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

dimineața la prânz seara

Vineri
■ Profesorii nu vor fi 
prezenți în școli în pri
ma zi a anului școlar 
2006 - 2007.

Deva (S.B.) - în urma negocierilor dintre sindicatele din învățământ și Guvern, care au

nu începe școala!
avut loc ieri, profesorii au decis ca vineri, 15 septembrie, să nu se prezinte la deschiderea anului școlar. Sindicaliștii din învățământ rămân în continuare hotărâti să boicoteze începerea anului școlar. Nici promisiunile făcute de miniștri nu au reușit să-i în

toarcă pe profesori din drum. Principala lor doleanță este un plan de măriri salariale pentru 2007 și 2008 și elaborarea unei noi legi a salarizării bugetarilor. în urma finalizării negocierilor de la Guvern, liderului sindicaliștilor Federației „Spiru Haret”

Hunedoara, Paul Rusu, „nici o școală nu va începe noul an școlar în 15 septembrie. Au fost deja anunțate, în acest sens, toate unitățile școlare, din întreg județul. Mâine (azi n.r.), în județ vor avea loc întruniri ale dascălilor, iar elevii vor fi anunțați prin afișare.

Bătută și violatăHațeg (M.T.) - O femeie de 45 de ani, din Hațeg a fost bătută și violată, de un tânăr, în timp ce se îndrepta spre casă. Dorina T. a declarat că, în jurul orei 16:00, în timp ce se deplasa pe jos înspre localitatea Nălaț Vad a fost acostată de un individ necunoscut care, prin violentă, a obligat-o să întrețină relații sexuale cu acesta. Polițiștii l-au prins pe Cos- min N., de 22 ani, din comuna Totești, cu antecedente penale, care a fost reținut pe bază de ordonanță și prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hațeg cu propunere de arestare preventivă pentru viol.
De vorbă cu ziariștiiVrei să construiești un dialog liber, pe o temă aleasă de tine? Redactorii cotidianului Cuvântul Liber îți stau la 
CUVÂNJ11I dispoziție! Te așteptăm joi, 14 ........... Lio«P septembrie, între orele 10:00 și 11:00, la sediul redacției.Pentru că ne pasă de ceea ce se petrece în jurul nostru!

In cadrul acțiunii initiate de polițiștii hunedoreni sub egida “Stop accidentelor rutiere! Viata are prioritate”, ieri, în fata Casei de Cultură din Deva a avut loc un exercițiu demonstrativ 
(Foto: Traian Mânu)
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Protest la ambasada Japoniei
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■ Mai mulți lideri de 
sindicat hunedoreni au 
protestat, ieri, în fața 
ambasadei Japoniei.

Deva (T.S.) - Protestul celor 10 lideri de sindicat din județul Hunedoara a avut drept scop sensibilizarea guvernului japonez fată de modul cum sunt tratati muncitorii în fabricile Toyota

și SEWS. Alături de hunedoreni, la pichetarea ambasadei Japoniei au mai participat și alti lideri sindicali din România care reprezintă interesele muncitorilor din fabricile japoneze.Potrivit lui Petru Vaidoș, liderul sindicatului Metarom, pichetarea de ieri a vrut să atragă atenția asupra modului inadmisibil în care sunt tratati angajatii din fabricile

patronate de japonezi. „Ceea ce se întâmplă la Sews Orăștie și Deva este ilegal. Nu se respectă cele mai elementare legi privind existenta unui sindicat în aceste fabrici. Muncitorii sunt tratati ca niște sclavi, iar sindicatul nu poate face nimic. Și asta pentru că suntem împiedicați de patroni să ne reprezentăm oamenii”, declară liderul Petru Vaidoș.

Nemulțumiri
Deva (D.I.) - Membrii Asociației de Proprietari 320 din Deva sunt extrem de nemulțumiți de faptul că SC Calor le-a sistat apa caldă de zece luni. Motivul invocat de conducerea societății se referă la datoriile de peste două miliarde de lei vechi pe care asociația le are la Calor. /p.5

Mai mulți copii în clasa I
Mâi p>4tr'i j.-rff ■< ijc.i
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Deva (C.B.) - Paradoxal, deși trendul demografic este negativ, în acest an, în județul Hunedoara, numărul copiilor înscriși în clasa I este mai mare decât anul trecut, în ultimii cinci ani natalitatea în județ a scăzut aproape constant ajungând de la 4500 de născuti în 2001 la 4000 în 2006, numărul copiilor care pășesc în acest an pe prima treaptă a educației școlare este în ușoară creștere. Față de anul trecut, numărul elevilor de clasa 1 este mai mare

cu 100 și asta în condițiile în care numărul de clase s-a mai redus eu 7. Sunt înscriși în total 4678 de elevi în județul Hunedoara, dar acest număr poate crește sau scădea până la începutul școlii, deoarece unii părinți se hotărăsc să amâne debutul școlar al copiilor pentru încă un an. în medie, într-o clasă sunt 18 elevi anul acesta fată de anul trecut când media era de 17. La grădinițe în schimb numărul copiilor înscriși este în scădere, /p.3

Componentele echipei Cetate Deva sunt optimiste înaintea meciului de azi din deplasare cu HCM Roman, din etapa a Il-a a Ligii Naționale feminine, /p.7 (Foto: cl)
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• Evacuare. Armata israeliană desfășura, 
ieri, operațiuni de evacuare a sectorului 
oriental situat în sudul Libanului. Armata 
israeliană rămâne însă în sectorul occidental 
și cel central din sudului Libanului.

Cere retragerea unor trupe

Audiat de 
CNSAS

București (MF) - Senatorul UDMR Gyorgy Frunda a declarat, ieri, după audierea sa la CNSAS, că nu a avut angajament, nume conspirativ sau note informative date la Securitate și că ar putea să îi dea în judecată pe cei care au spus că a fost colaborator al Securității. „Nu am nici un fel de angajament, nu am nici un fel de nume conspirativ, pe care să-l fi acceptat împreună cu vreun ofițer de Securitate, nu am nici o informație dată, nici orală, nici scrisă, astfel încât sunt convins că voi primi certificat de la Consiliu că nu am fost colaborator al Securității”, a precizat Gyorgy Frunda, după ce a fost audiat, la cerere, de către membrii Colegiului CNSAS. El a spus că nu susține ideea publicării integrale a conținutului dosarelor de Securitate.

Gyorgy Frunda (Foto: arhivă)

Gen. James Jones

■ Traian Băsescu cere 
oficial acordul Parlamen
tului pentru repatrierea 
unor militari din Irak.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a trimis conducerilor Camerelor o informare privind modificarea participării României la misiuni în Afganistan și Irak, stabilind și suplimentarea participării în Afganistan și repatrierea din Irak a detașamentului de geniu și a companiei

de Poliție Militară. Băsescu precizează, în documentul prezentat, ieri, în ședința Birourilor Permanente ale celor două Camere, că a aprobat propunerile primului-ministru de modificare a participării României în semestrul doi 2006.
în Irak și AfganistanPotrivit documentului, în teatrul de operații din Irak, în cadrul Comandamentului Forței Multinaționale, activează un detașament medical, 20 de militari și 10 militari,

personal de stat major, în cadrul Diviziei Multinaționale Sud-Est: un Batalion Infanterie de 405 militari, o companie de infanterie de 100 militari, personal de stat major (10 militari), un detașament informații militare (30 militari), iar compania de poliție militară de 100 de militari se repatriază.în cadrul Diviziei Multinaționale Centru-Sud activează un detașament informații militare de 38 militari, 5 militari, personal de stat major,

iar detașamentul de geniu de 83 de militari se repatriază.în Afganistan se va suplimenta, începând cu luna octombrie 2006, participarea, în cadrul Forței pentru operații speciale cu o echipă de personal medical uman și vet<*-i- nar, echipă CIMIC și un oL/er de legătură.Secretarul Camerei Depu- taților, Ioan Munteanu, a precizat că această informare va fi discutată în ședința comună a Parlamentului care va avea loc în 20 septembrie.
(Foto: EPA) 

Mai multe 
efective
Bruxelles (MF) - Co
mandantul forțelor a- 
liate în Europa, gene
ralul James Jones, a 
confirmat luni amba
sadorilor din țările 
membre NATO că va 
cere suplimentarea 
cu 2.000 de militari a 
efectivelor NATO, 
pentru a-i combate 
pe talibani în sudul 
Afganistanului. „Ge
neralul Jones a vorbit 
de o suplimentare de 
ordinul a 2.000 de 
oameni" care se vor 
alătura celor circa 
8.000 de militari care 
îi înfruntă pe talibani 
în provinciile sudice 
Kandahar și Hel
mand, a afirmat o 
sursă, sub acoperirea 
anonimatului. Luptele 
din ultimele săptă
mâni, între militarii 
ISAF și talibani, în 
sudul Afganistanului, 
au fost mai dure de
cât s-a crezut inițial, 
a recunoscut gene
ralul Jones.

Tentativă de atentat eșuată

Cercetări intensificate
Bruxelles (MF) - Parlamentarii europeni și-au intensificat ancheta privind activitățile ilegale ale CIA în Europa și intenționează ca în următoarele săptămâni să desfășoare cercetări în Germania, Marea Brita- nie, Polonia și România. Membrii comisiei parlamentare de anchetă se vor întâlni cu oficialii germani la Berlin, la 19 septembrie, în timp ce între 4 și 6 octombrie se vor deplasa la Londra. România va fi vizitată între 17 și 19 octombrie, iar Varșovia între 7 și 9 noiembrie, a anunțat Parlamentul European, pe site-ul său Internet.

W Patru bărbați înarmați 
au atacat ambasada 
SUA la Damasc, însă au 
fost rapid uciși.

Damasc (MF) - Patru bărbați înarmați au atacat, ieri, ambasada Statelor Unite la Damasc, dar nu au reușit să rănească nici un diplomat a- merican și au fost uciși de forțele de securitate, a declarat un oficial sirian.Televiziunea de stat siriană a precizat că atacatorii intenționau să detoneze o mașină- capcană în fața ambasadei a- mericane și să forțeze intrarea în clădire.

Oficialul sirian a afirmat că toți diplomații americani sunt în siguranță.Ministrul sirian de Interne, Bassam Abdel Majid, a declarat că autoritățile desfășoară o anchetă asupra incidentului.
Acces blocatForțele de securitate siriene au blocat accesul către zona Rawda după izbucnirea u- nui intens schimb de focuri, iar la fața locului au ajuns mai multe ambulanțe și mașini de pompieri. în aceeași zonă se mai află și obiective de securitate și reședințele mai multor înalți oficiali siri

eni. Ambasadorul britanic în Siria, Peter Ford, a declarat că atacul nu pare a fi o operațiune majoră, de tip al-Qaida, ci mai degrabă o operațiune a unui grup mic.Identitatea atacatorilor nu a fost anunțată, însă forțele siriene au avut mai multe confruntări, în ultimele luni, cu militanți islamiști, deseori în cursul unor raiduri pentru arestarea acestora. în iunie, patru bărbați înarmați și un gardian au fost uciși într-un incident în urma căruia forțele de securitate au anunțat că au dejucat un atac asupra televiziunii de stat de la Damasc.

Ucis lângă 
Fâșia Gaza

Gaza (MF) - Un militar israelian a fost împușcat mortal ieri, în a- propiere de Fâșia Gaza, în urma confruntărilor dintre mai mulți palestinieni înarmați și forțele armate ale statului e- vreu, a anunțat postul Al Jazeera.Televiziunea a anunțat că soldatul a fost u- cis lângă Kissufim, un punct de trecere către centrul Fâșiei Gaza, însă nu a oferit detalii.Aripa armată a grupării Hamas și Comitetele pentru Rezistența Populară au revendicat, într-o declarație comună, uciderea unui ofițer și rănirea mai multor soldați.Martorii palestinieni au precizat că au avut loc ciocniri cu armata# israeliană în Fâșia Gaza, ’■ după ce militarii statului evreu, însoțiți de tancuri, au avansat către centrul teritoriului.Confruntările s-au produs la o zi după ce facțiunile politice palestiniene au decis să formeze un Guvern de uniune națională pentru a pune capăt sancțiunilor occidentale impuse administrației conduse de gruparea Hamas, pentru refuzul de a recunoaște existența statului evreu și de a renunța la violențe.
Iranul pune condiții

Bună vecinătate Premierul irakian Nuri al-Maliki a fost primit ieri la Teheran de președintele Iranian Mahmoua Ahmadi- i nejad, care l-a asigurat pe premier de spriji- I nul total al Iranului în ceea ce privește re- I construcția Irakului. (Foto: epa>

Viena (MF) - Iranul s-a declarat pregătit să discute despre suspendarea programului de îmbogățire a uraniului, însă numai cu unele condiții stricte, în special în privința securității, se arată în răspunsul scris la oferta marilor puteri occidentale.în textul publicat pe site-ul Institutului pentru știință și securitate internațională (ISIS) cu sediul la Washington, Teheranul solicită în special garanții împotriva unor eventuale atacuri militare.Iranul cere, de asemenea, „să i se impună regimului sionist (Israel) să renunțe la armele de distrugere în masă pe care le deține”, în schimbul promisiunii de a „nu folosi potențialul nuclear decât în scopuri pașnice”.Raportul de 21 de pagini exclude categoric suspendarea activităților de îmbogățire a

uraniului de către Iran înaintea lansării negocierilor cu cele șase puteri mondiale, implicate în acest dosar (China, Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Rusia și Germania).Suspendarea producției de uraniu îmbogățit, care poate fi folosit atât în scopuri energetice dar și pentru fabricarea bombei atomice, este principala condiție impusă de cele șase state pentru deschiderea negocierilor.Acest răspuns al Teheranului a fost comunicat, la 22 august, diplomaților din cele șase țări.Președintele ISIS, David Albright, a precizat că a dorit să facă public documentul în contextul discuțiilor pe tema dosarului iranian, prevăzute să se desfășoare săptămâna a- ceasta la sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) din Viena.
Atentat Soldați irakieni la locul exploziei unei ma- șini-capcană. Deflagrația s-a produs ieri, în districtul Al- Mansour din vestul Bagdadului, și s-a soldat cu uciderea mai multor civili. (Foto: epa>
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• Furt calificat. Dumitru N., de 22 de ani și Ion P., de 27 de ani, ambii din comuna Totești, fără ocupație, au fost prinși în flagrant de polițiști în timp ce sustrăgeau conductori electrici de la linia electrică dezafectată, aparținând S.C. „Hidroconstrucția" S.A. Hațeg, în valoare de 1000 RON. Sunt cercetați pentru furt calificat. (I.H.)
•Acțiune OPC. Zonele rurale au intrat în vf-'^rul OPC Hunedoara care a verificat resț/ectarea prevederilor legale pentru toate produsele comercializate. Au fost verificați 15 agenți economici, o parte din ei au prezentat marfă cu abateri de la legislație. Au fost aplicate amenzi contravenționale învaloare de 8500 lei. (I.

Bruxelles-ul ne așteaptă

PSD-iștii în 
instanță

Deva (D I.) - PSD a înaintat Prefecturii o adresă prin care solicită vacantarea a nouă posturi de primari din localitățile Petrila, Balșa, Pui, Sântămâria Orlea, Totești, Densuș, Baia de Criș, Bănița și Aninoasa, datorită faptului că aleșii locali au părăsit partidul pe listele căruia au candidat în 2004. „Din 32 de primari mai avem 23. Acum însă, conform legii, Prefectura trebuie să declare posturile vacante și să treacă la Jțanizarea de alegeri în cele nouă localități. Dacă nu va face acest lucru, PSD va face apel la instanțele judecătorești. Același lucru va fi valabil și pentru vicepri- mari, consilieri locali și consilieri județeni. Vrem să je recuperăm posturile pierdute, nu oamenii”., a declarat Victor Vaida, președintele PSD Hunedoara.

Pompierii 
la ceas 
aniversar 
Deva (M.T.) - Pom
pierii aniversează azi 
158 de ani de la 
bătălia din Dealul 
Spirii, unde au luptat 
pentru libertate, 
opunându-se invaziei 
otomane care 
urmărea înăbușirea 
revoluției române. 
Vor fi aduse omagii 
și depuse coroane de 
flori la mormintele 
celor căzuți la datorie 
în lupta cu flăcările și 
calamitățile naturale. 
Cu această ocazie a 
fost prezentată și 
activitatea pe cele 
opt luni ale acestui 
an. Conform datelor 
statistice, în acest an, 
pompierii au acționat 
ia 302 intervenții, 
dintre care 109 
incendii, 82 
descarcerări, 16 
acțiuni pentru asis
tență persoane, 75 
protecție civilă și 
dezastre, și 20 de 
alte intervenții.

■ Indiferent de ce se 
spune, la Bruxelles se 
fac pregătiri pentru 
aderarea României.

Deva (C.P.) - Prezentă la Bruxelles, într-o delegație oficială destinată multiplicatorilor de informație europeană, Ana Zsok, formator în cadrul echipei „Team Europe”, observă că România are deja “rezervare” in Parlamentul European. Steagul României a fost arborat la aceeași înălțime cu drapelele celorlalte state ale UE, e drept la o mică distanță de acestea.
Ecologia, prea costisitoare 
pentru primăriile de la țară

Deva (I.J.),- Chiar dacă la discuția dintre reprezentanții primăriilor și ai Gărzii de Mediu Hunedoara trebuiau să participe toate primăriile, 29 au răspuns absent. întrevederea s-a dorit o informare despre noua Lege a mediului care trebuie cunoscută în teritoriu. „Am dorit o informare despre ce înseamnă noua lege. Cea mai mare parte a primarilor prezenți nu știau că pot aplica amenzi pentru nerespectarea legislației în vigoare”, a declarat comisarul-șef al Gărzii de Mediu, Cristian Moldovan.
Mai puțini copii la grădinițe

Aplicație SMURD la 
Petroșani

Petroșani (I.J.) - Aplicația se înscrie în cadrul seminarului „Sistemul integrat de intervenție pentru situații de urgență”, se- ’’ aminar organizat de SMURD Valea Jiului și Detașamentul Petroșani cu ocazia Zilei Pompierilor. Acesta s-a desfășurat pe parcursul a 5 zile și a început la 9 septembrie cu o pregătire teoretică, urmată de aplicații practice. „Astăzi au avut loc probe de căutare canină a persoanelor dispărute în teren accidentat cu salvare de vieți omenești și prim ajutor. A fost și o ocazie potrivită pentru a prezenta mijloacele și echipamentul de intervenție ale Detașamentului Petroșani. Acțiunea face parte din planul de pregătire aprobat de Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara”, declară dr. Cătălin Popa, medic coordonator SMURD Valea Jiului.

■ Față de anul trecut, 
numărul copiilor înscriși 
la grădiniță e mai mic 
cu 1%.

CăuN Bicăzan

Deva - în această perioadă, la grădinițele din județul Hunedoara încă se mai fac înscrieri. în urma datelor preliminare furnizate de Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara se observă că, față

AcUPuNC TU ka

Porci, cu acordul vecinilor
■ Gospodarii care au 
peste patru porci au 
nevoie de aprobarea 
vecinilor să-i crească.

Deva (T.S.) - Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a înaintat un proiect de Hotărâre de Guvern care împarte crescătorii de porci în patru categorii. Gospodăriile cu unu- trei animale vor fi considerate de subzistență, iar cele cu 4-20 de porci intră în categoria exploatațiilor de interes local. Cei care au peste patru porci

/*?**» <5

Dispare Secția de Oncologie
Deva (I.J.) - Secțiile de oncologie din cadrul spitalelor vor fi asimilate de Secțiile de interne. „Secțiile se comasează, nu se desființează. Oncologii vor putea profesa ca și până acum, însă o vor putea face cu această specialitate doar în România. Conform cerințelor UE, este nevoie de titulatura de medic internist care se poate obține după o nouă specializare care durează cinci ani. Șeful de secție va fi medicul internist”, declară dr. Dan Florea, directorul Spitalului Județean Deva. Medicii oncologi nu sunt de acord si 

Avem pregătită în Parlament și cabina pentru traduceri în limba română. Are numărul 22. La punctul de informare se pot găsi deja materiale traduse în limba română. Dacă ne luăm după aceste elemente, 1 ianuarie este data la care aderarea la UE devine certă, în ciuda tuturor declarațiilor, oarecum nefavorabile, care se fac pe această temă. „Se fac pregătiri pentru primirea României în UE. Trebuie ca prevederile legale trebuie să fie puse în practică”, declară , care s-a aflat recent la Bruxelles.Numărul parlamentarilor

Primarii spun că se confruntă cu o situație fără precedent în teren și totul pleacă de la condițiile sociale vitrege. „E greu să convingi un pensionar cu 150 lei pensie să plătească suplimentar pentru gunoiul menajer, iar apoi noi, primărițe sărace, să plătim pentru transportul lui la o groapă ecologică. Locuitorii spun că abia reușesc să strângă bani pentru copii și nepoți la începerea școlii, motiv pentru care gunoiul îl pun pe ultimul loc la plată”, apreciază Ciprian Achim, primar al comunei Lelese.

de anul precedent, sunt mai puțini copii înscriși atât la grădinițele cu program normal, cât și la cele cu program prelungit.Cauza principală pentru care nu s-au finalizat încă înscrierile în grădinițele din județ este nehotărârea părinților.Aceștia, dintr-un impuls protector asupra copiilor ezită să-i dea pe aceștia la grădiniță considerând că au o vârstă prea fragedă.
vor putea să vândă, dar numai în comună, și trebuie să aibă aviz de la primărie, iar vecinii trebuie să-și dea acordul, întrucât porcii creează disconfort”, a explicat Marian Avram, președintele ANSV. Cei care au între 21 și 100 de animale sunt deținători ai unei microferme și pot vinde porci în județ. Numai fermele cu peste 101 porci vor putea comercializa la nivel național. Iar aceștia trebuie să îndeplinească condițiile de biosecu- ritate impuse de Uniunea Europeană.
aduc aspre critici Ordinului nr. 1.044/31 august al ministrului Sănătății, considerând inacceptabile efectele profesionale și sociale pe care aplicarea acestuia le-ar putea avea. Ei spun că secția de oncologie s-a desprins din trunchiul comun al medicinei interne în urmă cu 40 de ani datorită creșterii explozive a volumului de informații în domeniu, iar încercarea de a aduce această specialitate înapoi în timp se situează împotriva tendințelor inexorabile de progres științific medical.

Sala Parlamentului European (Foto: CL)români la UE va fi de 35 anul viitor și 33 în 2009. Aceștia vor trebui să învețe să vorbească în stil european, adică scurt și la obiect. Fiecăruia îi sunt alocate între 2 și 5 minute pentru a vorbi, după scurgerea timpului îi este
Atenție la Singer!
■ Escrocheria cu ma
șini de cusut Singer e 
pe cale de a face noi 
victime în județ.Deva (T.S.) - Polițiștii hunedoreni au reținut, ieri, două persoane din Alba- Iulîa care lipeau afișe în care ofereau între 50.000 și 70.000 de euro pentru mașini de cusut marca Singer. „Cei doi, Iulian C., și Mihai G., din Alba Iulia au declarat că nu știu cine este persoana care i-a plătit pentru a lipi aceste afișe.

inscriși la grădinițe

Total _____ ____________
12261 2005-2006
11987 - 2006-2007

Grădinițe cu program normal
10036 - 2005-2006

9884 - 2006-2007
Grădinițe cu program pre
lungit_________________
2104 - 2005-2006
1923 - 2006-2007

Elevi în clasa I
4578 în 262 clase - 2005-2006
4678 în 255 clase - 2006-2007 

Momente unice in viață
Astfel se intitulează o nouă rubrică lansată de „Cuvântul liber" la care pot 
participa tinerii căsătoriți din întreg județul Hunedoara. în cadrul rubricii vor 
fi publicate fotografiile celor mai recente cupluri, care vor trimite la redacție 
cea mai reușită fotografie în care sunt mire și mireasă. Acest moment unic 
al vieții fiecărui tânăr poate fi cu atât mai prețios cu cât va apărea și în pu
blicația noastră. Pentru ca fotografiile pe care le veți trimite la sediul redacției: 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A - parter sau pe e-mail: sanda.bocani- 
ciu@informmedia.ro, să fie publicate este nevoie să fie însoțite de numele 
mirilor, adresa lor și un număr de telefon la care aceștia pot fi contactați. 
Persoană de contact: Sanda Bocaniciu - redactor, informații la telefon nr. 
0254/211 275, int. 8834 sau 0720/400437.

Casă de piatră! Este urarea pe care o face, din tot sufletul, redacția „Cuvân
tul liber" tinerei familii de la Brad, Liliana și llie Nicolae. Le dorim multă 
fericire, sănătate și multe bucurii!

CUVW

„tăiat,, microfonul. Anual fiecare parlamentar european are posibilitatea să invite, la Bruxelles, 100 de vizitatori, în grupuri organizate, pentru ca aceștia să afle modul de funcționare a Parlamentului și activitatea instituției.

Tinerii au fost reținuți după ce, în județ, mai multe persoane au fost înșelate de escroci care promiteau sume astronomice pentru aceste mașini de cusut. Schema era foarte simplă: Celor care dețineau astfel de mașini li se promiteau 50.000 de euro dacă mai achiziționau o alta, cu 10.000 de euro. Păgubiții cumpărau mașina Singer, iar escrocii dispăreau”, declară purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara.
Burse

Deva (S.B.) - S-a dat startul ediției a IlI-a a Concursului Național pentru Bursa Specială „Guvernul României”. M.Ed.C și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare au anunțat demararea acestei acțiuni. Statul oferă sprijin financiar tinerilor de valoare, pentru a urma cursuri de licență, de masterat sau doctorat la universități din străinătate.

mailto:sanda.bocani-ciu@informmedia.ro


COTIDIAN /4miercuri, 13 septembrie 2006—
Ziua pompierilor din Romani»
1321 - A murit scriitorul italian Dante Alighieri («Divina

1788 - New York devine capitala 
Statelor Unite ale Ămericii.___________

1874 - S-a născut compozitorul aus
triac Arnold Schonberg (m. 1951), teo
retician al atonalismulul bazat pe dode- 
cafpnismul serial.___________________

1908 - S-a născut Edgar Papu, exeget și istoric literar 
(m. 1993).___________________________
1913 - A încetat din viață, prâbușindu-se cu avionul său, 
lângă Naicoi, Aurel Vlaicu, inginer și constructor de 
avioane, unul dintre pionierii aviației mondiale (n. 1882). 
1944 - S-a născut actrița britanică Jacqueline Bisset.
1944 - S-a născut cântărețul Peter Cetera, fost solist vocal 
al formației Chicago_________________ _______________
1965 - Beatles (foto) lansează piesa de mare succes «Yes
terday»; reluată de alți interpreți, melodia a cunoscut până 
acum peste 2000 de versiuni.

minim *»**'<■ maxim
Cer parțial senin. Maxima termică va fi de 26°C, iar minima de 10°C.
Prognoza pentru două zile
Joi. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 25°C, iar minima de 11°C.
Vineri. Cer temporar noros. Temperatura maximă 27°C, iar minima de 13°C.
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HOROSCOP

Calendar Creștin-Ortodox _____ ________
Sfințirea BisericiFînvierii (Sfântul Mormânt de la Ierusalim); 

Sf. Sfințit Mc. Cornelie, sutașul; Cuv. loan de la Prislop.

Btrbcc

Astăzi reușiți să faceți tot ce v-ați propus. Pe plan senti
mental, s-ar putea să aveți probleme din cauza orgoliului. 
Ar fi bine să dați dovadă de mai multă răbdare

Taur

Dimineață nu sunteți mulțumit de nimic și aveți tendința 
să criticați pe toată lumea. Vă sfătuim să nu vă enervați 
pentru nimicuri, Calmați-vă și nu provocați discuții.

Gemeni
Nu este momentul să începeți noi activități, pentru ca* i 
sunteți într-o formă prea bună. S-ar putea să întâmpSftați 
câteva obstacole, dar le depășiți cu Pine.

Rac

S-ar putea să fiți indispus din cauza dificultăților financia
re și sentimentale. Vă sfătuim să vă concentrați asupra 
problemelor casei. Mergeți intr-o vizită la niște prieteni

Leu
Este posibil să aveți probleme acasă, dar se pot rezolva 
rapid. Pentru a evita o ceartă, nu trebuie decât o vorba 
bună sau un gest tandru la adresa partenerului de viața.

Fecioară
Dimineață s-ar putea să fiți confuz, ceea ce vă poate afec
ta relațiile sentimentale. Vă recomandăm să fiți calm și să 
nu provocați o ceartă cu partenerul de viață

Balanță
Nu Vă ambiționați să rezolvați singur problemele casei, pen
tru că s-ar putea să nu aveți succes. Acceptați ajutorul fa
miliei! Veți reuși să aplanați un conflict.

Scorpion
Dimineață sunteți nemulțumit și nervos pentru că nu reușiți 
să plecați într-o excursie. încercați să vă stăpâniți1 Cei din 
jur nu sunt obligați să vă suporte ieșirile.

Săgetător
Dimineață sunteți măcinat de sentimente contradictorii, dar 
o femeie mai în vârstă din familie vă ajută să vi le clarifi
cați Vă sfătuim să vă păstrați optimismul.

Calendar Romano-Catolic
Sf. loan Gură de Aur, ep. înv.

Calendar Greco-Catolic
Preserbarea înălțării Sfintei Cruci; S. Corneliu, centuri
onul, m.; Sfințirea Bisericii Sfintei învieri, din Ierusalim.

iNTBEBOPERI API, GAZ, CURENT
.................................................................................  —..................i

Energie electrică_______________________ _______
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.30-12.00 în Simeria, Str. Gh. Doja.
11.00-17.00 în Simeria, zona DN 7 și str. Gh. Doja (zona 
spre gară)
9.00-17.00 în Sântuhalm - zona Wilmos - Canton CFR.
- Romoșel, Sibișel, Cucuiș, Poieni, Beriu (zona Orăștie). 

8.00-9.00 și 16.00-17.00 în localitățile Vad, Sântămăria 
Orlea, Nălaț-Sat (zona Hațeg - Baru Mare).

Gaz metan________
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 -15.00 pe Str. M. Eminescu, bl. 56, sc.B.

Apă _______ . ..___
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 14.00 pe Str. Cuza Vodă, I Maniu și B-dul Dece- 
bal, bl. A, B, C, D, E și F.
8.00 - 15.00 pe Str. Horea și Hotelul „Decebal".

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

I Nume.............. ...........................................

i Prenume................................................

Adresa.....................................................

............................... Tel................................. 

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

DA □ NU □

Capricorn
Aveți tendința să exagerați în privința sentimentelor și | 
afacerilor. Vă sfătuim să fiți mai moderat, pentru că riscați i 
să vă dezamăgiți prietenii.

Vărsător
S-ar putea să aveți o zi proastă pe plan sentimental. Aveți, 
însă, o mare capacitate de comunicare și puteți să depășiți 
toate neînțelegerile cu persoana iubită. j,

Pești
Dimineață este posibil să suferiți o dezamăgire pe plan sen
timental, motiv pentru care sunteți indispus. Vă sfătuim 
să vorbiți deschis, ca să evitați neînțelegerile.

RETETA ZILEI

Pricomîde
Ingrediente: 250 g nucă măcinată, 250 g zahăr farin, 1 ou întreg, esență de rom, zahăr vanilat.
Pentru cremă: 2 linguri cacao, 1/2 pachet unt, 3 linguri zahăr, 1 lingură făină.
Mod de preparare: Se face o foaie din 250 g nuci, 250 zahăr și 1 ou. Se decupează cu paharul cercuri care se coc pe dosul tăvii. Se umplu cu cremă de ciocolată la care se adaugă untul la sfârșit și se trec prin miez de nucă tăiat mare și prăjit la cuptor.

Poftă bună! • (Foto, arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Regulile iubirii (come- 
*13die romantică, SUA, 

2004). Cu: Joseph 
Lawrence, Adam Mac
Donald, Elisa 
Moolecherry. R.: 
Steven Robman

9:45 Cu ochii spre cer 
1035 Oameni și foc 
10:50 Festivalul Național al 

Cântecului și Dansului 
Popular Românesc, 
MAMAIA 2006. Vedete 
în recital (II) (r) 

12:00 Misterele din Sankt
El Petersburg (r) (s) 

13:00 Corry și restul lumii (s) 
13:30 Desene animate: Club

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Oameni ca noi (r) 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități

17:00 Jurnalul TVR 
17:10 Pe ce dăm banii? 
18:00 Misterele din Sankt

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

20:15 Neveste disperate
g (s). Cu: Teri Hatcher, 

Marcia Cross, James 
Denton, Eva Longoria 

21:15 Ochiul magic 
22:15 Deschide-ți inima!

Intoleranță
22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
23:00 Prim plan 
23:45 Cultura libre. Modera

tor Dragoș Bucurenci. 
Nimicul public

0:30 Crime perfecte (ep. 3, 
□thriller, SUA, 1993)

1:10 Aeroport '77 (acțiune, 
SUA, 1977). Cu: Jack 
Lemmon, Lee Grant, 
Brenda Vaccaro. R.: 
Jerry Jameson

3:05 Jurnalul TVR (r) 
Meteo, Sport

4:05 Ochiul magic (r)
4:55 Crime perfecte (relu- 
0are) (ep. 3, thriller, 

SUA, 1993)
5:30 Cultura libre (r)
6:10 Pe ce dăm banii? (r)

7:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
□(film serial, 

reluare)
10:00 Familia Bundy

□(film serial, 
reluare)

12:00 Inelul de logodnă 
O(film artistic,

reluare)
13:00 Știrile ProTv
13:30 Meseriașii

(reluare)
14:00 Rivalitate
rîlffilm artistic, dramă, 

SUA, 1993). 
Cu: Holly Hunter, 
Beau Bridges, 
Swoosie Kurtz.
Regia:
Michael Ritchie

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
18:00 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive
19:00 Știrile ProTv. Sport. 

Vremea

2030 UEFA Champions 
league

21:45 UEFA Champions 
League: Dinamo 
Kiev - Steaua 
(transmisiune 
în direct)

23:45 Știrile ProTv.
Sport
Meteo

0:15 Rezumat Champions 
League

1:55 Omul care aduce 
cartea
(reluare)

2:00 Știrile Pro Tv.
Sport he >

230 Apropo TV
(reluare)

330 UEFA 
Champions 
League 
(reluare)

530 Rezumat 
UEFA Champions
1. fragile
(reluare)

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

7:00 Matinal
9:00 în gura presei 

(reluare). Revista pre
sei cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia
□ (film serial, dramă, 

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

12:00 Secretul Măriei
□ (film serial)

13:00 Observator 
cu Simona Gherghe 

13:45 Din dragoste (reluare) 
(divertisment)

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

faci
18:00 Vocea inimii (serial, 

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

19:00 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. .
Sport.
Meteo

20:45 Ziua judecății
(divertisment)

23:00 Observator 
cu Letiția Zaharia. 
Sport

24:00 Cenușă și nisip
(film artistic, 
dramă, SUA,
2002).
Cu: Nick Moran, 
Lara Belmont,
Victoria Scaraborough, 
Sarah French.
Regia: 
Bob Blagden

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator

(reluare)
4:00 întâmplări hazlii

0 (serial)
5:00 Anastasia
0 (reluare) 

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

7:00 Fergus McPhail (s, r) 730 
Lecția de engleză 8:05 Spațiu 
francofon (doc.) 9:00 Sărutări 
furate (r) 10:00 Centrul de fru
musețe (s) 11:40 Caracatița (s) 
1230 Dragul de Raymond (r) 
13:00 Școala părinților (doc. r) 
14:00 Fergus McPhail (s) 1430 
încurcăturile lui Zack (s) 15:00 
împreună în Europa 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1630 Lecția de 
engleză (r) 17:00 Omul între 
soft și moft 1735 Sărutări 
furate (s) 1830 Ulița spre 
Europa 19:00 Natură și Aven
tură 1930 Dragul de Raymond 
(s) 20:00 Cum să nu ne îmbră
căm (doc.. Anglia, 2001) 2035 
Caracatița (s) 2130 Ora de știri 
2230 Trauma (thriller, SUA, 
1993) 0:20 Futurama (d. a.) 
0:50 Lumea de aproape (r) 120 
Iubiri și secrete (serial, reluare)

8:00 Știri N24 830 Revista pre
sei 9:00 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 10:30 Căsătoriți pe via
ță (s) 1:00 Teleshopping 1135 
Desene animate: Mr. Bean 
12:00 Quizzit 13:00 Țara Iu’ 
Papură Vouă 13:15 Look who 
is winning 1430 Nu suntem 
blonde (r) 1530 A treia planetă 
de la Soare (s) 16:00 Naționala 
de bere 1630 Cuscrele (s) 
17:30 Docul 13 (s) 1830 Știri 
Național TV 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Taxi Driver 
21:00 Pitici de vară 22:00 Știri 
Național TV 2230 Film artistic

10:10 Echipa de elită (r) 11:45 
Doctorul de suflete (r) 12:45 
Echipa de elită (r) 13:45 Răz
boiul donelor (s) 14:15 Liga ju
niorilor - Looney Toons (s) 
14:45 Români de succes 15:00 
Joan din Arcadia (r) 16:15 Ro
mâni de succes 1630 Bună di
mineața, Miami! (r) 17:00 E- 
chipa de elită (s) 19:00 Doctorul 
de suflete (s) 20:00 Români de 
succes 20:20 Joan din Arcadia 
(s) 21:30 Bună dimineața, Mia
mi! (s) 22:00 în brațele peri
colului (thriller / dramă)

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
630 Visuri fără preț (r) 8:30 La 
Tormenta (r) 930 Ciocolată cu 
piper (s) 1030 Iubirea mea, 
păcatul (s). Cu: Yahdira Caril
lo, Sergio Sendel, Alexis Ayala, 
Alessandra Rosaldo 12:30 
Minciuna (s) 1330 înger săl
batic (s) 1530 Visuri fără preț 
(s) 1730 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă 18:30 
Rebelde (s) 2030 La Tormen
ta (s) 2130 Tărâmul pasiunii 
(s) 2230 Bărbatul visurilor 
mele (s) 2330 Celebritate (s) 
030 Poveștiri adevărate (r) 
130 Lori (r) (divertisment) 230 
De 3x femeie (r)

730 Sport, dietă și o vedetă 
(r) 8:00 Sport cu Florentina 
8:05 Teleshopping 8:30 Mari
ana - Prețul inocenței (r) 9:30 
Sunset Beach (s) 1030 Dra 
goste și putere (r) 11:00 Re 
cord brakers (s, r) 11:30 Tele 
RON 13:00 Garito 14:30 Dra
goste și putere (s) 15:00 în
gerul căzut (romantic, SUA, 
2003) 17:00 Mariana - Prețul 
inocenței (s) 18:00 Focus 19:00 
Record brakers (s) 19:45 Trăs
niți în N.A.T.O. 20:20 Cronica 
Cârcotașilor 22:20 Meteo 
2230 Focus Plus 23:15 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 23:45 Săptămâ 
na nebună (r) 0:45 Focus (r)

6:55 Viața dimineața 9:00 Ve 
rissimo 10:00 Euromaxx (r) 
(documentar) 10:30 Euroblitz 
(r) 11:00 Ne privește 12:00 
Euromaxx (doc.) 13:05 Brief 
ing (r) 14:35 Lumea cărților 
15:35 Euroblitz: Cinema (r) 
16:00 Nașul (r) 18:00 6! Vine 
presa! 20:00 Septembrie 
(dramă, România, 1978). Cu: 
Ștefan Bănică, Zephi Alsec, 
Anda Onesa, Geo Costiniu, 
Mircea Anghelescu. R.: Timo- 
tei Ursu 22:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 24:00 
Știri. Emisiune informativă 
0:15 Septembrie (reluare) 
(dramă, România, 1978)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

10:05 Prăbușirea zborului 323 
(dramă, SUA, 2004). 1135 
Crescându-I pe Waylon (come 
die, SUA, 2004). 13:05 Oa
meni și oameni (dramă, Fran
ța, 2005). 15:05 Fiica preșe
dintelui (romantic, SUA, 
2004). 16:55 Madison (dramă, 
SUA, 2001). 1830 Cinci copii 
și Arătarea (aventuri, Marea 
Britanie, 2004). 20:00 Hitch 
(comedie, SUA, 2005). 22:00 
Gothika (thriller, SUA, 2003). 
23:40 Fortăreața (acțiune, 
SUA, 1996). 1:55 Piscina 
(thriller. Franța, 2003).

10:00 Realitatea de la 10:00 
1130 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12’00 
13:20 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 100% 21:00 Realitatea 
de la 21:00 22:00 Oamenii 
Realității 23:00 Realitatea de 
la 23:00 23:15 Realitatea all 
inclusive 23:45 Ziarul Realității

7:00 Curse asurzitoare 8:00 
Războaie în aer 9:00 <a7rfxi 
dete americane 10:țJ' Ray 
Mears tehnici de supraviețu
ire 11:00 Superstructuri 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Curse asurzitoare 14:00 Răz 
boaie în aer 15:00 Confruntări 
și fiare vechi 16:00 Cum se 
fabrică 17:00 Curse 18:00 
Automobile americane recon
diționate 19:00 Superstructuri 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 Motociclete americane 
22:00 Petrol, sudoare și plat
forme 23:00 Dr. G. medic 
legist 24:00 Constructorii de 
motociclete 1:00 Dosarele FBI
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Scandal pe spatele oamenilor
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Deva (S.B.) - Site-ul oficial al INCA - Rețeaua Internațion
ală pentru Arte Contemporane, organizația care își prop- 

• 1 une să redefinească orizonturile de. exprimare culturală a 
tul tinerilor de pretutindeni.

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț. președinte 09.00 ’2 00

Primăria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar 09.0C 12.00

Primăria Municipiului Orăștie:
Teodor Iordan, secretar 09.00-11.00

■ în timp ce Calor-ul și 
conducerea Asociației 
320 se ceartă, locuitorii 
nu au apă caldă.

Daniel I. Iancu
daniel, iancu® in1crmmedia.roDeva - SC Calor SA refuză în continuare să dea apă caldă la cele 360 de apartamente din cadrul Asociației de Proprietari 320 din municipiul Deva, și amenință că nu va începe nici livrarea de agent termic pentru încălzire. Motivul îl reprezintă datoriile de peste 2,1 miliarde de lei pe care Asociația 320 le are la Calor. Claudiu Simionescu, directorul adjunct al societății, afirmă că dacă actuala conducere a asociației (adminis

trator și președinte) va fi înlocuită de către Adunarea Generală, Calor va face demersurile pentru distribuirea de apă caldă și la cele 6 blocuri în cauză. „La mijloc este o fraudă, pentru că între facturile lor și ale noastre există o diferență de un miliard de lei vechi. Actuala conducere a asociației trebuie să lase locul altora, care să vină și să facă lumină. Ne-am săturat de angajamente, pentru că niciodată nu au fost respectate”, a declarat Claudiu Simionescu.
„Suntem In regulă”Conducerea asociației a convocat la începutul acestei săptămâni o Adunare Generală, care însă nu a putut fi ținută din cauza lispei de interes a celor mai mulți din-

Aspect de la ședința asociației de proprietaritre locatari, din cele 360 de familii fiind prezenți reprezentanții a doar 43 dintre acestea, în aceste condiții următoarea Adunare Generală se va ține pe 21 septembrie și va fi statutară, indiferent de numărul celor prezenți. „Am vrut să prezint o dare de seamă asupra activității și să discutăm

problemele legate de Calor”, ne-a declarat președintele Asociației 320, Sorin Sorinca. „Din păcate, cei de la Calor nu vor să stea la discuții cu noi. Avem toate documentele justificative, dar ei nu doresc altceva decât schimbarea actualei conduceri, pentru a- și pune omul lor.
Primăria Municipiului Hunedoara:
Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00

în județ

TA COI « trebui evaluați printr-un control psihic?

CURS VALUTAR BNR - 13.09.2006

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

DN 7: lila - Zam - limită jud. Arad;
DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;

_______________________________________J

3,5173 lei
2,7673 lei
53,0066 lei

1 euro___________
1 dolar american
1 gram aur

TRANZACȚII BURSIERE

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

0SNP 0.5500
SIF1 2.2900 -0.43
TLV 1.0200 -0.97
BRD 17.1000 0.59
BCC 0.4980 -0.4
IMPACT 0.4800 0.42
BIOFARM 0.5600 -0.88
ANTIBIOTICE 1.3300 0
AZOMUREȘ 0.1790 -1.65
ROMPETROL 0.0835 -1.3
SIF3 2.1800 0.46
SIF5 2.7400 -0.36

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

1
J

SUDOKU

1 6 5
1 7 6 8

6 4
3 1 9

1 5 4 2
4 2 8

4 1
3 2 9 4.
7 5 2

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

Soluția jocului din 
numărul precedent
289745136

154638972
3 7 1 2 9^5 8 ; 4

9 4 3 2 8 16 5 7

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

4 9 1 5 7 3 2 6 8
765812:349

8 3:2 9647 1 5

Eu sunt de părere că profesorii trebuie evaluați după un control psihic foarte riguros pentru că ei lucrează cu elevi pentru care trebuie să ai nervii tari!
Gheorghina, 
Deva

Profesorul este al doilea părinte pentru copilul nostru! în cazul acesta fiecare părinte așteaptă ca profesorii copiilor lor să fie oameni de încredere!
Magdalena, 
Deva

Răspundem cititorilor

Adeverințele sunt valori
ficateDeva (C.P.) - Dumitru Susan, din municipiul Deva, dorește să afle când îi va fi recalculată pensia pe baza adeverințelor de salarii depuse la Casa Județeană de Pensii Hunedoara.Răspunsul Casei Județene de Pensii: „Recalcularea pe baza actelor suplimentare este făcută. în cel mai scurt timp domnul Susan Dumitru va primi noul buletin de calcul și noua decizie, eventualele restanțe bănești urmând a fi primite ulterior”.

În școli se întâmplă tot felul de lucruri.Din păcate, unele din cauza nervozității pro fesorilor care nu mai au răbdare. Testarea este absolut necesară!
Mona Wagner, 
Hunedoara

j j > « / J 4 / j zj j ?j Zii

NOTĂ: Cuvântul Liber vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 3 A (clădirea Cepromin), speci ficați pe plic: „Cuvântul citi torului”.Scrisorile pot fi trimise ș prin e-mail, la adresa adri an.salagean@informmedia.ro

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

Toți profesorii trebuie să fie testați psihologic pentru că cei slabi nu rezistă și se manifestă brutal față de copii. Au exis-; tat cazuri de abuz al profesorilor asupra elevilor!
Oprica Bogdan, 
Hunedoara

Părerea mea este că fiecare profesor trebuie să fie integru pentru a educa elevii așa cum trebuie! Nu se poate face educație cu profesori care îi amenință sau îi bat pe copii!
Alexandru Bogdan, 
Hunedoara

Contribuțiile A
Deva (I.J.) - Contribuțiile sociale administrate de MFP vor fi virate până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salar iale. Această precizare este menționată în ordonanța de modificare a Codului de procedură fiscală care a intrat în vigoare săptămâna trecută. Modificările legate de termenul de plată a contribuțiilor sociale de sănătate au fost realizate cu scopul de a asigura armoniza-

sociale viraterea termenelor de plată și de declarare a acestor contribuții cu cele aferente altor obligații de plată. în ceea ce privește concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, a fost eliminată prevederea privind termenul de plată a contribuției individuale de asigurări sociale aferentă indemnizațiilor acordate pentru incapacitate de muncă, maternitate, îngrijirea copilului bolnav, la data plății acestora.
UBER ît* 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! 
Iar dacă vrei să nu ratezi nici un talon 
și să economisești 4,1 lei fată 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 suplimentară la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban.

Mult succes!

Talon pentru concurs - 13 septembrie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă_______________________________________
Telefon__________________Sunteți abonat?________________

rrAiri

http://www.inca.ro
in1crmmedia.ro
mailto:an.salagean@informmedia.ro
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PE SCURT Traficanti de droguri capturații «Tăiere ilegală. Petru A. și Nicolae A., ambii din comuna Vețel, au fost depistați de polițiștii Postului de Poliție Vețel că au tăiat un număr de 13 arbori din speciile gorun și carpen din locul numit „Canton 10 Căprioara", proprietatea statului, fără ca aceștia să fie marcați. Prejudiciul în sumă totală de 7.200 lei noi a fost recuperat. (I.H.)
• Branșare ilegală. Mariana S., de 21 de ani, din Petroșani, fără ocupație, a intrat în atenția polițiștilor de la Biroul Poliției de Ordine Publică Petroșani, deoarece în perioada ianuarie-august 2006 a fost branșată ilegal la rețeaua de televiziune prin cablu, a- parținând S.C. „Astral Telecom" S.A. Petroșani. (I.H.)

TSD-ul și „Școala 
politică"

Deva (D.I.) - Natalia Intotero, președinta organizației județene a Tineretului Social Democrat (TSD) Hunedoara, a făcut ieri unele precizări legate de recent desfășurata „Școală politică a TSD”, ce a avut loc între 7 și 9 septembrie, la București. „Am participat, timp de trei zile, alături de mai mulți colegi din organizația TSD Hunedoara, la o serie de seminarii la care au fost invitați atât personalități din cadrul partidului nostru, cât și din cadrul altor partide politice. în ultima zi a manifestărilor s-a desfășurat și o ședință a Biroului Executiv, care a stabilit ca viitorul Congres al TSD să se organizeze la București, pe data de 7 octombrie, după ce în prealabil vor avea loc o serie de întâlniri regionale. Delegația TSD Hunedoara se va deplasa în a- cest sens la Bistrița, pe 22 septembrie”, a spus Natalia Intotero.

M.lacob-Ridzi

■ Un tânăr din Petro
șani a fost prins de poli
țiști în timp ce vindea 
droguri în fața blocului.

Deva (M.T.) - Doi tineri, de 21 și 24 de ani, au fost arestați, după ce au fost prinși în flagrant de polițiștii Brigăzii pentru Combaterea Crimei Organizate Alba Iulia, în timp ce încercau să vândă droguri. Tânărul din județul Alba a fost prins într-o benzinărie din orașul Cugir în timp ce încerca să vândă 322 de grame de marijuana. Acesta a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru trafic și consum ilicit de droguri, fapte pedepsite cu închisoare de până la 15 ani. Cel de-al doilea presupus traficant de droguri a fost prins de poli
întâlnire la 
Helsinki

Mafia pieței face ravagii
Deva (D.I.) - Monica 
lacob-Ridzi, deputat 
PD de Hunedoara și 
euro-observator din 
partea României la 
Parlamentul Euro
pean, a participat la 
începutul acestei 
săptămâni, la Helsin
ki, la întâlnirea pre
ședinților Conferinței 
Organismelor Specia
lizate în Afaceri Co
munitare (COSAC). 
Monica lacob-Ridzi, 
care îndeplinește și 
funcția de vicepre
ședinte al Comisiei 
pentru integrare eu
ropeană a Parlamen
tului României, a 
fost prezentă la dez
baterile care au vizat 
cooperarea între Co
misia Europeană și 
parlamentele națio
nale, privind verifica
rea principiilor sub- 
sidiarității și propor- 
ționalitătii, politica 
energetică europea
nă etc. Potrivit depu
tatului PD, următoa
rea reuniune ordina
ră COSAC va avea 
loc la Helsinki, în pe
rioada 20-21 noiem
brie 2006.

■ Toamna a atras zeci 
de speculanți organi
zați în piețele hune- 
dorene.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Toți piețarii știu despre mafia care există în piețele hunedorene. Dar vorbesc cu jumătate de gură. Se tem de repercusiuni.între timp, mafia piețelor continuă să-și facă nestingherită jocurile. Iar cei care au de pierdut sunt adevărații producători și cumpărătorii, între timp cei care trebuie să aplice legea ridică din umeri.

Natalia Intotero

PNȚCD vrea în 
Europa

Liber la vânătoare!
Deva (S.B.) - Guvernul a aprobat, prin Ordonanța nr. 52 din 30/08/2006, numărul de exemplare de urs, lup, pisică sălbatică și râs care vor putea fi vânate în sezonul 2006-2007. Cota permisă este de 300 exemplare de urs, 500 de exemplare de lup, 120 exemplare de râs și 500 exemplare de pisică sălbatică. Potrivit legii, guvernul aprobă cotele de vânătoare pentru speciile protejate, la propunerea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor. Prioritare vor fi fondurile de vânătoare în care se constată concentrări temporare de efective care reprezintă un potențial risc de producere a pagubelor sau care pun în pericol sănătatea și siguranța publică. Recoltarea exemplarelor se va face conform unor calendare stabilite pentru fiecare specie în parte. Controlul aplicării prevederilor ordonanței se asigură de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în limitele de competență stabilite potrivit legislației în vigoare.

Urșii vor putea fi vânați din 15 septembrie

Deva (D.I.) - Președintele organizației județene a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, Emil Danci, a afirmat că la nivel central a fost luată decizia de a sprijini transformarea PD- ului din membru cu statut de observator al PPE, în membru asociat. „Consiliul Național de Conducere a PNȚCD a stabilit să acorde un mandat președintelui Ciuhandu și delegației care va participa pe 18 septembrie, la Bruxelles, la ședința Biroului Permanent al Partidului Popular European (PPE), pentru sprijinirea PD. Totul însă, sub rezerva încheierii unui protocol, care să cuprindă anumite condiții. Am acceptat acest compromis, în perspectiva că PD va participa la alegerile pentru Parlamentul European pe o listă populară comună, alături de PNȚCD. Sperăm ca astfel să obținem doi euro- parlamentari. Suntem conști- enți că singuri nu prea avem șanse”, a declarat Emil Danci. Protocolul PNȚCD-PD urmează să fie semnat de reprezentanții celor două formațiuni până la data plecării delegațiilor spre Bruxelles. 

țiștii BCCO Alba Iulia în municipiul Petroșani, în timp ce încerca să vândă cinci grame de hașiș în scara blocului în care locuia. în urma percheziției, în locuința acestuia polițiștii au descoperit 30 grame de hașiș presat sub formă de batoane de diferite mărimi, introduse într-un ambalaj de șervețele. Din cercetări a rezultat că tânărul a mai vândut droguri către diverși consumatori din Petroșani, fiind identificați patru dintre aceștia.
„Marfă” import ItaliaOamenii legii au stabilit că drogurile au fost procurate din Italia prin intermediari și au fost aduse în țară prin intermediul unei societăți de transport persoane și colete, fiind ascunse într-un pachet
Și asta pentru că legislația este așa de ambiguă încât speculanții își fac liniștiți de cap.„Vin dimineața la ora patru în piața Mihai Viteazul din Deva și negociază cu țăranii veniți din Oltenia sau Banat. Le cumpără marfa toată la preț de nimic, după care o vând ei în piețe. Au certificate de producător, dar n-au făcut agricultură în viața lor”, spune nemulțumit Ioan C.
Legea tăceriiîn privința reclamațiilor, toți cei cinstiți dau din colț în colț. „Nu vreau să am probleme. Dimineața vine șeful

doar citește

CUVÂNTUL 
LIBER

Kte înnoiește

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

Undate jgpOtalâ?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poștă;

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

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

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

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați) 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena Serban Succes!

CONCURS

Drogurile pătrund tot mai mult printre tinerii din județ (Foto cl)de cafea. în urmă cu trei săptămâni, inculpatul a mai primit un colet asemănător ce conținea 30 de grame de hașiș pe care reușise să-l vândă. Tânărul hunedorean a fost 
însoțit de patru namile și ne fixează prețul. Așa că vindem cum spun ei. Nu mai vorbesc de faptul că mesele sunt închiriate de persoane care nu dețin nici jumătate de hectar. Ce producție are respectivul de vinde câteva luni bune în piață”, se întreabă retoric Gheorghe D. Autoritățile dau din umeri.„Noi nu putem verifica cine vinde și cât vinde. Nici nu avem această abilitate. Probabil, după 2007, nu vor avea acces în piață speculanții”, este de părere unul dintre reprezentanții pieței din Deva. Mafia pieței e o problemă nerezolvată de mai bine de 10 ani.

arestat preventiv și este cercetat pentru procurare și punere în vânzare, fără drept, de droguri de risc și deținere, în vederea consumului propriu, de droguri de risc.

Mafia piețelor face miliarde pe 
spatele adevăraților producători

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro


PE SCURT

Jiul, în mijlocul scandalului

• Testare. Recent, la Deva s-a desfășurat tastarea arbitrilor județeni care oficiază în!. ja a IV-a și Campionatul Județean de fotbal. Grigore Macavei, președintele Comisiei Județene de arbitri, ne-a declarat că, cu unele excepții, arbitrii s-au prezentat bine la cel două probe: fizică și teoretică. (V.N.)
• Parașutism. Astăzi, la Săulești debutează ediția a Vl-a a Cupei Dacia la parașutism. La cele două probe: precizia aterizării și acrobație, participă sportivi din Arad, Oradea, Suceava, Ploiești și Deva. (V.N.)
Penalizări cu folos

■ După medul de la 
Cluj din etapa trecută, 
Jiul se vede angrenată 
în tot felul de polemici.

Valentin Neagu
valentin, neagu@informmedia.ro

Deva - Cu voie sau fără voie, urmărind unele interese ori doar din întâmplare, în aceste zile, Jiul Petroșani este angrenată în tot felul de discuții contradictorii. Totul a pornit de la acel 1-1 obținut de „mineri” în fața liderului, CFR Cluj-Napoca.La doar o zi după partidă, președintele clujenilor a declarat că deține informații conform cărora Jiul ar fi fost recompensată de o echipă din fruntea clasamentului pentru a opri echipa lui Dorinei

Munteanu. „Acum se pot felicita că au luat banii” - a concluzionat Iuliu Mureșan. După cum se știe, din acest sezon, FRF a interzis primirea stimulentelor de la terți. Interesant este faptul că, deși nu a pronunțat numele formației, Mureșan a lăsat să se înțeleagă că ar fi vorba de Steaua.Echipa lui Alin Simota a căzut, de asemenea, în culisele partidei de sâmbătă dintre Poli Timișoara și CFR. De ce? în esență, este vorba de faptul că Marian Iancu, patronul timișorenilor, a sugerat că Vasile Jula ar trebui suspendat pentru că l-a lovit pe Vrăjitoarea de la Jiul. în acest sens, el ar fi luat deja legătura cu oficialii Jiului. Răspunsul lui Alin Simota a fost următorul: „Este adevărat. Am
Alin Simota este suspectat că ajută Steaua (Foto: CL)depus un memoriu împotriva arbitrajului și am cerut Comisiei de Disciplină să se sesizeze în privința gestului lui Jula. La 1-0, dacă era eli

minat, poate reușeam să câștigăm”. Oricum, atât președintele de la CFR, cât și Jula se miră de demersul celor de la Jiul și spun că este o aberație.

R. Gabor

Motru (C.M.) - Avertismentele și diminuările de contracte, anunțate de conducerea FC Corvinul 2005 după înfrângerea (1-2) de sâmbătă cu FC Caracal, le- au prins bine jucătorilor hunedoreni. Trezită de aceste „amenzi”, echipa antrenată de Romulus Gabor a avut o cu totul altă atitudine în meciul din etapa a V-a a Cupei României susținut, ieri,în deplasare cu Minerul Motru (liga a III- a), reușind să învingă și să se califice mai departe. FC Corvinul n-a jucat strălucit, dar fotbaliștii care au intrat în teren au muncit mai mult și cu mai multă convingere, câștigând cu 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Dăscălescu în minutul 18. în urma acestui succes echipa hunedoreană mai trebuie să treacă doar o etapă pentru a avea șansa să întâlnească o formație din Liga I.
Cetate nu se teme de HCM 
Roman

Deva (C.M.) - Marcel Șerban, antrenorul echipei Cetate Deva, e optimist înaintea meciului de azi din deplasare cu HCM Roman, din etapa a Il-a a Ligii Naționale feminine. Tehnicianul e convins că handbalistele pe care le pregătește vor pune mari probleme adversarelor, după ce în partida din prima etapăcu Oțelul Galați s-au impus foarte clar (scor 29-19) și au avut o evoluție peste așteptări. „HCM Roman e o echipă cu pretenții care joacă în cupele europene, dar noi avem capacitatea să scoatem un rezultat bun. Important e ca fetele să se concentreze și să repete jocul bun din partida cu Oțelul”, afirma Șerban. După meciul de la Roman, Cetate va juca, duminică, acasă, cu cea mai puternică echipă a momentului în România, Oltchim Rm. Vâlcea, care are în lot nouă jucătoare ale echipei naționale.Programul etapei a Il-a, 14 septembrie: HCM Baia Mare - HC Zalău; Oțelul Galați - Rulmentul Brașov; HCM Roman - Cetate Deva; Oltchim Rm. Vâlcea - Astral Poșta Câlnău; Rapid CFR București - Tomis Constanța; Universitatea Timișoara - Dunărea Brăila; Mureșul Tg. Mureș - U. Jolidon Cluj.
FOTBAL, LIGA A IV-A JUNIORI

Clasamentul

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei I, din 10 septembrie: Inter 
Petrila - Aurul Brad 0-1, Constructorul Hunedoara - Minerul 
Aninoasa 1-2, Gloria Geoagiu - Victoria Călan 1-5: Me
talul Crișcior - Agrocompany Băcia 0 1, Retezatul Hațeg 
- CRjHMa'r’retQsi® Simeria 3-0

1. Victoria Călan 1 1 0 0 5 1 3
2. Retezatul Hațeg 1 1 0 0 3 0 3
3 Minerul Aninoasa 1 1 0 0 2 1 3
4. Aurul Brad 1 1 0 0 1 0 3
5. Agrocompany 1 1 0 0 1 0 3
6. Constructorul 1 <0 0 1 1 2 0
7. Inter Petrila 1 0 0 1 0 1 0
8. Metalul Crișcior 1 0 0 1 0 1 0
9 CFR Marmosim 1 i0 0 1 0 3 0
10. Gloria Geoagiu 1 i0 0 1 1 5 0

Programul etapei următoare, din 17 septembrie;_
Victoria Călan - Metalul Crișcior; Minerul Aninoasa - Glo
ria Geoagiu; Aurul Brad - Constructorul Hunedoara; Agro
company Băcia - Retezatul Hațeg.

N_____________ - - >

Eliminata, dar aplaudată
■ Agrocompany a fost 
învinsă în Cupa 
României, dar a câștigat 
respectul publicului.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Băcia - Suporterii echipei Agrocompany Băcia (Liga a IV-a) au venit, ieri, la meciul din etapa a V-a a Cupei României cu Unirea Alba Iulia cu speranța că vor sărbători cea mai mare performanță a

echipei lor. Din păcate, la final, spectatorii s-au văzut în situația de a-și consola cu aplauze favoriții care au pierdut la limită (scor 0-1) întâlnirea și au fost eliminați din competiție.
Replică onorabilăEchipa surpriză a primelor patru etape ale Cupei României în care a eliminat trei formații din Liga a IlI-a nu a fost aplaudată din complezență. Agrocompany, cu antrenorul Sorin Cornea, de 39

AGROCOMPANY-FC UNIREA 1.1. 0-1

A marcat: Opriceană (min. 81)
Agrcompany: Robciuc - Jorza, Dobrescu, Matieș, Bănărescu, Ignat - Vîr- 
tan, A. Cristea (84 A. Gabor), S. Cornea - Damian (83 N. Gabor), Lupea 
(65 I. Mihai). Antrenori - Sorin Cornea și Cornel Dumitriu.
FC Untreâ Al: Unchiaș - Oroian, Ciofu, Cazan, Andrei - Tătar, Dîibea, lațu, 
Oara (92 lane) - Dabu (49 Manea - 67 Opriceană), Zegrean. Antrenor - 
Mihai Zamfir.

Consilieri
Deva (V.N.) - După ce a auzit că Jiul Petroșani a depus la Comisia de Disciplină un memoriu în care se cere suspendarea lui Jula, Iuliu Mureșan, președintele CFR Cluj, a avut o reacție foarte dură la adresa oficialilor din Petroșani: „Simota este băiat bun, dar e înconjurat de tot felul de consilieri care n-au altceva de făcut decât să-și justifice salariile pe care le primesc”. Mai mult, Mureșan i-a atacat extrem de dur pe apropiații patronului din Valea Jiului: „Când am văzut ce personaje de la Jiul au stat în primul rând la oficială, m- am îngrozit. Horror! Acum s- au găsit să comenteze arbitrajul, după un meci în care și-au atins scopul” - a reacționat clujeanul. De remarcat că la Dej, locul unde s-a disputat partida, Simota a fost însoțit de Gigi Borugă; Marcel Iancu și loan Danciu, oameni cu diferite funcții la Jiul.

Centenar la FRGDeva (C.M.) - Federația Română de Gimnastică, una dintre cele mai vechi și performante federații sportive din România, aniversează un secol de existență. La acest moment al centenarului, Federația Română de Gimnastică se prezintă cu un palmares impresionant care o situează între cele mai prestigioase și mai puternice federații de gimnastică din lume. Sărbătoarea se va derula sâmbătă, 16 septembrie, când vor avea loc o serie de manifestări, la care vor lua parte numeroase personalități ale gimnasticii mondiale.

Agrocompany (în alb) a păstrat scorul egal doar 81 de minutede ani, în teren și cu multă ambiție și determinare în evoluția fiecărui jucător, a oferit o replică onorabilă, făcând ca diferența de două divizii dintre ea și adversară să treacă aproape neobservată.Meciul a fost echilibrat, Unirea având dificultăți în a se apropia de poartă și suficiente emoții la fazele de atac ale celor din Băcia. Soarta partidei s-a decis cu nouă

minute înainte de intrarea în prelungiri, când atacantul Unirii, Opriceană, a prins un șut perfect plasat de la 17-18 metri la colțul lung care l-a lăsat fără replică pe portarul Robciuc.Chiar dacă au fost eliminați, cei de la Agrocompany merită felicitări pentru calificarea până în această fază în care a mai ajuns doar o singură altă echipă din Liga a IV-a.
CUVÂflîU}.

Tstaitft «joci tatei I
în perioada 29 august-29 septembrie, caută-ți echipă pentru că 

‘ EȘVl LIBER SĂ J(X 1 FOTr u

Ești talentat ca fotbalist și vrei să te și distrezi alături de prietenii tăi ? 
Cț V ANII 1 LIBER îți oferă șansa de a-ți petrece împreună

cu gașca ui ^eek-end bestial la hotel jUpEXANDMt dir îeoagiu-Băi.
TOT CEE&&E TREBUIE SÂ FACI:

1. Abonează-te pe minim 3 luni la « T'V îNI I I LIBER, sau pre- 

lungește-ți vechiul abonament cu încă 3 luni;
2. Trimite copia chitanței și datele personale într-un plic, cu mențiunea 
“EȘTI LIBER SĂ JOCI FOTBAL!” la adresa redacției din Deva,
B-dul 22 Decembrie Nr. 37A, cod 330166, depune-o în cutiile poș
tale ( I A AN I LL LIBER sau vino cu ea chiar la noi;

3. Găsește încă 5 prieteni, fă-(M&pă și ...ASTA E TOT f^^octombrie vei juca 

partida vieții tale!
4. Echipele vor fi anunț ite

LIBER.
septembrie, a cotidianului ( I VÂN'U I

.KAJA OCAZIA
flOCl roț i PRIETENII LA dKQAGIU-BĂI! 
tete .5 .

REGUi XMENT:
1. Participanții trebuie să aibă 18 ani £ 
fotbal;
2. Trimiterea plicului cu chitanța înstWftină acceptarea condei
la concurs; 1
3. La concurs nu pot i»artidp|angajații cotidianului ( mântui Liber 
și nici made acestora de gradul I sau IL^»/

n club de

rticipare

Relații suplimentare la tel. 0720/400. de contact Magda Șerban

mailto:neagu@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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ADMITERE SEPTEMBRIE 2006
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 
550012-Sibiu, Str. Dr. Ion Raliu nr. 5-7 Tel: 0040/269/210375; Fax: 0040/269/210375 
e-mail: economice@idbsibiu. mPentru forma de licență zi, în iiimajedistribuini prin suplimentare - 30 locuri cu taxa Domeniul de licență: Administrarea AfacerilorSpecializări; Economia comerțului turismului ji semeților -300 ID
Economia comerțului turismului și serviciilor- HușiDomeniul de licență: Finanțe Specializări: Finanțe și bănci - 300 locuri IDDomeniul de licență: Contabilitate Specializări: Contabilitate și informatică de gestiune 300 locuri ID Domeniul de licență: Management Specializări: Management 300 locuri IDDomeniul de licență Economie și Afaceri Internaționale Specializări; Afaceri internaționale - limba română Afaceri internaționale în limbi străine - limba germană (principal) - engleză, franceză (secundar)La forma de învățământ zi: Proba scrisă - 22 septeinbvie. Peiioada de înscrieri: ID 8-30 septembrie 2006 
Perioada de înscrieri zi-18-21 septembrie 2006STUDII POSTUNIVERSITARE MASTER- Integrarea internațională a turismului și serviciilor; Dezvoltarea durabilă și economia firmei: Strategii și politici economice europene: Economia și gestiunea companiilor internaționale: Comunicare în afaceri și relații publice în limba română și în limba germană- principal, engleză și franceză- secundai': Strategii și politici de management și marketing ale firmei; Managementul financiar al organizației; Strategii și politici financiar-bancare în Uniunea Europeană

Perioada de înscrieri 12- 28 septembrie 2006; Interviu 29 septembrie 2006 STUDII POSTUNIVERSITARE; STUDII APROFUNDATE - Managementul în Turismul international 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE. INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
550012-Sibiu, Str. Dr. Ion Rațitt nr. 7-9
Tel: 0040/269/211338: Fax: 0040/269/212558e-mail: saiapnriaulbsibitt.roDomeniul de licență Ingineria Produselor Alimentare Specializai Ingineria produselor alimentare -100 ID 
Controlul și expertiza produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole - 2 50 locuri cu taxă Domeniul de licență Inginerie șl ManagementSpecializări Inginerie și management în alimentație publică și agroturism -100 de locuri cu taxă; 

Dom de licență: Biotehnologii Alimenta re Spec Biotehnologii pentru industria alimentară - 50 loc cu taxă Domeniul de licență: Agricultură Specializări: Afonftwmtogre- 70 de locuri cu taxă; 75 ID Domeniul de licență: Horticultura Specializări: Horticulturii- 50 de locuri cu taxă;
Dom J licență: Ingineria Mediului Spec: Ingineria și protecția mediului în agricultară-50 loc cu taxă 
Perioada de înscrieri: zi ii - 15 septembrie 2006 Perioada de înscrieri IDt l - 25 septembrie 2006 STttB POSTUNIVERSITARE DE MASTER: Asigurarea calității și siguranței alimentelor; 
Tehnologi modeme de diversificare a produselor alimentare; Gestiunea durabilă a zonei montane 

eri. 1 -11 septembrie 2006
DE MEDICINĂ „VICTOR PAPII IAN” 

s Pompetu Dnofrău nr. 2-4
VBSWIS.77; Fax: 0040/269/212320 e-mail: medicina@ilbsibiti.ro <fe fișian|i: Sănătate Specializări: Medicină generală 450 locuri cu taxă 

dentarii -20 locuri cu taxă; Asistență mediadă 50 locuri cu taxă: 
Perioada de înscrieri -11 -15 septembrie 2006 Proba scrisă 18 septembrie 2006. ora 16 
Arittntți - diteaM anul IV (continuare studlif-5() de locuri cu taxă:

FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ȘAGUNA”
550179-Sibitt, B-dul. Mitropoliei nr. 20
Tel.: 0040/269-210530; Fax: 0040/269/215905 e-mail: teologie âhdl sibnt.roDomeniul de licență: Teologie - 53 locuri cu taxă: 1 loc nouri Perioada de înscrieri: 4 15 septembrie 2006S TUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTER: Teologie sistematică, Teologie biblică, Teologie Istorică,Teologie Practică; Teologie și proiect socialDEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE PROTESTANTĂ -Domeniul de licență: Teologie Specializarea Teologie protestantă - 12 locuri bugetate 
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI PATRIMONIU „NICOLAE LUPU” 
550024-Sibiu, B-dul. Victoriei, nr. 5-7 Tel.: 0040/269/214468; Fax: 0040/269/214468e-mail: fip@ulbsibiu.m Domeniul de licență: Istorie Specializări: Istorie -11 de locuri bugetate; 80 de locuri cu taxă; 80 ID Domeniul de licență: Arte Plastice și Decorative Specializări: Conservare și Restaurare - 3 locuri bugetate; 20 de locuri cu taxă;

Design Vestimentar -13 de locuri cu taxă:STUDII POSTUNIVERSITARE MASTER 20 locuri bugetate 80 locun» taxăProtejarea și valorificarea patrimoniului istoric. Istoria bazinului dunărean infernul mileniu al erei creștine; Elite politice românești (secolele XVUI-XX): Relații internaționale ale României in epoca contemporană;Antropologie culturală și istorică; Istoria Transilvaniei în secolul XX: Ana și cilftira românească
Perioada de înscrieri: 7-14 septembrie 2006 
FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE 
550024-Sibiu, B-dul. Victoriei nr. 5-7 Tel: 0040/269/215556: Fax; 0040.269 '712:07 e-mail: litete@ulbsibiu.ro Domeniul de licență: Limbi și Literaturi Specializări Limba și literatura mnăifa - J limbă și literatură străină 
(engleză, germană, franceză) 46 de locuri cu taxă; 138 ID 
Limba și literatura engleză - o limbă și literatură străină tgermumr franceziiJ sau Limba și literatura română- 3 locuri bugetate; 60 de locuri cu taxă;
Limba și literatura germană - 0 limbă și literatură străină (engleză, francezb) s«« Limite titeralrira română-1 loc bugetat; 50 de locuri cu taxă;
Limba și literatura franceză - o limbă și literatură străină (englerik pmmotRI m Limba șț. Utmatura română-1 loc bugetat; 50 de locuri cu taxă;
Limba și literatura română - Bibliologie și biblioteconomie - 3 locuri cugetate; 29 de locuri cu fetitDomeniul de licență: Limbi Moderne Aplicate
Specializări: Limba englezi - Limba franceză sau Limba germană - 37 de lociin cu taxă;

Limba germană - Limba engleză sau Limba franceză - 16 le locuri cu Mk 
Limba franceză - Limba germană sau Limba engleză - 3 cte locun bugetate; ® • de Domeniul de licență: Studii Culturale Specializări: Studii americane - 30 de locun cn taxă; Domeniul de licență: Teatru Specializarea: Artele spectacolului de teatru (Actorie) -10 locuri CK taxi 

Teatrologie - Management cultural - 4 locun m.getate; 10 locuri cu taxă; î
Perioada de înscrieri: 1-13 septembrie 20061 loc pentni candidațirdin etnia rronaă; 1 loc pentru candidați! din Republica MoldavaSTUDII POSTUNIVERSITARE MASTER: Teoria și practica traducerii și n transla|Jeî • tarata «gut» Modernism - postmodernism; Identitate și europenitate in literatura română: Qfemtura engleză » anflomi în sec. XX; Limba și literatura română; Studii gennanistice și iutei culturale europene; Sud! tar «fi țtifenC si interculturale europene; Limba și literatura engleză: Limba și literatura sennanăs Ljndta șl BtendUm » anta 1, SfetiHfc .■« mscrkrr 25-19 septembrie 2006 Limba engleză aplicată in afaceri, Teoria și practica traducerii și a translației. LirA |Teoria și practica traducerii și a translației. Limba franceză
FACULTATEA DE JURNALISTICĂ
550201-Sibhi, Str. Brutarilor nr. 1-3 Tel: 0040/269/218287, Fax. 0040/269/211313
e-mail; jiirnalistica@dbsibiu.roDomeniul de licență: Științe ale ComunicăriiSpecializări: Jurnalism -1 de loc bugetat pentni etnia nomă: 70 de locun cu taxă; 90 ®

Comunicare și Relații Publice -1 de loc bugetat pentru etnia nomă: 39 de loswt cu taxiț 78 BJDomeniul de licență: Filosofic Specializaii: Filosofte - 5 locun bugetate: 50 de locuri cu taxă;
Perioada de înscrieri.d - 30 septembrie. 2006 uk ''''STUDII POS1UNIVERSI1ARE DE MASTER Domeniul Științele comunicări Hei și atefelMfce m Bomeiura ihtMfep MatațulM Specializări: Matematică Informatică - 100 de locun cu taxă piesă și literatiuă; Editare de carte și presă specializată: Comunicare și publicitate; Kmlm șî ReWÎ Whce 
Perioada de înscrieri i4-23septend»ie 2006
FACULTATEA DE INGINERIE „HERMANN OBERI I!”
550025-Sibiu, Str. Emil Cioran nr. 4
Tel: 0040/269/217928; Fax: 0040/269/212716 e-mail mgmeri^tilfydbm.mDomeniul de licență: Inginerie Industrială 1Specializări: Tehnologa construaiilor de mașini; Mașini ji Ateme deproducți^ Design inWnstâid -100 de locuri cu laxă;Domeniul de licență: Inginerie Industrială 2Specializări: Tehnologia și designulpnitiasdlar textil
Tehnologia și designul confecțiilor de piele - Hi le leciui 10 de tacuri cu tax£Domeniul de licență: Inginerie Mecanică •Specializări: Utilaje pentru textile șipielărițr 23 de tocim bugetate: 40 de locun cu taxă:Domeniul de licență: Mine, Petrol, și GazeSpecializări: Transportul, dqmzjtarea și distibuția hidrocarburilor - 7 locuri Cugetate» ti locuri cu Mii;Domeniul de licență: Inginerie șt M«uagementSpecializări. Inginerie economică în dpmenitil mecanic -32 de locui i cu taxă. 60 IDDomeniul de licență: Calculatoare și Tehnologia InformațieiSpecializări: Calculatoare; Tehnologa Infortimției - 34 de locuri cu laxă;
Domeniul de licență: Inginerie Electrică Specializări: Electromecanică - 28aeloc.ineutaxă:60FRDom de licență: Ingineria Mediului Spec: Ingineria și protecția mediului bi. Industriei - 96 le l«mi cu taxăDomeniul de licență: Ingineria TransporturilorSpecializări Ingineria transporturilor și a traficului - 30 de locuri cu taxă
Perioada de înscrieri: 11 -19 septembrie 2006STUDII POSTUNIVERSITARE MASTER Managementul fabricatei; Management îkdnuab Valorificarea gazelor naturale; Managementul calitățiifWoiectaiea și fabricația asistată de calcinata; Știința și iaginena calculatoarelor: Optimizarea proceselor tehnologice pentru coi&cp textile; isamcRe electtica asritată de calculator; Tehnici CAD/CAM'CAE m sisteme de produewj Managemeuttd sistemelor inteF"® Managementul securității, sănătății și al relațiile de mumă i -;
FACULIATEADE ȘTIINȚE POLITICS.RELAȚH INTERNAȚIONALE ȘI STUDII DESacrSIUlX 
550324-Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34 et. II cam. 11 Tel Fax. 0040 269 422169.Domeniul de licență: Științe politice Specializarea Irănțepolitice - 67 de locun eu tafeă: 75 ID

Studii de semtrifate; 27 (te locuri cu taxăDomeniul de licență: Relații internaționale și Studii EuropeneSpecializarea: Relații internaționale și Studii Europene ■ 28 de locuri cu taxă:
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Vând ap. 2 camere (03)

• cu garaj, zona Micro 15, semidecoman- 
date, et L Relații la telefoanele 0741/122764 
sau 0741/192043. (nr. 10/31M2006)

• Deva, Kogâtniceanu, ieftin, semidecomandate, 
cu centrală termică, gresie, faianță balcon 
închis, jaluzele ext„ preț negociabil, 950 milioane 
lei, tel. 0721/819189,0751/934663,0254/215588. CD
• semidecomandate, zona Gojdu, termopan, 
gaz, 2 focuri, parchet, balcon închis, 100000 ron, 
negociabil, fără intermediar, telefon 
0727/541849,227636. CD
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări, 
apă, grșîpreț 1.250.000.000 lei. tel. 0254/223336 
(T). J

• zona Miorița, confort 1, contorizări apă gaz, 
preț 1,250 mid. lei, tel. 223336 a)
• dec, etaj 2, zona G. Enescu, parchet, balcon, 
ST 56 mp, contorizări. Preț 120000 RON neg. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, parchet, GR+F, balcon 
închis cu termopan, et. 3, zona Bălcescu, preț 980 
mii. neg. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, contorizări, balcon închis, multiple 
îmbunătățiri, zona Gojdu, preț 86000 RON, neg. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• cuit 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 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• luliu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, etaj 3, gresie, faianță, parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalica preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron,

Ciabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
.jna 1 Decembrie, cu vedere la stradă, fără 

modificări sau amenajări, etaj 2, balcon de ,9 
metri, parchet, contorizări, ocupabi repede - 
urgent ■ preț negociabil, tel. 0745/302200. 
0788/165703. (A4)
• decomandate, zonă ultracentrală, etaj 1, cu 
centrală termică parchet nou, gresie și faianță 
bine întreținut, bloc de 4 nivele, ocupabil repede, 
preț 150000 ron negociabil, tel. 0788/165702, 
232808. (A4)
• zona Decebal, etaj intermediar, cu centrală 
termică termopan, parchet de stejar, gresie și 
faia . bine întreținut, vedere la bulevard, preț 
1300^‘c- negociabil, tel. 0788/165702,232808. 
(A4)

• 70 mp, zona Udo, cu 2 balcoane, centrală 
termică termopan, parchet, gresie faianță, 
multiple avantaje, preț 145000 ron, negociabil, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Dacia, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut, bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț 67000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. 'A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă balcon, 
parchet, contorizări, vedere în 2 părți, preț 85000 
ron negociabil,- urgent- tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet, gresie, faianță bucătărie modifcată, 
interfon, zonă liniștită ocupabil imediat, preț 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• bduL Decebal, zona pieței, modificat, cu 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, stare foarte bună preț 
125000 ron negociabil, - urgent ■ tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• etaj 1, zona Ulpița, intrări separate, balcon 
închis, mici modificări, centrală termică 
parchet, gresie, faianță aerisire la baie, ocupabil 
azi, preț 125000 ron negociabil, tel. 0788/165702, 
0723/251498 (A4)
• cu intrări separate, str. Zamfirescu, parchet, 
balcon închis, termopan, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• cu intrări separate, zona Bălcescu, etaj 1, 
parchet, balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, ocupabil pe loc, preț 84000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Decebal-piață etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică, se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță, 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Ăl. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, terniopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358 (A6)
• dec. bloc de cărămidă, contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON 
neg. Tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• în circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu, preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• dec, amenajat stil occidental, balcon inchis, 
zonaCEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg., tel. 
231800; 0723/619177. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• dec, ultracentral, et. 3,2 băi, 2 balcoane, CT, 
garaj, ST 90 mp, preț 56000 euro. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, dec, balcon, parchet, contorizări, 2 
focuri de gaz, et. 3, zona Progresul, preț 48000 
euro neg. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, parchet, gresie, faianță 2 balcoane; 
contorizări, zona Micro 15, st 80 mp, preț 113.000 
RON neg., tel. 0740/210780,0726/316796. (Al)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări 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 Lie Auto, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
parchet, faianță, bine întreținut, ocupabil 
repede, preț 130000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță ocupabil repede, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabil, tel. 0745/302200. 
0788/165703. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță, 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140000 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 62000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, bloc de cărămidă deco
mandate, modificări, balcon mare, închis, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
62000 euro, negociabil, tel. 0723/251498^ 
0788/165702. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă modificări la 
bucătărie, balcon mare închis, parchet, gresie, 
faianță termopan, bine întreținut, ocupabil 
repede, preț 38000 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 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat Și utilat, preț 
150.000 Ron, neg, merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg, tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, bd. Decebal, preț 160.000 RON neg, 
tel. 231800,0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, Gojdu, etl, 100 mp, renovat occidental, 
CT, termopane, ușă metalică totul nou. Tel. 
215212. (Al)
• dec, et 1, zona Carpați, st 100 mp, contorizări 
complete, 2 băi, preț 52000 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• in zona BancaTransilvania, dec, et.2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg, tel. 206.603,230.324. (A7)
bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 euro, 
neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• in Dorobanți, parter înalt, dec, bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, 5100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg, tel. 206.003,0749/268.830. 
(A7)
• pe 8d. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228, (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228.  (A5)
• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)

• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303,0720/387896,0742/005228. 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• dec, zona Hotel Deva, etaj 2, 2 băi, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modern, 
mobilat, preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A9)

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

Vând case, vile (13)

• la Dobta, pentru 2 familii, Str. Zorilor, nr. 
2A, anexe, teL 2833SO, după ora 204)0, preț 
1,5 miliarde, preț negodabit (nr. 
3/064ML2006)

• saumchi r casă și grădină 16 ari, FS 20 
m, pe strada Horia. Telefon 0723/884372. 
(nr.4/12JB2006)

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 Ia 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

Z CUVÂffl. |

• sau schbnb casă in Deva, curte, grădină cu 
apartament, în Deva, 3-4 camere, plus diferență 
exclus intermediari, tel. 219588. (T)

• Stretea, lângă Dobra la 2 km, casă nouă, 3 
camere, bucătărie, antreu, grădmă 38 ari, 
1,1 miliarde, preț negodaH, retaffi la 
telefon 0254/283350, după ora 20JO. (nr. 2/064)9l2006)

• nouă Deva-Pietroasa P+E+M, SC 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătărie, garaj, 
centrală termică teren 400 mp, tel. 0722/5M004. 
(Al)
• central, Deva, totul nou, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță, centrală termică canalizare, 
apă teren 600 mp, livadă preț 350000 RON, tel. 
215212. (Al)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)

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

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

i

Vitoperid iOO este un cazan mural 
pc combustibil gazos pentru 
încălzire și prepararea instantanee 
a apei calde menajere, cu tiraj forțat 
șau atmosferic, cu putere nominala 
de la 10.5 până la 24 kW sau 
de la 13 pane la 30 k.W

Produse în Germania, radiatoarele Viessmann sunt disponibile acum și în România. 
Datorită eficienței deosebite și formei elegante, radiatoarele Viessmann sunt ideale 
atât pentru birouri, cât și pentru spații de locuit.

* La cumpărarea um;i cazan mural Vtopend 1OO primiți un 
cupon rte reducere in valoare de 250 RON, pe care *r puteți 
valorifica achiziționând radiatoare Viessmerm în valoare de 
minim 700 RON. Promoția este valabilă până ia data de 
15 noiembrie 2006, in magazinele partenere.

VIE^MANN

Nokia 6070 
99US3

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

Sony Ericsson K610t
209 USD

Sony Ericsson W30O Sar
169 USD

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

In plus, trimite gratuit un mesaj scris la 777 până la 27 septembrie și poți 
câștiga una dintre celei 0 excursii la Nopțile Albe de la Paris, din 6 și 7 octombrie. 
Intră pe www.orange.ro pentru mai multe detalii.

prețurile nu telefoane disponibile în fowia stocului; ofertă valabilă pentru
abonamentul de 4 USD. ptnâ la 31 octombrie, pentru 2 ani; telefonul Samsung D600E 
este disDaHlbil oSnă la 30 septembrie; preturile pentru telefoanele Sagem myfOlX, 
NsiisaH?, Sony Eripsson 32201, Sony Ericsson K610Î ți Samsung D600E sunt 
valabile pentru contractul pe 2 ani

http://www.orange.ro
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Ofertă specială
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Ml Vă oferă cazare, masă și 
-JL transport pe o perioada de 
MB 12 zile la mimai ’'P® 'ron /

I persoana, doar în perioada 
3Rțj 01.09-30.11.2006

; inf IttlrJ / fc.x, 0254/24». 1.1 
..j,, telAii. 0254^49475 g

w—« V\V\ SC 31 GraalSRL 
B i U ) / ) ) Deva. Hunedoara

- J M ^k__J f f f / Aleea Plopilor bl. Gl.ap 6 

tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR 'AUTORIZAT SKY A IC:
■PAPr.TARtb
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE (ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

TEAM CONSULTING
www.irțțm iwwl., x-»»’»a

ffvee, Ateee Ferit. MAF, »r» i2 p»rt<sr,C,U 1. .

Training 
£ values
Asistenta
Management

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

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

S.C. PARTEHER LEGIS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

. modifică prin acte adiționale societăți existente.

• asigură asistenta juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.
(59807)

Reetaurant
Construcții civile și Industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț eloctrocasnlce

CONTABIL- ANGAJEAZĂ

CONTABILITATE PRIMARĂ
CERINȚE: 
-cunoștința minime de 
contabilitate;

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

-salariu motlvant.

CQHI&B1L- ȘEF
CERINȚE:
-experiență In domeniu min.S ani;
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motlvant;
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică
Ral. fa Tel.. 07231400 636 sau 0254/772 221 (59656)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! .V multimedia «0+0*0.

■ CONTABILITATE INFORMATIZATĂ

■ AUTOCAD 2D $1 SD

ADMINISTRATOR REȚELE

TEL; 0254,206.210
MOB: 0723,130.463
E-maH: office^ tjrn ro

x

Site; ww.WxiuJlt.ro Deva, Ateea Viitorului, Nr.2 
{lângă Crucea P.oșie) 

(56970)

f’roeraiiwAZM-u Iu I1254Z23O.II 19 pentru programul tău perei* 
iuluj«( ți betMtfirâu dr 15 fr reducere.

ANGAJEAZĂ în regim de colaborare 
masaur. mase uzi si cosmaticeanâ 
calificați, cu experiență in masajul 
anticelulidc, de relaxare șl de Între
ținere.

SE OFERĂ: . posibilități de cășdg 
atractive

- program flexibil
- mediu de lucru plăcut^

■
Tel 0254, 220019 8

Bvd, IULIU MANIU bi. 13 PARTER

e in Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 . 
băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 105.000 1 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
e zona A Vlaicu. 5 camere, bucătărie, 2 băi, . 
garaj, centrală termici teren drept 1000 mp, I 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. > 
(A8)
e zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 I 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva. 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane. anexe, grădină, 
centrală termică, ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego- I 
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. P+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, aoă curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, I 
bucătărie ma+e, 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 
vacantă, teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• 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. 
231800.0740/317313. (A9>

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă jm~, Băița, 2 camere, hol, 
cămară fântână, curent electric, grădină exce
lent, ca și casă de vacanță preț 4.000 euro, tel. 
0720/670305.0720/462263. (T)

Vâna garsoniere (19)

• parter, Deva, lângă Poliția nouă str.
Mărăști, preț negociabil, tel. 213476,223736 
sau 0749/247799. (nr. 3/12.09.2006)

• urgent, dec, confort 1, balcon, parchet, GR+F, 
zona Bălcescu, preț 820 mii., neg. Tel. 
0742/019418. (Al)
• dublă, euperamenajaU, bucătărie mobilată, 
parter, Dacia. Preț 62000 RON. Tel. 0740/210780. 
(Al)
• semldec contorizări, repartitoare căldură, 
parchet laminat balcon, zona Kogâlniceanu 
Preț 72000 RON neg. Tel. 0740/210780, 
0726/316796. (Al)
• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță, apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună, ideal pt. investiție, închiriere, preț 66000 
ron negociabil, tel. 0723 251498,232808. (A4)
• zona Gojdu, contorizări, parchet, faianță, 
suprafață 26 mp, ocupabilă pe loc, preț, 70000 
ron negociabil, tel. 0788165703,232809. (A4)
• dec, zona M. Eminescu, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresii, bloc cărămidă parchet 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• In zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• in zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet, 
faianță, repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zâmfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii, neg, tel. 
206.003,230.324. (A7)
• confort 1, decomandate, bucătărie, bale, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort L decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• cameră baie, contorizări; zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semldecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61,000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etal 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• eta| 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228 (A5)

ADMITERE 2006
- sesiunea septembrie, 2006 -

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA
componentă a Universității Politehnica din Timișoara, instituție de stat, acreditată, organizează 

CONCURS DE ADMITERE pentru anul universitar 2006/2007 la următoarele domenii/specializări:
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 14 ani, cursuri de zi)

Domeniul (specializarea): INGINERIE MECANICĂ (AUTOVEHICULE RUTIERE): INGINERIA MATERIALELOR (INGINERIA 
ELABORĂRII MATERIAIHOR METALICE); INGINERIE ELECTRICĂ (ELECTROMECANICA); ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE (INFOR
MATICĂ INDUSTRIALA); INGINERIE Șl MANAGEMENT (INGINERIE ECONOMICA)

■ înscrierea candidatilor la Concursul de admitere PE BAZĂ DE DOSARE se va organiza în perioada 11.09.2006 - 
16.09.2006.

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (MASTER - 1 an);
specializarea: Optimizarea proceselor metalurgice; Metode și mijloace avansate în proiectarea sistemelor mecanjp1; 

Sisteme avansate de conversie a energiei electrice * h
■ înscrierea candidatilor la Concursul de admitere la MASTER se va organiza în perioada 14.09.2006 -19.09.2006.*'
■ Examinarea candidatilor se va face în perioada 20.09.2006 - 21.09.2006.

C. CONTINUARE STUDII
Domeniul (specializarea): INGINERIE ELECTRICĂ (ELECTROMECANICĂ); INGINERIE MECANICĂ (AUTOVEHICULE RUTIERE); 

INGINERIA MATERIALELOR (INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR); INGINERIE ECONOMICA (INGINERIE ECONOMICA IN 
DOMENIUL MECANIC $1 INGINERIE ECONOMICA IN INDUSTRIA CHIMICA $1 DE MATERIAIE); ȘTIINTE APLICATE (INFOR- 

I MATCA INDUSTRIALĂ)

D. CURSURI POST-UNIVERSITARE Șl DE SPECIALIZARE prin Departamentul de Educație Permanentă:
CALCULATOARE - INFORMATICĂ (4 SEMESTRE); MANAGEMENT, MARKETING $1 RESURSE UMANE (2 SEMESTRE); MKRO- 

CONTROLERE Șl AUTOMATE PROGRAMABILE (2 SEMESTRE); ECO-MANAGEMENT (2 SEMESTRE); METODE MODERNE DE 
CONSTRUCȚIE Șl ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR (2 SEMESTRE); GEODEZIE, CADASTRU GENERAL Șl CADASTRU AGRICOL (2 
SEMESTRE); CISCO - CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATE (ADMINISTRATORI REȚELE DE CALCULATOARE - 4 SEMESTRE); 
ECDL ECDL CAD, ECDL AVANSAT (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE); EDUCAȚIE TEHNOLOGICA (4 SEMESTRE); ALTE 
SPECIALIZĂRI, LA CERERE.

Informații suplimentare, calendarul complet al admiterii etc.: la secretariatul facultății, tel. 0254/207502,0254/207506, 
$i pe pagina web http://www.fih.upt.ro.

• garsonieră dec, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări,. balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 95.000 
RON neg., tel. 231800; 0740/317314. < A9)

Vând terenuri (21)

• 2 terenuri, de 6 000 și 24700 mp, localitatea 
Totești-Hateg lângă Canton, acte în regulă titlu 
și CE, negociabil, tel. 212272,0723/732560. (T)
• 5000 mp, Eforie Nord. Relații la telefon 
0721/549192.(13/12.09.2006)
• intravilan, 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. (T)
• loc de casă, 3500 mp, apă, gaz, curent, loc 
drept, zonă liniștită, parcelabil, Hășdat - Hune
doara preț negociabil, telefon 0723/005657; 
0747/191372. (T)
• loc de casă în Leșnic, pe DN7, gaz la poartă 
pomi fructiferi, viță-ae-vie informații la tel. 0729- 
128-429. (T)

• Deva, P+l, 150 mp+teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă, gaz, preț 82000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă, vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart.
2 câmere,’ grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230.324. (A7)
• vând in zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit, 20 mp’, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)

Vând alte imobile (27)

• 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 si garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)'

• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Straiului, 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/lună, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• ofer 25 hectare cultură de porumb pentru 
siloz. Relații la teL 0745/468766 sau 
0043/262021670, seara (nr. 5/OU&2006)

• uscătorie, 20 mp, parter, B-dul Bălcescu Nou, 
(Dorobanți), bl. 15A, sc. A, vedere spre bulevard, 
preț 38.000 ron, negociabil, tel. 0740/067272, 
225140. (T)

Imobile schimb (30)

Imobile chirii (29)

• vând loc de casă în Leșnic, pe DN 7, gaz la 
poartă pomi fructiferi, vita de vie, informații la 
telefonul 0729128429. (T)
• Intravilan, Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp/parcelă FS 22 m, facilități, preț 20000 
euro parcela tel. 0722/564004. (Al)
• zona Rest, Pacific, ST 7000 mp, FS 15 m, preț 15 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• Intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 ' 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, 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)
• intravilan In Deva zona Zăvoi, S 800 mp, FS 18 
m, utilități în zonă preț neg., tel. 231800. 
0745/511776. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A0)

• garsonieră super mobilată și utilată, pe B-dul 
Decebal, zona Pieței, et. 5 din 7, cu vedere spre 
Cetate. Preț 150 euro/lună telefon 0724/528822. 
CT)
• primesc in gazdă 2 eleve de la țară, condiții 
foarte bune, acces la bucătărie, baie, cablu TV, 
centrală termică apartament aproape de 
Liceele Traian, Energetic și G. Moisil, tel. 229897. 
(T)
• primesc o elevă de liceu în gazdă, telefon 
212865, lângă Liceul Pedagogic Deva, tel. 212865. 
(T)
• zona telecabină P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină, ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• Deva, 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. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208. 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• schimb casă 2 camere, curte, grădină 16 
ari, FS 20 m, pe str. Horia, cu casă mai mare, 
zonă centrală ofer diferență Informații la 
telefonul 0726/586386.(2/11.09.2006)

Auto românești (36)

• vând autoturism Dacia 1300. Reiat*. ; 
telefon 0254/212910. (nr. 6/06.09.2006 ‘

• vând Dada 1310,62000 km, rovignetă. R.C.A.,
I.T.P. valabilă până în septembrie 2008 nret 
negociabil, telefon 221866. (nr. 5/12.09.2006)

Auto străine (37)

• vând Ford Focus 1,8 TDCI, an fabricație 2002-VI, 
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, 1,7 TDI, an fabricație 
2001, opțiuni full, vopsea originală metalizați, 
km reali, 148.000, carte service, sau schimb 
Cielo, Matiz, SuperNova, Solenza + diferență, u.. 
0723/270348. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650 și alte utilaje agricole, 
stara foarte bună preț negociabil. Relații la 
tel. 0745/468766 sau 0M3/262021670, seara 
(nr. 5/01.092006)

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

Vând spații comerciale (25)

• central, In Deva, In suprafață de U0 mp. 
Informații la telefon 0727/633250. (nr. 
11/1109J006)

TRANSPORT PERSOANE (© 
România - Italia - Fran

'•l

IQ Vis a vis de McDonald's 
Tel. 0254/234717, 

0742/030201,0749/551299
O euro dus 

euro dus-întors ■ 15 zile J 

HI euro dus-înlors -90 zile S

■* ir» i’

l
SC CONS PREL BIO SRL, titular al proiectului: ■ PUZ - Spații prelucrare lactate și fructe de pădure în extravilanul localității Chitid, com. Boșorod, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și finalizării raportului de mediu.Consultarea proiectului și a raportului de mediu se poate realiza la sediul APM Hunedoara-Deva, str. A. Vlaicu, nr.25, zilnic între orele 08.00-16.00.Comentariile și propunerile se vor transmite în scris la sediul titularului: loc. Chitid, nr. 141, corn. Boșorod și la sediul A.P.M. Hunedoara-Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 18 zile calendaristice de la apariția anunțului. !

(63135)

Spitalul Județean Deva,
cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, 

telefon 0254-214616 (secretariat), telefon/fax 0254- 
228711 (aprovizionare) vă invită să participați la cererea de 

oferte pentru produsul:

Cartofi pentru însilozat calitatea I
Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 

02.10.2006, ora 12.00, la Spitalul Județean Deva. 
Documentația de atribuire, informații și precizări se pof obține de 

la Biroul de Achiziții Publice al Spitalului Județean Deva.
(63106)

mailto:anazsok@smart.ro
ww.WxiuJlt.ro
http://www.fih.upt.ro
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• vând tractor U650, plug nemțesc, stare foarte 
bună, tel. 0722/642648,0254/232380. (T)

Moto-velo (41)

THESSALONIKI KATERINI LARISSA ATENA

.....

INFORMAȚII latei:»

Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84s

Suntem numărul
1 în județul 

Hunedoara!

LIBER □5428)

Romania 330190 Deva Str. Sintuhalm Nr.1

MARI REDUCERI DE PRETURI
LA PRODUSE DE CIOPUTORIE,

PLACAJE DIN MARMURA 
\ Șl MARM0CIM.

^^/N^^s-roc^'

//l X
Țe^)254/213J930/reUfaxJ)254/22^08  .

• vând motor electric, 17 Kw, preț nego
ciabil, trifazic, relații la telefon 0254 '283350, 
după ora 204)0 (3/054)02006)

• vând colecție timbre, 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 lustră, 3 brațe, becuri, abajururi, schelet 
metalic, preț 27 ron, negociabil, tel. 0744/116494. 
(D

Pierderi (62)

Decese (75)

Piese, accesorii (42)

• vând electromotor 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. (T)
• vând set-motor nou, complet, Dacia 1410, 
fabricație Brașov, preț 380 Ron, negociabil. Tel. 
0723-320-995. (T)

• pierdut Carnet de Asigurat pe numele 
Călugărescu Cerasela Daniela. Se declară nul. 
(nr. 4/12.09.2006)
• pierdut Carnet de Asigurat pe numele 
Mustață Gheorghe. Se declară nul. (nr. 
2/12.09.2006)

Matrimoniale (69)

Mobilier și interioare (47)

• urgent, dulap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
masă mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 
bibliotecă mare, covor bordo cu medalion 3/4, 
persan, bibliotecă mică, preț avantajos. 
Informații la tel. 0723/851439, după ora 16,00.
• vând mobilă din lemn tip „Bonanza" albă, preț 
convenabil, tel. 0254/215666. (T)
• 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)

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 
funcționare, preț 190 ron, negociabil, tel. 
0744/116494. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator Pentium II, 64 Mb Ram, HDD 
3,2 Gb. placă video 256 RAM, preț 250 ron, nego
ciabil, telefon 0723/447016. (nr. 5/05.09.2006) 
CHENAR + BOLD

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)

Electrocasnice (56)

• vând mașină automată fabricată în Franța,
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 

i fabricată în Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau
0743/211074 sau 0724/643045. (T)

Plante și animale, agroaii- 
mentare (57)

• vând b» 1 imânească, de-a făta, in a 9-a 
lună cu al treilea vițel. Telefon 220540. (nr. 
1/12.09.2006)

• vând cereale, ovâz și grâu, In cintHM 
mari, preț negociat». Reiatfl la tel 
0745/468766 sau 0043/262021670, Mar*, (nr. 
5/0L0U006)

• vând purcei, 8 săptămâni, rasa bazna și' 
marele alb. Relații la telefon 0721/655231. (T)
• vând un trunchi de cireș uscat, 1,80 m lungime 
și 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 0,35 m grosime, preț foarte avantajos, 
tel. 212272 sau 0723/732560. (T)

Altele (61)

• vând cazane țuică. 40 și 501. Informații la tele
fonul 212188. (nr. 4/11.09.2006).

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 916/11 august 2005
Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 
www.uamsibiu.ro,

e-mail: rector@uamsiblu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

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

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

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

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

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat in Marketing

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

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

(56712)

Cu prilejul nefericit al plecării premature dintre noi 
a celei ce a fost

MARIA CRUCERU
din Orăștie, transmitem familiei îndoliate, sincere 
condoleanțe. Dumnezeu să o aibă în pază! Consiliul 
Director, Comisia de Cenzori și salariații CARP 
Orăștie.

• domn, 50 de ani, singur fără obligații, 
serios, cu apartament proprietate, doresc 
cunoștință cu doamnă serioasă, pentru 
căsătorie. Telefon 613303. (nr. 1/11.09.2006)

Prestări servicii (72)
• femeie serioasă, cu experiență, mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase. Ofer și pretind seriozitate. 
Informații la telefonul 0723/851439, după ora 
16,00.
• transport mobSer cu auto de 1,2 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. 8/11092006)

• angajez femeie, îngrijire copil 4 ani. Informații 
la telefon 0721/513871. (T)
• angajez pentru detașare Canada: forjări, 
dulgheri, șoferi. Pentru Germania: fierari, tel. 
0742/379056 (chit. 80226071/11.09.2006).
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 30.09.. tel. 
213244,între orele9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 23.09., tel. 
213244, între orele 9-16,
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12., tel.
213244, între orefe 9-16.
• barman, Lupenl, 1 post, data limită 31.10., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, On le. 1 post, data limită 30.09., tel. 
213244, într rele 9-16.
• barman, Petroșani, 2 posturi, data limită 30.09., 
tel, 213244, într ‘"*9-16.
• brutar, 0 ,1 post, data limită 15.09.. tel.
213244, între orele 9-16.
• brutar, Vidcan, 2 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16,
• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Câlan, 2 posturi, data Iimită31.12., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 29.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12., tel. 
213244, între orefe 9-16.

• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită31.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, 1st! I posturi, data limită 15.09., 
tel, 213244, între orele 9-16.
• bucătar, troi 1,1 post, data limită 18.09., 
tel. 213244, întrec -16.
• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 
11.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
14.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• cantaragiu, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• casier, Sbneria, 1 post, data limită 11.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

(12/09/2006)

• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 15.09., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• cofetar, O'Astii 5 posturi, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• cofetar, Vulcan, 1 post, data limită 11.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Brad. 2 posturi, data limită 31.10., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Deva, 9 posturi, data limită 15.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie,7 osturi, data limită 30.10., tel. 213244, 
între orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Brad, 1 post, data limită 15.09., tel. 213244, între 
orele 9-16. .
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 30.10., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Deva, 10 posturi, data limită 11.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 15 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează pentru industria textilă. 
Telefon 0746/031026.

(nr. 9/12.09.2006)

• SC PRIMA TELECOM SRL Deva angajează elec
tricieni calificați. Relații la telefon 214777, 
0727/199822.

(nr. 7/12.09.2006)

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

(4/05.09.2006)

• Societate comercială cu profil medical, anga
jează biolog, chimist, medic. Oferă: salariu motivant. 
Cerințe: permis de conducere auto. Trimite-ți CV la 
fax: 0254/740680. Informații la telefon: 0722/200769.

(nr. 10/12.09.2006)

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR

Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara
ANUNȚ

Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara 
scoale la concurs, în vederea încadrării 

1 post de subofițer
Cerintole postului:
■ rezistență la eforturi prelungite;
- capacitate de lucru în echipă;
- condiție fizică foarte bună;
- absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; 
Condiții do participam:
• Să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
• Să îndeplinească cerințele postului scos la concurs;
■ Să cunoască limba română scris și vorbit;
• Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• Să fie declarați apt medical, fizic și psihic;
■ Să aibă serviciul militar îndeplinit;
• Să aibă înălțimea de minim 1,75 m.

depun până în dara 
a Inspectoratului de 
leva, str. Dr. Victor

■ Să aibă un comportament corespunzător cerințelor de 
conduită admise și practicate în societate;

■ Să nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de 
urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de 
infracțiuni;

Cererile de participare la concurs se 
de 20.09.2006, ora 12.00, la reședinț 
Jandarmi Județean Hunedoara, din C 
Șuiaga, nr. IO (lângă Morile Boromir);

Dosarele de concurs se depun până în data de 
27.09.2006, ora 12.00, la reședința Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Hunedoara, din Deva, str. Dr. Victor 
Șuiaga, nr. 10 (lângă Morile Boromir);

Data susținerii concursului va fi comunicată în timp util 
participanților.

Pentru relații suplimentare referitoare la tematică, bibli
ografie, probele de concurs și documentele necesare la 
dosarul de concurs, vă puteți adresa la reședința Inspec
toratului de Jandarmi Județean Hunedoara, sau la telefon 
0254/228910, interior 125. (63104)

Emdfe m rcivwi20G6QvcbQc,conb rozvtifi-moro» O hgtal-Qwniiicro.ro
(62270)

http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsiblu.ro
Qwniiicro.ro
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PE SCURT

•„Bloodchip" pe piață. Un nou test sangvin genetic, care ar putea salva mii de oameni care au nevoie de transfuzii de sânge frecvente, va fi disponibil pe piață în următoarele luni, a anunțat Universitatea West of England într-un comunicat,. „Bloodchip" va veni în ajutorul pacienților care suferă de drepanocitoză, hemofilie, talasemie și leucemie.
Sătul să-î poarte-n cârcăToronto (MF) - Actorul american Brad Pitt a declarat recent că a fost foarte încântat de rolul său din lungmetrajul „Babei”, în regia lui Alejandro Gon zalez Inarritu, pentru că acțiunea filmului nu a fost concentrată în jurul imaginii sale. Pitt a declarat că i-a plăcut faptul că nu a mai simțit presiune în timpul filmărilor, că nu a trebuit „să poarte în cârcă” filmul, pentru că echipa a fost formatădin foarte mulți actori de marcă. Filmul „Babei” și-a făcut debutul în America de Nord la Festivalul Internațional de film de la Toronto, la sfârșitul săptămânii trecute. „Babei”, este o istorie intensă compusă din patru povești care se întrepătrund și ale căror acțiuni au loc pe trei continente. Filmul explorează barierele culturale, naționale și personale.

Pitt (Foto: EPA)

Fergie s-a dro- I 
gatLos Angles (MF) - Fer- i gie, solista: celebrului i grup american de hip hop i Black Eyed Peas, a de- j clarat că drogul a fost j „prietenul cel mai dificil ; de părăsit”, în timpul j unui interviu publicat de j săptămânalul Time. Recu- i noscând că s-a drogat cu :: metamfetamină crista- i lizată, o substanță extrem i de puternică, Stacy Fer- j guson, cunoscută de pu- i blic sub numele de „Fer- i gie”, în vârstă de 31 de j ani, a declarat că a căutat i să înțeleagă cum a ajuns i în această situație. „Dro- j gul provoacă dependență. Dar este interesant de i știut de ce începi să-l iei”, i a spus ea. Stacy Ferguson, j care se ocupă de o serie j de proiecte caritabile i împreună cu Sarah Fer- i guson, fosta noră a reginei i Marii Britanii, a lansat i recent primul ei album i solo, „London Bridge”.

Rita stă liniștită în culcușul ei pentru că este ora de masă a micilor ei pui. (Foto: fan)

Statuia lui Rocky Balboa
Philadelphia (MF) - Autoritățile orașului Philadelphia au construit o statuie ce îl întruchipează pe unul dintre cele mai celebre personaje interpretate de Sylvester Stallone, boxeurul Rocky Balboa. Primarul din Philadelphia a fost cel care a dezvelit statuia așezată lângă scările Muzeului de artă al orașului. Philadelphia este orașul în care se desfășoară acțiunea primului film „Rocky”. Stallone a dedicat această statuie „Oamenilor incredibili din Philadelphia, fără a căror dragoste, credință și combativitate” această zi nu ar fi existat. A urmat proiecția în aer liber a filmului „Rocky”, care în 1976 a câștigat trei premii Oscar.

Hong Kong a sărbătorit,marți, un an de la deschidere. Vicepreședintele companiei, Bill Ernest, a promis că parcul se va dezvolta cât timp mai există imaginație în lume. (Foto: EPA)

La prima ieșire în spațiu

Besson (Foto: FAN)

La pensie
Paris (MF) - Produ
cătorul și cineastul 
francez Luc Besson, 
cunoscut mai ales 
pentru filmele „Ma
rele albastru" și 
„Leon", a anunțat, 
luni, că lungmetrajul 
sau animat „Arthur et 
le minimoys'', care va 
fi lansat în curând pe 
marile ecrane, va fi 
ultimul său film în 
calitate de regizor. 
„Este ultimul meu 
film. Sunt mândru de 
cele zece filme pe 
care le-am realizat (...) 
Le iubesc pe toate. 
S-a terminat", a afir
mat Besson în timpul 
unei emisiuni pe RTL. 
Regizorul și-a anunțat 
intenția de a crea o 
fundație pentru tinerii 
din suburbii.

■ Doi astronauți de pe 
Atlantis au efectuat ieri 
prima ieșire în spațiu din 
cele trei prevăzute.

Huston (MF) - Doi astronauți de pe naveta Atlantis au efectuat ieri prima ieșire în spațiu din cele trei prevăzute pe parcursul acestei misiuni pentru a instala două module de asamblare, între care și o antenă solară, necesare pentru construcția Stației Spațiale Internaționale (ISS).Astronauții Joe Tanner și Heide Stefanyshyn-Piper, singura femeie din echipajul navetei Atlantis, și-au început misiunea la ora 9.17 GMT. Cei doi au avut la dispoziție șase ore și jumătate pentru a realiza toate branșamentele elec
A primit numele „Hisahito"
■ „Hisahito", numele 
noului moștenitor al tro
nului Japoniei înseamnă 
„senin și virtuos".

Tokyo (MF) - Noul moștenitor al Tronului Crizantemei, viitor împărat al Japoniei, a primit, ieri, numele de „Hisahito”, la o săptămână de la nașterea sa, în cadrul unei ceremonii rituale care a avut loc la Tokyo, a anunțat Palatul imperial, transmite AFP.Prenumele micului prinț înseamnă „senin și virtuos”. Numele este compus din două caractere: „Hisa” care înseamnă „eternitate” și „seninătate” și „Hito” („om virtuos”) care este sufixul ce intră în general în componența
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Gere în Sarajevo (Foto: epa)

Moore, au fost prezenți la 2006 Olympus, săptămâna modei de la New York, pentru a vedea colecția lui Marc Jacobs. (Foto. epa>

Mai bună ca Viagra
Lagos (MF) - „Viagra este bună, ciocolata este și mai bună”, arată concluziile unui studiu publicat de comitetul național din Nigeria pentru dezvoltarea produselor pe bază de cacao (NCDC) care laudă virtuțile în domeniul sexului ale prețioaselor boabe.în studiul publicat de NCDC se amintește că o companie alimentară britanică, „Feeding your imagination” („Hrănește- ți imaginația”), se pregătește să lanseze în Marea Britanie o gamă de șase batoane de ciocolată energizantă conținând uleiuri care contribuie la ameliorarea stării de spirit și a performanțelor sexuale. Aceste tablete au nume precum „Dreamy”, „Beautiful”, „Fantastic”, „Lovely”, „Sexy” și „Sensual”.

trice ale elementelor de asamblare. Instalarea celor două module de asamblare, numite P3 și P4, marchează reluarea construcției Stației Spațiale, întreruptă de la accidentul tragic al navetei Columbia, pe 1 februarie 2003. Astăzi va începe a doua ieșire în spațiu. Astronauții Dan Burbank și Steve MacLean vor face pregătirile necesare activării sistemului de rotație al antenei solare. Antena are o anvergură de 73 de metri atunci când este complet deschisă.

Prima ieșire (Foto: epa)

Tinerii japonezi au citit în presă despre ritualul acordării numelui
(Foto: EPA)prenumelor băieților născuți în familia imperială niponă. „Prenumele traduce speranțele” părinților săi. prințul

Pe urinele lui Karadzici
Sarajevo (MF) - Primele scene din filmul „Spring break in Sarajevo”, în care actorul american Richard Gere joacă rolul unui jurnalist aflat pe urmele lui Radovan Karadzici, fostul lider politic al sârbilor bosniaci acuzat de genocid de Tribunalul Penal Internațional (TPI), au fost turnate ieri, la Sarajevo. Filmările au avut loc pe dealurile din apropiere

Akishino, fiul mai mic al împăratului Japoniei, și prințesa Kiko, soția acestuia, „care doresc fiului lor o viață 
de Sarajevo, după ce forțele speciale ale poliției au încercuit zona. După zece zile, echipa se va muta din Bosnia în Croația. Scenariul noului film, regizat de Richard Shepard, se bazează pe articolul scris de jurnalistul american Scott Anderson, care s-a ocupat de războiul din Bosnia (1992-1995) în calitate de corespondent al publicației Esquire. 

lungă și senină”, a explicat purtătorul de cuvânt al Palatului imperial.Prenumele i-a fost atribuit noului moștenitor de către părinți în cadrul unui ritual care a avut loc la un spital privat din Tokyo, unde s-a născut prințul pe 6 septembrie. Șambelanul Casei Imperiale a înscris oficial numele în registrul familiei imperiale.Primul moștenitor de sex masculin care s-a născut în sânul familiei imperiale din 1965, Hisahito este al treilea în ordinea succesiunii la tron, după unchiul său, prințul moștenitor Naruhito, în vârstă de 46 de ani, și tatăl său, prințul Akishino, în vârstă de 40 de ani.

Modă Actorul Ashton j Kutchner împreunaă cu soția sa, actrița Demi I


