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Școli românești în Spania

pany Băcia, cele două echipe din județ care 
vor juca azi, de la ora 16.00. în etapa a V- 
a a Cupei României la fotbal, vor să se ca
lifice neapărat mai departe, pentru a juca 
CU formații de top. /p.7 (Foto: Traian Mânu)

■ Pentru prevenirea 
abandonului școlar se 
vor înființa școli în limba 
română în Spania.

Deva (S.B.) - Rezultatele tot 
mai slabe la examenele ele
vilor au determinat condu

Țurcana de Luncani, cea 
mai mare oaie din județ

Ursici (M.T.) - în cătunul Ursici, din comu
na Boșorod, există cea mai mare oaie, a cărei 
rasă crește numai în aceste părți ale locu
lui, țurcana de Luncani. Oile din această rasă 
Îiot ajunge la o greutate de 90 de kilograme, 
n aceste cătune, în inima muntelui, toți 

oamenii se ocupă cu creșterea animalelor, 
care le asigură traiul de zi cu zi. Pentru că 
a rămas un cătun uitat de Dumnezeu și de 
lume, și această rasă de ovine este prea puțin 
cunoscută.

Dacă inflația leului i-a supărat pe 
români ani în șir, inflația de legume 
și fructe de pe tarabele piețelor hune- 
dorene e benefică la portofel, întrucât 
prețurile la care pot fi achiziționate 
aceste produse acum sunt foarte acce
sibile: vinete și varză - 1 leu/kg, cas
traveți - 1,2 lei, roșii - 2 lei, gogoșari 
- 2,5 lei. (Foto: Traian Mânu)

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

temă aleasă de tine? Redactorii cotidianu
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Job-uri în staff-ul UE
Deva ( C.P.) - Integrarea în 

Uniunea Europeană oferă o 
șansă românilor de a ocupa, 
dacă au studii corespun
zătoare și cunosc măcar două 
limbi străine, funcții în 
administrația UE. Job-urile 
sunt bine plătite și oferă posi
bilitatea dezvoltării unei 
cariere în domeniu. Slujbele 
oferite sunt dintre cele mai 
diverse, /p.3
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Dublu loviți de soartă
5 

■ Cu toate că una din 
patru persoane cu han
dicap poate să lucreze, 
nu există job-uri.

Deva (I.J.) - Dacă la nivel 
național 5% dintre persoanele 
cu handicap au loc de muncă, 
în județ, statisticile arată că 
cca 1% dintre ei lucrează. Le
gislația în vigoare arată că 
„persoanele juridice cu un nu
măr de cel puțin 75 de anga
jați au obligația de a angaja 
persoane cu handicap cu con
tract individual de muncă 
într-un procent de cel puțin 
4% din numărul total de anga

cerea unei școli din Petrila să 
tragă un semnal de alarmă cu 
privire la părinții care pleacă 
la muncă peste hotare și își 
lasă copiii în grija rudelor. 
Scăderea nivelului rezultatelor 
și promovabilitatea redusă 
sunt, în opinia directorului 
Robert Hummel, de la Școala

S-a împușcat în mână
Aninoasa (M.T.) - Un 

bărbat de 51 de ani, din 
Aninoasa, agent de pază 
înarmat al unei firme din 
București-Filiala Petroșani, 
duminică seara, în timp ce 
executa serviciul la Exploa
tarea Minieră Aninoasa, a 
efectuat o manevră greșită 
cu armamentul din dotare,

jați”, realitatea demonstrează 
însă contrariul. „Vina” nu o 
poartă doar societățile comer
ciale. „Avem 3000 de persoane 
cu handicap în județ, din care 
doar 25% pot lucra pentru că 
nu au o formă de handicap 
sever. Dintre aceștia o parte 
infimă poate lucra pentru că, 
la noi, condițiile de muncă nu 
sunt adaptate acestor per
soane. Am avut cazuri de 
angajați care nu au reușit să 
se adapteze cerințelor postului 
sau au primit un salariu mai 
mic decât indemnizația de per
soană cu handicap”, declară 
Ovidiu Bogdan, președintele 
AHN Hunedoara, /p.3

Generală Nr. 5 din Petrila, un 
fenomen din care toată lumea 
are de suferit. „Din patru cla
se terminale, două au fost 
serios afectate de acest 
men. 11 elevi au rămas în gri
ja rudelor, iar promovabili
tatea a fost de 64%, în condi
țiile în care anul trecut am 

împușcându-se în mâna 
stângă. A fost transportat la 
Spitalul Municipal Petro
șani, prezentând „plagă 
prin împușcare, transfixi- 
antă cu fractură falangă 
auriculară stângă”. Polițiș
tii au stabilit că paznicul 
era băut și e cercetat pen
tru neglijență în serviciu. 

Centrul de Pregătire și Perfecționare Jandarmi 
„Aurel Vlaicu” Orăștie organizează în incinta unității, 
începând cu data de 13 septembrie, expoziția de, machete 
aeronautice intitulată „Mașini de zburat’’. “Manifestarea 
are loc cu prilejul comemorării a 93 ani de la. moartea 
lui Aurel Vlaicu. /p.3 (Foto: Traian Mânu)

avut peste 70% promovați. An 
de an constatăm un regres și 
cei care duc școala înapoi simt 
copiii ai căror părinți sunt 
peste hotare”, a spus Hummel. 
Profesorii spun că nu se pot 
ține ședințe cu părinții, motiv 
pentru care elevii sunt slabi la 
învățătură, /p.3

Bac-ul fără sport
Deva (C.B.) - Din 2007 

liceenii care nu au educația 
fizică în materia de profil nu 
vor mai putea susține la bac 
proba sportivă în urma 
hotărârii luate de Ministerul 
Educației și Cercetării. Se 
urmărește simplificarea 
structurii examenului de anul 
viitor, dar și eliminarea unei 
probe ușor de trecut chiar și 
de elevii slab pregătiți, /p.6
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• Rebeli uciși. Forțele NATO din Afganistan 
au ucis 512 talibani de la începutul misiunii 
Medusa, dintre care 92 în cadrul operațiuni
lor de duminică. Operațiunea a început la 2 
septembrie, scopul acesteia fiind de repri
mare a talibanilor din zona muntoasă situ
ată în sudul Afganistanului, pfentru a per
mite întoarcerea persoanelor refugiate.

Audiere în al 
2-lea proces

Bagdad (MF) - Proce
sul în care este judecat 
Saddam Hussein pentru 
uciderea a zeci de mii 
de kurzi irakieni în 1988 
a fost reluat ieri la Bag
dad, în prezența fostului 
președinte irakian și a 
celorlalți șase acuzați. 
Reluarea procesului, în 
ziua în care s-au împli
nit cinci ani de la aten
tatele din 11 septembrie 
2001 din Statele Unite, 
are loc după publicarea, 
săptămâna trecută, a u- 
nui raport al Senatului 
american, care indică 
faptul că Saddam Hus
sein nu a avut legătură 
cu rețeaua al-Qaida. Ofi
ciali ai administrației 
președintelui George W. 
Bush au invocat aceste 
legături pentru a justifi
ca declanșarea campa
niei din martie 2003 din 
Irak.

Saddam Hussein (Foto, epa)

Ayman al-Zawahi- 
ri (Foto: EPA)

| Amenință 
| cu aten- 
| fate

Dubai (MF) - Numă
rul doi îh ierarhia al- 
Qaida, Ayman al-Za- 
wahiri, a avertizat, în 
cadrul înregistrării di
fuzate, ieri, că urmă
toarele ținte vizate 
de atentate sunt Isra
elul și statele din Gol- 

î ful Persic, informează
Reuterș. Zawahiri a 

j declarat că statele 
; occidentale ar trebui

să nu se mai preocu
pe de apărarea pro- 

ț priilor forțe militare 
i din Irak și Afganistan. 
; „Trebuie să vă inten- 
î sificați apărarea în 
î două zone (...) prima

este regiunea Gotfu- 
j lui, de unde veți fi 
î evacuați, cu voia lui 
i Allah (...) și următoa

re va fi Israelul". Ex
tracte din această în
registrate au fost di- 

i fuzate și' de postul de 
televiziune Al Jazeera.

“x

Minai de 
reculegere 
Autoritățile americane 
au omagiat, ieri, memo
ria victimelor atentatelor 
comise Ia 11 septembrie 
2001, un minut de recule
gere fiînd păstrat Ia New 
York, la ora locali 08.46 
(15.46, ora României), | 
când a aisut loc, în urmi 
cu cinci ani, primul atac 
asupu complexului 
M Mie Crater. 
Familiile victimelor, 
pompieri și polițiș® au 
adus un i 
disp&ruți 
reculegere a fost urmat 
de lecturarea numele 
celor 2.749 de persoane 
care și-au pierdut viațE 
In urma atacur 
comise asupra c 
xului WTC. (FMS: EPJ

omagiu celor 
I. Minutul

PC vrea suspendarea lui Băsescu
■ Voiculescu a anunțat 
începerea demersurilor 
pentru suspendarea din 
funcție a lui Băsescu.

București (MF) - Partidul 
Conservator a început de ieri 
demersurile pentru a declan
șa procedura de suspendare 
din funcție a președintelui 
Traian Băsescu, a anunțat li
derul PC, Dan Voiculescu.

Voiculescu a motivat iniția
tiva PC prin faptul că Traian 
Băsescu face propagandă în 
favoarea statului totalitar și 
intenționează subminarea

PSD, PNL și PC.
Voiculescu a declarat că, pe 

„lângă faptul că este ipocrit și 
nepriceput”, șeful statului do
vedește, prin întâlnirea de 
sâmbătă după-amiază cu Ra
du Berceanu, Vasile Blaga și 
Adriean Videanu, că este și 
„iresponsabil”.

Susținând că nu deține mai 
multe date decât cele prezen
tate de mass-media, Voicules
cu a mai declarat că, la întâl
nirea de sâmbătă, cei patru 
democrați au vorbit și despre 
„subminarea autorității unor 
instituții ale statului” amin
tind despre expresia pe care

potrivit relatării din presă, 
Băsescu a folosit-o la adresa 
procurorilor - „pe procurori 
nu te poți baza pentru că sunt 
niște jigodii”.
Strâng semnături

Biroul Politic al Partidului 
Conservator a început, de 
ieri, potrivit lui Dan Voicu
lescu, strângerea de semnă
turi pentru retragerea din 
funcție a șefului statului.

Conform articolului 95 din 
Constituție, în cazul săvârși
rii unor fapte grave prin care 
încalcă prevederile Constitu
ției, președintele României

poate fi suspendat din funcție 
de Camera Deputaților și de 
Senat, în ședință comună, cu 
votul majorității deputaților 
și senatorilor, după consulta
rea Curții Constituționale.

Propunerea de suspendare 
din funcție poate fi inițiată de 
cel puțin o treime din numă
rul deputaților și senatorilor 
și se aduce, neîntârziat, la cu
noștință președintelui.

Dacă propunerea de sus
pendare din funcție este apro
bată, în cel mult 30 de zile se 
organizează un referendum 
pentru demiterea Președinte
lui-

PPCD redevine PNȚCD
Deva (MF) - Creștin democrații revin la 

vechea denumire a formațiunii politice - 
Partidul Național Țărănesc Creștin și De
mocrat - a anunțat, ieri, la Deva, într-o con
ferință de presă, președintele organizației 
județene Hunedoara a PNȚCD, Emil Danci.

El susține că hotărârea a fost luată în șe
dința de duminică a Comitetului Național 
de Conducere (CNC), deoarece Tribunalul 
București nu a validat prin sentință defini
tivă decizia de schimbare a numelui parti
dului din PNȚCD în PPCD, luată în turmă 
cu un an și jumătate.

Creștin-democrații trebuie să modifice 
statutul și toate documentele adoptate la 
congresul din 5-6 martie 2005 pe care figu
rează numele de PPCD.

Congresul de unificare dintre PNȚCD și 
URR în urma căruia pe scena politică a 
apărut PPCD (PNȚCD) a avut loc în mar
tie 2005, în prezența președinților celor do
uă formațiuni, Gheorghe Ciuhandu și Cos- 
min Alexandru, și a președintelui de onoa
re, Ion Diaconescu.

Atentat soldat cu 13 mortiA
Bagdad (MF) - Un atentator 

sinucigaș a detonat, ieri, o în
cărcătură explozivă într-un 
microbuz care transporta re
cruți ai armatei irakiene, pro
vocând moartea a 13 dintre 
aceștia și rănirea altor șapte, 
a anunțat poliția irakiană.

Autoritățile au precizat că 
atacatorul s-a urcat la bordul 
microbuzului oprit în fața 
unui centru de recrutare, din 
vestul Bagdadului, după care 
a detonat centura explozivă.

Toate victimele par a fi re
cruți care luaseră microbu
zul, un mijloc de transport o- 
bișnuit din Bagdad, au anuțat 
surse ale poliției.

Centrele de recrutare pen
tru armata și poliția irakiană, 
elemente-cheie ale strategiei 
Washingtonului de retragere 
a propriilor trupe, au fost vi
zate deseori de insurgenții 
sunniți, printre care se numă

13 recruți ai armatei irakiene au fost uciși în atentatul sinucigaș 
din vestul Bagdadului (Foto: epa)

ră și membri al-Qaida, care se 
opun guvernului majoritar 
șiit, sprijinit de SUA.

Săptămâna trecută, Statele 
Unite au predat comanda ope

rațională a armatei irakiene 
premierului Nuri al-Maliki în 
vederea retragerii celor 
155.000 militari aflați sub 
comandă americană.
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Progrese în negocierile cu Iranul
Viena (MF) - Negociatorul- 

șef iranian, Aii Larijani, și 
înaltul reprezentant UE pen
tru Politică Externă, Javier 
Solana, au anunțat duminică, 
la Viena, că discuțiile pe tema 
politicilor nucleare ale Tehe
ranului au înregistrat progre
se.

După negocierile de sâmbă
tă, considerate constructive, 
cei doi oficiali s-au întâlnit 
duminică, pentru a continua 
discuțiile.

Reuniunea de duminică s-a 
încheiat într-o notă optimistă, 
deși nici Solana, nici Larijani 
nu au precizat când și unde

vor fi reluate negocierile.
Statele Unite cer ca ONU să 

discute în cel mai scurt timp 
asupra sancțiunilor care tre
buie impuse Iranului, în timp 
ce Uniunea Europeană nu do
rește altceva decât reluarea 
negocierilor.

Cele șapte ore de lucru cu 
Larijani au fost productive, a 
precizat Solana.

Negociatorul iranian s-a ex
primat și el pe un ton pozitiv. 
Potrivit lui Larijani, discuții
le s-au concentrat asupra anu
mitor aspecte ale ofertei pe 
care țările occidentale au îna
intat-o Iranului și asupra răs

punsului acestuia.
Teheranul insistă asupra 

dreptului său de a îmbogăți 
uraniu în scopuri civile, dar 
țările occidentale consideră 
că acesta este doar un mijloc 
de acoperire a unui proiect 
secret de fabricare a armei 
nucleare.

Iranul a refuzat să își sus
pende activitățile nucleare lâ 
31 august, ceea ce a invalidat 
propunerea de cooperare a 
celor șase puteri mondiale și 
a condus la luarea în conside
rare a unor sancțiuni în Con
siliul de Securitate al ONU, 
sub presiunea Statelor Unite.

Va dizolva 
Guvernul

Gaza (MF) - Președin
tele Autorității Palesti
niene, Mahmoud Abbas, 
va dizolva actualul Gu
vern în termen de 48 de 
ore și va însărcina un 
premier cu formarea u- 
nui nou Cabinet de uni
une națională, a decla
rat, ieri, un purtător de 
cuvânt, Nabil Abou Ru- 
deina.

Președintele Autorită
ții Palestiniene, Mah
moud Abbas, a anunțat, 
ieri, că partidul Fatah a 
obținut un acord cu Ha
mas asupra programului 
noului Guvern de uniu
ne națională.

Premierul palestinian 
Ismail Haniyeh, mem
bru al grupării islamiste 
Hamas, a confirmat, la 
rândul său, încheierea 
unui acord cu președin
tele Autorității pales
tiniene asupra progra
mului viitorului guvern 
de uniune națională.

Mahmoud Abbas (Foto epa)
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Vor câștiga peste 2000 euro• Congres extraordinar. Emil Danci, liderul 
țărăniștilor hunedoreni, a declarat că PNȚCD 
intenționează să organizeze un Congres 
Extraordinar în luna ianuarie 2007. „PNȚCD 
dorește să fie primul partid dintr-o Românie 
intrată în UE care își desfășoară un congres, 
în vederea stabilirii unei strategii pentru 
viitoarele alegeri", a spus Danci. (D.l.)

►Burse speciale. MEdC a anunțat lansarea 
celei de-a treia ediții a Concursului Național 
pentru Bursă Specială „Guvernul României", 
prin care tinerii români de valoare sunt spriji
niți financiar să urmeze cursuri de licență, de 
masterat sau de doctorat la universități din 
Europa și America de Nord. Valoarea totală 
a burselor este de 1 milion de euro. (S.B.)

Tiberiu Stroia
tiberiu .strola@lnformmedla.ro

■ Copiii care vor pleca 
în străinătate cu părin
ții lor vor fi instruiți de 
profesori din România.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - „Din veriga școală - 
părinți, care ar trebui să le 
dea educația la vârsta lor, 
lipsesc părinții și școala nu-i 
poate suplini”, a mai spus 
Hummel. Copiii rămași sin
guri devin izolați ori vor să 
iasă în evidență și, pentru că 
banii le țin loc de părinți,

Prima zi de 
școală

Funcționari UE - puțin 
mai bine pentru dvs.!

Când l-am văzut pe primul ministru 
Tăriceanu, ieșind la rampă și explicând 
națiunii cum că noul an școlar va începe în 

alte condiții decât cele cu care eram 
obișnuiți, am crezut că școala românească a 
dat cu capu' de UE. Vezi să nu!... Realitatea 
mi-a dovedit încă o dată că totul se reduce la 
vorbe. Școlile din România sunt adevărate 

'■k. bombe biologice pentru puii de românași.
’ Până când și tipii ăștia de la Al Qaida au 

renunțat să mai bombardeze România. Și asta 
pentru că ne bombardăm singuri!

In continuare nu înțeleg de ce părinții 
plătesc bani grei pentru mobilierul școlar, 
sau pentru cărți venite de nu știu unde și pen

tru acel nelipsit fond al clasei fără de care 
școala nu are nici o valoare. Și nu înțeleg de 

££e, dacă tot plătim pentru educația copiilor 
^«noștri, nu aveți puterea de a recunoaște, voi, 

ăștia de la conducerea patriei, că școala nu e 
gratuită? între timp, mă uit cum pentru voi, 
acești neica-nimeni, cazarea la hoteluri de lux 
e gratis, mâncarea e moca și, în plus, vă 
îmbuibați cu salarii ale căror valori habar nu 
aveți să le scrieți. Să învățați bine!

■ în instituțiile UE te 
poți angaja ca func
ționar, traducător, 
cercetător, economist.

Clara Păs____________________
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva - Administrația Uni
unii Europene este la fel ca 
orice administrație a unui 
stat european și cuprinde 
toate responsabilitățile unui 
stat. Oportunități au în spe
cial cei cu studii superioare, 
iar nivelul de intrare, pe bază 
de concurs, este AD 5 
(„administrator” - funcționar

I „Mașini de zburat"
Orăștie (D.L) - Primăria Municipiului 

Orăștie, în colaborare cu Casa de Cultură 
„Alexandru Grozuță” și Despărțământul 
ASTRA - „Aurel Vlaicu”, organizează, în 
perioada 11-15 septembrie, o serie de acțiuni 
dedicate comemorării a 93 de ani de la 
moartea lui Aurel Vlaicu. Cu această ocazie, 
Centrul de Pregătire și Perfecționare Jan
darmi „Aurel Vlaicu” Orăștie, alături de 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva 
și Muzeul de Etnografie și Artă Populară 
Orăștie, va vernisa în incinta unității, în 
data de 13 septembrie, expoziția tematică 
și de machete aeronautice statice, intitulată 
„Mașini de zburat”. Cele aproximativ 200 de 
machete sunt expuse cu sprijinul colecțio
narilor Simon Socaciu, Cristi Calu, Lucian 
Stan, Adrian Luță și Gabriel Ivănescu.

Subvenții
Deva (C-.P.) - Guvernul 

susține financiar întrea
ga producție de legume 
de seră și ciuperci de 
cultură a acestui an. în 
acest condiții producă
torii agricoli vor primi 
în continuare subvenții. 
Acordarea banilor este 
motivată de faptul că în 
acest sector consumul de 
energie termică și gaze 
este apreciabil, reflec- 
tându-se în prețul de pro
ducție până la nivelul de 
55-60 la sută.

jncepe TIMM 2006 (Foto: Traian Mânu)

Manifestări expozitionale la Deva
Deva (C.P.) - Camera de Co

merț și Industrie a județului 
Hunedoara, în colaborare cu 
Prefectura și Consiliul Jude
țean Hunedoara, organizează 
la Deva, în perioada 6 - 8 oc
tombrie, „Târgul pentru 
întreprinderile Mici și Mij
locii”. Aflată la a patra ediție, 
această manifestare are ca 
obiective promovarea spiritu
lui antreprenorial, stimularea 
dezvoltării afacerilor din 
domeniul privat și ocuparea 
forței de muncă prin facili
tarea contactelor între po
tențialii întreprinzători/ în
treprinderile mici și mijlocii 
și agenții economici/instituții 

ajung să-și schimbe total sis
temul de valori. Cadrele 
didactice recunosc, la rândul 
lor, că se confruntă și cu 
situații dificile și că există 
chiar și cazuri în care acești 
tineri o duc rău. Nu toți copi
ii însă abandonează școala și 
profesorii recunosc că au și 
premianți din rândul celor cu 
părinții plecați. Văzând că 
abandonul școlar din Româ
nia este în continuă creștere, 
pe motiv că foarte mulți pă
rinți pleacă la muncă în Spa
nia și Italia, ministrul Edu
cației și Cercetării, Mihail 
Hărdău, intenționează să 

începător). Acesta este un 
nivel de bază, pentru absol
venții fără o experiență de 
muncă semnificativă.

Salarii foarte bune
Tot cu concurs intră și cei 

care aplică pentru un nivel 
superior, AD 6, care se 
adresează celor cu cel puțin 3 
ani de experiență de muncă 
relevantă (traducător, audi
tor). Cei care au absolvit 
liceul și/sau o școală post- 
liceală și au cel puțin 2-3 ani 
de experiență profesională pot 
intra în sistem ca „asistenți”. 
Persoanele cu studii medii se 
mai ocupă de munca admi-

Primăriile nu vor handicapați
■ Firmele private sunt 
obligate să angajeze 
persoane cu handicap, 
primăriile fac excepție.

Ina Jurcone___________________
tna.jurcone@informmedia.ro

Deva - în condițiile în care 
firmele care au peste 75 de 
angajați au obligația să anga
jeze o persoană cu handicap, 
primăriile fac excepție. „La 
Deva nu avem nici o persoană 
cu handicap angajată și pen
tru aceasta plătim o anumită 

publice sau private care oferă 
servicii pentru sectorul IMM 
în scopul dezvoltării aptitu
dinilor antreprenoriale, creș
terii numărului întreprin
zătorilor de succes, precum și 
îmbunătățirii performanțelor 
economice și tehnice ale 
IMM.

în paralel cu TIMM 2006 se 
va desfășura și a treia ediție 
a târgului „Fabricat în Ju
dețul Hunedoara”, care își 
propune promovarea pro
duselor și serviciilor din 
județ, realizarea contactului 
dintre producători și benefi
ciari, prezentarea potențialu
lui economic al zonei. 

mute învățământul autohton 
în aceste țări.
Cursuri pentru români

O echipă special constituită 
a redactat și înaintat pre
mierului Tăriceanu o analiză 
privind posibilitatea orga
nizării de cursuri de limba 
română, istorie și geografie 
pentru copiii cetățenilor ro
mâni aflați în Spania și Italia. 
Ministerul Educației va tre
bui să asigure unui singur 
cadru didactic un venit lunar 
cuprins între 1.880 și 2.780 de 
euro, cu cât este plătit un pro
fesor spaniol sau italian.

Românii pot lucra în instituțiile UE

nistrativă și de secretariat.
Dacă reușești să te angajezi 

într-una dintre instituțiile 
UE, ca începător poți obține 
un salariu de 3.837 euro pe 
lună, iar după mai mulți ani 
de experiență poți câștiga 
13.193 euro pe lună.

La acestea se mai pot 

sumă ca impozit”, declară 
Angela Guran, relații publice 
Primăria Deva. Excepție din
tre primăriile județului face 
doar cea din Hunedoara, care 
are angajată o singură per
soană cu handicap gr. II.
Ajutor AJOFM

Nici bursele locurilor de 
muncă pentru persoanele cu 
handicap nu au ajutat prea 
mult. „Avem un angajat, per
soană cu handicap, și la bur
sa din iunie am mai angajat 
încă trei în firmă. Din păcate, 
cererea agenților economici și

| sonale făcute în prima lor zi de școală vor participa la o tragere la sorți. în 
| urma tragerii vor fi desemnați trei câștigători care vor fi premiați cu câte 

• un set de rechizite complet, necesar pentru începerea noului an școlar. Pen-

Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la telefon 0254/211275 sau 

0720/400437.

‘ tru participare la concurs fotografia trebuie însoțită de numele, adresa și
I numărul de telefon la care poate fi contactat cel fotografiat. Fotografiile 

trebuie trimise în perioada 6 - 30 septembrie 2006. Persoană de contact:

CONCURS

Robert Hummel - director 
Școala Generală Nr. 5 Petrila

(Foto: CL)

adăuga anumite alocații pen
tru familie (locuință, copii, 
educație copii) și pentru 
expatriere.

Din instituțiile europene 
ieși la pensie la 65 de ani (dar 
poți lucra până la 67 de ani) 
cu o pensie de 70% din sala
riul final de bază.

oferta persoanelor cu han
dicap nu prea coincid. Cerin
țele posturilor sunt prea rigu
roase pentru ce poate oferi o 
persoană cu handicap”, de
clară Vasile Iorgovan, direc
tor AJOFM. „Piața muncii 
nu a creat ateliere protejate 
pentru persoanele cu handi
cap. Ceea ce poate face o per
soană cu handicap poate orice ’ 
persoană aptă fizic. Ei mono
polizează piața, iar ceilalți 
sunt nevoiți să supraviețu
iască cu un ajutor social de 
140 lei lunar”, spunea O. Bog
dan, președinte AHN.

mailto:strola@lnformmedla.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
mailto:tna.jurcone@informmedia.ro
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1848 - Elveția a adoptat o nouă Constituție, prin care s- 
a proclamat stat federal unitar.__________________________
1882 - S-a născut scriitorul ion Aqârbiceanu (m. 1962) 

f-S-a. născut Maurice Chevalier, 
'ansonetist șl actor francez (m. 1972).șansonetist șl actor francez (m. 1972). 
1919 - Decret-lege privind înființarea 

Uhiversitățîl din Cluj. Primul rector a 
fost Sextil Pușcariu.________ ___
IM* - Semnarea, la Moseosa, a Cen-

vențiel de armistițiu dintre Guvernul României și Națiunile 
Unite, prin care se consfințea starea de fapt a ieșirii 
României din războiul antisovletîc și întoarcerea armelor 
împotriva Germaniei.________________ ___ __________
1M* - S-a născut cântărețul american Barry White 
(«Love's Theme»), ta. 2003)
1955 - A muțit scriitorul german 1
pentru taraturâ pe anul 1929) (n. .1875)._________•_______

1990- A murit scriitorul italian Alberto Morav!; (n. 1907). 
2003 - Ă murit, la 71 de ani, cântărețul countryJohnny
Cash (foto).

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

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer mai mult senin. Tempe

ratura maximă 27°C, iar minima de 11°C.
Joi. Cer temporar noros. Temperatura 

maximă 25°C, iar minima de 12°C.

B»rt>»c.....................___________________
fie dlmlneațâ aveți ocasfa Ui demarați o afacere, 
mandâm să nu M pripiți. Mal stațl două-trel zlli 
de a lua o hotărâre! Petrecețl o seară romantică.

4*
Calendar Creștin-Ortodox__________
Sf. Mc. Autonom, Macedonie și Teodul.

Calendar Romano-Catolic___
Ss. Nume al Măriei; Emilian, ep.

Calendar Greco-Catolic
Autonom, pr.,m.

Energie electrică__________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.00-12.00 în Simeria, str. Kogăiniceanu, Gh. Doja, M. 
Eminescu, zona DN 7,
9.00-17.00 în Sântuhaiir - zona SMA, Canton CFR, 
Romoșei, Sibișel, Cucuiș, Poieni, Beriu (zonă Orăștie);
10.00-16.00 to localitățile Vad, Sântămâria Orlea, Nălaț- 
Sat (zona Hațeg - Baru Mare).

Gaz metan
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă_____ ______________________________ ___________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Salată mexicană
Ingrediente: 1 piept de pui, o pungă de 

legume congelate (mazăre, morcovi, co
nopidă, brocoli), 1/2 varză proaspătă, 2 
roșii, 2 ardei grași, maioneză, sare, piper.

Mod de preparare: Se fierbe separat piep
tul de pui, se lasă la decongelat legumele, 
ardeiul gras și roșiile se spală și se taie 
cubulețe. Varza se spală și se toacă și ea 
mărunt. Piepul de pui, fiert și dezosat în 
prealabil, se toacă cubulețe mici. Totul se 
amestecă cu maioneza, se sărează și se 
piperează după gust. Opțional, se poate 
înlocui maioneza cu iaurt. Se servește rece, 
pusă peste felii de salată verde.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integramel din numărul precedent C - A - I - S - VORBĂREȚI - MUȚI - REN 
- GURI - CEAS - NANDU - RA - ALEU - GP - CI - STEAG - FA - TAIA - A - RIT - 
PRAF - AR - BA - UA - U - ORATORI - SENIL - LI - B - TACEA - NICI 

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CĂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 septembrie, Cuvântul liber vrea 
să-l demonstrezi din nou dt de ușor ta pop Juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integrama apărută In 
flecare ediție a ziarului $1 trimlte-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile spedale Cuvlntul liber, plnă in 30 septem
brie. Extragerea va avea loc in 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, in prezenta unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN RONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajatll Inform 
Media șl nld rudele acestora de gradele I p II.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Regăsirea (dramă,
▼asUA, 2003). Cu: Tim I 

Matheson, Sean J 
Young, '

10:35 Integrame pentru into-!

grare (3 episoade) , 
10:50 Festivalul Național al ’ 

Cântecului și Dansului « 
Popular Românesc; ! 

MAMAIA 2006 ‘
12S Misterele din Sankt <

Petersburg (r) (ep. 51, ' 

dramă, Rusia/SUA) J 
13S Corry și restul lumii (r) j 

(ep. 48, comedie, SUA) : 
13:30 Desene animate.Club ;

Disney *
14:00 Jurnalul TVR. Sport I 
15:30 Oglinda retrovizoare ’
16:00 Kronika. Emisiune In * 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR. Sport < 

Meteo
17:10 Impas. Moderator ’

luliana Marciuc 
Ultima recreație î

18:00 Misterele din Sankt :
El Petersburg (s) >

19:00 Jurnalul TVR.

20:15 Gladiatorul (dramă ; 
■*’* istorică, SUA, 2000).

Cu: Russell Crowe, 
Joaquin Phoenix, Con
nie Nielsen, Oliver 
Reed. R.: Ridley Scott 

22:50 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:05 Prim plan 
2330 Dunărea, fluviu euro

pean (doc.)
0:20 Celebritățile timpului 
0tău (s)

0:30 Crime perfecte (ep. 2, 
Ehhriller, SUA, 1993) 

1:10 Bine ați venrtl (come- 
K'Hdie amară, Franța) 
2:40 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo
3:50 Tezaur foldoric (r) 
5:05 Crime perfecte (relu- 

Elare) (ep. 2, thriller, 
SUA 1993). Cu: Dan 
Hedaya, Peter Holland

5:40 Teoria conspired» (r) 
6:10 Gladiatorul. NMflng 

<rf(r)

j Nume.....
I PTeiiuiiic 

| Adresa

!
Localitatea

Tel.

"5
I 

.1

I
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

PRO TV
7100 Știrile ProTv. 

Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr șl neliniștit

Elffilm serial, reluare) 
10X» Familia Bundy

S(films erial, reluare) 
11:00 Parte de carte

(reluare)
12:00 Dispăruți ftră

El urmă
(film serial, reluare) 

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Meseriașii

S(reluare) 
14:00 Inelul de logodnă 
vtj(fi|m artistic, romantic,

SUA 2005).
Cu: Patricia Heaton, 
Vincent Spano, Tony 
Lo Bianco, David Hunt. 
Regia: Steven 
Schachter 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
18:00 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTv. Spoit

Vremea

19:45 Prima lovitură a lui 
vQjadde Chan (come- 

die/acțiune, SUA/Hong 
Kong, 
1996). Cu: Jackie 
Chan, Jackson 
Lou, Annie Wu,

. Bill Tung, 
Yuri Petrov.
Regia: 
Stanley Tong

2» UEFA Champions 
League.
(transmisiune în direct) 

235*5 Știrile ProTv.
Sport

W 5 Rezumat Champions 
League

1:55 Omul care aduce 
cartea (r)

200 Știrile Pro Tv 
2B) Parte de carte

(reluare)
330 UEFA Champions 

League (r)
530 Rezumat Champions 

‘ league (r)

6:00 în gura presei
cu Mircea Badea.

> Revista presei.
I 700 Matinal 
! 900 în gura presei.

Revista presei 
cu Mircea Badea.

; 1000 Concurs interactiv 
! 11O0 Anastasia (s, dramă, 
I El Rusia, 2003). Cu: Ele- 
' na Konkova
■ 1200 Secretul Măriei (s)
■ 13:00 Observator cu Simona

Gherghe
! 13:45 Revanșa starurilor (r) 
’ (divertisment)
i 1600 Observator
1 16:45 9595, te învață ce să 

fad
ș 1800 Vocea inimii (serial,
! Hdramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, Ion 
Dichiseanu, 

1900 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 

! Lucian Mândruță.
) Sport

Meteo

20.45 Din dragoste 
(divertisment). 
Moderator 
Mircea Radu.

2300 Observator 
cu Letiția Zaharia. 
Sport

2400 Alias (film serial) 
Cu: Jenifer Gamer 

. Sydney Bristow este 
ziua studentă, iar 
noaptea agent CIA. Și 
nu un agent obis.nuit, 
ci unul care lucrează

: pentru SD-6, o divizie 
secretă a agenției.

130 Concurs 
interactiv

2B0 Obseivator
■ (reluare) 
3:15 întâmplări hazlii
B (serial)

500 Anastasia
B (film serial, reluare, 

dramă, Rusia, 2003). 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov

_ _____________ ._______ ■ .. ...
Nu sunteți prea comunicativ, motiv pentru care relațiile 
sociale și sentimentale pot avea ie suferit. Ml recomandam 
să nu începeți activități noi șl nu IkiMI noi afaceri,

■ ' '• ■?. ;
Gomenl.... ........................................ii__ ______ _____'3

Sunteți Intr-o forml Intelectuali deosebiți. Aveți succes 
în activitățile legato di familie $1 clrnln. Vi sfătuim să vă.. 
stabiliți clar prlorltlțlle, ca si nu pierdeți Impui.

Rac ._____ _ ______ . , ' . ■______________—
Simțiți nevoia si vorbiți cu o persoanl de mm opus, despre 
problemele dumneavoastri sentimentala. Bte joslbll să 
credeți că sunteți neglijat.

teu __ _ _____ _
S-ar putea să fiți Indispus și si nu aveți die! de nimeni $1 
de nimic. Riscațl si vi Ihm|I. Ml Mucmandim si fiți mal 
sociabil. Problemele nu HM chiar Mit ia grane cum oedețl.

Peeloeră ............. ... ................i_i______

Nu este o zi favorabili călătoriilor șl câștigurilor financia
re. Inhibiția și lipsa de sociabilitate ar putea să vă con
ducă ia eșecuri în afaceri $1 deziluzii în pian social.

Balanțe______ )____________________ - ■ ■
Astăzi sunteți puțin Inhlblat, motiv pentru care puteți avea 
dificultăți de comunicare. Vă recomandăm să evitați Ieșirile 
cu prietenii șl, mai ales, cu persoanele Importante.

Scorpion . ......................... ■
Dimineață, colegii șl familia fac eforturi să vă scoată din 
starea ie apatie care vi face de eww :«quf. Ar putea fi 
de vină oboseala acumulată.

Săgetător... ....... ....._........ - '____________
Nu este o zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii. Resimțlți o 
stare de inhibiție care vă împiedică si vi exprimați clar. 
Vă recomandăm să nu faceți Investiții.

Capricorn______ ______ ■ , m . . .. .
Astăzi simțiți nevoia să schimbați ceva sau să faceți lucruri 
noi. Este o zl favorabili relațiilor sentimentale șl treburilor 
casnice. Unii nu vă apreciază ideile.

Vărsător_ _____ _______ ______ ____
De dimineață aveți multe probleme de rezolvat, dar aveți 
suficientă energie pentru a le tae față. S-ar putea sf 
întâmpinați dificultăți de natură financiară.

Pești _ _ __________________________________________
Vă sfătuim să o lisați mai ușor cu munca șl să vă aplecați 
mai mult spre problemele sentimentale, Amânațl-vă 
proiectele de afaceri, s-ar putea să pierdeți.

700 Fergus McPhail (s, r) 730 ■ 
Lecția de engleză 805 Ragu- i 
nath Maneț Pondicherry dan- J 
sează 900 Sărutări furate (r)! 
1000 Central de frumusețe (s) j 

! 11:40 Caracatița (s, r) 1230 * 
; Dragul de Raymond (r) 1300 !

Motoddiștii pofticioși (doc., r); 
1400 Fergus McPhail (s) 14301 
încurcăturile lui Zack (s) 1500 * 
împreună în Europa 1600 Jur- i 
naiul TVR (r) 1630 Tribuna par- j 
tidelor parlamentare 17:00 i 
Mărturii 1735 Sărutări furate (s) j 
1830 Ulița spre Europa 1900 ș 
Lumea de aproape 1930 Dra
gul de Raymond (s) 2000 
Școala părinților (doc., Marea 
Britanie, 2004) 2035 Caracatița 
(s) 2130 Ora de știri 2230 Iubiri 
și secrete (s) 020 Futurama (d. 
a.) 050 Roată la roată (r) 120

530 Bărbatul visurilor mele (r) * 
630 Visuri fără preț (r) 830 La I 
Tormenta (r) 930 Ciocolată cu * 
piper (s) 10:30 Iubirea mea, j 
păcatul (s). Cu: Yahdira Carii- j 
Io12:30 Minciuna (serial, Me- ș 
xic, 1998) 1330 înger sălbat
ic (s) 1530 Visuri fără preț (s) 
17:30 Poveștiri adevărate ! 
18:25 Vremea de acasă 1830 * 
Rebelde (s) 2030 La Tormen-: 
ta (s) 2130 Tărâmul pasiunii * 
(s) 22:30 Bărbatul visurilor * 
mele (s) 2330 Celebritate (s) 
030 De 3x femeie - din culise- • 
le emisiunii (r) 230 Poveștiri ’ 
adevărate (r) 3:30 Lori (r)1 
(divertisment) 430 Dorința (s)

PRIMA TV

06.3007.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

I
I 
f

i

730 Levintza prezintă (r) 8,*00 
Sport cu Florentina 830 Mari
ana - Prețul inocenței (r) 930
Sunset Beach (s) 10:30 Dra-! 
goste și putere (r) 1100 Record :

12:50 Pe platourile de filmare 
(SUA, 2005) 1320 Simțuri 
(romantic, SUA 2005). 1505 
Bătălia de la Alamo (acțiune, 
SUA 2004). 1720 Dragostea 
nu costă nimic (comedie, SUA 
2003). 1905 Oamenii focului 

(acțiune, SUA, 2004). 21^0 
Roma • Prăbușirea republicii 
(Ep. 2, dramă, Marea Britanie, 
2005). 21:50 Sub Pământ 
S.R.L. - Suferința (Ep. 62, dra
mă, SUA 2005). 2245 Antu- 
raj - Cronica (Ep. 2, comedie, 
SUA 2004). 23:10 Jurnal de 
bord (thriller, SUA 2005).

REALITATEA

t

T

*

9:00 Dimineața cu Răzvan și brakers (s, r) 11:30 Tele RON J 
Dani 9:30 The New Action 1300 Garito 1430 Dragoste și! 
Man Series (s)10O0 That 70s putere (s) 15:00 Adevărata 
Show (s) 10:30 Căsătoriți pe poveste a lui Fanny Kemble 
viață (s) 11:35 Desene ani-/ (dramă, SUA 2000) 1700 Mar- 
mate: Mr. Bean 1200 Quizzit ■ iana- Prețul inocenței (s) 1800 
13:00 Jara Iu' Papură Vouă ! Focus 1900 Record brakers (s) 
13:15 Look who is winning J 1945 Trăsniți în NA.T.0.2020 J 
14:30 Nu suntem blonde (r)! Ciao TV 20:50 Mondenii (s) i 
15:30 A treia planetă de la J 2120 Săptămâna nebună J 
Soare (s) 1600 Naționala de 2220 Meteo 2230 Focus Plus ! 
bere 16:30 Cuscrele (s) 17:30 23:15 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
Docul 13 (s) 18:30 Știri 2000 2345 Trădați în dragoste (r) 
Taxi driver 21OO Pitici de vară 
2200 Știri Național TV 2230 
Film artistic

12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumeal 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 20KX) 
Realitatea de la 20:00 20:15 
100% 21:00 Realitatea de la 
21:00 22100 Oamenii Realității 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 
24K10 Realitatea de la 24:00

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 
Ganciu 900 Fan X. Videodipuri 
1000 Euromaxx (r) (documen
tar) 1030 Euroblitz (r) (docu
mentar) 11:00 Ne privește 
12:00 Emisiune religioasă (r) ? 
1305 Un nou început (r) (do- J 
cumentar) 1400 Teleshopping ! 
14:35 Lumea cărților 15:00 j 
Teleshopping 1535 Euroblitz:; 
Oamenii și politica (r) (docu- \ 
mentar) 16:00 Nașul. Talk-;

DISCOVfRY

10:20 Lumea PRO CINEMA (r) 
11:15 Echipa de elită (r) 12:15 
Cheers (s) 13:15 Războiul; 
clonelor (s) 13:45 Liga juniorilor;
- Looney Toons (s) 14:15 Doc
tom de suflete (r) 1530 Echipaj 
de elită (r) 16:30 Bună dimi
neața, Miami! (r) 1700 Echipa! 
de elită (s) 1900 Doctorul de; 
suflete (s) 2000 Români de suc- show cu Radu Moraru (r) 1800 
ces 2020 Joan din Arcadia (s) 
2130 Bună dimineața, Miami!
(s) 2200 Ginere de senator (co
medie, SUA/Canada, 1983) 
2345 Twin Peaks (s)

6! Vine presa! 2Q:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
22:00 No Comment. Reality
show cu Irinel Columbeanu și 
Monica Gabor 2400 Știri.

7:00 Curse asurzitoareRGo 

Războaie în aer 9:00 Con
fruntări și fiare vechi 10KX) Ray 
Mears 11:00 Superstructure 
12X10 Motociclete americane 
13XX) Curse asurzitoare 14.00 
Războaie în aer 15:00 Con
fruntări și fiare vechi 16:00 
Cum se fabrică 17500 Curse 
18:00 Automobile americane 
recondiționate 19KX) Super- 
structuri 20XX) Vânătorii de 
mituri 21XX) Motociclete ame
ricane 22100 Petrol, sudoare și 
platforme: MARS - restabilirea 
producției de țiței 23XM) 
Fugarii 24XX) Dr. G. medic 
legist 1XX) Dosarele FBI
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Stagiu de Tehnică Speologică
www.euroconcurs.ro
Deva (C.P.) - Site-ul oferă informații despre job-urile 

L disponibile în cadrul instituțiilor UE. Pe portal se găsesc 

Jfcșl teste pentru cei care vor să se înscrie la concursurile 
r^'pentru ocuparea unor astfel de slujbe.

V.

Prefectura Județului Hunedoara!__
Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10 00

Condllul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general ' oii&O-îi.ifl

primăria Municipiului Deva ______ _
florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

■ Speologii din Secțiu
nea de Speologie Lu- 
peni au organizat un 
stagiu național.
IlilA JURCONE____________________________

lna.Jurc0ne9lnfarmlnedla.ro

Lupeni - Un număr de 115 
tineri au fost antrenați și 
inițiați în domeniul speolo
giei prin participarea la un 
Stagiu Național de Tehnica 
Speologiei sub titulatura „Al
pine 1”. Ei au beneficiat de 
suport fizic și practic din par
tea a trei monitori naționali 
delegați ai Federației Române 
de Speologie și pot deveni la 
rândul lor monitori. „Stagiul 
a venit în sprijinul tinerilor 
din Valea Jiului care iubesc 
natura și protecția ei prin

Primăria Municipiului Orăștle
MaaaiAu Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

MNB
In județ

- DN 7: Zam - lila - Leșnic - Mintia - limită jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

v . . .. y

Acte pentru importatori

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

Deva (C.P.) - DGFP Hune
doara eliberează importato
rilor certificate de exonerare 
de la plata în vamă a TVA. 
Pot solicita eliberarea unui 
astfel de certificat numai per
soanele care nu au obligații 
bugetare restante. Pe baza cer
tificatelor prezentate de impor
tatori, organele vamale au 
obligația să acorde liberul de 
vamă pentru bunurile impor
tate. Documentația necesară 
cuprinde: o cerere, copie de pe 
CUI; fundamentarea nece
sarului de materii prime și 
materiale consumabile care

1 euro_______________________________________ 3,5176 lei
1 dolar american___________________________ 2,7640 lei

1 gram aur 53,0547 lei

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

RRC 0.0846 0,12
SNP 0.5500 -0.9
SIF5 2.7500 -0.72
TLV 1.0300 0
HO 0.5650 0
SIF2 2.1800 -0.46
SIF4 1.5000 -0.66
SIF1 2.3000-0.86

Cred că mai impor
tante sunt alte pro

bleme de actualitate. 
Nu ar fi primul lucru 
ce ar trebui făcut. Așa 
ni se distrage atenția 
de la probleme mult 
mai importante.

Daniela Paul, 
Deva 

cunoștințe aprofundate de ști
ințele naturii și prin drumeții 
montane. întreaga acțiune es
te de fapt o continuare din 
anul 2004 a Stagiului de Teh
nica Speologiei Alpine”, de
clară Ștefan Militaru, preșe
dintele Clubului de Speologie 
Rhinoplophus Lupeni, orga
nizatorul acțiunii. Acest sta
giu se ocupă de la psihicul 
participantului până la cele 
mai complexe operațiuni de 
Speologie Alpină (urcare și 
coborâre pe coardă, parcur
gerea peșterilor, noțiuni de 
ecologie, noțiuni de drumeție 
și amiciție montană, prim- 
ajutor). Prin parcurgerea mai 
multor astfel de stagii, tinerii 
participant! pot deveni moni
tori (profesori) naționali, 
muncitori în alpinism utilitar 
sau chiar salvatori speologi.

nu se produc în țară sau sunt 
deficitare; copie de pe con
tractele externe, însoțite de 
traducerea autorizată sau con
firmată pe propria răspun
dere; certificat de atestare fis
cală, în original, din care să 
rezulte obligațiile bugetare 
restante reprezentând impo
zite, taxe, contribuții; în cazul 
celor care importă mașini 
industriale, utilaje tehnolo
gice, instalații, echipamente, 
aparate de măsură și control, 
automatizări, se prezintă copie 
de pe documentele din care 
rezultă aprobarea investiției.

Problemele sunt de 
așa natură în țara 

asta încât ar trebui să 
ne gândim la traiul 
nostru de zi cu zi. 
M-am săturat de toate 
porcăriile astea.

Valentin Crainic, 
Deva

Publicarea acestor 
documente mi se 

pare un lucru bun. 
Personal aș vrea să 
văd dosarul bunicului 
meu să văd de ce l-au 
luat. Ar fi bine să se 
publice.

Flavius Țibenschi, 
Deva

Să se publice, eu n- 
am nimic împotri

vă. Chiar nu mă inte
resează acest aspect, 
totuși cred că oamenii 
sunt interesați de 
probleme mult mai 
importante decât pu
blicarea documentelor. 
Radu Gheorghe, 
Deva

La stagiu au participat peste 100 de tineri

La stagiul încheiat zilele tre
cute, tinerii au fost pregătiți 
pentru a îmbunătăți condi
țiile de turism în Valea Jiu
lui. Concursul de tehnică des
fășurat în cadrul stagiului a 
avut și un câștigător, chiar

Căi ferate închise
Deva (I.J.) - Lucrările de 

RK între stațiile Teregova 
și Armeniș, în perioada 
19.09.-29.09., vor duce la în
chiderea totală și scoaterea 
liniei de contact de sub ten
siune între stația Caranse
beș și Teregova. în acest 
sens, mai multe trenuri ca
re tranzitează județul Hune
doara vor fi anulate sau re- 
direcționate pe alte rute. 
Astfel, trenurile IV 591, 592, 
593, 594 București N - Timi
șoara N vor fi anulate, tre

din Lupeni. El este Daniel 
Moraru, câștigătorul locului 
I. La sfârșitul stagiului, pen
tru a îmbunătăți conștienti
zarea despre protecția mediu
lui s-a desfășurat o ecolo- 
gizare a zonei.

nurile internaționale 360 și 
361 cu tranzit Deva, Sime- 
ria, Petroșani se vor anula. 
Trenurile rapid 691 și 692 
vor fi deviate pe ruta Petro
șani - Simeria. în aceeași 
situație vor fi și trenurile 
rapid 693, 694, 695, 696 și ac
celeratele 1691 și 1692. Tre
nurile menționate vor mai 
suferi și modificări ale ora
relor de mers. Este reco
mandat ca toți călătorii să 
se informeze la birourile de 
informații din gări.

Această problemă 
nu ar trebui să fie 

prioritară. Eu n-am 
nimic împotriva pu
blicării documentelor, 
dar cred că sunt alte 
lucruri mai impor
tante de făcut.

Nicu Boboc, 
Deva

S1F3_______________________ 2.1700____________ -2.25
Ml 0.81(10 0.8150 596,500 0.81B0 5.16
AMD 0,0616 0.0619 307,500 0.062Q -0.8

VNC 0.0920 0.0927 212,000 0.0920 0

Rubrici. realizată de SVM IFB FINWE5T SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. 1, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

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

8 9 .7 5 6
5 4 2

3 1
9 4 1

L__ 1 7 8 2
3 9 1

• 3 8
F 3 4
8 9 4 7JL

Soluția jocului din 
numărul precedent
5 1 8 4 6 3 7 2 9
37 9 5 2 8 6 1 4
4 2 6 9 7 1 ! S 5 3

1 6 5 2 3 4 :97 8
7 8 2 6 5 9 4 3 1
9.3 4 1 8 7 5 6 2
8 9 7 3 1 5 2:4 6
6 4 3 7 9 2 1 8 5
2 5 1 8 4 6 39l7

I

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

awAUM. îți face viata și mai ușoară, în continuare!

Te-ai gândit cum ar fi să îți 
facem noi iar cumpărăturile?

Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 septembrie cumpără 

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 30 septembrie. Mai 
multe taloane, mai multe șanse de câștig! 
leu- dacă vrei să nu ratezi nici un talon 
și să economisești 4,1 lei față de cum
părarea zilnică a ziarului, fă-ți un abona
ment pe o lună cu numai 8,9 lei.

Noi continuăm să îți dăm BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 2 octombrie, ora 16, în 
prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 4 octombrie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban.

Mult succes!

Talon pentru concurs - *12 septembrie 2006
Nume______________________Prenume_______________________
Adresă____________________________________________________
Telefon___________________Sunteți abonat?_________________

CONCURS

http://www.euroconcurs.ro
lna.Jurc0ne9lnfarmlnedla.ro
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• Furt. Lucian S., de 37 ani, din'Vulcan, a 
fost prins în flagrant de polițiști sustrăgând 
diferite materiale de la noul sediu a) primă
riei din localitate, aflat în construcție, preju
diciul urmând a fi stabilit ulterior. Este cer
cetat pentru comiterea infracțiunii de furt 
calificat. (I.H.)

* Accident grav. Conducătorul unui‘ auto
turism VW, Aurica B., de 55 ani, din Uricani, 
fără ocupație, a surprins și accidentat grav o 
minoră de 6 ani, din Vulcan, care s-a anga
jat în traversarea străzii pe trecerea de 
pietoni semnalizată corespunzător cu indica-, 
tor și marcaj. (I.H.)

PPCD redevine 
PNȚCD

Deva (D.I.) - Președin
tele organizației județe
ne a creștin-democrați- 
lor, Emil Danci, a a- 
nunțat ieri că formațiu
nea sa va reveni la ve
chea titulatură de 
PNȚCD (Partidul Națio
nal Țărănesc Creștin și 
Democrat). El a afirmat 
că hotărârea a fost luată 
în ședința de duminică a 
Comitetului Național de 
Conducere (CNC), deoa
rece Tribunalul Bucu
rești nu a validat prin 
sentință definitivă deci
zia de schimbare a nu
melui partidului din 
PNȚCD în PPCD, luată 
în urmă cu un an și 
jumătate. „Lumea tot de 
țărăniști ne-a perceput, 
chiar dacă am încercat 
schimbarea. Pe de altă 
parte, se apropie ale
gerile și nu mai putem 
sta la mâna justiției încă 
4-5 ani până se va lua o 
decizie. Am așteptat o 
sentință, nu neapărat fa
vorabilă. Această ter
giversare demonstrează 
că justiția nu este inde
pendentă, ci este aser
vită puterii”, a mai spus 
Danci.

Modifica
re legisla
tivă "
Deva (I.H.) - Până la 
mijlocul lunii 
octombrie, minis
terele care fac parte 

din Comitetul Na
țional pentru Situații 
de Urgență (CNSU) 
vor finaliza 
modificările legisla
tive necesare 
preluării de către 
prefect a rolului de 
coordonator al 
comitetelor județene 
pentru situații de 
urgență, a declarat 
ministrul Adminis
trației și Internelor, 
Vasile Blaga. Acesta 
a afirmat, după șe
dința CNSU, că până 
la mijlocul lunii oc
tombrie Ministerul A- 
griculturii, Pădurilor 
și Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Sănătății, 
Ministerul Adminis
trației și Internelor 
(MAI), Ministerul 
Transporturilor tre
buie să pună la 
punct modificările le
gislative care se im

pun pentru ca pre
fectul să fie coordo
natorul comitetului 
județean pentru situ
ații de urgență, în 
locul președintelui 
Consiliului Județean, 
cel care deține în 
prezent acest rol.

ate'în trasee, s-au aplicat 486 amenzi la le
gea circulației, din sare BȘ la regimul de 
viteză și s-au ridicat în vederea suspendării
17 permise de conducere, din eare-6 pen
tru consum de alcool.

"f ’'(Foii t. Mânu)

Circulație greoaie
Angelica Bogleș, Deva
Sunt conducătoare auto și vreau să spun 

că nu îmi permit să parchez aiurea nicio
dată. Din păcate, ceea ce se întâmplă în Deva 
este inacceptabil. Peste tot, în Dacia, în Goj- 
du, pe Strada Liliacului etc., se parchează 
în mod necorespunzător, uneori chiar pe tro
tuar, astfel încât pietonii sunt nevoiți să cir
cule pe șosea. Aș dori să-i întreb pe cei de 
la Primăria Deva dacă se poate face ceva 
pentru reglementarea acestei situații?

Răspunsul viceprimarului loan Inișconi
Primăria poate face un singur lucru: să 

construiască parcări. în acest sens există un 
studiu făcut de IPH cu ani în urmă și nu știu 
de ce nu se aplică. Marea responsabilitate es
te a Poliției Municipiului Deva, dar nici ei 
nu pot face mare lucru, atât din lipsă de per
sonal, cât și din lipsa unor spații speciale 
pentru parcarea autovehiculelor.

Satul condamnat la întuneric
■ în Ursici, curent elec
tric are doar o familie, 
de la un generator, iar în 
sat mai sunt 17 familii.

Mihaela Tămaș________________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Ursici - Mergând pe vechi
ul drum al dacilor, ajungem 
și în satul Ursici. Situat la o 
altitudine de aproximativ o 
mie de metri, satul Ursici, 
alături de Alunu, Cioclovina, 
Luncani, Prihodiște și Târsa, 
formează platforma Lunca- 
nilor, de pe teritoriul comu
nei Boșorod. în urmă cu 
cinci ani nu exista nici un 
drum care să ducă spre sat, 
singurele căi de acces erau 
potecile prin pădure, sau prin 
văi, iar energia electrică este, 
și acum, pentru oamenii locu
lui, un lux, pe care nu și-l 
poate permite decât o familie

din sat. Acest lucru este posi
bil cu ajutorul unui generator 
care funcționează cu benzină. 
Localnicii coboară în Boșorod 
doar de două-trei ori pe lună, 
pentru aprovizionare, și a- 
tunci doar cu caii, pentru că 
nici un alt mijloc de transport 
nu ajunge acolo. Până să 
ajungem în satul Ursici, însă, 
am traversat Platforma Lun- 
canilor, pentru a ne convinge 
de frumusețea acelor locuri. 
Am găsit și Poiana Omului, 
o platformă întinsă, în inima 
masivului muntos Șureanu, 
situată la peste o mie de 
metri altitudine, unde zeci de 
cai, ai localnicilor, zburdă 
liberi. O veche legendă spune 
că aici, după căderea cetății 
Sarmizegetusa Regia, Decebal 
și-a pus capăt zilelor, iar 
„Omul” este însuși regele dac.
Satul care moare

Majoritatea oamenilor din 
acest sat sunt vârstnici, tre-

1f

Mai sunt doar 17 familii în sat

Fără sport la bac din 2007
■ Sportul va rămâne ca 
probă pentru examenul 
de bacalaureat doar 
pentru liceele de profil.

CăuN Bicăzan

Deva - Chiar dacă proba 
sportivă a fost eliminată de la 
bac, asta nu înseamnă că 
orele de .educație fizică vor 
dispărea din programa școla
ră, dar importanța acestora 
va fi mult diminuată. „Ori
cum la sport elevii se prezen
tau nepregătiți și nu erau în 
stare să îndeplinească ba
remele. Partea proastă e că 
elevii nu erau interesați de 
educația fizică nici când figu

ra ca probă la bac, acum va 
fi și mai greu să fie motivați”, 
spune directorul Direcției de 
Sport Hunedoara, Marieta 
Ilcu. Decizia Ministerului 
Educației este privită cu 
răceală de cei pentru care 
sportul era o materie la care 
s-ar fi putut trece ușor cu 
notă bună.

„Eu chiar voiam să dau 
bac-ul la sport, e o disciplină 
ca toate celelalte. Mă pre
gătesc încă din clasa a IX-a, 
iar decizia MEC m-a deza
măgit. E la fel de adevărat că 
la proba asta se iau note mari 
și mulți nu sunt pregătiți”, 
crede Ariadna Dobrin. „De
cizia asta e o prostie. Acum 
la orele de educație fizică vor

Baciu Ion (Foto: M. Tămaș)

cuți de 60 de ani, iar cel mai 
tânăr locuitor al satului este 
Dorin, care s-a născut în 
urmă cu doi ani. Pe o culme 
de deal l-am întâlnit și pe 
baciu’ Ion, care ne-a povestit 
cum în timpul regimului 
comunist, majoritatea oame
nilor din satele din vale se 
mutau la munte, încercau să 
fugă de comuniști. Acum însă 
toți pleacă și cu toate că și el 
ar avea posibilitatea să se 
mute la fiul său, spune că „nu 
plec de aici pentru nimic în

lume. Aici m-am născut și 
aici vreau să mor. Copilu’ 
trece pe la mine de două, trei 
ori pe an. Singurii care trec 
pe aici mai des sunt jan
darmii montani, care ne mai 
aduc câte o pâine și ne în
treabă dacă suntem sănătoși”, 
spune baciu’ Ion. Bătrânul nu 
se plânge de lipsa energiei 
electrice. S-a obișnuit să 
lucreze la lumina lumânării, 
și nici nu mai speră ca vreo
dată să poată beneficia de 
acest lux.

Un colț de rai (Foto: M. Tămaș)

Ariadna Dobrin Dani Banu (Foto: T. Mânu)

merge doar cei care dau bac
ul din sport. Personal, proba 
sportivă mi se pare destul de 
grea”, spune Dani Banu. 
Importanța acestei discipline 
rămâne la fel de mare în

opinia Marietei Ilcu care 
spune că „educația fizică e la 
fel ca matematica și româna, 
în primul rând avem nevoie 
de un popor sănătos fizic și 
apoi mental”.

Cititorii vin în redacția CL
■ loan Isac ne-a vizitat 
și și-a exprimat punctul 
de vedere față de mai 
multe probleme.

Daniel Iancu______________ ■
danie.liancu@informniedia.ro

Deva - în ultimele săp
tămâni am inițiat un dialog 
direct cu cititorii ziarului 
„Cuvântul liber”, astfel încât 
oricine dorește poate să ne 
viziteze la redacție pentru a- 
și exprima punctul de vedere. 
Unul dintre aceștia a fost

loan Isac (Foto: T. Mânu)

loan Isac, un pensionar din 
municipiul Deva, b-dul Mihail 
Kogălniceanu.

„în primul rând, vreau să 
spun că simt nemulțumit de 
cum arată unele zone din 
Deva. De pildă, zona Palatu
lui Administrativ; dacă tot nu 
se face nimic acolo, cel puțin 
ar trebui să mute gardul și să 
lărgească spațiul de trecere 
de pe trotuar, pentru a nu ne 
mai ciocni unii de alții când 
trecem pe acolo. Apoi ar tre
bui să ducă și macaraua de 
acolo și să să dispară barăcile 
acelea, care creează o imagine 
neplăcută în chiar centrul 
orașului.
Totul se face haotic

O altă nemulțumire a mea 
este legată de faptul că s-a 
desființat fântâna arteziană 
din Piața Arras, cu toate că 
rolul unei asemenea fântâni 
nu este numai de înfru
musețare a localității, ci și de 
împrospătare a aerului. De 
altfel, mai sunt și alte aspecte 
care țin de aspectul orașului, 
ca de exemplu faptul că nu se 
ține cont de nici o simetrie

Cât timp mai stă trotuarul „sugrumat"?
sau bun gust atunci când se 
construiesc trepte la intrarea 
în magazinele de pe bule
varde. Totul se face haotic, nu 
se respectă nimic, fiecare con
struiește cum îl taie capul”,

(Foto: T. Mânu 

ne-a spus loan Isac. Așteptăn 
în continuare și vizita altoi 
cititori, în fiecare zi de marți 
între orele 10.00 și 11.00, pen 
tru a-și exprima nemulțumi 
rile.

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:danie.liancu@informniedia.ro
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• Bătaie. în Divizia Națională de Rugby, 
știința Petroșani a luat o bătaie de zile mari 
la Baia Mare. Ei au încasat nu mai puțin de 
129 de goluri, nereușid să înscrie nici unul. 
Studeții ocupă ultimul loc în clasament, fără 
nici un punct. (V.N.)

• Puncte. După victoria de la Cîmpia Turzii, 
fotbaliștii de la Minerul Lupeni au gânduri 
serioase. Ei și-au propus ca din următoarele 
trei meciuri din deplasare să câștige cel 
puțin patru puncte. Sunt totuși partide 
foarte dificile. (V.N.)

Deva (C.M.) - Programul etapei a Vl-a: Farul - Ceahlăul 

0-1 î Oțelul - Pandurii Tg. Jiu 2-0; CFR Cluj - Jiul Petroșani
1- ii FC Argeș - Steaua 0-1; Rapid - FC Vaslui 2-0; dumi
nică: Gloria Bistrița - U. Craiova 4-1; Unirea Urziceni - FC 
National 2-0; Poli lași - Poli Timișoara 0-0; Dinamo - UTA
2- 0.
Clasament___ __________ __
1. Dinamo 6 6 Q 0 13-2 18
2. Steaua 6 5 1 0 13-1 16
3. CFR Cluj 6 5 1 0 15-4 16
4. Boli lași 6 3 1 2 7-6 10
5. UTA 6 3 1 2 8-8 10
6. Rapid 6 2 3 1 5-3 9
7. ©țelul 6 3 0 3 10-9 9
8. Boli fim. 6 2 3 1 4-3 9
9. Ceahlăul 6 3 0 3 6-8 9
10. U. Urziceni 6 3 0 3 5-8 9
11. Gloria 6 2 1 3 6-4 7
12. Farul 6 2 1 3 7-8 7
13. Jiul 6 1 2 3 4-5 . 5
14. U. Craiova 6 1 2 3 5-13 5
15. Pandurii 6 1 1 4 4-9 4
16. FC Vaslui 6 1 1 4 5-13 4
17. FC Argeș 6 j____0 5 2-8 3
18. FC Național 6 1 £> 5 4-11 3
Etapa a Vll-a: vineri, 15.09:
UTA Arad - Gloria (ora 17.00, Telesport); U. Craiova - 
Poli lași (ora 20.00, Național TV); sâmbătă, 16.09: Pan
durii - Unirea Urzkeni (netelevizat); Jiul Petroșani - Oțelul 
(ora 17.00, leF «Sort); FC Argeș - Farul (ora 17.00, TVR 

sn Mt - cfr 2i»0(k tâs»a
■umln®T17 09: F( /aslui jFQHteo forat Wfou,.|iSțîo- 

nal TV); FC Național - Ceahlăul (ora 20.30, Telesport )■ 

Steaua - Rapid fora 20.30, TVR 1).

o

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a ll-a: United Galați - ACS 
Odorheiu Secuiesc 0-3; Metropolis București - Informati
ca Timișoara 7-7; FC CIP Deva - Quasar Deva 8-0; Poli Ti
mișoara - Energia Vulturu Focșarfl3^2; Municipal Constan
ța - Moldocor Piatra Neamț 10-5; Clujana Cluj Napoca - 
Athletic Club București 2-3. Partida Cosmos Pitești - Ener- 
goconstrucția Craiova s-a disputat ieri după închiderea 
ediției.

Clasamentul
1. FC CIP Deva 2 2 0 0 16-1 6
2. ACS Odorheiu 2 2 0 0 12-2 6
3. Athletic Buc. 2 2 0 0 8-2 6
4. Informatica Tm. 2 1 1 0 15-11 4
5. Poli Timișoara 2 1 1 0 4-3 4
6. Enerqo Craiova 1 1 0 0 7-5 3
7. FM Constanța 2 1 0 1 10-10 3
8. Quasar Deva 2 1 0 1 3-10 3
9. Metropolis Buc. 2 0 1 1 9-10 1
10. Moldocor 2 0 1 1 6-11 1
11. Clujana Cluj 2 0 0 2 7-10 0
12. Cosmos 1 0 0 1 2-9 0
13. United Galați 2 0 0 2 -11 0
14. Energia Vulturu 2 0 0 2 3-11 0
Programul etapei a lll-a, 17 septembrie:__________
Futsal Municipal Constanța - Poli Timișoara; Moldocor Pia
tra Neamț - Clujana Cluj; Athletic Club București - Cos
mos Pitești; Energoconstrucția Craiova - United Galați; 
ACS Odorheiu Secuiesc - Metropolis București; .Informa
tica Timișoara - FC CIP Deva; Quasăr Deva - Energia Vul
turu Focșani.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei I. din 10 septembrie a.c.: 
UniveaRatea Petroșani - Colegiul Matei Corvin 3-0; Inter 
Petrila - Aurul Brad 0-3; Constructorul Hunedoara - Minerul 
Aninaasa 0-2; Gloria Geoagiu - Victoria Călan 1-1; Me
talul Crlșcior - Agrocompany Băcia 0-3; Retezatul Hațeg 
» CFR Marmoslm Slmeria 0-1.

.Clasamentul
îi-3. AafoSfomBaW Băcia 1 1 0 0 3 0 3
’ Aurul Bred 1 I 0 0 3 0 3

Universitatea 1 1 0 0 3 0 3
4; Minerul Aninoasa 1 10 0 2 0 3
5. C“R I ■•moșim 1 1 0 0 1 0 3
6. MM) Călan 1 0 1 0 1 1 1
> sfori» Geoagiu 1 0 1 0 1 1 1
8. Ebnșttictbrul_____  1 0 0 1 0 2 0
9. Retezatul Hațeg 1 0 0 1 0 10
10. fiotegiul Matei Go rvin 1 0 0 1 u30
11. Inter Petrila 1 0 0 1 0 3 0
12. Metalul Crișclor 1 0 0 1 0 3 0

Programul «tapei următoare, 17 septembrie:

Visează la echipe din
■ Corvinul și Agrocom
pany vor să treacă turul 
V al Cupei pentru a juca 
cu formații de top.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - FC Corvinul 2005 
Hunedoara și Agrocompany 
Băcia, cele două echipe din 
județ care vor juca azi, de la 
ora 16.00, în etapa a V-a a 
Cupei României la fotbal, vor 
să să califice neapărat mai 
departe. Echipa antrenată de 
Romulus Gabor va întâlni, în 
deplasare, fosta divizionară B 
Minerul Motru care acum 
activează în Liga a IlI-a, și 
nici nu concepe alt rezultat 
decât victoria, pentru că are 
ca obiectiv un parcurs cât 
mai lung în Cupă. Agrocom
pany, recent promovată în 
Liga a IV-a care e până acum 
surpriza competiției, va pri
mi, acasă, replica fostei di
vizionare A, Apulum Alba Iu- 
lia care acum evoluează în 
Liga a Il-a și visează să se ca

Agrocompany Băcia este revelația Cupei României

lifice, pentru a întâlni o e- 
chipă de calibru.
Penalizări la Corvinul

“Vrem să câștigăm pentru 
că obiectivul nostru e să 
ajungem într-o fază cât mai 
superioară a acestei com
petiții și să întâlnim măcar 
o ehipă din Liga I. Cred că 
jucătorii vor fi super-motivați 
în acest meci și în cele care 
vor urma din campionat sau 
Cupă, pentru că după înfrân

gerea de sâmbătă toți compo- 
nenții lotului au fost averti
zați, iar unii chiar penalizați 
financiar. în plus, nici un fot
balist nu va mai primi nici 
un leu până când echipa nu 
va fi la zero în clasamentul 
adevărului”, preciza Dorin 
Nicșa, președintele FC Cor
vinul 2005.
Ambiții la Băcia

învingătoare în Olanda
■ Aflate în pregătiri 
pentru Mondiale, gim
nastele lui Forminte au 
învins Olanda.

Amsterdam (MF) - Eehî- 
pele de gimnastică ale 
României, care se pregătesc 
pentru Campionatele Mondi
ale de la Aarhus (Danemar
ca), au întrecut clar echipele 
Olandei, în meciurile sus
ținute la Enschede. Gimnas
tele din România au învins 
Olanda cu 231,200 la 220,625, 
primele trei locuri la indi
vidual compus fiind ocupate 
tot de elevele antrenorului 
Nicolae Forminte: Sandra

Izbașa, 59,400 p, Steliana Nis- 
tor, 58,300 p, Aluissa Lă- 
custeanu, 57,925 p. Pe 4 s-a sit
uat olandeza Berber van den 
Berg, 56,675 p, a cincea a fost 
Dana Druncea, 55,925 p, etc. 
Celebra revistă „Internation
al Gymnast” menționează că 
Izbașa și Nistor „au demon
strat o formă bună, eleganță, 
forță și capacitate de execuție 
a elementelor dificile”, în 
vreme ce Lăcusteanu a avut 
o comportare bună la bârnă 
și sol. La masculin, România 
a ocupat primul loc, cu
354.250 p, devansând Olanda,
341.250 p, și Portugalia, 
331,400 p. Primele trei poziții 
la individual compus au fost

“Echipa are ca obiectiv ca
lificarea în turul următor și

Sandra Izbașa

adjudecate de români, Răzvan 
Șelariu, cu 8,650 p, Flavius 
Koczi, 86,650 p, și Ovidiu Bui- 
doso, 86,450 p.

victorie, chiar dacă adversarul 
e unul cu două divizii mai sus 
ca noi. Argumentele noastre 
pot fi rezultatele bune de până 
acum din campionat și Cupă, 
ambiția și tinerețea jucăto
rilor, • precum și sprijinul su
porterilor”, afirma Aurel Mu- 
reșan, președintele clubului 
Agrocompany Băcia. Meciul 
de la Băcia va fi arbitrat de 
Gabriel Moceanu (C. Turzii), 
Monica Rigo (Cluj) și Tudorel 
Potora (Turda), iar arbitru de 
rezervă va fi Valentin Gavrilă 
(Brad). Observator din partea 
FRF va fi Ionel Bungău 
(Timișoara). în turul anterior 
FC Corvinul 2005 a eliminat 
pe Mureșul Deva (Liga a III- 
a) după 3-0 la penalty-uri, iar 
Agrocompany a trecut cu 2-0 
de CS Vulcan (Liga a IlI-a). în 
etapa a V-a a Cupei sunt pro
gramate 28 de meciuri, iar 
câștigătoarele vor mai juca un 
tur între ele, după care cele 14 
echipe care se califică mai 
departe vor avea șansa să 
joace cu una dintre cele 18 for
mații din Liga I.

Acuză arbitrajul
Petroșani (C. M.) - Ofi

cialii Jiului consideră că 
minerii meritau mai 
mult din partida cu CFR 
Cluj. Florin Marin, an
trenorul Jiului, a spus că 
altul ar fi fost rezultatul 
dacă arbitrul Simion nu 
ar fi favorizat CFR-ul. 
“Golul lui Anca s-a mar
cat după un fault în atac 
a lui Jula, nesancționat. 
Simion ne-a dezavantajat 
și când nu l-a eliminat pe 
Jula care l-a lovit fără 
minge pe Vrăjitoarea”, a 
spus Marin.

Dîferență de clasă
Deva (C.M.) - Disputat într- 

un spirit de fair-play deosebit, 
derby-ul devean din etapa a 
Ii-a a Ligii I de futsal dintre 
FC CIP și Quasar s-a încins 
puțin la capitolul declarațiilor 
din final. Scorul de 8-0 pentru 
campioană a fost considerat 
exagerat de oficialii nou-pro- 
movatei și mult prea mic de 
către reprezentanții dețină
toarei titlului. „Pentru a fi cu 
adevărat fidel realității scorul 
trebuia să fie mai mare, cam 
14-15 la unu. Cine a văzut 
meciul a putut observa dife
rența enormă dintre o echipă 
profesionistă care are ca 
obiectiv performanța și o for
mație de amatori care face 
acest sport din plăcere, după 
orele de program. Mai bine 
cei de la puternica firmă 
Quasar ar fi venit și ei ca 
sponsori la echipa noastră”, 
comenta după joc George 
Mara, președintele executiv al 
FC CIP. „Campioana e o e- 
chipă puternică, dar diferența 
de scor e prea mare. Ei au 
speculat toate erorile noastre, 
iar noi am ratat cele câteva o- 
cazii pe care le-am avut”, spu
nea după joc Marius Sîrbu, 
antrenorul de la Quasar.
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• Victorie. Real Madrid, adversara echipei 
Steaua în grupele Ligii Campionilor, s-a im
pus cu 4-1 pe terenul nou-promovatei Le- 
vante, duminică seara, în cadrul etapei a 2-a 
a campionatului de fotbal al Spaniei. Eroul 
meciului a fost olandezul Ruud Van Nis- 
telrooy, achiziționat de Real în această vară, 
care a reușit o triplă pentru madrileni. (MF)

• Tenis. Mihaela Buzărnescu și Raluca Olaru 
au câștigat proba de dublu a junioarelor din 
cadrul turneului de tenis US Open, de la 
Flushing Meadows. în finală, Buzărnescu și 
Olaru, au câștigat în două seturi, cu 7-5, 6-2 
în fața principalelor favorite, Sharon Finch
man (Canadaj/Anastasia Pavliucenkova 
(Rusia). (MF)

Steaua este favorită la Kiev

Miroslav 
Klose, gol
gheterul CM 
2006, este in
cert pentru 
meciul echi
pei sale Wer
der Bremen 
din Grupa A 
cu Chelsea, 
programat 
marți la Lon
dra in Liga 
Campionilor.

(Foto: EPA)

Rgon (MR - Aribtali partidelor oara ■ ww disputa, mier- 
Kotl, de ta ora 21.43, în prima Rtapi a grapelor Ligii Cam

pionilor:
Grup» E________________________________________
Otympique kyon (Franța) - Real Madrid (Spania) 
Arbitru: Wolfgang Stark (Germania)
Grupa F___________________ ___________ , ____
Manchester United Anglia) - Celtic Glasgow (Scoția) 
Arbitru- Unxn MkAel CSJovaca)
FC <_opennaga (Danemarca) - Benfica Lisabona (Portu
galia)
Arbitri*- lori Bask-irov (Rusia)

«. p« 6_____________________ _____
FC Porto (Portugalia) - țSKA Moscova (Rusia) 

Arbitru: Tom Henning Ovrebo (Norvegia) 
Hamburg SV (Germania) - Arsenal Londra (Anglia) 
Arbitru: Peter Erojtlleldl (Suedia) 

tairapa H ________ _______ __________
Anderlecht Bruxelles (Belgia) - CM Elita (Stanța) 
filtru: Stuart Dougai (Secția)
MB Milan Ștalla) - HHI Mana (Grecia)
Arbitrai Michael Riley (Anglia).

■ într-un sondaj reali
zat de UEFA, 72,28 la 
sută dintre participanți 
mizează pe români.

București (MF) ■ Partida 
Dinamo Kiev - Steaua Bucu
rești, care va avea loc mier
curi, de la ora 21.45, pe sta
dionul Olimpic, în grupa E a 
Ligii Campionilor, va fî con
dusă de o brigadă de arbitri 
din Belgia, avându-1 lâ centru 
pe Paul Allaerts. El va fi aju
tat la cele două linii de asis
tenții Peter Hermans și Eric 
Thiry, în timp ce arbitru de 
rezervă a fost desemnat Jean- 
Baptist Bultynck.

Paul Allaerts, în vârstă de 
42 de ani, este manager IT și 
arbitru internațional din anul 
2000. Allaerts a arbitrat, 
începând din 2002, meciuri 
din grupele Ligii Campi
onilor, fără a conduce partide 

Miloșovici
■ Fosta gimnastă a de
clarat că fetița ei a fost 
cel mai mic copil operat 
la clinica din Beijing.

București (MF) - Fosta mul
tiplă campioană la gimnas
tică, Lavinia Miloșovici, a 
declarat, luni, că operația la 
care a fost supusă fiica ei la 
clinica din Beijing a fost un 
succes și că a aflat abia aco
lo că Denisa Florentina va fi 
cel mai mic copil supus unei 
intervenției chirurgicale de 
acel tip. „Abia când am ajuns 
la clinica din Beijing mi s-a 
spus că Denisa Florentina va 
fi cel mai mic copil supus 
unei astfel de operații dificile. 
Mi s-a făcut foarte frică, dar 
știam că era singura șansă. 
Medicii mi-au explicat ce

din fazele finale. El a fost 
declarat arbitrul anului în 
Belgia în ultimele două se
zoane.

Singura partidă disputată 
de o echipă românească avân
du-1 pe Allaerts la centru a 
fost meciul amical dintre re
prezentativele de tineret ale 
Belgiei și României, la 21 
aprilie 1998, scor 3-2. 
Site-ul UEFA a titrat: „Mer
gând spre est”, comentând 
faptul că „această ediție a Li
gii Campionilor are o mai 
mare influență estică decât de 
obicei, în grupe fiind prezente 
șase echipe care au fost din
colo de Corina de Fier”.

„Două dintre ele, Dinamo 
Kiev și Steaua se vor ciocni 
miercuri. Olympique Lyon și 
Real Madrid vor fi adversari 
grei pentru amândouă”, a 
scris „uefa.com”. într-un son
daj realizat pe site-ul forului 
european, campioana Româ-

Dică este golgheter-ul Campionatului (Foto: epa) 3*

niei este văzută favorită în 
disputa cu Dinamo Kiev de 
72,28 la sută dintre partici-

panții la vot, în timp ce 27,72 
la sută mizează pe formația 
ucraineană.

are mari speranțe
riscuri mari sunt, începând 
de la stopul respirator pe 
masa de operație și până la 
hemoragie sau cheaguri de 
sânge la creier. Le-am spus 
simplu: Ce vreți să fac acum? 
Să plec acasă cu copilul în 
brațe? Nu pot face asta, 
operația e singura mea 
șansă", a povestit Lavinia Mi
loșovici. Fiica ei, Denisa Flo
rentina, s-a născut în luna 
martie 2004, la doar șapte 
luni, prin cezariană, cântă
rind doar 1,1 kilograme. La 
naștere, copilul a primit doar 
nota 1 pe scala Apgar, iar de 
atunci viața Laviniei a 
devenit un coșmar. De când a 
revenit acasă, la finalul lunii 
august, Lavinia se află la Ti
mișoara. „Suntem împreună 
toată familia. Tot Denisa este 
pe primul plan, respectăm

Lavinia Miloșovici

toate indicațiile date de 
medici și programele de kine- 
toterapie, dar acum suntem 
mult mai liniștiți. Avem spe
ranțe că totul va fi bine pe 
viitor”, a încheiat Lavinia 
Miloșovici.

Respingere
Madrid (MF) - Selec

ționerul echipei de fotbal 
al Spaniei, Luis Arago- 
nes și-a prezentat luni 
demisia. Aceasta a fost 
însă respinsă de fede
rația de la Madrid 
(RFEF). Federația a ținut 
să precizeze că are 
încredere în selecționer 
și nu este de acord cu 
plecarea acestuia. Acesta 
a solicitat, însă, un ter
men de 48 de ore pentru 
a lua o decizie definitivă. 
Poziția antrenorului a 
fost contestată după r 
înfrângerea suferită 
miercuri, în deplasare, 
cu Irlanda de Nord (2-3), 
în cadrul preliminariilor 
Campionatului European 
de fotbal ediția 2008.

Cel mai tânăr
Santiago (MF) - Un jucător de 14 ani a de

butat, duminică, în campionatul din Chile-, 
acesta fiind cel mai tânăr fotbalist profe
sionist din istoria acestei țări. Atacantul 
Nicolas Millan, în vârstă de 14 ani, nouă 
luni și 3 săptămâni, a debutat la Colo Colo 
în meciul cu Santiago Wanderers, doborând 
astfel recordul stabilit, în 1952, tot de un 
jucător al acestei echipe, Frank Lobos, care 
a debutat ca profesionist la vârsta de 15 ani 
și cinci luni.

Deces
Bogota (MF) - Doi aler

gători amatori, care au 
participat duminică la 
sem-i-maratonul de la 
Medellin (Columbia), au 
încetat din viață în urma 
unor infarcturi suferite 
în timpul cursei. Este 
vorba de Carlos Henao, 
53 de ani, și Hernando 
Catano, 66 de ani, ei au 
fost transportați imediat 
la spital, dar,medicii nu 
au mai reușit să-i sal
veze. Cursa, care a re
unit 18.000 de partici
panți, a fost câștigată de 
reprezentanții Kenyei, 
Ernest Meii Kimeli, la 
masculin, și compatrioa
ta sa Genoveva Kigen, la 
feminin.

A câștigat CE de polo
Belgrad (MF) - Naționala de polo a Serbi

ei a câștigat, duminică seara, medaliile de 
aur la Campionatul European de la Belgrad, 
după ce a învins, în finala competiției, re
prezentativa Ungariei, cu scorul de 9-8 (2-4, 
4-1, 2-3,1-0). Serbia, campioana mondială en- 
titre, a debutat ezitant, adversara sa, Unga
ria, care a câștigat aurul olimpic la Atena, 
conducând după prima repriză, cu scorul de 
4-2. Sârbii și-au luat revanșa în repriza se
cundă, pe care au câștigat-o cu 4-1 și, chiar 
dacă Ungaria a mai forțat încă o dată după 
pauza mare, (3-2 în repriza a treia), gazdele 
și-au adjudecat ultima rundă, cu 1-0, și im
plicit finala. în finala mică, naționala Ro
mâniei a ratat șansa de a urca pe podium, 
fiind învinsă de formația Spaniei, tot dumi
nică seara, cu scorul de 10-4. Clasamentul 
final al CE de la Belgrad este următorul: 1. 
Serbia, 2. Ungaria, 3. Spania, 4. România, 5. 
Italia, 6. Grecia, 7. Croația, 8. Germania, 9. 
Rusia, 10. Olanda, 11. Slovacia, 12. Slovenia.

Federer a
■ Federer este al doilea 
jucător din era Open 
care a ajuns în patru 
finale de Grand Slam.

New York (MF) - Tenis- 
manul elvețian Roger Fede
rer, principalul favorit al 
competiției, a câștigat US 
Open, după ce l-a învins, 
duminică, în finală, cu scorul 
de 6-2, 4-6, 7-5, 6-1, pe ameri
canul Andy Roddick, cap de 
serie numărul 9, informează 
AFP. Federer, în vârstă de 25 
de ani, a câștigat pentru a 
treia oară consecutiv la US 
Open, după victoriile la 
americanul Andre Agassi 
(2005) și la australianul Lley- 
țon Hewitt (2004). Elvețianul 
se află la al 41-lea titlu din

Andrei Pavel, locul 76
București (MF) ■ Tenisma- 

nul Andrei Pavel ocupă locul 
76, la fel ca și înainte de US 
Open, cu 67 de puncte, în cla
samentul îndesit ATP 2006 Ra
ce, dat publicității luni. Răz- 
van Sabău a coborât cinci po
ziții și se află pe locul 134, cu 
20 de puncte, iar Victor Hănes- 
cu a coborât șapte poziții și o- 
cupă locul 204, cu șase punc
te. în clasamentul îndesit ATP 
Entry, Andrei Pavel a coborât 
patru poziții și se află pe locul 
79, cu 514 puncte, iar Victor 
Hănescu și Răzvan Sabău a 
urcat două poziții ocupând lo
cul 163, cu 255 de puncte. în 
primele 200 de poziții ale cla
samentului a ajuns și Victor

Crivoi, care, după o urcare de 
24 de locuri, ocupă poziția 196, 
cu 205 puncte. în clasamentul 
Stanford ATP Doubles, Andrei 
Pavel se află pe poziția 33, cu 
1313 puncte, după o coborâre 
de două locuri. După Pavel, 
cel mai bine clasat tenisman 
român la dublu este Gabriel 
Moraru (locul 156, 348 puncte).

Andrei Pavel

r

i

<»-*

câștigat US Open

Roger Federer
carieră, dintre care opt au 
fost câștigate în acest an. Trei

în 2004, de Grand Slam (Aus
tralian Open, Wimbledon și , 
US Open).
în patru finale

Roger Federer este al doilea • 
jucător din era Open care 
într-un an a ajuns în toate 
cele patru finale ale turneelor 
de Grand Slam.

Primul tenisman care a 
reușit această performanță a 
fost australianul Rod Laver în 
1969.

Proba de dublu feminin a 
fost câștigată de perechea 
Nathalie Dechy/ Vera Zvona
reva (Franța/ Rusia), care a 
învins, în finală, cu scorul de 
7-6 (7/5), 7-5, cuplul Dinara 
Safina/ Katarina Srebotnik 
(Rusia/ Slovenia), cap de
serie numărul 8.din cele opt sunt, la fel ca și

Brazilia a întrecut duminică Rusia în finala Grand 
Prix-ului feminin de volei de la Regia Calabria, Italia.

(Foto: EPA)

____________________________________________________________________________________________________________
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Vând ap. 2 camere (03) Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, b-dul. luliu Maniu, bl. B, ap. 64, 
4/10,1300 mit negociabil, tel. 0788/610191. (T)
• Den. Norniațl la telefon 0721/513871. CD
• ■LI, faianță+parchet laminat în bucătărie, 
pardoseală în camere, balcon închis, strada 
Cioclovina (zona Astoria), preț 750 mii. lei. 
Telefon 0722/699920. (T)
• to Urata Mare, fără intermediar, preț nego
ciabil, tel. 0254-231750. (T)
• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări, 
apă gaz, preț 1.250.000.000 lei, tel. 0254/223336 
CD.
• lanmt, decomandate, contorizări, gaz 2 
fc-cuă. repartitoare, termopane, balcon închis, B- 
duf] Ta, Deva, 85.000 ron, negociabil, nu sunt 
agdWTnobiliar,tel. 0727/730722,0729/046683. CD
• zona UceuU Auto, Deva, mobilat, contorizări, 
preț negociabil, tel. 0743/204069,0720/045687. (T)
• zona Horite, confort 1, contorizări apă gaz, 
preț 1,250 mid. lei, tel. 223336 CD
• dec, etal 2, zona G. Enescu, parchet balcon, 
ST 56 mp, contorizări. Preț 120000 RON neg. Tel. 
0726/710903. (Al)
• irgent, decomandate, parchet GR+F, balcon 
închis cu termopan, et 3, zona Bălcescu, preț 980 
mil. neg. Tel. 0742/019418. (Al)
• doc, contorizări, balcon închis, multiple 
îmbunătățiri, zona Gojdu, preț 86000 RON, neg. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• ckodt, CT, parchet balcon închis, et 3/4, zona 
Bălcescu, preț 97000 RON, tel. 0740/210780, 
0726/316796. (Al)
• urgent zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61300 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• agent zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Mu Manta, semidec., et 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• talu Manta, semidecomandate, etaj 1, 
parchet balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, «tel 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crițidut etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)

Gojdu, etaj 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
.ârchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 

0724/305661. (A2)
• Deva, M, Emlnescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona 1 Decembrie, cu vedere la stradă fără 
modificări sau amenajări, etaj 2, balcon de 9 
metri, parchet contorizări, ocupabil repede, 
urgent preț negociabil, tel. 0745-302200,0788- 
165703. (A4)
• 70 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, centrală 
termică termopan, parchet gresie faianță 
multiple avantaje, preț 145.000 ron, negociabil, 
t* "^745-302200,0788-165703. (A4)
• >Vha Deda, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788- 
165702,232808. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă balcon, 
parchet contorizări, vedere în 2 părți, preț 85.000 
ron, negociabil, urgent tel. 0723-251498,0788- 
165701 (A4)
■ zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet gresie, faianță bucătărie modificată 
interfon, zonă liniștita, ocupabil imediat preț 
negociabil, tel. 0745-302200,0723-251498. (A4)
• str. Decebal, zona pieței, modificat cu balcon 
mare, centrală termică, termopan, parchet 
gresie, faianță stare foare bună preț 125.000
xi, negociabil, urgent tel. 0723-251498,0745- 
02200. (A4)

• etaj 1, zona Ulpita, intrări separate, balcon 
închis, mici modificări, centrală termică 
parchet gresie, faianță aerisire la baie, ocupabil 
azi, preț 125.000 ron, negociabil, tel. 0788-165701 
0723-251498. (A4)
• cu Intrări separate, str. Zamfirescu, parchet 
balcon închis, termopan, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 115.000 ron, negociabil, tel. 
0723-251498,0745-302200. (A4)
• cu htriri separate, zona Bălcescu, etaj 1, 
parchet balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, ocupabil pe loc, preț 84.000 ron, 
negociabil, tel. 0723-251498,0745-302200. (A4)
• decomandate, zum Decebal-piață etaj inter
mediar, superamenajat termopan, centrală 
termică, se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160.000 ron, negociabil, tel. 0723-251498,0745- 
302200. (A4)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gtesie, faianță parchet st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modMcat modem, gresie, faianță 
parchet balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• ctadL atei 1, contorizări, parchet reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec, vedere în 2 părți, bine întreținut 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• eta| Murmadar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Straiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)
• tfocomanrtate, bala, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat Ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866.

• liQhi. superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupSil imediat et 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• dac Woe de cărămidă contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON 
neg. Tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• bl efreutt, camere cu parchet balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu, preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• dac, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg., tel. 
231800; 0723/619177. (A9)

• decomandate, uHracenlral de lux, modificat 
instalații noi, toate utilitățile, preț 55.000 euro, 
negociabil, tel. 0254/232393. (T)

• proprietar, Deva, zona Zamflresai, 
parter, decomandate, balcon închis, bed, 
contorizări, preț 13500 ron, reiațn la telefon 
0741/985970 sau 0744/333516. (nr. 
7/0449^006)

• dec, uHracenlral, 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 modeme, 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 Uceul 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, 
gresie, faianță ocupabil repede, zona Astoria, 
preț 95.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200,0788- 
165702. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 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 KogăNceanu, 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)
• 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 141000 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, camera cu parchet contorizări, 2 bă, 
balcon, etaj 1, bd. Decebal, preț 160.000 RON neg, 
tel. 231800,0740/317313, fA9'

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, 

A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, Gojdu, etl, 100 mp, renovat occidentă, 
CT, termopane, ușă metalică totul nou. Tel. 
215212. (Al)
• dec, et 1, zona Carpați, st 100 mp, contorizări 
complete, 2 bă, preț 52000 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)

I

Cumpăr ap.2 camere (04)

• ugmt, Den, plata imediat tel. 215212. (Al)
• wgent, zona Gojdu, piață, Mărăști, Dacia, 
decomandate sau semidecomandate, se oferă

pieței, tel. 0745-302200, 0723-251498, 
(A4) I
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Deva. Piața Victoriei nf. 1, lel/fax 234 497,

• ki zona Banca Transilvania, dec, et2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg, tel. 206.003,230324. (A7)
bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 euro, 
neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• In Dorobanți, parter înalt dec, bucătărie 
modificată 2 bă, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg, tel. 206.003,0749/268.830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• urgent zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303, 0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• dec, zona Hotel Deva, etaj 2,2 băi, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modern, 
not at, pref nea., 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)

• casă tip vilă In comun- Mupn- nn 
asfalt și pământ aferent Relati la *riefor*J 
0269/561771. (i»S/04M2006)

• sau schimb casă în Deva, curte, grădină cu 
apartament în Deva, 3-4 camere, plus diferență 
exclus intermediari, tel. 219588. (T)
• nouă Deva-Pietroasa P+E+M, SC 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică teren 400 mp, tel. 0722/564004. 
(Al)
• cento al, Devțt 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 suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
gradină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreai, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• în 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, grădina, 
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. (A8)
• 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. 0745/786578 (A8)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, Pf-l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona licee, 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)

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

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

Vrei să apari în ziarul numărul 1 al județului 
Hunedoara?
Vrei să fii admirată și să câștigi și bani?
Cuvântul Liber îți oferă această șansă.

Cerințe:
• aspect fizic plăcut

• seriozitate
• abilități de comunicare

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

i

Ai visul ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi. din termopan9 
Nu ți permtți această schimbare?
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• urgent In Deva, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
amenajate cu gresie, faianță, curte, ST 850 mp, 
zonă centrală, Deva, preț 180.000 euro neg, tel. 
2318T. U740/317313. (A9)

• casă bătrânească, la 20 de km de Deva, 
loc bun pentru casă de vacanță cu teren 
3 ari, FS 22 m, gard, poartă, curent elec
tric, apă, preț 20.000 euro, negociabil, tel. 
0721/055313. (T)

Vând case la țară (17)

• casă bătrănească, Băița, 2 camere, hol, 
cămară, fântână, curent electric, grădină, exce
lentă ca și casă de vacanță, preț 4.000 euro, tel. 
0720/670305,0720/462263. (T)

• In satul St «a, comuna Dobra, cu 
ap nan . curte și gtăina. oriontiaii ia 

teL 0254/283312. (nr. 9/lL0B3)06)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs 
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
Informații: O724-22-O3-65.
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a ■ -w- • wÎMPREUNA IN AFACERI
a la 14 km de Deva, nouă P+2 etaje + garaj + 800 
mp, teren, nefinisată 65.000 euro, tel. 
0722/564004. CD

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

X

SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORS
• UMFLĂRII PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
*» 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX

DEVA, str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2 

HUNEDOARA, B-dul Dacia, bl. E 3, parter

a 2camere,cugrădină800mp,șiteren2700mp, 
în Sarmizegetusa. telefon 0722/461536. (T)

Vând garsoniere (19)

SC. DEPOALM SRL, Deva
Situat pe DN 7 la intrarea dinspre Arad
Vinde materiale de construcții

Ofertă specială
Parchet laminat începând de la 18,99 ron / mp 

y TVA inclus

Relații la tel. 0254 / 219.127 sau 0749 / 079.121

[vacantasc:___

Vă oferă cazare, masă și 

transport pe o perioada de 

12 zile la numai 510 ron / 

persoană, doar în perioada 

01.09-30.11.2006

inf latei / fax. «254/249.1llg 
telefon. 0254/24». 175 g

SC 31 Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aicea Plopilor bl. Gl,ap 6 
tel/făx.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPETĂR1E
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

tram consulting

Peci»,tOL*p,

‘Framing 
B valoare 
Asist sita
Management

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

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

a urgent, dec, confort 1, balcon, parchet GR+F, 
zona Bălcescu, preț 820 mii., neg. Tel. 
0742/019418(Al)
a dublă superamenajată bucătărie mobilată 
parter, Dacia. Preț 62000 RON. Tel. 0740/210780. 
(Al)
a semidec. contorizări, repartitoare căldură 
parchet laminat balcon, zona Kogălniceanu. 
Preț 72000 RON neg. Tel. 0740/210780, 
0726/316796. (Al)
a 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) 
a 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) 
a zona Gojd», contorizări, parchet faianță 
suprafață 26 mp, ocupabilă pe loc, preț 70.000 
ron, negociabil, tel. 0788-165703,232809. (A4) 
a doc, zona M. Eminescu, et. 3, ocupabilă 
imediat preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
a zona Progresii, bloc cărămidă parchet 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358 (A6)
o zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
a zona Piață, et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (A6)
a In zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
a tn zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet, 
faianță, repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230324. 
(A7)
a pe Zamflrescu, dec., balcon închis, parchet 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
a confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
a confort L decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
a 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)
a cameră, bale, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
a semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
a eta| L repartitoare, balcon, parchet zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
a etaj 2, parchet laminat contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
a etaj L dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel 323400,0721/436384,0742/005228  (A5) 
a garsonieră dec, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă preț 95.000 
RON nea., tel. 231800; 0740/11731^ (A9)

ADMITERE 2006
2006-

FACELTATEA DE INGillEKIE DIN HUNEDOARA
componentă a Unhrersilății Politalinica ctn Timișoara, insȘtufie de stat, acr iditarlă, c iu i»

CONCURS DE ADMITERE pentru anul universitar 2006/2007 la următoarele domenii/spacialtzări:
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (4 ani, cursuri de zi)

INGINERIA MATERIALELOR 0NOMBHA 
«CA); ȘTONTE INGINEREȘTI APUCATE (MOR-

- sesiunea si

Domeniul -ipootasareai: INGINERIE MECANICĂ (AUTOVEHICULE
ELABORAM MATERIALELOR METAUCQ; INGINERIE ELECTRICA [B
MATCA «ffiUSlRlAUM; INGINERIE Și MANAGEMENT (INGINER

■ înscrierea candidafilor la Concursul do admitere BFMAZiĂ DEBOSAAEse va organiza în perioada ll.OT.20GS ■ 
lA.OOTnOA

ST M JNIVERSITARE DE MASTERAT (MASTER i :

Sisteme avansate de conversie a energiei electric*
- Înscrierea candidafilor la Concursul de admitere
• Examinarea candidafilor se va face în perioada 20.09.2006-21.09.2006.

C. CONTINUARE STUDII
Domeniul (specializarea): INGINERIE ELECTRIC? ({ 

INGINERI* MATERIALELOR fiNGINERIA PROCESĂRII 
foOMENHJL MECANIC Șl INGINERIE ECONOMIC* IN INDUȘI RM. 
MATKA INDUSTRIALA)

D. CURSURI POST UNIVERSITARE SI DE SPECIALIZARE arin Departamentul de Edvcatie Permanentă:
CALCULATOARE ■ INFORMATICĂ(4 SEMESTRE MANAGEMENT, MARKETING^ RESURSE UMANE p SEMESDHfcMiatO- 

CONTROUERE 
CONSTRUCTS
CONTROLERE $ AUTOMATE PROGRAMABILE (2 SEMESTRE); 
constructs si întreținere * drumurilor (2 SEMESnaT 
SEMESTRE); CISCO - CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATE JĂ 
ECDL ECDI.CAj^E<IX.AyANSAT (Eux ‘IR DM

Info mafii suplimentara. calendarul complet al admiterii etc.: la secretariatul facuhăffl, tel 0254/207502,0254/207506, 
și pe pagina web hllp://www.itli.UDt.ro.

(62958)

I

e intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
e kitravfian, 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)
e DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (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)
a Intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
a lângă cadastre, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
a zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
a DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
a zona lcee,30 parcele cu st 600 mp, facilitățiîn 
zonă preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
a intravilan In Deva, zonaZăvoi,S800mp,FS18 
m, utilități în zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
a S 500-1000 rrip, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

a krtravlan, la șosea, 5 hectare, Deva sau împre
jurimi, plata imediat tel. 215.212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

iTORIRED

electrocenU r
ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIA HUNEDOARA

VÂNZĂTOR ■ cod VZT - H

Cerințe:
- studii medii
- bune abilități de comunicare și 
negociere
- orientare spre client
- rezistență la stres și presiuni
- disponibilitate la program prelungit
- bune abilități de memorare
- stare de sănătate optimă

Vă rugăm trimiteți CV-ul și scrisoarea de 
intenție, menționând codul poziției, la adresa 
de e-mail: zass.hunedoara@zassproteus.ro, 
sau la nr. de fax: 0254.719.403
Doar candidații selectați vor fi contactați!

(62389)

SX- RWIWIER. LEG1S SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

©
•înființează societăți comerciale in numai zece zile 

asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifkâ prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice. 
(59807)

Vând terenuri (21)

a 2 terenuri, de 6 000 și 24700 mp, localitatea 
Totești-Hațeg lângă Canton, acte în regulă titlu 
și CF, negociabil, tel. 212272,0723/732560. CD 
a fotrauflait ST 3800 mp, FS17 m, în Băcia, toate 
utilitățile, preț 3500 euro, și teren ST 1000 mp, FS 
34 m, în Deva, prelungirea Vulcan, tel. 
0722/161644. CD

a Deva, P+l, 150 mp+teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă gaz, preț 82000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
a amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
a tochâiez restaixant de lux, zonă retrasă vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
a vând spațiu comercial transformat din apart 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamflrescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230324. (A7)
a vândtn 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)

Vând alte imobile (27)

e culhii de porumb pentni 
la tel 0745/468766 sau 
seara. (nr.5/0L092006)

coajam, ANGAJEAZĂ 

C NT ÎTATE PRIMARA 
CERINȚE:
-cunoștința minima de 

contabilitate;
- cunoștințe IT;
-virata maxim* 40 ani.
AVANTAJE:

Iu moUvant.

Construcții civila șl Industriala 
Distribuția materiala construcții 

Comerț electrocar nice

CONTABIL- SEF
CERINȚE:
-experiența tn domeniu min.9 ani; 
■cunoștințe It)
-virata maxim* 45 ani.
AVANTAJE:

■ealariu motivant; 
-condiții de lucru Intr-o 

echipă dinamic*

Rel. la Tel.: 0723/400 636 mu 0254/772 221 (59656)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURII^ huutimbdia

■ CONTABILITATE INFORMATIZATĂ

■AUTOCAD 2D ți ID

■ ADMINISTRATOR RIȚILI

TEL: 0254.205.210
MOB: 0723.130.463
E-mall: offleemim.ro

Site: www.ilm.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșia) 

(56970)

a toc de casă în Leșnic, pe DN7, gaz la poartă 
pomi fructiferi, vița de vie informații la tel. 
0729/128429.CD
a Intravilan, Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 
740 mp/parcelă FS 22 m, facilități, preț 20000 
euro parcela, tel. 0722/564004. (Al)
a zona Rest Pacific, ST 7000 mp, FS 15 m, preț 15 
euro/mp, tel. 0740/210780, (Al)
a 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)
a 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)
a Intravilan la DN7, Intre Deva șl Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp flecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
a 3 parcei* de 800 mp, 20x40 metri, Intravilan, 
utilități tn zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
a Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități tn zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

a uscătorie, 20 mp, parter, B-dul Bălcescu Nou, 
(Dorobanți), bl. 15A, sc. A vedere spre bulevard, 
preț 38000 ron, negociabil, tel. 0740/067272, 
225140.CD
având cabinet stomatologic „Dentior 5” 
complet fotoliu electrohidraulic, compresor, 
fotoliu dentar „Siemens”, sterilizator ultravio
lete, instrumentar, cu sau fără spațiul aferent, 
r.^... tel. 0747/537986,241260. CD

Imobile chirii (29)

a ofor spre închiriere garsonieră mobilată în 
Cluj Napoca, Mărăști, (în apropiere de Expo 
Transilvania), preț 100 euro/lună+cheltuieli, tel. 
0745/337339. (T)
a primesc elevă (eleve) în gazdă condiții foarte 
bune, zonă centrală B-dul Mihail Kogălniceanu, 
bl. F5, sc. 2, ap. 22, Deva, tel. 215861. (T)
a primesc hi gazdă 2 eleve de la țară, condiții 
foarte bune, acces la bucătărie, baie, cablu TV, 
centrală. termică apartament aproape de 
Liceele Tralan, Energetic șl G. Molsll, tel. 229897. 
CD
a primesc o elevă de liceu în gazdă telefon 
212865, lângă Liceul Pedagogic Deva, tel, 212865. 
CD
a prime elevă în gazdă Deva, B-dul 
Kogălniceanu, bl. F5, telefon 0254/215861. CD
a zona telecablnă P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară Interioară centrală termică garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băl, curte, 
grădină ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. (T)
a Deva, vad foarte bun, 36 mp, occidental, 300 
euro/mp. Tel. 215212. (Al)

• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună. Tel. 215212. (Al)
• 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)
• garsonieră zona D. Zamflrescu, 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, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, 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 si 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ALStreUid, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• dec, mobilat și utilat Integral, CT, zonă 
centrală, Deva, 200 euro/luna, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

imobile schimb (30)

• schimb casă 2 camere, curta, grădină 16 
ari, FS 20 m, pe str. Horii, cu casă mal maro, 
zonă centrală, olar diferență Informați la 
telefonul 0726/586386X2/1LOL2006)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, A.F. 1987, în stare de 
funcționare ,bună pentru uz sau dezmembrare, 
fără acte la zl, preț 1100 ron, tel. 0721/741101. (T)

Auto strâine (37)

• vând Rai Rltmo Super 85, motor Seat 1500 
C.M., 4 uși, A.F. 1983, numere noi, preț 5 mii. lei, 
tel. 0723/360754. (T)
• vând Ford Focus 13 TDCI, an fabricație 2002-Vl 
toate opțiunile full, vopsea originală negru- 
metalizat, km reali, cu carte service, sau schimb 
cu gama Daewoo, Solenza, super Nova + 
diferență tel. 0744/125690. (T)
• vând Opel Astra Caravan, 1,7TDI, an fabricație 
2001, opțiuni full, vopsea originală metalizată 
km reali, 148000, carte service, sau schimb cu 
Cielo, Matiz, Supertlova, Solenza+diferență tel. 
0723/270348 CD
• vând Peugeot 305 GLD, A.F. 1986, stare bună + 
bonus o caroserie, pentru piese de schimb, preț 
negociabil, telefon 0722/772145. CD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U650, plug nemțesc, stare foarte 
bună tel. 0722/642648 0254/232380. CD

• vând tractor U 660 șl alte utlaie agricole, 
stare foarte bună preț negociata*. RetaH la 
toL 0745/468766 sau MC02t2l)21«71L seara. 
(nr.5/0L0ă2006)

Moto-velo (41)

• vând bldcteto nemțești Schneider (100-200 
ron), MTB nou, garanție, 21 viteze, echipată 
Shimano, (450 ron), tel. 0726/561710. CD

Piese, accesorii (42)

• vând efoctromotor pornire, alternator, baterie 
filtre dublă rulment presiune, ambalaj, toate noi, 
pentru tractor U650, pompe hidraulice PRD2, 
214D, 250 Bar, STG+DR, toate noi, pt tractor 445, 
la jumătate de preț, tel. 0723/957284,217640. CD
• vând monghlnă fontă 150 mm, motopompe, 
13 kW - 220 volțl, cazan țuică 50 litri, neg. tel. 
0254/218165, după ora 21.00. CD
• vând sat-motor nou, complet, DacIțJsao, 
fabricație Brașov, preț 380 Ron, nesoclM?. 
0723-320-995.CD

to: 01SW ZSOO1S
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GRECIA Oecese (75)

THESSALONIKI KATERlNI LARISSA ATENA

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84| i

Mobilier și interioare (47)

• masă bucătărie, cu blat inox, negociabil, tel. 
0254/218165, după ora 21.00. (T)
• urgent, dulap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
masă mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 
bibliotecă mare, covor bordo cu medalion 3/4, 
persan, bibliotecă mică, preț avantajos. 
Informații la tel. 0723/851439, după ora 16,00.
« vând mobilă suspendată bucătărie + mască 
chiuvetă lemn masiv, 350 ron, masă + 4 scaune 
bucătărie, 100 ron, servantă mahon, 250 ron, 
birou furnir cireș, 100 ron, mobilier hol, 250 ron, 
mochetă 1,20/3 m, 100 ron, tel. 218084, 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)
• vând: comodă, recamier cu arcuri și ladă, 
covoare persane, prețuri negociabile, tel. 226818. 
cd

Televizoare (48)

• vând TV color „Nordmene", tub planar, diag. 
62 cm, stereo, teletext, 2 euroscart etc, preț 250 
ron, negociabil, tel. 225578, 0744/934462 sau 
0726/551701. (T)
• vând TV color Grundig, diagonală 37 cm, tele
comandă, antenă cameră, stare excelentă de 
I acționare, preț 190 ron, negociabil, tel. 

oiM/116494. CD . .

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto-video Sony (120 ron), cameră 
video Sharp (200 ron), tel. 0726/561710. (T)
• vând cartelă Orange, 23 $, preț 65 ron, nego
ciabil, telefon 0744/116494. (T)

tlectrocasnice (56)

• vând centrală termică „Bereta" 24 kw, tiraj 
natural, preț 700 ron, tel. 221431. (T)
• vând mașină automată fabricată în Franța, 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia, 500 rpn, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii pentru ocazii speciale, măsuri 40- 
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084,0743/211074 sau 0722/586808. (T)
• vând: costume bărbătești 50/1 - stare foarte 
bună, ghete damă, din piele, nr, 36, prețuri nego
ciabile, telefon 226818. (T)

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

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

Oferim:

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

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la 
tel. 211275, int. 8808. <32135)
Persoană de contact: Camelia Giga,

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

PENTRU TINE

Cu inimile cernite de durere, familia anunță că a 
încetat din viață cel care a fost

FLORE A TRAIAN
un soț iubitor, un tată bun, un bunic și străbunic plin 
de afecțiune și blândețe. Corpul neînsuflețit se află 
depus în Deva, Str. Mărășești nr. 12. înmormântarea 
are loc astăzi, la ora 14,00, la cimitirul Bejan.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(nr. 11/09/2006)

• Familia Gros Viorel și Tiberiu mulțumește tuturor 
celor care i-au fost alături și au condus pe ultimul 
drum pe cea care a fost GROS SOFIA.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând 7 CD-uri de muzică, preț 2 ron, tel. 
0744/116494. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• cățel foxterier, vârsta45 de zile, relații 226521. 
(T)

• vând cereale, ovăz șl grâu, In cantlUtf 
mari, preț negociabil. Relații la teL 
0745/468766 sau 0043/262021670, seara, (nr. 
5/01.092006)

• vând un trunchi de cireș uscat, 180 m lungime 
și 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț foarte avantajos, 
tel. 212272 sau 0723/732560. CD

Altele (61)

• vând societate merdalâ (SRL din 2005) în 
activitate, fără datorii + mobilier birou, preț 
negociabil, tel. 0748/225113,0745/695473. (T)
• vând calorifer aluminiu, 600 mm ■ 4 elemenți, 
preț 100 ron, tel. 221431 (T)
• vând cazane țuică, 40 și 501. Informații la tele
fonul 21218a (nr. 4/11.092006).
• vâr nfecți mbre, anii 1874-1939, Deutsche 
Reich, Ostereich, Elveția. Norge, Espana, Magyar 
Kiraly, Polska, Gr. Britain, Rusland, România; 
catalog „Michel Briefmarken” (1940), telefon 
0720/370305,0720/462263. (T)
• vând ieftin planșetă germană, 1000 x 1500 mm. 
Tel. 0740/950868. (I)
• vând lustră, 3 brațe, becuri, abajururi, schelet 
metalic, preț 27 rOn, negociabil, tel. 0744/116494. 
CD

Pierderi (62)

• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele Jian 
Cătălin Grațian. Se declară nul. (nr. 7/11.09.2006)
• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele Jurca 
Andrei. Se declară nul. (nr. 6/11.093006)
• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele Todor 
Eugen. Se declară nul. (nr. 2/11.09.2006)
• Pierdut Legitimație de Handicap pe numele 
Stîngă Doina Valeria. Se declară nulă, (nr 
5/11.092006)

Matrimoniale (69)

• divorțat, 31 de ani, din Simeria, doresc 
cunoștință cu doamnă divorțată, pentru 
prietenie, eventual căsătorie. Atenție! Răspund 
la SMS 0727/281920. (T)

• domn, 50 de ani, singur fără obligații, 
serios, cu apartament proprietate, doresc 
cunoștință cu doamnă serioasă, pentru 
căsătorie. Telefon 613303. (nr. 1/11.093006)

Prestări servicii (72)

o efectuez masai reflexoterapeutic, pentru mai 
multe afecțiuni: coxartroză, spondiloză, 
circulație sangvină, nevralgii, digestie, rinichi, 
tiroidă stres etc, tel. 0722/262712. (T)
o femeie serioasă cu experiență mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase. Ofer și pretind seriozitate. 
Informații la telefonul 0723/851439, după ora 
16,00.
o persoană fizică efectuează lucrări de derati
zare, dezinsecție la prețuri avantajoase (și 
anume: dezinsecție 1 leu mp, deratizare 030 lei 
mp), la orice firme. Relații la telefonul 
0740/163011 (T)
• transport mobBler cu auto de 13 tone și 14 mc 
volum. Asigur demontare și manevrare rapidă 
pentru mutări. Tel. 0254/225578,0744/934462 sau 
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• Angajez menajeră Informații la telefonul 
0740/034390. (nr. 8/11.09.2006)
o Angajez pentru detașare Canada: forjări, 
dulgheri, șoferi. Pentru Germania: fierari, tel. 
0742/379056 (chit. 80226071/11.09.2006).
o agent de pază control acces, ordine șl 
intervenție, Deva 4 posturi, data limită 3089, teL 
213244, între orele 9-16.
o agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Hațeg, 2 posturi, data limită 05.10, 
tel. 213244, între orele 9-16.
o agent de pază control acces, ordine șl 
intervenție, Hunedoara. 1 post, data limită 15.09, 
tel. 213244, între orele 9-16.
o agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara 3 posturi, data limita 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16

(nr. 3/11.09.2006)

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
15.09., tel. 213244,între orele 9-16.
o agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Petrila, 28 posturi, data limită 01.10, 
tel. 213244, între orele 9-16.
oagant da pază, control acces, ordine și 
intervenție, Petroșani, 1 post, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.
o agent da pază în Incinte (hoteluri, magazine 
etc.), Călan, 4 posturi, data limită 31.12., tel. 
213244, între orele 9-16.
• agent de pază în incinte (hoteluri, magazine 
etc.), Vulcan, 3 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• agent pază în incinte (hoteluri, magazine etc.), 
Călan, 5 posturi, data limită 30.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• agent vânzări, Orăștle, 1 post, data limită 
10.IB, tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 2 posturi, data 
limită 11.01., tel. 21344, între orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 7 posturi, data 
Iimită 30.09, tel. 213244, între orele 9-16.

• ambatator manual, Deva, 10 posturi, data 
limită 1189, tel. 213244, între orele 9-16.

• ambalator manual Hunedoara, 1 post, data 
limită 3089, tel. 213244, între orele 9-16.
o ambalator manual Hunedoara, 44 posturi, 
data limită 30.10, tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Lupeni, 1 post, data limită 
11.09, tel. 213244, între orele 9-16.
o ulitont fasmactot, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 1589, tel. 213244, între orele 9-16.
• astatent modfc generalist, Hunedoara, 1 post, 
data limită 1289, tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, 1 post, Hunedoara, data limită 30.09, 
tel. 213244, între orele 9-16.
o barman, Brad, 2 posturi, data limită 15.10, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.09, tel. 
213244, între orele 9-16.

Regretăm din tot sufletul dispariția dintre noi și 
suntem alături de colega noastră Cornelia în 
momentele de durere pricinuite de trecerea în 
eternitate a tatălui său

TRAIAN FLOREA
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. 

Colegii de la CARPATCEMENT 
HOLDING S.A. - Deva

Mulțumiri (68)

(11/09/2006)

• Familia Gros Viorel și Tiberiu aduce mulțumiri dr. 
Mezo Elisaveta și cadrelor medicale de la secția 
„Oncologie” a spitalului Județean Deva pentru 
profesionalismul de care au dat dovadă în amelio
rarea durerilor celei care a fost GROS SOFIA.

(nr. 3/11.09.2006)

• Familia Gros Viorel și Tiberiu mulțumește 
conducerii „Crucii Roșii”, dr. Budău și as. Lavinia de 
modul în care s-au implicat în asigurarea asistenței 
la domiciliu a celei care a fost GROS SOFIA.

(3/11.09.2006)

• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Câlan, 2 posturi, data limită31.10„ tel. 
213244, între orele 9-16.

Oferte locuri de muncă (74)

• barman, Deva, 1 post, data limită 05.10., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 11.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 14.09., tel. 
213244, intre orele 9-16.

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

(nr. 6/08.09.2006)

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

(1/30.08)

MINISTERUL FINANȚELOR PURLICE 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PURLICE A ORAȘULIU HAȚEG 
BIROUL COLECTARE Șl EXECUTARE SILITĂ PERSOANE JURIDICE

Vă focam cunoscut câtn temeiul art. 157 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, organizează 
vânzarea la UCriAJIA PUBUCĂ In dala da 28 septembrie, ora 11, a următoarelor bunuri mobila sechestrate do AFP HAJEG:

- la rodiul AJFJ*. Hațeg - mijloace fixe proprietate a SC ONCO CONSTRUCT SRL Hațeg, dosar de executare nr.302, după cum urmează: 
betonieri la praful de pornire de 225 RON; betonieră la praful de pornire de 150 RON; schelă metalică la prețul de pornire de 370 RON; schelă 
metalică la prețul de pornire de 825 RON; mobilier la prețul de pornire de 1.315 RON. Prafurile nu conțin TVA.

- mijloace do transport în comun, proprietate a SC PRESTATORUL SA Hafeg, dosar de executare nr. 122, după cum urmează: AUTOBUZ IKARUS 
260, nr. înmatriculare HD-O5-RMV, sursa de energia motorină, culoare verde+crem, an fabricația 1979, serie pasiu 26002223379, la praful de 
pornire de 5.050 RON; AUTOBUZ ROMAN RD T1T, nr. de înmatriculare HD-O1-XFU, sursa de energie motorină, culoare crem+albaslni, an 
fabricația 1995, serie pariu UU5C21542SAC/32636, la prețul de pornire de 1O.1OO RON; AUTOBUZ AUTO 112 UDM, nr. înmatriculare HD-O5- 
RMT, surea do energie motorină, culoare crem, an fabricație 1991, serie pariu 30841, la prețul de pornire de 4.035 RON; AUTOBUZ AUTO 112 
UDM, nr. înmatriculare HDO5-RMU, sursa de energie motorină, culoare crem, an fabricafie 1991, seria pasiu 30707 la prețul de pornire de 4035 
RON. Prafurile nu includ TVA

- tn Plafa Agraofaiantari Ipâ^i Wtazări-cumpărări animale) a orarului Brad, jud. Hunedoara, bunuri mobile ale SC AlFREST SUL - Ponor, dosar 
de executare nr. 128, după cum urmează: cabaline (cai de muncă) - rasa - Huful - cabalină 420 kg, vârsta (8-12) ani, la prețul do pornire do 
1350 RON, cabalină 380 kg, vârsta |8-12) ani, la prețul de pornire de 1200 RON, cabalină 370 kg, vârsta |8-12| ani, la prețul de pornire do 
1200 RON, cabalină 390 kg, vârsta (8-12) ani, Io prețul do pornire de 1050 RON. Prețurile nu conțin TVA.

Rsnkv participarea la licitație ofertant» trebuie să depună cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: oferta de comparare 
dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea persoanei care II reprezintă pe ofertant, 
copia do pe certificatul do înmatriculare (pentru persoane juridice române), actul de înmatriculare tradus în limba română (pontai persoanele 
juridico străine), copie de pe actul de identitate (pentru persoane fizice române), copie de pe pașaport (pentru persoane fizice străine), dovada 
omisă do organele fiscale că nu are obligații restante fofă da acestea.

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

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile mai sus-montionate să înștiințeze despre aceasta organul do executare înainte 
de data stabilită pontat vânzarea acestora.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Colectare din cadrul AFP Hafeg, telefon: 770103. (62964)

(62Z70)

puMknvzâroclura
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Câștigător surpriză la Veneția
•Bilete la concert. Biletele pentru concer
tul pe care cântărețul britanic Seal îl va 
susține la Sala Polivalentă din București pe 
24 octombrie se vor pune în vânzare 
începând din 18 septembrie, în rețeaua 
Diverta și la casa de bilete a Sălii Poliva
lente, precum și online, la www.bilete.ro 
începând cu 12 octombrie.

Naveta Atlantis a arimat
Huston (MF) - Naveta spațială Atlantis 

a arimat cu succes la Stația Spațială Inter
națională (ISS) luni, la ora 10.48 GMT, a 
confirmat NASA. Arimarea navetei la 
Stația Spațială, împreună cu echipajul său 
format din șase astronauți, o femeie și cin
ci bărbați, a avut loc cu două minute 
întârziere față de ora prevăzută, după două 
zile petrecute în spațiu. Atlantis a fost 
lansată sâmbătă, 9 septembrie, de la baza 
Cape Canaveral din Florida.

Este a doua misiune pe ISS în ultimele 
zece săptămâni și a treia misiune de la 
reluarea zborurilor spre Stația Spațială de 
la tragicul accident al navetei Columbia, 
care a avut loc la 1 februarie 2003, Zborul 
marchează reluarea construcției Stației, 
doar pe jumătate terminată. Atlantis nu a 
mai ajuns pe ISS din 2002.

■ Filmul chinezesc „Still 
Life" a câștigat trofeul 
Leul de Aur la festivalul 
de la Veneția

Veneția (MF) - Filmul chi
nezesc „Still Life”, povestea 
unor oameni obișnuiți a căror 
viață a fost afectată de con
struirea barajului uriaș „Trei 
Strâmtori”, este câștigătorul 
surpriză al Leului de Aur la 
Festivalul de la Veneția, ce s- 
a încheiat sâmbătă seară.

Regizat de cineastul inde
pendent Jia Zhang-Ke, „Still 
Life” a fost inclus mai târziu 
decât alte producții în com
petiția principală, dar a reușit 
să devanseze filme favorite 
precum „The Queen” de 
Stephen Frears, „Bobby” de 
Emilio Estevez și „Nuo- 
vomondo”/„Golden Door” de 
Emanuele Crialese. La 
Veneția, Helen Mirren a luat

Regizorul Jia Zhang-Ke (Foto: epa) 

premiul pentru cea mai bună 
actriță pentru rolul regina 
Elisabeta a Il-a în „The 
Queen”.

Premiul special al juriului 
a revenit filmului „Daratt”, 
prima producție din Ciad care 
a ajuns vreodată în presti
gioasa competiție.

„Nuovomondo” a luat pre
miul pentru „revelația” festi
valului.

Papa s-a reîntors în Bavaria

Vrea încă un 
copil

Los Angeles (MF) - Ac
trița americană Sarah Je
ssica Parker, vedeta seri
alului „Totul despre sex”, 
a declarat că dorește să 
devină din nou mamă 
pentru că fiul ei este prea 
răsfățat Parker, căsă
torită cu actorul Matthew 
Broderick, a declarat că 
dorește să mai aducă pe 
lume un copil înainte ca 
fiul ei James, în vârstă de 
3 ani, să se obișnuiască să 
fie în centrul atenției. 
Sarah, în vârstă de 41 de 
ani, a adăugat că James a 
luat deja în considerare 
câteva posibile cariere pe 
care să le urmeze, dar 
nu-1 atrage meseria de ac
tor. „într-o zi, James do
rește să fie șofer de cami
on, în altă zi vrea să fie 
polițist sau pompier”, a 
indicat actrița. Sarah s-a 
căsătorit cu Matthew Bro
derick în mai 1997, iar în 
octombrie 2002 s-a născut 
fiul lor, James Wilke.

Anna Nicole
(Foto: EPA)

A murit în 
Bahamas
Los Angeles (MF) - 
Fiul în vârstă de 20 
de ani al Annei 
Nicole Smith a murit 
în Bahamas, la trei 
zile după ce fostul 
playmate al celebrei 
reviste Playboy a dat 
naștere unei fetițe, a 
declarat, ieri, avoca
tul acesteia. în 
comunicatul emis de 
Howard K. Stern, 
avocatul lui Smith, 
nu se furnizează 
detalii despre modul 
în care a murit 
Daniel Smith.

Gina, după ce a alergat prin toată curtea, 
se pregătește să-și savureze porția de lapte.

(Foto: FAN)

Cenzură la postul ABC
Los Angeles (MF) - Rețeaua americană de 

televiziune ABC a difuzat, duminică, prima 
parte a noii versiuni a unei miniserii foarte 
controversate despre evenimentele din 11 
septembrie 2001, fiind șterse scene ce au 
atras mânia democraților aflați la putere, 
care'au considerat-o o formă de propagandă, 
în versiunea originală a serialului, intitulat 
„The Path to 9/11”, se sugera clar că 
președintele Bill Clinton era prea distras de 
scandalul sexual în care fusese implicat, pen
tru a se mai putea ocupa de pericolul 
reprezentat de extremiștii islamici. O scenă 
în care consilierul pentru securitate națion
ală al lui Clinton a refuzat să numească o 
echipă de agenți CIA și de luptători afgani 
pentru a-1 captura pe Osama bin Laden a fost 
modificată astfel încât nimeni să nu fie făcut 
responsabil pentru anularea misiunii.

Munchen (MF) - Reîn
toarcerea lui Benedict al XVI- 
lea, luni seara, în casa sa 
natală de la Marktl-am-Inn în 
Bavaria a constituit unul din
tre momentele emoționante al 
celei de-a treia zile a vizitei 
papei în această regiune din

Papa în Altotting (Foto: epa)

sudul Germaniei unde a stu
diat și a fost arhiepiscop.

Suveranul pontif a părăsit 
luni dimineața orașul 
Munchen pentru a merge cu 
elicopterul la Altotting, în 
apropiere de granița austri
acă. Papa a făcut un tur în 
papamobil înainte de a ține 
o slujbă în aer liber și de a 
vizita mănăstirea Sfânta Mag
dalena din Altotting.

După-amiază, papa a prezi
dat o ceremonie de vecernie 
în biserica Sfânta Anna din 
Altotting împreună cu 
călugări și seminariști 
bavarezi, după care a plecat 
spre casa sa natală din Mark- 
tl-am-Inn.

(Foto: T.Manu) isjgf 
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Bush, Blair si terorismul1 5
■ Bush, Blair și terorismul 
sunt vedetele festivalului 
de film care a început 
duminică la Toronto.

Toronto (MF) - Tema tero
rismului s-a impus la Festi
valul Internațional de Film de 
la Toronto, prin prezentarea 
a două filme controversate, 
unul despre asasinarea fictivă 
a lui George W. Bush și 
celălalt despre povestea unui 
irakian acuzat pe nedrept de 
planificarea asasinării lui 
Tony Blair.

Duminică, Festivalul de la 
Toronto a prezentat în pre
mieră mondială filmul „Death 
of a President”, realizat de 
regizorul britanic Gabriel 
Range. Filmul „reconstituie”

Nicolas Cage

Jurnaliștii, cu obiectivele pe vedetele de pe covorul roșu (Foto: epa)

este obiectul unei polemiciasasinarea din 2007 a 
președintelui George W. 
Bush, la Chicago, în urma 
unor manifestări contra 
războiului din Irak. Producția

aprinse în Statele Unite, unde 
nu se știe încă dacă acest film 
va fi distribuit. Autoritățile 
locale au asigurat măsurile de

securitate a regizorului aces
tui film.
închis pe nedrept

Cel de al doilea film contro
versat prezentat duminică este 
„The prisoner or: how I 
planned to kill Tony Blair”, în 
regia lui Michael Tucker și 
Petra Epperlem. Filmând sol
dați americani, în 2003, 
Michael Tucker a asistat la 
arestarea lui Yunis Abbas, un 
bărbat care afirma că este jur
nalist și nu terorist. După doi 
ani, cineastul a dat de urma lui 
Yunis căruia i-a consacrat 
acest film. Fostul deținut a 
declarat că a fost torturat 
într-o închisoare americană 
din Irak. „După nouă luni de 
închisoare mi-au spus: 
«scuze»”, a adăugat acesta.

A suferit de daustrofobie
Los Angeles (MF) - Actorul 

Nicolas Cage, protagonistul 
filmului „World Trade Cen
ter”, realizat de regizorul 
Oliver Stone, a recunoscut, 
recent, că a suferit de claus- 
trofobie în timpul filmărilor. 
Filmul, inspirat dintr-o 
poveste reală, în care Nico
las Cage joacă rolul principal, 
redă momentele dramatice 
prin care au trecut doi ofițeri 
de poliție blocați într-unul din

turnurile World Trade Cen
ter, pe 11 septembrie 2001. 
Actorul a declarat că i-a fost 
foarte dificil să petreacă mai 
multe ore în spațiu închis. 
„Sunt genul de actor căruia îi 
place să se miște mult, dar eu 
eram închis într-o gaură. (...) 
Nu puteam să-mi mișc decât 
ochii”, a explicat Cage. 
Totuși, vedeta a declarat că 
i-a fost ușor să joace rolul 
sergentului John McLoughlin.(Foto: EPA)

IR alertă Munții Bro
mo și Semeru degajă fum
și aburi în apropiere de 
satul Pasuruan, în Java 
de Est. S-a dat alertă 
maximă de când a cres
cut activitatea vulcanică.

(Foto: EPA)
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