceste substanțe ecologice. „Această cooperare poate fi bună pentru țăranii, hunedoreni, care se plâng că tradiționalele cereale nu au cui să le vândă, iar ei lucrează astfel în pierdere”, a declarat Ion Simion, directorul DADR Hunedoara.

Subvenția pentru laptele livrat
Poliția Municipiului Deva
Comlsar-șef Nlcoiae Petruș, adjunctul șefului Poliției 
Mlnlciplulul Deva 10,00-12.00

TLIMM UWES

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

CURS VALUTAR BNR - 1109200F?

1 euro 3,5236 lei
1 dolar american 2,7705 lei
1 gram aur 54,4525 lei

■ Pentru a primi sub
venții, producătorii 
agricoli trebuie să 
depună un set de acte.

Clara PAs____________________
clira.pis® informmidlB.ro

Deva ■ Producătorul agricol trebuie să depună o cerere-tip în termen de 30 de zile de la data efectuării plății pentru laptele livrat la cumpărător sau de la data livrării cantităților de lapte din ferme sau exploatații agricole către secțiile de procesare proprii. Persoanele fizice vor anexa la cerere următoarele documente: copie de pe borderoul de

plată a laptelui, întocmit de cumpărător, care să ateste cantitatea de lapte preluată; formularul-tlp pentru mișcarea lunară și cumulată a efectivului de vaci/bivolițe de lapte din luna ianuarie până la data solicitării primei, întocmită și semnată de conducătorul exploatației.Persoanele juridice vor anexa: o copie după factura fiscală de livrare a cantității de lapte și de pe acte care atestă efectuarea plății facturii; formularul-tip pentru mișcarea lunară și cumulată a efectivului de animale; copie după avizul de expediție a mărfii, care atestă livrarea cantităților de lapte din ferme

sau exploatații către secțiile de procesare specializate sau licențiate.Cererea și actele însoțitoare se depun la centrul local Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură de care aparține producătorul agricol.
Subvenții pentru lapte

75 ISi/cap pentru o cantitate de

500 l/cap/an

150 lei/cap pentru o cantitate de

1500 l/cap/an
250 lei/cap pentru o cantitate de

3000 l/cap/an
400 lei/cap pentru o cantitate de

4500 l/cap/an

Condiții: livrarea laptelui se face 
la temp, de 4-6 C, grăsime 3,5% 

și densitate 1,027.

Plăți naționale
Deva (C.P.) - După integrarea în UE, anumite cui turi agricole și specii de animale vor primi plăți naționale directe complementare. Culturile agricole vizate sunt: grâu, secară, orz, orzoai- că, ovăz, porumb, sorg, floarea soarelui, rapiță, leguminoase pentru boabe, sfeclă de zahăr, orez, hamei, tutun, soia, in, cânepă. în sectorul zootehnic, plăți se vor acorda pentru vaci de lapte, vaci care alăptează, tăurași la îngrășat (500 kg), bovine adulte pentru sacrificare, ovine și caprine.

Proiecte la Densuș

■HtANIACȚll BDRMERE

Societatea

SNP

Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

0.5550 1.83
SIF1 2.3200 0.43
TLV 1.0300 0
BRD 17.3000 0
BCC 0.4990 0
IMPACT 0.4800 0
BIOFARM 0.5650 0.89
ANTIBIOTICE 1.3300 0
AZOMUREȘ 0.1810 0.56
ROMPETROL 0.084c 1.93
SIF3 2.2200 0.91
SIF5 2.7700 0.73

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

Densuș (C.P.) - Mai multe persoane și o firmă din localitatea Densuș vor să depună proiecte pentru a beneficia de fonduri europene în vederea construirii unor pensiuni agroturistice, a declarat primarul Sorin Ștefoni. Firma a concesionat de la Primărie un teren în acest sens, chiar în apropierea bisericii de la Densuș, unul dintre cele mai importante monumente istorice din județ, și vrea să construiască o agropensiune cu aproximativ 50 de locuri de cazare pentru turiști. „De asemenea, intenționăm să înființăm, în Densuș, un Birou de Consultanță Agricolă pentru Țara

Hațegului, după un model francez, aidoma celui existent în localitatea cu care suntem înfrățiți. Scopul acestui birou va fi acela de promovare a produselor agricole obținute în gospodăriile oamenilor din localitate”, a mai adăugat primarul Densușului.

Sorin Ștefoni

Bani pentruDeva (C.P.) - Exploatabile agricole constituite din terenurile concesionate vor beneficia de sprijinul statului pentru înființarea de plantații viticole, pomicole și de arbuști fructiferi în acest an. Guvernul a modificat hotărârea prin care se acorda acest sprijin doar exploatațiilor deținute sau arendate. Termenul de depunere a cererilor solicitan- ților este 24 noiembrie. Data recepției lucrărilor de înființare a plantațiilor este 29 septembrie pentru culturile de primăvară și 30

livezi și viinoiembrie. pentru culturile de toamnă. Sprijinul financiar pentru înființarea plantațiilor viticole este de 5540 de lei/ha, pentru plantațiile pomicole cu specii semin- țoase (măr, păr) este de 1.998 de lei/ha, iar pentru plantațiile cu specii sâmbu- roase (cais, piersic, prun, vișin, migdal, nuc) este de 989 de lei/ha. Suprafețele minime eligibile pentru care se acordă sprijin financiar sunt: viță de vie și pomi fructiferi - de la un hectar inclusiv, și arbuști fructiferi - de la 0,3 ha inclusiv.
SUDOKU

1 9
9 5

4 6 7 1 3
4 7 8

2 5 4
9 3 1
8 3 1 2 6

2 1
2 9

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta

bilite dinainte. Acestea tre

buie completate cu cifrele 

lipsă, în așa fel încât fiecare 

număr să figureze o singură 

dată. De asemenea, cifrele de 

la 1 la 9 trebuie să figureze o 

singură dată atât pe rândurile 

orizontale cât și pe coloanele 

verticale ale celor nouă 

blocuri luate împreună.

Soluția jocului din 
numărul precedent8 5 9 2 1 6 7 4 36 4 .1 5 3 7 2 9 87 3 ■■ 2 9 8 4 1 6 55 2 3 8 6 9 4 74 6. 8 7 5 1 9 3 21 9 7 3 4 2 8 5 63 7 5 1 9 8 6 2 42 8 4 6 7 3 5 1 99 1 6 4 2 5 3 8 7

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. șî nici rudele acestora de gradele I și II.

, 1BER îți face viața și mai ușoară, în continuare!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

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

• 3 premii x 100 
RON(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul redacției, în .2 octombrie, ora 16, în prezenta 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 - 11 septembrie 2006
Nume_____________________Prenume_____
Adresă_________________________________
Telefon__________________Sunteți abonat?

............................ 1

4

HBK
CONCURS

http://sfaturipomicole.tri-pod.com
clarapaitlRformmedla.ro
informmidlB.ro


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

MASTERATUL-
o preocupare prioritară 
în desfășurarea Procesului Bologna
Interviu cu prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea, 
rectorul Universității Spiru Haret

/. Considerați potrivite măsurile 
Ministerului Educației privind 
schimbarea masteratului conform 
cerințelor Procesului Bologna?

Ca urmare firească a aplicării 
Procesului Bologna, a reorganizării 
învățământului superior pe cicluri, 
respectiv licență, masterat, doctorat, s-a 
impus reglementarea cu rigurozitate a 
modului de organizare și desfășurare a 
masteratului, ceea ce s-a materializat în 
HG nr. 404/2006. în principiu, cadrul 
legislativ creat răspunde cerințelor 
Procesului Bologna. Astfel, obținerea 
dreptului legal de a organiza studii 
universitare de masterat, aplicarea 
sistemului de credite transferabile și 
implementarea unui sistem de asigurare a 
calității sunt criterii ce se regăsesc în 
legislația română în domeniu. Angajându- 
se să aplice cerințele Procesului Bologna, 
prin semnarea Magna Charta 
Universitatum în luna septembrie 2005, 
Universitatea Spini Haret a devenit 
membră, a Asociației Universitare 
Europene (EUA), fiind invitată să 
participe la primul forum privind 
asigurarea calității învățământului 
superior, ce va avea loc la Miinchen, în. 
zilele de 23-25 noiembrie a.c. La ultima 
conferință organizată dc E'UA, țările 
participante au adoptat un document 
comun, unde se precizează: „Europa are 
nevoie de instituții puternice, autonome 
și responsabile, capabile să ducă la bun 
sfârșit reformași inovațiile pe care le avem 
în vedere. De aceea, solicităm guvernelor 
să acorde universităților autonomia de 
care au nevoie, la nivel juridic, 
administrativ sau financiar, pentru a le 
permite continuarea implementării 
reformelor asupra cărora s-a convenit la 
Bologna (Bergen Ministerial meeting-mai 
2005)”. Uni versitatea Spiru Haret susține 
acest punct de vedere.

2. Cum ar trebui organizat maște
rului din punctul dumneavoastră de 
vedere și ce măsuri ar trebui luate în 
acest sens?

Reprezentând un ciclu de studii 
universitare care va dobândi o 
însemnătate cu totul deosebită în viitorul 
apropiat, masteratul se constituie, pentru 
Universitatea Spiru Haret, într-o

• Cursuri elaborate în 
concordanță cu cerințele de 
calitate stabilite de 
organismele europene.

• Eforturi pentru 
dezvoltarea bazei ma
teriale care să susțină 
procesul de învățământ. 
Numai în ultimul an, 
investiții în valoare de cca. 
10 milioane euro.

preocupare prioritară. Deja funcționează, 
în prezent, peste 60 de programe de studii 
de masterat. cu o tematică variată, 
răspunzând unor cerințe actuale 
stringente, ce vizează atât aprofundarea 
pregătirii în domeniul studiilor de licență 
sau într-un domeniu apropiat, obținerea 
de competențe complementare în alte 
domenii, cât și dezvoltarea capacităților 
de cercetare științifică. Studiile de 
masterat constituie, totodată, o etapă 
pregătitoare obligatorie pentru studiile 
doctorale. Va trebui să regândim unele 
programe masterale dintr-o perspectivă 
dominant interdisciplinară și mult mai 
pragmatică. Concomitent, ne propunem 
să dezvoltăm programe de cercetare

realizate de echipe mixte cadre 
didactice - masteranzi. pentru a accentua 
caracterul aplicativ al studiilor de 
masterat, dar și cu scopul de a integra 
activitatea de cercetare în efortul comun 
european în această direcție.

O altă direcție dc acțiune privește 
calitatea studiilor de masterat ce se 
impune a fi asigurată prin nivelul ridicat 
al materialelor dc studiu puse la 
dispoziție cursanților. Universitatea 
Spiru Haret a făcut pași importanți în 
această direcție, conținutul tematic al 
cursurilor de masterat fiind elaborat în 
concordanță cu cerințele de calitate 
stabilite de organismele europene.

Asigurarea unei baze de informare și 
documentare adecvate, accesul rapid și 
neîngrădit al masteranzilor la aceasta 
reprezintă o altă direcție majoră de . 
acțiune.

Nu în ultimul rând, considerăm că 
trebuie regândită pregătirea practică a 
masteranzilor, prin activități diferențiate 
pe domenii.

3. Este pregătită universitatea 
dumneavoastră să organizeze un masterat 
european?

Universitatea Spiru Haret a făcut 
pași importanți în această direcție. 
Astfel, ne-am orientat eforturile către 
dezvoltarea bazei materiale care să 

susțină procesul de învățământ. Numai 
în ultimul an. Universitatea Spiru Haret 
a făcut investiții, în dezvoltarea și 
modernizarea bazei materiale proprii, 
în valoare de cca. 10 milioane euro. 
Recent, Universitatea a achiziționat alte 
două unități tipografice digitale a căror 
productivitate ridicată va asigura 
tipărirea la timp a materialelor de studiu 
la standarde europene de calitate. 
Pentru susținerea programelor de 
masterat online a fost achiziționată 
licența Blackboard, platformă de 
elearning modernă, utilizată de 
universități prestigioase din 
comunitatea academică mondială. 
Implementând platforma Blackboard, 
un număr însemnat de programe de 
masterat online au devenit, deja, 
funcționale. Am acordat o atenție 
deosebită perfecționării cadrelor 
didactice în domeniul asigurării 
calității, ceea ce s-a materializat în 
organizarea conferinței internaționale 
Managementul calității în învățământul 
superior (Quality management in 
higher education, aprilie 2006). Au 
avut loc și sunt în derulare schimburi 
de experiență pentru cadrele didactice, 
susținute financiar prin proiecte de 
mobilități europene, dar și cooptarea în 
echipe internaționale de cercetare 
aplicată.

4. Care este importanța masteratu
lui în contextul Procesului Bologna?

în prezent. Procesul Bologna trebuie 
să abordeze problema vitală a legării 
acestuia cu nevoile și provocările noii 
societăți a cunoașterii.

Europa nu poate spera să concureze 
cu sistemele de învățământ din alte părți 
ale lumii dacă învățământul superior și 
bugetele alocate cercetării nu sunt 
considerate o investiție pentru viitor și 
nu sunt urgent majorate.

Pentru Uniunea Europeană, prioritară 
în domeniul educației este îmbunătățirea 
calității, prin întărirea colaborării și 
stabilirea legăturilor între universități, 
dar și prin consolidarea procedurilor de 
responsabilizare.

Europa are nevoie de universități 
puternice, autonome și responsabile, 
care să acționeze ca niște veritabile 
„motoare” într-o societate al cărei 
fundament este cunoașterea.

Revista Opinia națională

c-

O universitate performantă pentru performanta ta în profesie!

A
Palatul învățământului, 

Științei și Culturii
Sediul central al Universității Spiru Haret 

București, sir. Ion Ghica nr. 13 
(clădire în proprietate)

RECTORATUL 
UNIVERSITĂȚII
Tel: 314.99.31; 314.99.32

• PESTE 100.000 DE STUDENȚ1
•40.000 DE LICENȚIAȚI ÎN ULTIMII 10 ANI
• 30 DE FACULTĂȚI 
•49 DE SPECIALIZĂRI
• 1 500 DE CADRE DIDACTICE
•61 PROGRAME DE MASTERAT
• 6 INSTITUTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
• 49 DE CENTRE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT

LA DISTANȚĂ ÎN ȚARĂ Șl STRĂINĂTATE

33 DE IMOBILE ÎN PROPRIETATE CU O SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE PESTE 100.000 m2 

TELEVIZIUNE PROPRIE - TVRM EDITURAȘI COMPLEX TIPOGRAFIC DIGITAL s



UNIVERSITATEA SPIRU HARET - UCURESTI
CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LĂ DISTANȚĂ DEVA

Str. 22 Decembrie nr.37/A; Telefon și fax: 0254/214.433; e-mail: ushct hd@spiruharet.ro

Sesiunea de toamnă a ADMITERII în anul I de studii universitare 2006-2007
Sesiunea de toamnă a Admiterii pentru anul I de 

studii universitare se desfășoară ia toate 
specializările, la formele de învățământ de zi, ia 
distanță și cu frecvență redusă, până în ziua de 25 
septembrie 2006.

ÎNSCRIERILE se desfășoară la sediul central al 

Universității Spirit Haret din București, str. Ion Ghica 
nr. 13, la sediile facultăților din București. Constanța, 
Brașov, Craiova. C’âmpulung-Muscel. Râmnicu- 
Vâlcea, Blaj și la sediile Centrelor pentru învățământ 
la distanță care funcționează în toate municipiile 
reședință de județ.

Taxa de înscriere este de 60 lei noi. Nu se percep 
taxe de înscriere la admitere pentru fiii de țărani, de cadre 
didactice, pensionari și șomeri, aflați în întreținerea 
părinților.

Taxele de școlarizare, moderate, se pot achita integral 
sau în 3 rate.

De asemenea, sunt scutiți de taxa de admitere și taxele 
de școlarizare candidații care au obținut premiul 1, 11 
sau III la olimpiadele și concursurile internaționale.

Se acordă facilități importante: burse de merit pentru 
studenții care obțin rezultate de excepție la învățătură, cazare 
și masă la prețuri reduse în căminele și cantinele proprii, 
cursuri și manuale universitare, cu o reducere de 30%. 
Detalii, în emisiunile postului propriu de televiziune România 
de Mâine și în cotidienele centrale.

Actele necesare
Actele necesare tnscrterii ia admitere sunt următoarele:

diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta) sau adeverință eliberată de liceu, pentru candidații care au promovat 
examenul de bacalaureat în anul 2006, în original;

certificatul de naștere. în copie (xerox):
' certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox): 

adeverință medicală tip:
..copie după buletinul (cartea) de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
~ 3 fotografii tip buletin (carte) de identitate;
- adeverință de la facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original tpentru cei care urmează a doua facultate); 
Actele se prezintă intr-un dosar plic.

Taxele de școlarizare
Specializarea ZI ID, FR

Drept; Administrație publică; Contabilitate și informatică 
de gestiune; Finanțe și bănci; Marketing; Afaceri 
internaționale; Administrarea afacerilor; Management; 
Sociologie; Psihologie; Pedagogie; Filosofie; Jurnalism; 
Geografie; Pedagogie muzicală; Limba și literatura română 
- O limbă și literatură străină; Istorie; Relații internaționale 
și studii europene; Matematică; Informatică.

1.200
RON

900
RON

Limba și literatura străină A — Limba și literatura străină B; 
Educație fizică și sportivă.

1.500
RON

900
RON

Artele spectacolului de teatru; Kinetoterapie și motricitate 
specială; Arhitectură.

1.500
RON

-

Medicină veterinară 2.200
RON -

Informații suplimentare la: Secretariatul general al Universității Spira Haret, București, 
str. Ion Ghica nr. 13; Tel.: 312.19.99; 314.39.08; Centrala telefonică: 314.00.75; 314.00.76; int.: 

355; 262; E-mail: admitere@spiruharet.ro; ushsg@spiruharet.ro

PROGRAME PENTRU STUDII DE MASTERAT
Durata studiilor: 3 semestre

Taxa de înscriere: 60 lei noi: Taxa: 600 lei noi pe semestru, achitată semestrial

La Centrul pentru învățământ la distanță Deva se fac înscrieri la următoarele programe:
FACULTATEA PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT

Drept și Administrație Publică, 
București
Tel.: 314.00.75

• Drept comunitar
• Drept material comunitar
• Fiscalitatea în context comunitar
• Științe penale
• Probațiunea în procesul penal
• Dreptul afacerilor în context, european
• Instituții și structuri de drept constituțional românesc 

și european
Sociologie- Psihologie,
București
Tel.: 255.60.94

A

• Psihoterapie analitică
• Psihologie judiciară și victimologie
» Management organizational și al resurselor umane
• Familie și societate
• Relații interetnice, etnicitate și naționalism
• Schimbare socială și culturală
• Analiza și gestiunea conflictelor în societățile în schimbare
• Politici sociale și integrare europeană
• Sociologie aplicată în asistența socială

Limbi și Literaturi Străine,
București

Tel.: 314.00.75

• Lingvistică comparată și analiză contrastivă
• Traducerea specializată și tehnica documentării terminologice
• Modernitatea în literatura și cultura europeană
• Literaturi nord-americane și hispano-americane

Management
Financiar- Contabil,
București
Tel.: 316.97.85

• Contabilitate armonizată
• Calculația informatizată a costurilor
• Servicii, produse și instrumente financiare în contextul 

integrării europene
• Managementul financiar-contabil al administrației publice 
» Auditarea sistemelor informatice financiar - contabile

și bancare
• Audit financiar- contabil
• Evaluarea societăților comerciale

(Marketing și Afaceri Economice 
Internaționale, București 
Tel.: 316.97.93

• Marketingul în contextul integrării europene
• Managementul și marketingul operațiunilor logistice
• Piața imobiliară - realități și perspective

Filosofie și Jurnalism, București
Tel.: 334.44.19

• Mass-media și comunicarea
• Probleme fundamentale ale filosofici contemporane

Geografie, București
Tel.: 317.19.00

• Geografia turismului, turism și integrare europeană
• Riscuri geografice și planificare teritorială

Medicină Veterinară, BucureștiTel.: 230.69.16; 242.15.75;242.15.76 • Patologia animalelor de companie
• Igiena și controlul alimentelor de origine animală

Muzică, BucureștiTel.: 317.19.01 ■ • Arta muzicală

Educație Fizică și SportBucureștiTel.: 346.64.14 • Managementul activităților sportive
• Comunicare și mass-media în sport
• Refacerea după efort și recuperarea post-traumatică 

în educația fizică și sport
• Antrenament și performanță sportivă

Istorie, BucureștiTel.: 334.52.63 • Civilizații românești în context european
* România în relațiile internaționale

Matematică - InformaticăBucureștiTel.: 314.00.75 • Modele matematice și informatice în finanțe, asigurări și 
burse de valori

Management 
Financiar - Contabil,ConstanțaTel.: 0241/54.50.15

• Contabilitate armonizată
• Contabilitatea, controlul și evaluarea afacerilor
• Contabilitate, expertiză și audit
• Managementul financiar- contabil al administrației publice

Drept și Administrație Publică.ConstanțaTel.: 0241/54.50.15 • Științe penale
• Dreptul afacerilor în context european
• Drept comunitar
• Instituții de drept civil

Management, BrașovTel.: 0268/42.04.37 • Dimensiunea europeană a managementului organizației

Științe Juridice și 
Administrative, BrașovTel.: 0268/42.04.37 • Studii europene de administrație publică

Psihologie-Pedagogie, BrasovTel.: 0268/42.04.37 • Consiliere psihologică și educațională

Contabilitate și FinanțeCâmpulung - MuscelTel.: 0248/51.22.84 • Contabilitate armonizată și managementul afacerilor

Management 
Financiar - Contabil, CraiovaTel.: 0251/59.82.65

• Gestiunea financiar- contabilă a firmei în contextul 
integrării europene

• Sisteme contabile modeme și gestionarea afacerilor
• Politici contabile și economice în contextul integrării 

României în Uniunea Europeană

ACTELE NECESARE. Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: cerere tip de înscriere la admitere; diploma de licență (în 
original); diploma de bacalaureat (copie legalizată); curriculum vitae; certificat de naștere (copie legalizată); certificat de căsătorie, dacă este cazul 
(copie legalizată); copie xerox a buletinului de identitate sau a cărții de identitate; adeverință medicală; 3 fotografii tip buletin; memoriu de activitate 
profesională și științifică (facultativ); scrisoare de intenție în care se motivează opțiunea pentru specializarea de masterat (facultativ). Actele se prezintă^ 
într-un dosar plic. - e

mailto:hd@spiruharet.ro
mailto:admitere@spiruharet.ro
mailto:ushsg@spiruharet.ro
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Leasing ul și 
hunedorenii

PE SCURT

• Majorare. Una dintre cele mai achiziționate mărci de automobile în leasing, Dacia Logan, se va scumpi. Majorarea poate ajunge la peste 400 de euro. Astfel, versiunea Logan Ambiance e mai scumpă cu 170 de euro, iar Ambision cu 430 de euro. (I.J.)
• Bețe-n roate. De la 1 ianuarie 2007, cei care vor să-și achiziționeze o mașină sau o casă în leasing vor plăti TVA nu doar la rate, ci și la dobândă. Facilitățile vamale la leasing ar putea să dispară. (I.J.)
Despre leasing

Deva (I.J.) - Leasing-ul este „operațiunea prin care o parte denumită „locator” transmite celeilalte părți denumite „utilizator”, contra unei plăți periodice denumite „rată de leasing” sau „redevență”, dreptul de posesiune și folosință al unui bun al cărui proprietar rămâne pentru o perioadă determinată de timp. Operațiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum și bunuri mobile de folosință îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepția înregistrărilor pe bandă audio și video a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor și a drepturilor de autor. Conform legii, leasing-ul poate fi financiar sau operațional. în cazul leasing ului financiar, amortizarea se face la utilizator, dreptul de proprietate rămânând la societatea de leasing, care trebuie să prevadă expres în contractul de leasing opțiunea de cumpărare. Leasing-ul financiar este folosit în special pentru bunuri ce au fost importate datorită avantajului de a plăti taxele vamale, accize etc. la valoarea reziduală.

Hunedorenii aleg leasing-ul
■ Achiziționarea auto
turismelor, indiferent 
de marcă, se face, de 
preferință, în leasing.
INA JURCONE

ina.jurcone@inform media, ro

lOAN HUGHIUR

Orăștie - Folosirea judicioasă a resurselor, managementul taxelor,' diminuarea efortului financiar privind importurile, flexibilitatea sistemului de plăți, rapiditatea și accesibilitatea fac să încline balanța în favoarea utilizării leasing-ului în detrimentul altor sisteme de finanțare.Societățile de leasing auto susțin că, atât timp cât în județ ele se adresează persoanelor juridice, avantajul cel mai importat pentru administratorul firmei este că plata ratelor nu blochează resurse financiare importante ce pot fi folosite în alte scopuri.„Jumătate din clienții noștri preferă leasing-ul altor forme financiare. Forma este avantajoasă pentru că este rapidă, însă are și un dezavantaj. Dar acesta este același indiferent de cel care finanțează societatea pentru obținerea unui bun: în cazul în care clientul nu plătește între una și trei rate, în funcție de sumă, bunul respectiv i se recuperează de societatea de leasing. Exact în același mod procedează și băncile în cazul unor credite restante”, de-

Oferta de leasing predomină în vânzări 
de autoturisme

Gabriel Furcă oferă detalii despre leasing
(Foto: I.H.)clară Janina Dumitru, dealer Aurocar Serv SRL Orăștie.

Daciile, cele mai vânduteîntre mașinile cu cea mai mare priză la public, se numără Daciile. însă în leasing ele pot fi achiziționate la noi doar de către agenții economici.„Oferta de leasing aduce mașini cu prețuri cuprinse între 6.400 și 9.100 euro pentru cele pe benzină. La motorină prețurile variază între 7.700 euro, cel mai mic preț, și 10.000. Avansul cel mai mic pe care agentul economic îl plătește pentru o mașină este de 20% din valoarea lui. La acesta se adaugă o taxă administrativă, de 2,50%, 4,14% cost anual asigurare Casco. La un preț de achiziție de 6.600, practic, după ce agentul plătește 1.330 euro, va rămâne cu o valoare finanțată de 4.567 euro. în lei și 48 de rate lunare, cea mai mare durată de finanțare, 

sumele plătite variază între 151 euro și 157 euro. Modul de calcul se păstrează pentru fiecare tip de mașină în parte. Rămâne însă la latitudinea firmei oferta de preț, iar a clientului procentul inițial plătit. Dacă acesta dorește, poate plăti anticipat achiziția, însă nu mai repede de un an”, explică Gabriel Furcă, reprezentant vânzări Dacia.
Condiții impusePentru persoanele fizice, cele mai multe firme de leasing impun condiția ca venitul lunar net pe familie minus cheltuielile fixe (chirie, întreținere) să fie dublul ratei pe care o va avea de plătit. De asemenea, este posibil ca unele firme de leasing să solicite și un girant care să îndeplinească aceleași condiții ca și titularul contractului de leasing.Pentru persoanele fizice, actele necesare pentru întocmirea dosarului de leasing

AVANTAJELE LEASINGULUI 

sînt: formularele de leasing completate; oferta de leasing semnată și ștampilată; copie după cartea de muncă; copie după actul de spațiu; copie după actul de identitate; adeverință de venit cu specificarea funcției, vechimii și venitului anual net; dovada altor venituri, vizată de Fisc (dacă este cazul); copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul).în cazul persoanelor juridice dosarul de leasing trebuie să conțină: formularele de leasing completate; oferta de leasing semnată și ștampilată; certificat constatator în original (nu mai vechi de trei luni); copii după certificatul de înmatriculare și codul fiscal al firmei; copie după actul de identitate al persoanei împuternicite să semneze contractul; copii după ultimele două bilanțuri vizate de autorități (inclusiv anexe); copie după balanța aferentă ultimului bilanț.
AVANTAJELE LEASINGULUI

Dacia 1.6 mpi AMBT - benzină

Preț: 9100 euro

Contract: 48 luni

Avans: 1.529 euro

Taxă administrativă: 191 euro

Casco anual: 377 euro

Valoare finanțată: 6.495 euro

Rată lunară: luna 1 = 214,13 euro

luna 48 = 223,24 euro

Dacia 1.5 mpi DCI - diesel

Preț: 10.000 euro

Contract: 48 luni

Avans: 1.681 euro

Taxă administrativă: 210 euro

Casco anual: 414 euro

Valoare finanțată: 7.136 euro

Rată lunară: luna I = 235,25 euro

luna 48 = 245,25 euro

Casă și bani, toate deodată- avantaje fiscale, ratele de leasing fiind considerate chel

tuieli deductibile în cazul leasing-ului operațional;

- asigură posibilitatea dimensionării și programării plăților 

în raport cu bugetul de venituri și cheltuieli;

- este o sursă alternativă de finanțare care ajută la 

îmbunătățirea rezultatelor financiare ale firmei;

- posibilitatea utilizatorului de a alege furnizorul de comun 

acord cu finanțatorul;

- la sfârșitul perioadei de leasing, clientul poate opta 

pentru una dintre următoarele variante: cumpărarea pro

dusului, continuarea contractului de leasing, renunțarea 

la contract și înapoierea bunului;

.- durata mare a contractului care poate fi de la 12 la 48 

de luni;

beneficiarul va intra imediat în posesia, respectiv 

exploatarea bunului - programul de leasing incluzând pe 

lângă prețul de achiziție al echipamentului și celelalte taxe 

(asigurare, taxă de înmatriculare, taxe de transport, insta

lare etc.);

- în cazul produselor importate taxele vamale și TVA-ul 

în vamă se achită la valoarea reziduală (20% din valoarea 

produsului), acesta fiind cel mai important avantaj fiscal 

al unei operațiuni de leasing.

■ Piața imobiliară din 
județ nu oferă încă lea
sing pentru locuințe, ce 
se obțin prin credit.

INA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Casa, banii și celelalte servicii acordate de o firmă specializată pentru credit, toate însumate într-o singură firmă de leasing nu există în județ. în acest sens clujenii și sibienii s-au pliat mai bine pe cerere și ofertă. Firma care oferă aceste soluții se află la Cluj și se așteaptă să devină 

un serios concurent pentru piața Capitalei. „Ei construiesc apartamente pentru clasa medie, ceea ce firmele de leasing de la noi nu oferă, a declarat pentru Cuvântul liber Georgeta Muntean, director firmă de leasing București. Totul ține de cerere și ofertă. Firmele noastre sunt specializate pe construcții în leasing pentru persoane cu bani. în Vestul țării clasa medie e mai numeroasă și are putere de cumpărare. Cu toate acestea, n-aș putea spune că este un concurent serios pentru noi. Deocamdată noi nu suntem interesați să investim în altă 

parte decât în București”. Firma clujeană oferă apartamente în leasing.Prețul lor variază între 55.000 - 60.000 de euro, iar pentru casele construite prețurile se ridică de la 100.000 până la 120.000 de euro.

Se vând și case, în leasing

Firme de leasingDeva (I.H.) - Pentru cine se hotărăște asupra achiziționării unui autoturism în leasing, fie că este persoană fizică sau juridică, iată firmele ce le stau la dispoziție pentru perfectarea dosarelor: SC Carpat Leasing SRL, cu sediul în Deva, Calea Zarandului, numărul 124, telefon 0254-226650, și SC Aurocar Serv SRL, cu sediul în Orăștie, Strada Unirii, numărul 30, telefon 0254-247468, aceasta din urmă fiind și dealer autorizat Dacia.
Leasing pentru autoturisme

Deva (I.J.) - Adresează-te uneia dintre firmele specializate. în funcție de produsul ales (model, avans și durată), agentul îți pune la dispoziție oferta- RCI Leasing. Aceasta va fi urmată de completarea și transmiterea pe fax către RCI a cererii de finanțare. Vei obține aprobarea inițială în 30 de minute. Pentru a constitui dosarul, descarcă lista de documente orientative atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice și persoane fizice autorizate. Agentul va trimite gratuit dosarul către RCI Leasing România, unde se va efectua înregistrarea dosarului, precum și efectuarea analizei finale. Primești răspunsul în 48 de ore. Se vor emite facturile de avans și taxa administrativă, urmate de livrarea autoturismului.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Afi apela la leasing pentru achiziționarea unei mașini?

Categoric da. Fiindcă ies la un preț mai mic decât dacă aș pune banii jos, în magazin.
Marin BALănescu,
Deva

Nu. Prima dată erau niște condiții ce impuneau un capital foarte mare. Depinde și de cifra de afaceri.
Alin S., 

Deva

Da, pentru că te ajută mult și avantajul față de credit e acea valoare reziduală.
Marinel NlCȘA, 

Deva

Depinde ce mașină vrei să îți cumperi. La categoria autoturisme nu e prea avantajos.
Marian Neicu, 
Deva

Da. Mi se pare o metodă bună, mai ales dacă nu dispui de toți banii în acel moment.
Emilia Csibi,
Deva

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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■ Devencele au învins 
categoric un adversar 
care nu de mult le-a 
creat mari emoții.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

*Mntrebare. Oare ce s-a întâmplat cu gale- handbalistelor de la CS Cetate Deva? Ne punem această întrebare, întrucât, duminică, la meciul cu Oțelul Galați, s-a auzit doar zgomotoasa galerie venită tocmai de la Galați. (V.N.)
• Observator. Astăzi, la partida din etapa a ll-a a Campionatului național de futsal, dintre CFF Cluj Napoca și Atletic Club București, observator este Grigore Macavei. Acest lucru a fost posibil în urma unui curs intensiv urmat la Pitești și promovarea la excepțional a deveanului. (V.N.)
înfrângere neașteptată

Deva - „Am demonstrat că echipa este pregătită pentru un nou campionat, iar diferența de 10 goluri cu care am învins astăzi cred că este relevantă. Sunt mulțumit de rezultat și de joc. Avem mari speranțe în continuare” - a- ceasta a fost, în esență, declarația lui Marcel Șerban, antrenorul handbalistelor de la CS Cetate Deva.Totul este bine când se termină cu bine, dar în teren lucrurile nu au fost chiar așa. Această primă etapă a actualei ediții a Ligii Naționale de Handbal Feminin a adus la Deva pe Oțelul Galați. Iar ofi-
Lupte dârze pe semicerccialii și jucătoarele din Deva nu au uitat că în ediția trecută au avut mari emoții, la un moment dat cele două 

(Foto: T.Manu)echipe luptând direct pentru a evita retrogradarea. Cetate a câștigat bătălia, iar gălățen- cele au fost nevoite să joace 

barajul pentru a reveni în Ligă. Deci meciul a fost așteptat cu mare interes de ambele echipe, ambele dorind să demonstreze că este mai bună. Prima parte a jocului a aparținut oaspetelor care, după mai multe atacuri nereușite ale devencelor, au reușit să preia conducerea în minutul 3. Șase minute mai târziu Cetate este condusă cu 3-1 și se prevedea un meci foarte dificil. La mijlocul primei reprize devencele reușesc să egaleze la 5, iar de aici jocul ia întorsătura dorită. Va fi 13- 9 pentru gazde la pauză, iar repriza a doua le-a aparținut în întregime. Cea mai mare diferență s-a înregistrat în minutul 45, când scorul a fost de 23-11 în favoarea celor de la Cetate. Meciul s-a încheiat cu scorul de 29-19 și nu putem să nu-i dăm dreptate antrenorului atunci când s-a declarat mulțumit de joc și scor.
Hunedoara (N.G.) - Ocupanta locului 2 în clasamentul seriei, FC Caracal, s-a dovedit a fi o piatră de încercare pentru hune- doreni, elevii lui Romulus Gabor înregistrând un eșec neașteptat în partida disputată sâmbătă pe teren propriu. Corvinul a avut o primă ocazie în min. 4, dar balonul centrat de Pribac a fost reluat peste bară de Păcurar. La prima ocazie pe contraatac, FC Caracal a profitat de o gafă a apărării hune- ”jdorene și Boroian a trimis balonul în diagonală, în colțul lung, pe lângă Pascal, evident spectator la această fază. FC Corvinul a încercat câteva acțiuni, dar Vișan, Pribac și Dăscălescu nu finalizează. O face în minutul 26 totuși Dăscălescu, cel care a trimis în gol o minge care a circulat pe relația Pribac - Păcurar. După ce au restabilit egalitatea pe tabelă, elevii lui Romulus Gabor au jucat mingea fără ambiția nece- jHară victoriei. Așa că cei care înscriu sunt 'Slot oaspeții. Gheba l-a executat pe Pascal, după o acțiune ca la carte a celor din Cara- ' cal, dar și cu concursul apărătorilor de la Corvinul: 1-2, scor care va rămâne pe tabelă până la final de joc.

Au schimbat macazul CFR-ului
■ Avertismentul lui 
Dorinei Munteanu 
privind „clasamentul 
mincinos" s-a adeverit.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Elevii lui Dorinei Munteanu nu i-au luat în serios vorbele atunci când le-a spus să nu se ia după clasament atunci când joacă împotriva Jiului. Așa se face că CFR Cluj a pierdut primele puncte în sezonul 2006/2007, după ce a încheiat la egalitate, J*^bor 1-1 (0-1), meciul susținut, sâmbătă, pe teren propriu, în compania formației Jiul Petroșani, în etapa a Vl-a a Ligii

l. De remarcat că Jiul a deschis scorul încă din minutul 18, când Adrian Dulcea a introdus mingea în plasă dintr- o lovitură liberă de la 28 m. Acest scor s-a menținut până în minutul 65, când CFR Cluj a restabilit egalitatea prin A- drian Anca. Manuel Jose a e- xecutat un corner de pe partea dreaptă, iar Anca, liber la 7m, a trimis mingea în plasă cu capul. Partida se va încheia cu acest scor, „minerii” oprin- du-i pe ceferiști după cinci victorii consecutive. Iată echipele: CFR Cluj: 33. Țurcaș - 5. Manuel Jose 30. V. Jula, 28. Miloșevici, 31. Coto- lan - 14. Minteuan, 18. Oliveira (11. Chihaia ’61) - 16. Seme- do, 7. Coroian (21. Mojica ’83),

Mulțescu a fost lăudat și de 
adversari24. Surdu (15 Cadu ’90+1) - 9. Anca. Antrenor: Dorinei Munteanu. Jiul: 26. Mulțescu - 3. C. Dinu, 22. Kalai, 23. Adr. Ilie, 14. Lungan (21. Mihart ’61)- 20. Constantinescu, 5. Pâcleșan (2. Găldeanu ’81), 31. Paleacu, 30. Drida - 11. Dulcea, 19. Vrăjitoarea (16. M. Gheorghe ’68). Antrenor: Florin Marin.

Cei mai buni
Petroșani (V.N.) - Ieri, la Petroșani, s-au încheiat întrecerile din cadrul CN și al Cupei României la sanie pe role, la care au participat peste 60 de sportivi din toată țara. Cei mai buni s-au dovedit a fi cei de la CSS Petroșani, care au câștigat o mare parte din medalii. Cosmin Chetroiu a câștigat, bunăoară, toate probele la care a participat, atât la juniori și seniori, cât și la simplu și dublu. Mihaela Chiraș, de asemenea. Cu aceste succese vom reveni în ziarul de mâine.

Futsal de calitate

3-1; U Cluj - Building Vînju Mare 1-0; CSM Rm. Vîlcea 

FC Bihor Oradea 3-1; FCM Reșița - CFR Timișoara 5-1. 

Clasament __ _______ _ ________________

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 6-a: Pdli II Timișoara - 

FC Baia Mare 2-0; IS Cîmpia Turzii - Minerul Lupeni 0-2; 

' Dacia Mioveni - Apulum Alba lulia 0-0; Corvinul Hunedoa

ra - FC Caracal 1 -2; Gaz Metan Mediaș - Auxerre Lugoj

1. Dacia Mioveni 6 4 2 0 9-2 14

2. FC Caracal 6 4 0 2 11-5 12

3. FCM Reșița 6 3 2 1 9-4 11

4. Poli Timișoara II 6 3 2 1 7-3 11

5. U Cluj 6 3 2 1 4-5 11

6. Apulum 6 3 2 1 4-3 9

7. FC Tirgoviște 5 2 2 1 5-2 8
8. Minerul Lupeni 5 2 2 1 6-4 8

9. IS Cîmpia Turzii 6 2 2 2 5-4 8
10. Auxerre Lugoj 6 2 2 2 6-6 8

11. CFR Timișoara 6 2 1 3 5-11 7

12. Corvinul 6 1 3 2 10-9 6

13. CSM Rîmnicu V. 6 2 0 4 6-8 6

14. FC Bihor 6 1 3 2 5-7 6

15. Gaz Metan 5 1 2 2 5-6 5

16. Building 6 1 1 4 1-4 4

17. FC Baia Mare 6 1 1 4 4-14 4

18. Unirea Dej 5 1 0 4 3-8 3

Cupa „Dacia" la parașutism
Deva (V.N.) - în perioada 13 -17 septembri- e a.c., la Săulești se va desfășura ediția a Vl-a a Cupei „Dacia” la parașutism. Este vorba de probe de precizia aterizării și acrobație. Competiția este organizată de Clubul României, în colaborare cu Direcția pentru Sjport a Județului Hunedoara și constituie u- nul din momentele importante premergătoare desfășurării CN de profil. La întreceri participă fete și băieți, cu vârste între 16 și 22 de ani, din cinci județe ale țării: Arad, Oradea, Suceava, Prahova și Hunedoara.

Deva (V.N.) - Sala Sporturilor din Deva a fost sâmbătă gazda unei partide de futsal de bun nivel. Spunem acest lucru nu pentru că au jucat două echipe din Deva, dar, efectiv, așa a fost. Meritul principal aparține, desigur, campioanei României, FC CIP, care a dovedit că nu degeaba este ce este. Să nu uităm însă că au avut un adversar foarte ambițios, nou-promovata Quasar Deva, care i-a pus deseori la grele încercări pe campioni. Scorul final de 8-0 pentru FC CIP nu este surprinzător, dar poate puțin exagerat față de realitatea din teren. Uh gol, două merita și adversarul, dar... Adevărul este că nici o echipă nu a menajat-o pe cealaltă, dar experiența și valoarea și-au spus categoric cuvântul. „Am avut un meci foarte dificil. Campionii au speculat toate greșelile noastre. Să nu uităm însă că jucătorii mei vin de la serviciu, se antrenează de două ori pe săptămână, iar profesioniștii de la CIP se antrenează de două ori pe zi” - ne- a declarat la sfârșitul partidei Marius Sîrbu, tehnicianul celor de la Quasar.

Se așteaptă întreceri palpitante
Marius Sîrbu

>

CUVÂNTUL
LIBER

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
1 înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 

ți permiți această schimbare?

Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate!
* Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți pune 

termopane pentru numai 8,9 leii

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

Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

Cum_ poți participa?

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen- 
i tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da, 

o
Prof-'t. de ^cest o..cur$ abonează-te 3cu>-i!

(3
73

91
)

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;

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.

Regulament:

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

Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 30 octombrie.

Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 

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

CONCURS

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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PE SOOBT• înfrângere. AC Fiorentina, cu atacantul Adrian Mutu titular și cu portarul Bogdan Lobonț pe banca de rezerve, a debutat cu o înfrângere în sezonul 2006/2007 din Serie A, cedând, sâmbătă, cu scorul de 2-3, în fața formației Internazionale Milano. (M.F.)• Vânzare. Grupul de investiții cu capital rusesc Midland a anunțat, duminică, la Monza, că a vândut echipa de Formula 1 cu același nume constructorului olandez de automobile Spyker, valoarea fiind de 84,15 milioane euro. (M.F.)

Tricolorii, superiori Irlandezilor.
flK Irlanda - România, 
62-81 (25-45), în preli
minariile. C.E. de baschet 
masculin, din 2007.

Cluj-Napoca (M.F.) - Echipa națională de baschet masculin a României a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 81-62 (45-25), reprezentativa Irlandei, în cel de-al doilea meci din grupa A a preli

minariilor Campionatului European din 2007. Naționala condusă de Liviu Călin a reușit un meci neașteptat de bun, având în vedere calibrul adversarei, care l-a convins să se prezinte la echipa națională și pe Pat Burke, ce evoluează în NBA, la Phoenix Suns.România a reușit să se distanțeze pe tabelă încă din debutul meciului și a câștigat primele trei sferturi, cu 24-12,

21-13 și 20-16, dar l-a pierdut pe ultimul, fără a fi însă vreun moment condusă. Conducătorul de joc al României, Paul Helcioiu, a fost MVP-ul meciului, cu 22 puncte, 6 recuperări și 6 pase decisive. Cu două victorii din tot atâtea partide disputate, Româ nia ocupă primul loc în grupa A, cu patru puncte.Următoarea partidă, și ultima din 2006 în cadrul gru

pei A, va avea loc pe 16 septembrie, la Cluj, împotriva Elveției, care a acumulat două puncte datorită victoriei împotriva Irlandei (59-57), în prima etapă. .,Marcatorii echipei României au fost: Helcioiu (22 fLnc- te), Burlacu (17), Stănescu (16), Kabengele și Popescu (câte 13). ■ Din echipa Irlandei s-a remarcat Larranaga, cu 24 de puncte marcate.
Lideri adevărați

Craiova (M.F.) - Fostul internațional român Gheorghe Popescu a declarat, sâmbătă, 9 septembrie a.c., la Craiova, că echipa națională a României are nevoie în a- cest moment de lideri a- devărați; care i-au lipsit în meciul cu Bulgaria. Popescu consideră că printre jucătorii care ar putea fi lideri ai naționalei sunt Bogdan Lobonț, Cos- min Contra, Cristian Chi- vu, Adrian Mutu și Mi- rel Rădoi. „Naționala are nevoie în acest moment de lideri adevărați, nu neaparat de cei căutați de presă. România avea nevoie în meciul cu Bulgaria de adevărați lideri. Trebuia cineva să ia hățurile în mâna și să comande echipa atunci când meciul cu bulgarii se ducea pe o pantă anormală, de somnolență. O echipă mare nu-și poate permite ca în ultimele 15 minute să nu închidă robinetul și să omoare meciul", a subliniat fostul căpitan al naționalei.
Gică Popescu (Foto: Timpul)

Maria Șarapova
(Foto: Timpul)

Șarapova, 
câștigătoare 
New-York (MF) - Ju- 
cătoarea rusă de te

nis Maria Șarapova, 

cap de serie numărul 

3, a câștigat US Open, 

ultimul turneu de 

Grand Slam al anu

lui, învingând-o, 

sâmbătă, în finală, 

cu scorul de 6-4, 

6-4, pe belgianca 

Justine Henin-Har- 

denne, a doua favo- . 

rită a competiției. 

Șarapova, s-a impus 

după o oră și jumă

tate de joc, reușind 

să câștige astfel al 

doilea turneu de 

Grand Slam din cari

eră după reușita de 

la Wimbledon 2004. 

Henin-Hardenne, în 

vârstă de 24 de am, 

a disputat toate fina

lele turneelor de 

Grand Slam din acest 

an, impunându-se doar 

la Roland Garros.

Retrogradarea, contestata de

Fotbalul israelian, la UEFA
Paris (M.F.) - UEFA va analiza, joi, 14 septembrie 2006, posibilitatea ca Israelul să găzduiască din nou meciuri în cadrul competițiilor desfășurate sub egida forului european, informează AFP. Forul european a decis, la 7 august 2006, ca toate meciurile prevăzute să se dispute în Israel, atât la nivel de cluburi, cât și la nivel de echipe naționale, să se dispute în alte țări, din cauza situației conflictuale din regiune.Un conflict armat între Israel și milițiile șiite libaneze Hezbollah a izbucnit la data de 12 iulie, ostilitățile încetând însă în 14 august a.c. Această situație nu este o premieră pentru Israel, țară care nu a putut organiza meciuri în competițiile desfășurate sub egida UEFA nici în perioada martie 2002 - aprilie 2004, interdicția fiind ridicată cu condiția ca partidele să se desfășoare în zona

B Ultimatum federației 
portugheze de a rezolva 
„cazul Mateus" până în 
14 septembrie 2006.

Lisabona (M.F.) - Președintele clubului Gil Vicente, Antonio Fiuzia, a anunțat că gruparea sa va continua să conteste retrogradarea în liga a doua a Campionatului Portugaliei în fața instanțelor civile, încălcând astfel regulamentul FIFA, informează AFP.„Nu avem încredere în tribunalele sportive, sunt adevărate «paiațe»", â declarat Fiuzia într-o intervenție pe postul de televiziune RTP, la finalul Adunării Generale a acționarilor grupării, la care au participat 4000 de membri ai clubului. Pe de altă parte, a- vocatul clubului Gil Vicente, Jose Luis Cruz Vilaca, a pre
Gruparea evoluează în Liga a ll-a portugheză.cizat că gruparea spaniolă nu va ezita să apeleze la instanțele europene. Gil Vicente a făcut apel la decizia Federa-

(Foto: EPA)ției Portugheze de Fotbal(FPF) de a retrograda gruparea în liga a doua - deoarece l-a folosit în sezonul tre-

Moto. Italianul Valentino Rossi, de la 
echipa Yamaha, a câștigat, duminică, Marele 
Premiu de Motociclism Viteză al Malaysiei, 
desfășurat pe circuitul de la Sepang, la clasa 
MotoGP. (Foto: EPA)

Trei medalii pentru judoka
■ Românul Dan Fâșie 
este campionul euro
pean al categoriei 66 
kg, la C.E. de juniori.

Cluj-Napoca (M.F.) ■ Sportivii români au cucerit trei medalii, una de aur și două de bronz, la Campionatele Europene de judo rezervate juniorilor care se desfășoară la Tallin (Estonia).Dan Fâșie a câștigat medalia de aur la categoria 66 de kilograme, după ce l-a învins, în finală, pe bielorusul Ali- aksei Stansky. Pentru a ajunge în finală, Fâșie a mai trecut de Tamas Urbancsok (Ungaria), Tengiy Papoșvili (Georgia) și Rene Schneider (Germania).La categoria 48 de kilograme feminin, Elena Ungurea- nu, a obținut medalia de bronz. Deși a fost eliminată în turul doi de Elisabeth Schoenstein

(Austria), Ungureanu a obținut trei victorii în recalificări, în fața sportivelor Stephanie Snel (Belgia), Rebecca King (Anglia) și Shakar Kery (Israel), și a urcat pe podium. O performanță similară a obținut și Andreea Chițu, la categoria 52 de kilograme. Sportiva română a fost eliminată în turul doi de Kitty Bravik (Olanda), dar îh recalificări le-a învins pe Kimberley Lenicks (Anglia), Nicole Pouch (Italia), Ludmila Alparova (Rusia) și Hannah Brueck (Germania).
încă doi reprezentanțiRomânia mai are doi reprezentanți la CE de juniori de la Tallin: Alexandra Mătăsa- ru, la categoria +78 kg și Daniel Matei, la categoria 90 kg. Alți doi judoka români, Cristian Rupă (60 kg) și Alexandru Sălincean (81 kg) au fost eliminați din primul tur.

Triumf, piiotui german ale echipei Ferrari, Michael Schumacher, a câștigat Marele Premiu al Italiei, a 15-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, care s-a desfășurat pe circuitul de la Monza. Pilotul german, care a anunțat oficial despărțirea de Ferrari, la finele lui 2006. a fost urmat în clasament de Kimi Raikkonen, pe poziția a treia a C podiumului urcând Robert Kubica, de la BMW Sauber.
(Foto. EPA)

■ Jcut pe jucătorul angolez Mateus Galiano da Costa, deși contractul acestuia nu fusese omologat - în fața celei mai înalte instanțe sportive, Consiliul de Justiție, dar a pier- 1 dut.
Decizie finalăUlterior, cazul a ajuns u fața unui tribunal civil, cari a decis în favoarea grupării spaniole. Dar. miercuri, forul portughez a decis că acest caz este de interes public, ceea ce îi dă dreptul să nu ia în cal- J cui decizia tribunalului civil, astfel că Gil Vicente rămâne retrogradată în liga a doua, țDecizia FPF a fost luată în urma unei sesizări înaintate de gruparea Belenenses Lisabona, care a beneficiat de pe urma acestei hotărâri, luând locul formației Qil Vicente în primul eșalon al campionatului portughez.

roio. Naționala României de polo a reușit performanța de a intra în careul de ași al polo-ului continental, evoluând aseară, în compania Spaniei, în finala mică a C.E. de la Belgrad. (Foto: epa)
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Hunedoara Onfine, viața județului pe Net

În aceste condiții, Inform Media, editorul cotidianului Cuvântul Liber, face următorul pas și, după modelul județelor Arad, Bihor și Timiș, lansează azi „Hunedoara Online” (www.huon.ro), un portal regional de știri, menit să contribuie la informarea locuitorilor județului.
Primii pași pentru HUON

Cple mai proaspete știri locale, naționale și internaționale sunt acum doar la un click distanță pe Hunedoara Online!

Hunedoara Online sau HUON pornește azi la drum și are Jjârte de toate ingredientele necesare ca să ajungă în cel mai scurt timp cel mai îndrăgit portal al hunedorenilor.Cu ajutorul redacției Cuvântul Liber va oferi cititorilor știri de actualitate atât din județ, cât și din lume, com- pletându-le totodată cu fotogalerii, video și download-uri.entru ca șederea pe HUON să fie cât mai plăcută, vizitatorii au la dispoziție mai multe

GuvernuLrenunta »a f M

Igr

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Inter- netul a devenit, fără să ne dăm seama, parte componentă a vieții noastre, oferindu-ne informații, servicii vacate și posibilități de recreere. Acest aspect e confirmat și de rezultatele monitorizării efectuate de Tra- fic.ro în luna mai, pe majoritatea site-urilor web din România, care spune că peste 5,79 milioane de români au accesat Intemetul cel puțin o dată.

Noi votăm pentru WWW.huon.ro! (Foto: Magdalena Șerban)secțiuni distractive. La „Fata zilei”, în fiecare zi, o frumusețe locală va încânta privirile reprezentanților sexului tare. Pagina de „party” va oferi vizitatorilor o retrospectivă în imagini a distracției și vieții de noapte din weekend-uri. Așadar, întâlnirea cu HUON prin cluburile din județ este inevitabilă.

» ci. >

■KF^*** ---

Pagina de umor, testele de cunoștințe, de personalitate sau jocul Sudoku vor umple pauzele de lucru într- un mod relaxant.

Hunedoara se distrează (Foto: Magdalena Șerban)

I//"” 1

Interactivitatea este asigurată fie prin „Forumul” unde vizitatorii își pot exprima părerile în legătură cu problemele care îi apasă, fie prin „Chat”, unde aceștia pot interacționa chiar între ei, punându-se astfel bazele unei mici comunități online.Vizitând www.huon.ro, vei fi mai mult decât informat! Vei fi pregătit pentru noutate!
Ce mai aștepți? Click! Aici găsești tot ce-ti dorești!

1

http://www.huon.ro
http://WWW.huon.ro
http://www.huon.ro


■ Dara» xtudiikr la forma I.D. xnhi eu durata 
studiilor la ZI.

■ Planul de învățământ esțt corespunzător celui de la forma 
de învățământ la ZI.

■ Sistemul de credite transferabile funcționează în aceleași 
condiții cu cele prevăzute pentru forma de învățământ Ia ZI.

■ Calificarea profesională dobândită de către absolvenții 
formei de învățământ ID este aceeași cu cea atribuită 
absolvenților formei de învățământ Ia ZI.

■ Plata taxei de școlarizare se poate face în 7 rate.
■ Taxa de înscriere este de 70 RON.

ACTE NECESARt. PîN FRl IASOUERE
1. Cerere de înscriere tip;
2. Diploma de bacalaureat în original (copie legalizată 

pentru sludenți ai altor facultăți care doresc să urmeze o a 
doua specializare și adeverință
de la prima facultate cu mențiunea că originalul se află la 
dosar) sau adeverință pentru absolvenții promoției 2005:

3. Foaie matricolă copie legalizată;
4. Diplomă de absolvire colegiu în original (dacă este cazul);
5. Diplomă de absolvire facultate în original (pentru 

programele de master):
6. Certificat de naștere - copie legalizată;
7. Certificat de căsătorie pentru candidatele căsătorite - 

copie;
8. Copie B.l./C.I. (CNP);
9. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;

10. Trei fotografii color tip legitimație;
11. Un dosar plic;
12. 10 plicuri format A5 timbrate și aiitoadresate;
13. în taxa de școlarizare se includ: costul materialelor 

didactice, în volumul și structura specifică ID/FR; costuri 
de utilizare a unor echipamente
specifice necesare desfășurării procesului de pregătire; 
costul serviciilor educaționale; costul de utilizare a unor 
servicii educaționale oferite de 
terți și care fac parte integrantă din procesul de instruire: 
costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice față în față 
și a verificărilor pe parcurs, 
ca parte integrantă a procesului de instruire; costuri 
pentru asigurarea accesului prin mijloace 1T la baza 
materială de care dispune instituția și 
partenerii acesteia; costuri de examinare (2 examinări la 
aceeași disciplină); cheltuieli de dezvoltare.Admiterea se face prin concurs de dosare,

SIBIU - 550024. Bd. Victoriei nr. 8-10

Tel./Fax: 0269-21.72.78
e-mail: prorcid@ulbsibiu.ro 
http://didu.ulbsibiu.ro 
http://www.ulbsibiu.ro

CENTRE DE ÎNSCRIERE
SIBIU:
Facultatea de Știinte
Str. Dr. I. Ratiu, Nr. 5-7,
Tel. 0269/216642, 0269/215043, 0269/216062 int. St*
Facultatea de Jurnalistică,
Str. Brutarilor, Nr. 3, Tel. 0269/218287 i
Facultatea de Științe Agricole Industrie 
Alimentară și Protecția Mediului,
Str. Dr. I. Rațiu, Nr. 7-9, Tel. 0269/211338
Facultatea de Inginerie,
Str. Emil Cioran, Nr. 4, Tel. 0269/217928
Facultatea de Istorie și Patrimoniu,
Bulevardul Victoriei. Nr. 5-7, Tel. 0269/214468
Facultatea de Drept,
Calea Dumbrăvii, Nr. 34, Tel. 0269/233295;
Facultatea de Litere și Arte,
Bulevardul Victoriei, Nr. 5-7, Tel. 0269/215556
Facultatea de Știinte Economice,
Str. Dr. I. Rațiu, Nr. 5-7, Tel. 0269/215037; 0269/210375
Facultatea de Științe Politice, Relații
Internaționale și Studii de securitate,
Calea Dumbrăvii, Nr. 34, etaj II, camera 11, Tel. 0269/422169
CENTRE TUTORIALE:
- Târgu Secuiesc: tei. 0267/360420
- Miercurea Ciuc: tel. 0266/310290
- Hunedoara: tel. 0254/711150
-Târgoviște: tel. 0723/861103; 0245/668415

- Bacău: tel. 0234/550777; 
-Brăila: tel. 0239/612494;
- Mediaș: tel. 0269/845235;
- Târgu Mureș: tel. 0265/214489; 0265/210448
- Râmnicu Vâlcea: tel. 0250/749521

UNIVERSITATEA .LUCIAN MAG*' DIN SIBIU

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚA

ADMITERE 2006

STUDII DE LICENȚĂ
________________________________________________ ț.

TACUL 1Al EA DOMENIU DE LICENȚĂ/ SPECIALIZARE Perioada de înscriere
Număr de 

locuri 
aprobate

Taxa de 
școlarizare

(RON)
Științe dur:
medie 
admitere

Că studii: 3 ani

M cd i e b a cala ureat. - 2 0%
No ui bacalaureat Matematica sau
Informatica - 60 3 ft
Media liceu Matematica sau
Informatică — 2.0%

Matematică / Matematică Informatică
Sibiu: 17-23 iulie.
11 - 16 septembrie 
Centre tutorîale:

1 iulie - 30 septembrie

60 1550

Statistică și informatică economică Informaiică economică 150 1550

Științe Economice durata studii: 3 ani Administrarea afacerilor / Economia comerțului turismului și serviciilor Sibiu:
17 iulie - 30 septembrie
Centre tutorîale:
i iulie ~ 30 septembrie

300 1550
Management / Management 300 1550 ;

medie 
admitere

Med ie b a ca la urea t- 5 0 % 
Media anilor de liceu - 5 o CT

Con tab i li ta te / Co ntabil date ș i i n formal ic ă d e gesti u n e 300 1 550
Finanțe / Finanțe și bănci 300 1550

Jurnalistica durată studii: 3 ani . Științe ale comunicării Jurnalism Sibiu: 17-26 iulie. 1 ■ 30 septembrie
Centre tutorîale:
1 iulie - 30 septembrie

200

1550

medie 
admitere

M ed i e b A calau re a i - 50% 
Media anilor de liceu - 50 % Șt iințe ale comunicării 7 Comunicare și relații publice 1550

Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția 
Mediului durată studii: 4 ani. Agricultură / Montano logic Sibiu: 17-24 iulie. 1 ■ 30 septembrie

Centre tutorîale (pentru Sibiu) :
1 iulie - 30 septembrie

75 1450

medie 
admitere

Med i c baca 1 a urcat-2 0% 
Media anilor de liceu -80. % Ingineria produselor alimentare / Ingineria produselor alimentare 100 1600

Istorie și Patrimoniu durată studii: 3 ani

Istorie / Istorie

Sibiu: 17-22 iulie, 
7-14 septembrie
Centre tutorîale:

1 iulie - 30 septembrie
80 1350medie 

adm ii ere

M edi e bacaIau i ea 1 - 2 (1? o 
Medie ist or ie liceu - 4 O % 
Media anilor de liceu 40%

Drept Drept / Drept ; durată studii: 4 ani
Sibiu: 11 iulie - ._■>() septembrie
Centre tutorîale:

1 iulie - 30 septembrie

1300 1350

medie 
admitere

Medie bacalaureat-50% 
Medie istorie liceu -25 %
Medie română liceu - 25%

Științe administrative / Administrație publică; durată studii: 3 ani 300' 1.350

Utere și Arie durată studii 3 ani
Limbi și literaturi • Limba și literatura română Limba și literatura 
engleză

Sibiu: 20 - 27 iulie, I - 22 septembrie
Centre tutorîale:
1 iulie - 30 septembrie
Brăila: 15 iulie - 15 septembrie

150

1350

medie 
admitere

Obs. Pot fi 
recunoscute

M edi c bac alau re ai -3 3,(3)% 
Medie romană lieevH--Medie 
engleză sau Medie franceză sau 
Medie germană liceu 66,(6) % 

on s î de rat e ce ri.i ft ca te internați on a 1 e 
pentru engleză, franceză sau gefmană

Limbi și literaturi / Limba și literatura română Limba și liiefat.ura 
franceză 1350

Limbi și literaturi • Limba și literatura română - Limba și lileraiura 
germană 1350

Inginerie durată studii: 4 ani Inginerie și management / Inginerie economică în domeniul mecanic Sibiti: 17 iulie - 11 august, 
4 - 30 septembrie
Centre tutorîale (pentru Sibiu) :
1 iulie - 30 septembrie

60 1600
Medie bacalaureat-25‘>6medie

admitere Nota bacalureat matematică sau
Informatică - 75 %

Inginerie electrică / Electromecanică (FR) 60 1600
Mine, petrol și gaze / Transportul, depozitarea și distribuția 
hidrocarburilor (2 ani Sibiu, 2 ani Mediaș) 100 1600

Științe poli 
securitate c

medie 
admitere

Ice, relații internaționale și studii de 1 
urată studii: 3 am

Medie bacal a ureat - 5 0%
Medie istorie liceu - 25 %
Medie româna liceu 25%

Științe politice / Științe politice
Sibiu: 16-31 iulie
Centre tutorîale:

1 iulie - 30 septembrie
75 1300

STUDII POSTUNIVERSITARE

(6
26

53
)

FA<T.|.TA TEA PROGRAMI 1. DE MASTER Perioada de înscriere Număr locuri
aprobate

Taxa de școlarizare 
(RON)

Inginerie durata .studii 2<mi Mana»craenlui calității Sibiu: 17-25 iulie. 11-19 septembrie
Centre tutorîale (pentru Sibiu) : 1 iulie 30 septembrie 50 1350

Litere și Arte Duralâ studii- 2 ani
7

Limba și literatura română Sibiu: î - 7 septembrie; 1 • 6 octombrie
Centre tutorials (pentru Sibiu): 1 iulie • 30 septembrie 50 1350.
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mcă MucniMK /mluni, 11 septembrie 2006
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. I 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
3721/436384,0742/005228. (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, l 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6) I

• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat si 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)
• dec bloc de cărămidă, contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON 
neg- Tel. 231800; 0745/511776. (A9)

• în circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu, preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• dec, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg., tel. 
231800; 0723/619177. (A9)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• închis in termopane, lângă BRD, 90 mp, 42000 
euro, tel. 0745/253413. (T)
• dec, ultracentral, et. 3,2 băi, 2 balcoane, CT, 
garaj, ST 90 mp, preț 56000 euro. Tel. | 

0726/710903. (Al)
• urgent, dec, balcon, parchet, contorizări, 2 
focuri de gaz, et. 3, zona Progresul, preț 48000 
euro neg. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, 
contorizări, zona Micro 15, st 80 mp, preț 113.000 
RON neg., tel. 0740/210780,0726/316796. (Al)
• urgent, zona Ion Creangă, decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)

• zona Liceul Auto, bloc de cărămidă, etaj 1, 
decomandate, fără modificări, balcon mare 
închis, parchet, faianță bine întreținut, ocupabil 
repede, preț 130.000'ron, negociabil, tel. 0723- 

251498,0788-165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, centrală termică, parchet, 1 

gresie, faianță, ocupabil repede, zona Astoria, I 
preț 95.000 roh, negociabil, tel. 0745-302200,0788- 

165702. (A4)

• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, gresie, faianță, j 
parchet, amenajat, boxă, acces uscătorie, preț | 
140.000 RON, negociabil, tei. 232808. (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținut, ocupabil repede, preț 62.000 euro, 
negociabil, tel. 0723-251498,0788-165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, bloc de cărămidă, deco
mandate, modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
62.000 euro, negociabil, tel. 0723-251498, 0788- 
165702. (A4) I

• 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. (A9) '

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• 3-4 camere, cu sau fără amenajări, indiferent 
de zonă sau etaj, se oferă preț bun, evaluare la 
vedere, urgent, tel. 0745-302200, 0723-251498, 
232808. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, Gojdu, et.l. 100 mp, renovat occidental, 
CT, termopane, ușă metalică, totul nou. Tel. 
215212. (Al)

• dec, et 1, zona Carpați, st 100 mp, contorizări 
complete, 2 băi, preț 52000 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)

• in zona Banca Transilvania, 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. 206.003,0749/268.836). 
(A7)

• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp. amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică, 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)

• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.(A5)

• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)

• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)

• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)

• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303,0720/387896, 0742/005228. 
(A5)

• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)

• dec, zona Hotel Deva, etaj 2,2 băi, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modern, 
mobilat, preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 2 băi, centrală termică, 130 mp, 6 
balcoane, scară interioară preț 240.000 RON, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

■ la Dobra, pentru 2 familii, Str. Zorilor, nr. 
2A. anexe, teL 283350, după ora 2000, preț 
13 miliarde, preț negodabB. (nr. 
3/06.092006).

• Stretea, lângă Dobra la 2 km, casă nouă, 3 
camere, bucătărie, antreu, grădină 38 ari, 
1,1 miliarde, preț negociabil, relații la 
telefon 0254/283350, după ora 2030. (nr. 
2/06392006)

• casă cu grădină și anexe, Deva, Str. Livezilor, 
preț 160.000 euro. Tel. 0722/380574. (5/17.08)
• nouă, Deva-Pietroasa P+E+M, SC 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătărie, garaj, 
centrală termică teren 400 mp, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central, Deva, totul nou, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță, centrală termică, canalizare, 
apă teren 600 mp, livadă preț 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 suprafață850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro. neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă, curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. <A7)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp. zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• in Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 105.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 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 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (AS)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, termopane, teren 600 
mp. preț 360000 lei, tel. 0746/779288. (A8)
• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică, preț 135000 
euro negociabil, tel. 0745/78657S (A8)

• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Bcee, 30 parcele cu St 600 mp, facilități în 
zonă preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)

• Deva, P+l, zonă centrală 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină preț 150000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)

• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică ideal casă de 
vacanță teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent în Deva. 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
amenajate cu gresie, faianță curte, ST 850 mp, 
zonă centrală Deva, preț 180.000 euro neg., tel. 
231800,0740/317313. (A9)

Cumpăr casă (14)
• urgent cu grădină Deva sau Simeria. plata 
imediat tel. 215212. (Al)

Vând garsoniere (19)
• urgent dec, confort 1, balcon, parchet GR+F, 
zona Bălcescu, preț 820 mii., neg. Tel. 
0742/019418. (Al)
• dublă superamenajată bucătărie mobilată 
parter, Dacia. Preț 62000 RON. Tel. 0740/210780. 
(Al)
• semidec contorizări, repartitoare căldură, 
parchet laminat, balcon, zona Kogălniceanu. 
Preț 72000 RON neg. Tel. 0740/210780, 
0726/316796. (Al)
• dublă decomandate, parchet, gresie, faianță 
igienizată, bine întreținută zona Gojdu, 
ocupabilă azi, se acceptă și credit ipotecar, preț 
73.000 ron, neg., tel. 0745-302200,232809. (A4)
• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună ideal pt. investiție, închiriere, preț 66.000 
ron, negociabil, tel. 0723-251498,232808. (A4)
• zona Gojdu, contorizări, parchet, faianță 
suprafață 26 mp, ocupabilă pe loc, preț, 70.000 
ron, negociabil, tel. 0788-165703,232809. (A4)
• 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)
• în zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă. Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003, 230324. (A7)
• In zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec, parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii, neg, tel. 206.003,230324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec, balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg, tel, 
206.003,230324. (A7)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort t decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Â2)

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

■ etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
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• etaj ă dea, contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj ă dec., gresie, faianță termopane, ușă
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 
95.000 ron, tel.223400, 0721/436384,
0742/005228. (A5)

• etaj2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișulul, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/00522& (A5)

• ganțnM dec, suprafață mare (415 mp), 
cameră cu parchet contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă preț 95.000 
RON neg., tel. 231800; 0740/317314. (A9)

Centrală și radiatoare Viessmănn.
O colecție de calitate care aduce confort în casa ta.

Vitopend 100 este un cazan murai 
pe combustibil gazos pentru 
încălzire și prepararea instantanee 
a apei calde menajere, cu tiraj forțat 
sau atmosferic, cu putere nominală 
de ia 10 5 până la 24 kW sau 
de la 13 până la 30 kW.

Produse în Germania, radiatoarele Viessmanri sunt disponibile acum și în România, 
□atorită eficienței deosebite și formei elegante, radiatoarele Viessmann sunt ideale 
atât pentru birouri, cât si pentru spații de locuit.
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PENTRU CASĂ Șl TEREN - BW *
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MIM x
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* La cumpărarea unui cazan murai Vitopend 100 primit,.un 
cupon ae reducere In valoare de 25C RON. pe car» fi puteți 
valorific» a-;hizrționârid radiatoare Viușsmann în valoare de 
minim 700 RON,-promoție este valabilă până la data
1 5 noiembrie M06, ’ri magazinele partenere.
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THESSALONIKI KATERINI LARISSA ATENA

Vând terenuri (21)

o ofer 25 hectare cultură de ponimbperrtni 
siloz. Relații la teL 0745/468766 sau 
0043/262021670, seara, (nr. 5/OL09J006)

Com S.R.L. Orăștie 
siH&llitt. insfatririiite si pentru ieili, 

tfcrâticat,
prin așchtere, Instalații electrice, 

si <te jțnz. as ntmdilinual. 
autorizai ISCIR, PTÂ1 șirTCT-, 

Ia
24&S5 Fa» 0254 243334 

gâsiii ceea ce cJuUți! | 
Vă așteptăm!

INFORMAȚII la tei:
Deva - 0254/ 23.15.19
Hunedoara - O254/74.87.8-4|

Colegiul Tehnic Energetic, 
cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu, nr.28, face înscrieri în 
anul școlar 2006-2007 pentru școala de maiștri, în speciali- 
tatea^ăraistru termoenergetician și maistru electrician CSR.

Rotații suplimentare la sediul școlii sau la telefoanele 
0254/220.240, 221.638.

(62878)

Companie ce activează in domeniul FMCG, distribuitor 
al unei game variate de produse de larg consum, oferă 
oportunitatea dezvoltării carierei!

Reprezentant Vanzari
veți fi implicat direct in creșterea si dezvoltarea afacerii, 

pe teren.

vanzari (piața HoReCa - avantaj) 
comunicare si negociere 4. •

spirit de echipa
engleza, permis.auto si disponibilitate de a calatori

Se ofere pachet compensatoriu motivant.
Așteptam aplicațiile dvs. pana pe 14.09.2006 -

ref. RV01 - la fax: 021 / 423 23 ÎS, e-mail: humanres@apn.ro
Toate aplicațiile vor fi tratate cu maxima confidențialitate

e intravilan, ST 3800 mp,FS17m,în Băcia, toate 
utilitățile, preț 3500 euro, și teren ST 1000 mp, FS 
34 m, în Deva, prelungirea Vulcan, tel. 
0722/161644. (T)
e intravilan, Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp/parcelă, FS 22 m, facilități, preț 20000 
euro parcela, tel. 0722/564004. (Al)
e zona Rest Pacific, ST 7000 mp, FS 15 m, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
o 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)
e 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)
e intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
o intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
e intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
e intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică, gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/78657& (A8)

e DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă, gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8) 
o intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)

• lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
e zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă, 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779281 
(A8)
e DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Scee,30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
o intravlan ta 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 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• garsonieră, Deva, complet mobilată 80 
euro/lună Tel. 215212. (Al)

• garsonieră, zona D. Zamfirescu, et. 1. balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 235208, 
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 comercial, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaj, 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, 
pre| 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893.

• kriki Manta, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică, mobilă nouă, amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și

’ garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL StretataL garsonieră mobilată, utilată, chel
tuieli mici iama, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• dea, mobilat și utilat integral, CT, zonă 
centrală, Deva, 200 euro/lună, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Auto românești (36)

• vând autoturism Dacia 1300. Relații la 
telefon 0254/212910. (nr. 6/06.09.2006)

Auto străine (37)
• vând Opel Vectra, an 1996, preț negociabil. 
Informații la telefon 0721/513871. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Romania 330190 Deva Str. Sintuhalm Nr.1

Cumpăr teren (22)
o intravilan, la șosea, 5 hectare, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215.212. (Al'

Vând spații comerciale (25)

MARI REDUCERI DE PRETURI

e Deva, P+l, 150 mp+teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, preț 82000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
o 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)
o spațiu comercial transformat din apart. 2 
camere, grup sanitar, S 48 mp, zona Zamfirescu. 
Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003,230324. (A7) 
o 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)

Tel.: 0254/213.930; Tel./fax: 0254/224.708

e 2 apartamente de 3 camere, mobilate, 
centrală termică lângă Poșta veche, 200 euro, și 
lângă Peugeot, 250 euro, tel. 0745/253413. (T)
• zona telecablnă 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)
o Deva, vad foarte bun, 36 mp, occidental, 300 
euro/mp. Tel. 215212. (Al)

e 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)

în data de 25.O9.2OO6, va avea loc, la sediul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, str. 
Splaiul Independenței, nr. 202 A, București, concurs pentru 
ocuparea postului de Șef Serviciu Arhivei și Informatică în 
cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hune
doara - Deva.
Condiții de participare:
• Studii superioare de lungă durată (specialitatea Automatică 
și Calculatoare, Electronică și Telecomunicații sau altă 
instituție de studii superioare eu profil similar);
• Vechime în specialitate minim 3 ani. Informații suplimentare
puteți obține accesând site-ul www.ancpi.ro, sau la sediul 
OCPI Hunedoara - Deva, telefon 233.560. (62847)

• vând tractor U550, plug nemțesc, stare foarte 
bună, tel. 0722/642648,0254/232380. (T)

• vând motor electric, 17 Kw, preț nego- 
ciabd, trifazic, relații la telefon 0254/283350, 
după ora 204» <3/0S4HL20O6>

• ofer pisicuți de 7 săptămâni, ei așteaptă un 
stăpân iubitor. Doritorii pot suna la telefonul 
216004. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

Prestări servicii (72)
• femeie serioasă, cu experiență, mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase. Ofer și pretind seriozitate. 
Informații la 0723/851439, după ora 16,00.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând cereale, ovăz și grâu, in cantități 
mari, preț negociabil. Relații la teL 
0745/458766 sau 0043/262021670, seara, (nr. 
5/0L092006)

Oferte locuri de muncă (74)

• actor, Deva, 2 posturi, data limită 15.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

• administrator, Hunedoara, 1 post, data limită 
17.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent comercial, Deva, 1 post, data limită 
17.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent comercial, Deva, 1 post, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent comercial, Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent comercial, Petrila, 1 post, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent comercial, Petroșani, 1 post, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent contractări și achiziții, (brokeri mărfuri), 
Deva, 1 post, data limită 18.09., tel. 213244, între 
orele 9-16.

• SC NANAIMO IMPEX SA Crișcior, telefon 616077, 
angajează și instruiește persoane fără loc de muncă 
prin programul de stimulente financiare al ANDZM, 
pentru posturile: brutar - 3 posturi; vânzător - 2 
posturi: șofer distribuitor -1 post.

(hr. 6/08.09.2006)

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

(4/05.09.2006)

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. 
(suma Hotnews)

Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întăreștepotența la bărbați pe termen lung, 
nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții 
normale. în loc de una-două.

Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele 
de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate 
reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs 
natural nu are efecte secundare.

Punctele forte ale produsului
Produsul Pote-Mix poate fi administrat și 

fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardio
vasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte 
secundare, poate fi administrat și de către persoane 
care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în 
stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool.

Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe 
naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu 
conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe 
lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul 
de alimente. Compușii cei mai importanți ai 
tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, 
urzica, {elina, orzul verde, uleiul din semințe de 
dovleac.

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod 
regulat. întreruperile pot produce tulburări de efect, 
în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în
acest fel efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele se vor administra 
dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. O cutie 
conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.

15.09.2006 o manâ da prezentare ta plic care va conține:

Complexul Germisaradmioau^G^h; 341, jud. Hunedoara, aflat In proces do redoechidore oraana 
Mțecfla <t afarte pentru ategeroa fumteorflor de prada» II “vicii necerare aperM în regim hotelier, alimentari* pubikd și

Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe 
termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 
3 luni continuu.

Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de 
telefon 03 66-10 33 33 (telefon cu robot, tarif normal), 0742-141 071 sau 0742- 141 072. Prețul 
unei cutii de Pote-Mix este 149 RON (1.490.000 lei) + taxe poștale.

Căutăm distribuitori! Telefon: 0742 -14 10 72,0742 -14 10 71.

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

RECLAME
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• Vandalizată. Casa din Bavaria unde s-a născut Papa Benedict a fost vandalizată cu vopsea la o zi după ce Suveranul Pontif și-a început vizita în Germania, au anunțat, duminică, autoritățile germane. Două cutii de vopsea albastră au fost aruncate pe casa de culoare galbenă din Marktl. (MF)

Penelope, mândră de fundul fals
■ Actrița spune că a 
trecut printr-o criză 
emoțională după șase 
luni de filmări.

Kalsi a expus, în orașul indian Amritsar, una din operele sale, confecționată în memoria victimelor atentatului terorist din 11 septembrie 2001. (Foto: EPA)

50 Cent, 
amendat

New York (MF) - Rap- perul american 50 Cent a fost oprit de poliție în New York și amendat după ce a fost prins conducând neregulamentar, cu permisul expirat, fără asigurare și fără talon. Vedeta conducea o spectaculoasă mașină Lamborghini argintie, decapotabilă. Când a fost obligat să tragă pe dreapta, cântărețul a fost aclamat de mulțimea de curioși strânși rapid la fața locului. Ofițerul care l-a oprit pe 50 Cent a declarat că acesta va trebui să plătească amenzi de până la 220 de dolari. Cântărețul, pe numele său real Curtis Jackson, a fost dus la o secție de poliție de unde a fost eliberat în momentul în care un prieten a venit cu dovada că 50 Cent este proprietarul mașinii. Starul de 31 de ani, cunoscut pentru imaginea sa de gangster, a vândut 22 milioane de discuri în întrega lume.

Toronto (MF) - Penelope Cruz spune că „nu voiam să părăsesc platoul de filmare. Nu doream să-mi dau jos fundul fals pe care l-am purtat la filmări. Era un atașament emoțional foarte puternic. Am fost distrusă timp de două luni. Eram de nesuportat”. Pedro Almodovar a spus că a vrut ca actrița să poarte acel fund fals pentru a face personajul lui Cruz, Raimunda, să semene cu o eroină italiană de film din anii '50. în timpul unei conferințe de presă, regizorul spaniol a descris parte cu parte corpul lui Penelope Cruz, spunând că actrița de 32 de ani are un cap mic, un bust generos, dar „un fund suplu”. El a explicat că a vrut ca Penelope să poarte un fund fals precum cel al lui Dustin Hoffman din
"Pirații din Caraibe"

A

Gere, în 
rolul unui 
jurnalist 
Sarajevo (MF) - 
Actorul american 
Richard Gere a ajuns 
la Sarajevo, unde vor 
începe, marți, 
filmările la o 
producție în care el 
va juca rolul unui jur
nalist aflat pe urmele 
lui Radovan Karadzi- 
ci, fostul lider sârb al 
Bosniei, căutat pen
tru genocid. Asaltat 
la aeroportul din 
Sarajevo de jurnaliști 
curioși să afle dacă 
unul dintre infractorii 
cei mai căutați de 
justiția internațională 
va fi prins măcar într- 
un film, vedeta holly- 
woodiană a refuzat 
să dezvăluie secretul.

Los Angeles (MF) - „Pirații din Caraibe: Cufărul omului mort”, cu Johnny Depp în rolul principal, a devenit al treilea film din istorie care depășește un miliard de dolari încasări la nivel mondial. Filmul a atins vineri 1,003 miliarde de dolari încasări. Este puțin probabil ca suma să mai crească substanțial în următoarele săptămâni.„Pirații din Caraibe 2”, care a dominat box office-ul din afara Statelor Unite în ultimele nouă săptămâni, va
Duran Duran vine în România

cei doi pui de tigru se joacă într-o grădină zoologică din Washington chiar dacă afară vremea nu este tocmai frumoasă. (Foto: epa) i

■ Duran Duran va con
certa pentru prima oară 
în România pe 19 oc
tombrie, în București.

București (MF) - Biletele la concertul Duran Duran din data de 19 octombrie vor fi puse în vânzare miercuri, la prețuri cuprinse între 60 și 300 lei. Biletele se pun oficial în vânzare începând de miercuri, pe site-ul www.mytick- et.ro, urmând ca spre sfârșitul săptămânii să fie disponibile și în magazinele Diverta din Capitală și la Sala Palatului.Există cinci categorii de bilete, prețul acestora fiind de 60, 100, 150, 200 sau 300 lei, în funcție de poziția față de scenă. Formația Duran Duran
U2 și Green Day cântă în scopuri caritabile

Celebrități la Berlin
Berlin (MF) - Un număr de 113 personalități din întreaga lume a participat, sâmbătă, la Berlin, la o masă rotundă uriașă, pentru a răspunde la 100 de întrebări prezentate de organizatorii manifestării, Dropping Knowledge, drept „primordiale pentru umanitate”. Actorul american Willem Dafoe și activistul nigerian pentru drepturile omului Hasfat Abiola au pus 100 de întrebări unui public format din 113 filozofi, artiști, oameni de știință și activiști internaționali.

■ Trupele vor înregistra 
împreună un cover după 
o piesă punk, cu scopul 
de a strânge fonduri.

New Orleans (MF) - Inițiativa „Music Rising” urmărește înlocuirea instrumentelor muzicale distruse de uraganul Katrina. Piesa se cheamă „The Saints Are Comming”, fiind un hit din anul 1978 al

Penelope Cruz (Foto: epa)„Tootsie” și că asemenea decizii sunt importante pentru că, odată elaborată latura fizică, actorul se poate concentra pe „partea spirituală” a personajului. în „Volver”, Cruz interpretează o femeie simplă care trebuie să-și protejeze fiica și să dezlege misterul morții părinților ei, dispăruți într-un incendiu. Ca în multe dintre filmele semnate de Almodovar, personajele masculine sunt puține și foarte palide.
intra pe ultima piață majoră, în Italia, miercuri. Prima producție din serie a obținut în 2003 pe piața italiană 21 milioane de dolari, iar pe plan mondial, 6£6 milioane de dolari. Continuarea lansată în acest an a încasat până în prezent 415,1 milioane de dolari în America de Nord și 587,5 milioane pe celelalte piețe, fiind filmul cu cele mai mari încasări din 2006. A treia parte a „Piraților din Caraibe” se turnează deja la Los Angeles, iar premiera este programată pentru mai 2007.

Trupa Duran Duran în concert (Foto: epa)va concerta pentru prima octombrie, la Sala Palatului, oară în România pe 19 în cadrul turneului de pro
formației scoțiene The Skids. Pe site-ul Green Day, membrii trupei povestesc că cei de la U2 i-au invitat să contribuie la noul cover. Inițiativa ..Music Rising” aparține chitaristului grupului U2, The Edge, care vrea să ajute muzicienii afectați de uraganul Katrina.Cele două trupe se vor întâlni în studio în săptămânile următoare. „New Or
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leans a fost mereu un oraș special pentru noi, fiind un focar de muzică și creativitate și e greu de imaginat că părți din regiune sunt încă distruse. Considerăm că e important să continuăm strângerea de fonduri pentru refacerea acestor zone”, spun cei de la Green Day.U2 lucrează în prezent la un material nou, produs de Rick Rubin. 

movare a albumului „Astronaut”.Cei cinci membri din formula originală a trupei Duran Duran au lansat în anul 2004 albumul intitulat „Astronaut”.
Din nou împreunăTurneul de promovare a albumului a început în 2005 și i-a adus pe Simon LeBon, Nick Rhodes, Roger Taylor, John Taylor și Andy Taylor pe aceeași scenă pentru prima dată după mai bine de două decenii, potrivit Emagic Entertainment.Spectacolul de la București va cuprinde hituri precum „The Reflex”, „Notorious”, „Wild Boys”, „Ordinary World” și „Hungry Like the Wolf’.

In Thailanda s-a organizat în acest sfârșit de săptămână al șaselea campionat de polo cu elefanți. Campionatul are loc anual, în provincia Chiang Rai, și au fost prezente 12 echipe din 19 țări. (Foto: EPA)

http://www.mytick-et.ro

