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dimineața la prânz seara

Vremea va fi frumoasă, dar rece 
dimineața. Vântul va sufla slab. Nu mai avem muncitori

/•

■ Pentru prima dată în 
județ există job-uri, dar 
nu sunt persoane 
interesate de ele.Deva (C.P.) - Asociația PAEM din Deva a identificat circa 500 de locuri de muncă vacante în județ, însă pentru

prima oară în ultimii 16 ani, balanța s-a inversat!Firmele hunedorene au nevoie urgent de angajați în domeniul construcțiilor, vânzărilor, industriei textile, al prelucrării lemnului și mobilei, însă numărul celor care doresc să lucreze pe aceste posturi este foarte redus,

declară Ana Zsok, director coordonator al asociației. Problema este că nici tinerii nu doresc să se mai îndrepte spre meserii.„Este adevărat că vrem bani când avem 22 de ani. însă tinerii se confruntă cu un slab nivel de autocunoaștere. La interviuri tinerii răspund la

întrebări de genul „Ce știi să faci? Nimic! Dar ce vrei să faci? Orice”! Aș adăuga și faptul că școlile profesionale care pregătesc absolvenți pentru astfel de locuri de muncă vacante nu mai sunt adaptate la cerințele și la tehnologiile folosite de angajatori”, adaugă Ana Zsok. /p.3

La Săulești se desfășoară, în aceste zile, una dintre cele mai puternice competiții intitulată “Cupa Dacia”, ce are loc înainte de debutul Campionatului Național și Cupei României la parașutism, /p.7
(Foto: Arina Neagu)

V

Omorâți de ciuperciOrăștie (T.S.) - Valentin Rostaș, un copil de trei ani, și fratele acestuia, Nicolae Sava, de 23 de ani, ambii din Orăștie, au decedat după ce au consumat ciuperci otrăvitoare. Băiețelul a murit în urmă cu două zile, iar fratele acestuia, Nicolae, l-a urmat ieri. Medicii de la Spitalul Județean Timișoara nu au mai putut face nimic. Șeful ATI Ti- Jmișoara, Dorel Săndesc, a declarat că pentru Nicolae nu s-a mai putut face nimic. „Tânărul a venit prea târziu”, a spus medicul. Nici tatăl copiilor nu a vrut să rămână internat, deși starea lui nu era stabilă, /p.6

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

Lâ aniversarea celor 158 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, pompierii hu- nedoreni au executat mai multe exerciții demonstrative, iar la final tunurile de apă multicolore au încântat 
pe Cei prezenți. (Foto: T. Mânu)

Criminal, extrădat de spanioli
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Venituri din munca in străinătate
Românii care au plecat la muncă în strainarate în primele 9 luni 
ale anului în curs, prin intermediul OfiCMk.. oentru Migrația Forței 
de Munca (OMFM), au câștigat îri totai 91.083 milioane euro.

.zîn Germania

■ Petru Șelaru, con
damnat la 20 de ani de 
închisoare, a fost prins 
de autoritățile spaniole.Deva (M.T.) - Acuzat în urmă cu cinci ani de omor deosebit de grav, Petru loan Șelaru a încercat să scape de pedeapsa cu închisoarea fugind din țară. Recent a fost prins în Spania și urmează să

fie extrădat. Șelaru, de 33 de ani, din Hunedoara, a fost condamnat la 20 de ani de în- chi-soare, după ce în decembrie 2001 i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele lui Ioan N., de 46 de ani, din localitate. în urma loviturilor hunedoreanul a murit. Șelaru era un cunoscut recuperator, iar motivul pentru care l-a bătut pe loan a fost o datorie neachitată. Petru loan Șelaru

Eroare și moartePeștișu Mare (I.J.) - Un băiat de 10 ani și-a pierdut viața, diagnosticul pus la autopsie de medici fiind implacabil: leucemie cu metastază. Băiatul a acuzat cu o zi înainte simptomele răcelii, iar diagnosticul pus de medicul de familie era departe de realitate: pneumonie. /p.3

Taxiurile, îmbulinate după preț

1.683 milioane euro

24,36 milioane euro

64,88 milioane euro

tfrafo: C i suna OMFM

jj) în Spania 
în Elveția

■ Dacă va fi votată 
modificarea Legii 
taximetriei, mașinile vor 
purta buline după preț.Deva (I.J.) - Bulinele vor avea diferite culori și vor fi lipite pe portierele taxime- trelor. Taximetriștii care practică tariful cel mai mic vor avea pe mașini buline verzi, cei care vor practica prețuri medii, vor avea buline galbene. Tarifele cele mai mari sunt reprezentate de o bulină

roșie. Legea 38, a taximetriei, prevede în momentul de față trei tipuri de tarifare: tariful de zi (minim și maxim) și tariful de noapte.„în municipiul Deva este mai simplu. Există două tipuri de tarife de zi: 1,2 sau 1,3 lei/ km. Clienții au deja preferințe și nu cred că pentru 10 bani se gândesc să se uite la bulinele afișate pe portieră. Ar fi puțin aiurea, pentru că avem deja tarifele afișate exact pe portiere”, susține Marius Trombițaș.
i Șocant! O femeie în vârstă de 43 de ani a fost bătută c’[e către fostul soț, în plină stradă, sub privirile indiferente ale trecătorilor. /p.3 (Foto: Antena 1)
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Președintele Comisiei Europene, 

Jose Manuel Barroso, a infirmat speculațiile 
potrivit cărora ar pregăti o restructurare a 
echipei de comisari, după aderarea la UE a 
Bulgariei și României. Viitoarea aderare a 
acestora va crea două noi posturi de comi
sari europeni, ceea: ce i-ar permite lui Bar
roso să efectueze o remaniere mai amplă a 
Comisiei.

Demisionează in anumite condiții

Victorie 
absolută

Podgorita (MF) - Coaliția aflată la putere in Muntenegru, condusă de premierul proeuropean Milo Djukanovici, a obținut majoritatea absolută în alegerile legislative din această țară, ea urmând să dețină 41 din cele 81 de mandate parlamentare. Autoritățile electorale au confirmat, ieri, victori»alegeri a coaliției lui Djukanovici, urmată de o nouă formațiune de partide sârbe, care a obținut 12 mandate parlamentare. Rata de participare la scrutin a fost de 71,37 la sută. Acestea au fost primele alegeri legislative organizate în Muntenegru de la proclamarea independenței, în iunie, după referendumul istoric din mai, în timpul căruia populația din Muntenegru a ales să pună capăt uniunii cu Serbia.
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Teodor Baconschi
(Foto: FAN) 

Eliberat 
din 
funcție 
București (MF) - Pre
mierul Călin Popescu 

Tăriceanu a semnat 

decizia de eliberare 

din funcție a secreta

rului de stat de la 

Ministerul Afacerilor 

Externe, Teodor Ba

conschi, și a consta

tat vacantarea unui 

post de secretar de 

stat la Ministerul Eco

nomiei și Comerțului, 

ca urmare a decesu

lui lui Octavian Nichr- 

for Bîgiu. Premierul a 

semnat decizia de eli

berare din funcția de 

secretar de stat la 

Ministerul Afacerilor 

Externe a lui Teodor 

Baconschi. Acesta a 

declarat că premierul 

Tăriceanu a decis în

locuirea sa cu un li

beral „cu carnet, de, . 

partid" și speră ca, în 

viitor, să nu fie obli

gat să iasă din diplo

mație.

■ Teodor Atanasiu va 
ataca în contencios 
decretul prin care Traian 
Băsescu l-a suspendat.București (MF) - Ministrul Apărării, Teodor Atanasiu a declarat, ieri, că va ataca în contencios administrativ decretul prin care președintele Traian Băsescu l-a suspendat, marți, din funcție și că va demisiona dacă cercetarea penală durează mai mult de 45 de zile, cât este interimatul la conducerea MApN.„Am decis să atac în contencios administrativ decretul prezidențial prin care președintele României a dispus suspendarea mea din funcție, considerând că este vorba de

un acț neconstituțional”, a declarat Atanasiu, susținând că se va supune Justiției, deși „președintele nu ține cont de prezumția de nevinovăție”.
După 45 de zileEl a făcut apel către procurori pentru a demara cât mai rapid procedura penală în cazul său.„Dacă voi constata că există tendința de a trage de timp și că există interesul de tergiversare a procedurilor penale, la expirarea interimatului de 45 de zile îmi voi prezenta demisia, astfel încât Armata să aibă îfl frunte un nou ministru”, a adăugat Atanasiu.Potrivit acestuia, suspendarea sa nu s-a făcut pentru fapte de corupție, ci pentru că

Ministrul Apărării, Teodor Ata
nasiu (Foto: FAN)<None>„președintele Băsescu nu poate să fie echidistant și imparțial, așa cum îi cere Constituția”.„Președintele mi-a răspuns

3 politic la o propunere legală și bazată pe o susținere largă din partea românilor, privind retragerea trupelor române din Irak”, a subliniat Atanasiu.El a spus că Traian Băsas- cu ar trebui felicitat penf ii că a reușit să-l îndepărteze din funcție pentru că nu l-a „avut niciodată, la; inimă”, pentru că nu s-a transformat într-un „preș” îh fața să; .„în schimb, l-a încurajat în permanență pe un înalt oficial al Armatei, despre care știa foarte bine, pentru că îl informasem în scris, cu mult timp în urmă, că are probleme cu Justiția, fiind suspectat de fapte de corupție”, a spus ministrul liberal, făcând referire la generalul Bădălan.

Sicriele cu cele 60 de cadavre sunt încărcate 
în camioane (Foto: epa)

7Tr—rw

Morți Și iăniți O mașină-capcană a explodat ieri în cartierul Zayuna din Bagdad, ucigând cel puțin 9 civili și polițiști irakieni și rănind alți 18. (Foto: epa;

Se pune de-o restructurareBucurești (MF) - Premierul Tăriceanu a atras atenția miniștrilor, în ședința de ieri a Guvernului, că termenul prevăzut pentru formularea propunerilor de descentralizare și restructurare a ministerelor a fost depășit și a cerut ca acestea să fie transmise urgent Secretariatului General al Guvernului (SGG).Premierul a discutat în mod special cu miniștri ai căror instituții, prin descentralizare, vor avea un impact puternic asupra procesului de ansamblu, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu.Ministrul Educației, Mihail Hărdău, a asigurat că va tri

mite SGG, în două săptămâni, o schiță de descentralizare.Astfel de propuneri vor fi transmise și de către ministrul Agriculturii și ministrul Sănătății în aproximativ o săptămână, până la jumătatea lunii octombrie.într-un plan de acțiune discutat, în luna iulie, în Guvern era prevăzut ca propunerile de restructurare și reorgani zare a agențiilor aflate în sub- ordinea Guvernului sau a premierului să fie prezentate până la jumătatea lunii august, urmând ca astfel de măsuri să fie prezentate până la finele lunii august și pentru aparatul de lucru al Executivului. «
O nouă pistă în scandalul CIA

60 de cadavre descoperiteBagdad (MF) - Politia a descoperit, în ultimele 24 de ore, 60 de cadavre neidentificate în mai multe zone din Bagdad, majoritatea prezentând semne de tortură.Bilanțul neobișnuit de mare pentru o singură zi contravine măsurilor de securitate speciale adoptate de o lună la Bagdad, de către trupele americane și irakiene.Cele mai multe dintre cadavre erau legate și împușcate în cap, iar multe prezentau semne de tortură - indicii ale operațiunilor desfășurate de escadroanele morții și de bandele de răpitori, care fac ravagii în capitală.Circa o sută ae persoane sunt ucise zilnic în Irak, în confruntările interconfcsio- nale dintre majoritatea șiită și minoritatea suhnită.Comandanții armatei americane au precizarea intensificarea măsurilor de securitate Îiî Bagdad a redus „rata criminalității” în august cu peste 40%. Aceste date se referă iasă lâ asasinate individuale, nu și la atacuri de mare amploare, cum ar fi bombardamentele.Săptămâna trecută, biroul ONU la Bagdad a afirmat că numărul cadavrelor neidentificate depuse la morga orașului în august a scăzut cu 17% față de iulie.

■ Un incident aviatic ar 
putea indica posibila pre
zență a unor centre de 
detenție CIA în România.București (MF) - Autoritățile europene și române anchetează o nouă pistă în cazul posibilei prezențe a unor centre de detenție CIA în România, după ce un avion american de tip Gulfstream 4 a aterizat în decembrie 2004 la București, venind din Afganistan, relatează Chicago Tribune. *Avionul a aterizat pe o pistă aflată în construcție a aeroportului Băneasa, âvariindu- și o parte a trenului de aterizare și un rezervor de combustibil. Deși echipele care au investigat incidentul au afir-
De acordBucurești (MF) - Președintele Traian Băsescu a reluat, ieri, la Baia-Mare, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, ideea necesității descentralizării rapide a administrației publice și a anunțat că premierul Călin Popescu Tăriceanu susține acest imperativ, problema fiind. acum, la miniștrii. „Joi am avut o discuție cu primul- ministru exact pe această temă, a nevoii modernizării statului, a nevoii descentralizării statului. Vreau să vă spun că primul-ministru susține fără rezerve acest lucru și cred că este o informație pe care trebuie să o aveți în vedere”, a spus Băsescu.

mat că distrugerile sunt „substanțiale”, nici unul dintre pasageri nu a fost rănit.Potrivit cotidianului, există o serie de indicii care oferă posibile „probe în ancheta privind țările care au permis Statelor Unite să ascundă sus- pecți de terorism pe teritoriul lor”. Printre acestea se numără faptul că „avionul a venit din Afganistan, că era înregistrat pe numele unor firme- fantomă, că anchetatorii din Europa nu au reușit să afle despre cursă și că identitatea sau soarta celor pasagerilor nu a fost nici până în prezent cunoscută”, susține ziarul mai sus amintit.
O singură cursă

gram, unde se află o binecunoscută închisoare administrată de forțele americane, și București și a stârnit atenția atât a Consiliului Europei, cât și a Parlamentului României, care anchetează cazul centrelor de detenție CIA.Deși a recunoscut că nu au fost găsite dovezi, un raport al Consiliului Europei menționa, în iunie, că Polonia - stat membru UE - dar mai .ales România, care urmează să adere în viitorul apropiat, ar găzdui închisori secrete ale CIA. „România este, până în prezent, singurul stat membru al Consiliului Europei care prezintă toate trăsăturile u- nui punct de sosire pentru de- ținuții transferați” de CIA, conchide CoE, într-un raport preliminar.

Hillary Clinton (Foto: epă)
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Explozii Două explozii au avut loc ieri, lângă un stadion Bagdad, deflagrațiile omorând 10 oameni și rănind 15. (Foto: EPA)
Redactor șef: Adrian Sâlăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinul Clara Pâs. 
Daniel 1. lancu, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș^Tiberiu StPoia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

New York (MF) - Senatoa- rea democrată Hillary Clinton a câștigat detașat alegerile preliminare organizate de Partidul Democrat la New York și ar trebui să se confrunte, în etapa următoare, cu republicanul John Spencer în alegerile parlamentare parțiale de la 7 noiembrie, informează AFP.Alegerile preliminare pentru desemnarea candidaților care vor concura la alegerile parțiale de la 7 noiembrie au fost organizate, marți, în nouă state și în capitala federală, Washington.Cetățenii americani vor merge la urne la 7 noiembrie pentru a-i aleage sau realege pe cei 435 de membri ai,.fea- merei Reprezentaților și pe cei 33 din cei 100 de senatori și 36 de guvernatori.Pierderea a 20 de mandate în favoarea democraților ar putea să-i priveze pe republicani de majoritatea pe care o dețin în Congres.
Abonamentul la Cuyântu! liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei Reclamații
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an privind
la sediul redacției și la propriii distribuitori.de presă, și 7,60 lei plus difuzarea
ta-xele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. ziarului ■

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la telefonul
0801 030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de probă. 0801 030303
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• Violator închis. Tânărul de 22 ani, din Tinerii vor doar la facultatecomuna Totești, Cosmin N., cercetat pentru viol, a fost prezentat Judecătoriei Hațeg, care a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă, pe o perioadă de 29 zile, pentru comiterea infracțiunii de viol. (M.T.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Lasă-măf dom le, 
să consum!

Atunci când se uită prin curtea țării, 
guvernanții îl văd pe nea Ion, mare 
amator de credite bancare. Și, cu o îngrijorare 

bine mimată, îi arată imediat cartonașul roșu 
al creditelor neguvernamentale. Apoi, împre
ună cu marele șef Mugur Isărescu se dau de 
ceasu' morții și ne explică nouă, 
amărăștenilor, cum că foamea asta de credite 
destabilizează economia țării. Și inventează 
tot felul de piedici împotriva bancherilor.

■ Majoritatea liceenilor 
hunedoreni doresc să-și 
continue studiile 
urmând o facultate.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.roDeva - Tinerii doresc să muncească în instituții, la birou și mai puțin în fabrici. Iar la alegerea facultății, părinții sunt cei care au un cuvânt greu de spus. „Doresc să merg la facultate, acum majoritatea vor să aibă studii superioare. Orice muncă cinstită este bună, dar consider că poți face mai multe folosin- du-ți mintea decât să muncești
Bătută pe stradă, de fostul soț

Păi, băi, nene Isărescule, care e treaba ta 
că vreau să-mi cumpăr televizor olandez 
sau mașină germană? Și că mă împrumut pen

tru asta? Ce, plătești tu cu tac-tu' creditul 
meu? A!... De ce nu cumpăr produse 
românești de banii ăștia? Păi, cu ce suntem 
noi, poporul, de vină că ați înmormântat 
economia românească? Și că la această oră

)nu mai producem nimic? Sau că ați vândut pe 
nimic fabricile din România? Și că, în schimb, 
v-ați umplut conturile din străinătate cu șpăgi 
grase? Pentru că, de fapt, asta e adevărata 
problemă. Nu-mi mai scoate ochii cu false 
probleme, cum că românii au prins gustul 
creditelor. Stai liniștit, Isărescule. Bancherii își 
recuperează cu vârf și îndesat pagubele. Lasă- 
mă să consum! Ce vreau eu. Că e pe banii 

Qâmei. Eu plătesc.v

■ în plină zi, o femeie 
a fost bătută de fostul 
său soț, pe o stradă 
din municipiul Deva.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@informmedia.roDeva - în timp ce trecătorii se uitau indiferenți, o femeie de 43 de ani din municipiul Deva era bătută cu bestialitate de fostul soț, în plină zi, pe stradă. Bărbatul, de 49 de ani, a ieșit dintr-un bar, a prins-o pe fosta soție care trecea prin zonă și a lovit-o cu pumnii și picioarele în cap până aceas
„Mamă, se poate muri din răceală?"
■ Un băiat de 10 ani a 
murit la mai puțin de o 
zi după ce a fost diag
nosticat greșit.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.roPeștișu Mare - Copil vesel, dinamic și cu un mare simț al umorului, așa l-au caracterizat pe Cătălin Eugen Balla, din Peștișu Mare, rudele și prietenii. Nimeni n-ar fi bănuit luni dimineață ce tragedie va lovi familia. După o joacă pe cinste cu prietenii,

Un accident de circulație soldat cu rănirea a două persoane a avut loc aseară, în Deva. Șoferul unui Renault nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a lovit în plin o motocicletă care circula regulamentar. (Foto: Tiberiu Stroia)

Instantanee din expoziția de machete (Foto: CL)

Băutura i-a luat mințileVulcan (M.T.) - Un bărbat, de 54 de ani, a fost găsit de câțiva trecători, căzut lângă autoturism, pe strada Valea Ungurului din Vulcan, lângă calea ferată, cu leziuni la nivelul feței. Polițiștii l-au identificat pe Gheorghe P., din Lupeni, pensionar. Acesta a declarat că, luni seara, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în piața agroalimentară din Vulcan, a acostat o tânără, cu intenția de a întreține raporturi sexuale cu aceasta, ta acest moment a fost atacat de un individ CBunoscut, care l-a lovit cu o sticlă în cap, cu pumnii și picioarele. Apoi, bătrânului i s- au furat 180 lei și mai multe bunuri personale. în urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că declarațiile lui Gheorghe P. au fost false. Practic, acesta, aflându-se în stare de ebrietate, s-a deplasaț în zona Coroești cu autoturismul pentru a cumpăra motorină de la un mecanic de locomotivă. Din cauza întunericului, pensionarul a căzut într-o groapă betonată nesemnalizată, suferind mai multe leziuni. în cauză urmează a se propune neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie.

Comemorare
■ S-au comemorat 93 
de ani de la moartea 
lui Aurel Vlaicu, pionie
rul aviației românești.Orăștie (D.I.) - Centrul de Pregătire și Perfecționare Jandarmi „Aurel Vlaicu” Orăștie a organizat ieri, în incinta unității, vernisarea expoziției „Mașini de zburat”, o colecție de aproximativ 200 de machete aeronautice statice, expuse cu sprijinul colecționarilor Simon Socaciu, Cristi Calu, Lucian Stan, Adrian Luță și Gabriel Ivă- nescu. Manifestarea a fost prilejuită de comemorarea a 93 de ani de la moartea, pe 13 septembrie 1913, a pio-

Alina Vasiliudin greu într-o fabrică”, spune Alina Vasiliu din Simeria. „Doresc să urmez științele economice. în clasa mea mulți se îndreaptă spre acele facultăți care le permit să preia afacerea părinților. E drept, sunt cazuri în care părinții insistă 
ta a căzut, inconștientă, pe trotuar. Conducătorul unui autoturism, care trecea prin acea zonă, a oprit mașina și a coborât pentru a aplana conflictul, insă fostul soț al femeii nu a putut fi convins să se oprească. Abia după ce a obosit, și-a lăsat victima zăcând într-o baltă de sânge și s- a întors în bar, pentru a-și termina consumația. Trecătorii au anunțat ambulanța iar paramedicii i-au acordat victimei primul ajutor și au transportat-o la Spitalul Județean Hunedoara-Deva, pentru investigații: Polițiștii hunedoreni i-au aplicat bărbatului
Cătălin a dat primele semne de răceală. „S-a uitat la mine și m-a întrebat, așa, într-o doară: mamă, se poate muri din răceală? Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă cu el și am plecat la Deva, la medicul de familie. Băiatul a fost diagnosticat cu pneumonie și a primit tratament cu Ampicilina în ambulatoriu”, spune Cornelia, mama băiatului.După nici 24 de ore, starea băiatului s-a agravat. „Mamă! Mor! Nu mă lăsa să mor!” Acestea au fost ultimele cuvinte ale băiatului. Alar

„Vlaicu"nierului aviației românești, Aurel Vlaicu. Cu această ocazie, în incinta CPPJ „Aurel Vlaicu” s-a desfășurat și un seminar despre viața și activitatea aviatorului, printre cei care au prezentat comunicări numărându-se profesorii Petru Baciu, Elisabe- ta Văideanu, Dan Burza și Aure] Ursu, precum și Aurel Rădulescu, nepotul lui Aurel Vlaicu. Manifestarea a fost inclusă în cadrul unui program organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Orăștie, Casa de Cultură „Alexandru Grozuță”, Despărțământul ASTRA - „Aurel Vlaicu” și Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie. 

să faci o facultate pe care, în fapt, ei și-ar fi dorit s-o facă”, afirmă Bianca Cistelecan, din Simeria.Tinerii care se află în căutarea unui loc de muncă sau în șomaj, cu vârsta între 15 și 24 ani, beneficiază gratuit de 

Soțul o lovește cu bestialitate Femeia a suferit răni grave
(Foto: Antena 1)o amendă de 500 lei noi, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.„Victima poate depune plângere împotriva agresorului, în decurs de două luni, și, în funcție de numărul zilelor de 

mați, părinții și-au urcat băiatul în mașină și au plecat la Hunedoara, la Urgențe, întreaga familie a crezut că băiatul mai poate fi salvat. La fel și cei patru medici care 1- au consultat și au încercat toate manevrele de resuscitare. Abia autopsia a elucidat misterul: băiatul avea leucemie cu metastaze pulmonare. Zdrobiți de durere, părinții, care spun că băiatul lor nu a suferit niciodată de ceva, își vor lua adio pentru totdeauna de la singurul lor fiu. Sunt conștienți că orice ar fi făcut nu l-ar mai fi putut 
Prima zi de școală

'■

- --- . . .
?rima zi Me școală" este tematica concursului care va premia cele nai 

reușite fotografii ce vor reprezenta elevi în prima zi de școală. Cei ce vor 

trimite pe adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A - parter sau 

e-mail sanda.bocaniciu@informmedia.ro, cele mai reușite fotografii per
sonale făcute în prima lor zi de școală vor participa la o tragere la sorți. în 

urma tragerii vor fi desemnați trei câștigători care vor fi premiați cu câte 

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

tru participare la concurs fotografia trebuie însoțită de numele, adresa și 

numărul de telefon la care poate fi contactat cel fotografiat. Fotografiile 

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

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

0720/400437.

consiliere profesională în cadrul unui program al Asociației PAEM din Deva.„Este nevoie de acest lucru pentru că o carieră nu se construiește intr-un an sau doi. Trebuie să știm unde vrem să ajungem, să ne alegem profesia care ne place, iar banii vor veni mai târziu. Important este să găsești job-ul potrivit personalității, tipului de gândire și evoluției pe piața muncii”, declară Ana Zsok, directorul Asociației.Programul care va dura până în februarie anul viitor nu presupune doar consilierea, ci găsirea unui loc de muncă, chiar urmarea unor cursuri de recalificare.

îngrijiri medicale, agresorului i se poate întocmi dosar penal”, declară subinspector Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara.

Boala l-a secerat pe Cătălin salva. însă pentru ceilalți care au aflat de tragedia familiei o întrebare se ridică obsedant: cum pot medicii de familie să pună un diagnostic corect doar cu un stetoscop și un aparat de tensiune?

CONCURS

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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1930 - S-a născut Mihai Fotino, actor de teatru și film. 

1940 i Prin decret regal, România a fost proclamată stat 
național-iegionar; generalul Ion Antonescu a devenit con

ducător al statului; Horia Sima, căpitan
ul Legiunii, a fost numit vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri. ________

1947 - S-a născut Dida Drăgan, solistă 
vocală și compozitoare.__________________

1982 - A încetat din viață Prințesa 
Grace de Monaco(foto), fost star la

Hollywood, purtând numele Grace Kelly (n. 1928).

11 sU 
minte* 
In loc 

întrebare

minim maxim

Cer mai mult senin. Maxima termică va fi de 25°C, iar minima de 12°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Soare. Temperatura maximă 27°C, iar minima de 14°C.
Sâmbătă. Cer temporar noros. Temperatura maximă 28°C, iar minima de 14°C.

CalendarCrețtin-Ortodox 
înălțarea Sfintei Cruci (post).

Calendar Romano-Catolic
înălțarea Sfintei Cruci.

Calendar Greco-Catolic_____
înălțarea Sfintei Cruci (post și ajun).
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Soluția Integramel din numărul precedent: V - BIJUTERIE - SAFIRE - R
-ST - TOPAZE - IDA - ALB - LEI - NR - OT - RARE - ORE - MIMI - GD - Z - U - 
ADORATA - TANARA - EU - RT - AURAR - AG - US - IAR - INELE - TRAC 

Berbec
Aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară care vă stre- 

sează de câteva zile. Este o zi bună pentru consolidarea 

prieteniilor și întâlniri cu persoane importante.

Taur
Dimineață aveți de făcut câteva drumuri scurte în interes 

personal. Vă recomandăm să fiți foarte atent cu Danii și 

cu documentele, să nu le uitați pe undeva.

Gemeni a
n

Vă indispun pierderile pe care le-ați suferit cu o afacere 

nerentabilă. Traversați o perioadă în care credeți că toți 

vă sunt împotrivă și că nu vă iese nimic.

Energie electrică________ ____________ ________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8.00-14.00 în Hunedoara, sțr. Trandafirilor, Batiz, Ștran
dului, Viorele, Eliberării, Al. Vlahuță, Pinilor, Lanului, 

Arenei, Șiretului și Prutului. Lucrările executate în Stația 

Hunedoara oraș, vor afecta întreg municipiu Hunedoara, 
pentru care se încearcă însă alimentarea cu energie elec

trică din alte surse. Străzile menționate vor rămâne com
plet fără energie electrică în perioada de timp anunțată 

mai sus.
9.00-16.00 în Simeria, zona DN 7 (Șoseaua Națională-spre 

Deva), str. Ciocârliei și str. Gheorghe Doja (zona spre Gara 

CFR);
9.00-16.00 în Sîntuhalm str. Principală (zona PETROM, 

spre Deva).

Gaz metan_________________________ >___ ■■ '.j_____
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 12.00 pe str. C. Porumbescu, bl.20 și pe B-dul Dece- 

bal bl.36.
9.00 - 14.00 pe Călea Zarandului și în Progresului bl.4, 

P2, A și B.
- străzile Ghe. Lazăr, Cetății, A. lancu bl J, A. Șaguna, 

B-dul Decebal bl.Ml și M2.
9.00 -15.00 pe Aleea Nuferilor blocul Experimental, M7, 

M5, E 8, 9, 10, 11, 12 și 13.
- Aleea Crinilor bl.TCI, TC2 și B3, B4 și B5.

Apă__________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 12.00 pe str. LB.Deleanu (lucrare la nr.8). Sunt afec
tate străzile: Călugăreni, Eroilor, Prunilor, Nucilor, Scoruș, 

Piersicilor, S. Bărnuțiu, Al. Brazilor, Ghe. Barițiu.

Salată de icre negreIngrediente: 250 g icre negre, 200 g ulei, 1 felie franzelă, 1 lămâie.Mod de preparare: Icrele negre proaspete sau tescuite se pisează și se amestecă cu o felie de franzelă înmuiată în lapte și bine stoarsă. Se freacă până devin ca o pastă. Se adaugă apoi puțin câte puțin ulei, iar la ,urmă, zeama de lămâie, Se bat foarte bine 
I și când sunt gata, se așază pe o farfurie, în l formă de piramidă sau în formă dreptunghiulară. Se ornează cu felii de lămâie, ( pătrunjel verde sau aspic tocat.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 1-26 septembrie, Cuvântul liber vrea
sâ-i demonstrezi din nou cât de ușor te poți juca cu } Nume........î Prenume j Adresa ...cuvintele. Dezleagă corect integrama apărută în 
fiecare ediție a ziarului și trimite-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Deeem- • t 
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o’ t 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 30 septem
brie. Extragerea va avea loc în 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, în prezența unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN BONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena $erban.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.
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Tel.LocalitateaSunteți abonat la Cuvântul liber? DA □ NU □

Rac
Nervozitatea cauzată de problemele financiare poate să 

vă creeze probleme la serviciu. Vă recomandăm să vă 

păstrați calmul, astfel evitând unele conflicte.

Leu
Dimineață primiți o veste proastă de la o rudă din altă loca

litate. Sunteți nevoit să faceți cheltuieli neprevăzute, peste 

posibilitățile dumneavoastră.

Fecioară
S-ar putea să vă supărați pe un prieten care nu vă 

returnează un împrumut. Nu vă ambalați, s-ar putea să 

nu o facă intenționat! Vă recomandăm să aveți răbdare.

Balanță
Relațiile sentimentale se pot tensiona și mal mult, din cauza 

discuțiilor în contradictoriu. Vă recomandăm să fiți mai 

atent cum vorbiți. La nervi, rostiți cuvinte grele.

Scorpion
Ar fi bine să vă rezolvați problemele importante dimineața, 

când sunteți mal energic. După-amiază, s-ar putea să fiți 

dezamăgit de un prieten în care ați avut încredere.

Săgetător
Relațiile sociale ar putea fi afectate de o deziluzie pe plan 

sentimental. Nu refuzați comunicarea cu cei din jur și expri-. 

mați-vă clar, pentru a evita neînțelegerile!

I
Capricorn
Aveți tendința să criticați pe toată lumea. Vă sfătuim să 

nu exagerați, pentru că este posibil să jigniți o persoană 

mai în vârstă din familia dumneavoastră.

Vărsător |
Totul pare să vă meargă perfect și nimic nu vă poate indis- j 

pune. Sunteți nerăbdător să vă exprimați și să acționați. VS-. 

sfătuim să nu vă grăbiți.

Pești
Sunteți decis să faceți schimbări radicale în privința relațiilor 

sentimentale. Planurile pe care vi le-ați făcut pentru azi 

au mari șanse de reușită, dar trebuie să aveți răbdare.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 In pași de dans (musi

cal, SUA 1985), Cu: 
Liza Minnelli, Shirley 
Temple, Gene Kelley 

10:35 Integrante despre inte
grare (3 episoade) 

10:50 Festivalul Național al 
Cântecului și Dansului 
Popular Românesc, 
Mamaia, 2006 

12:00 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (r) (ep. 53, 
dramă, Rusia/SUA) 

13:00 Corry și restul lumii (r) • 

B(ep. 50, comedie, SUA, 
2003) 

13:30 Desene animate. Club
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 

15:30 Akzente. Emisiune în 
limba germană 

17:00 Jurnalul TVR 

17:10 Povești întunecate.
Terorist sau dezaxat 
mintal?

18:00 Misterele din Sankt

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

Sport

19:45 Telednemateca 

22:10 Mari Români. Ștefan 
cel Mare vs. Ion 

Antonescu
24:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
0:15 Celebritățile timpului 
0tău (s)

0:25 Crime perfecte (ep 4, 
Bthriller, SUA, 1993).

Cu: Dan Hedaya, Peter 
Holland

1:05 Georgia (dramă, SUA, 
. 1995). Cu: Jennifer 

Jason Leigh, Mare 
Winningham

3:00 Jurnalul TVR (r)
3:40 Crime perfecte (relu- 
Sare) (ep. 4, thriller, 

SUA, 1993). Cu: Dan 
Hedaya, Peter Holland, 
Barbara Howard. R.: 
John Dahl, Agnieszka 
Holland, Tom Cruise

4:15 Mari Români (r)
6:05 Celebritățile timpului 

tău (r)

7:00 Știrile ProTv, 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 

0(film serial, reluare) 
10:00 Familia Bundy (r) 
12:00 Rivalitate (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 

13:30 Meseriașii (r) 
14:00 Omul-orchestră 

vgțcomedie, Fr./lt„ 1970).
Cu: Louis de Funes, 
Noelle Adam, Paul 
Preboist, Franco Fa- 
brizi, Marco Tulii, fran
co Volpi, Tiberlo Mur- 
gia. R.: Serge Korber 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

SC u: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17:00 Știrile ProTv 

18:00 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Careul minciunilor 

(thriller, SUA. 2004). 
Cu: Joanna Cassidy, 
Greg Evigan, Victor 
Browne. R.: Rex Piano

22:15 Meseriașii (s) (ultima 
ediție)

23:00 Știrile ProTv. Sport 

23:45 CSI: Miami (s) Cu: 
0David Caruso, Emily 

Procter, Rory Cochra
ne, Adam Rodriquez, 
Khandi Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazil, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle, David Gross

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

cartea (r)
2:00 Știrile ProTv 

3:00 CSI: Miami (r) 
4:00 Careul minciunilor

(film, reluare)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea: 
Revista presei

7:00 Matinal 
9:00 în gura presei 

(reluare) 
10:00 Concurs interactiv 

11:00 Anastasia
0(film serial).

Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

12:00 Secretul Măriei 

0(film serial) 
13:00 Observator

cu Simona Gherghe ' 
13:45 Ziua judecății (r) 
16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fed
18:00 Vocea inimii (serial, 
0dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu

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

20:45 îngropați de vii 2.

(thriller, SUA, 1997). 
Cu: Ally Sheedy, Tim 
Matheson, Stephen 
Caffrey.
Laura și Randy Riskin 
primesc o moștenire 
importantă, care le va 
schimba viața, dar într- 
un mod pe care nici 
unul dintre ei nu l-ar fi 
bănuit. Randy ar vrea 
să-și împlinească unul 
dintre visurile de o 
viață - să-și cumpere o 
barcă - pe când Laura 
este de părere că 
moștenirea nu ar tre
bui irosită atât de 
repede.

23:00 Observator cu Letitia
Zaharia. Sport 

24:00 Sub acoperire (serial, 
0 polițist, SUA, 2000) 
1:30 Concurs interactiv 

2:30 Observator (r) 
3:15 întâmplări hazlii (s)

8:05 Spațiu francofon (doc.) 
9:00 Sărutări furate (r) 10:00 
Centrul de frumusețe (s) 11:40 
Caracatița (r) 1230 Dragul de 
Raymond (r) 13:00 Cum să nu 
ne îmbrăcăm (r) 14:00 Fergus 
McPhail (s) 14:30 încurcăturile 
lui Zack (s) 15:00 împreuna in 
Europa! Szleszta 16X10 Jurnalul 
TVR (r) 16:30 Tribuna partide
lor parlamentare 17:00 Mino
rități sub trei dictaturi (doc.) 
1735 Sărutări furate (s) 1830 
Ulița spre Europa 19:00 Buge
tul meu. Prețul banilor 1930 
Dragul de Raymond (s) 20:00 
înapoi la mătură (doc.) 2035 

Caracatița (s) 2130 Ora de știri 
22:30 Dragoste fatală (partea 
I) (dramă, SUA 1991) 0:15 Fu
turama (d. a.) 0:45 Omul între 
soft și moft (r) 1:15 Trauma 
(film, r)

530 Bărbatul visurilor mele (s, 
r) 630 Visuri fără preț (r) 830 
La Tormenta (r) 930 Cioco
lată cu piper (s) 10:30 Iubirea 
mea, păcatul (s) 1130 Celebri
tate (r) 1230 Minciuna (s) 
1330 înger sălbatic (s) 15:30 
Visuri fără preț (s) 17:30 Po- 
veștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s, Mexic, 2004) 20:30 La Tor
menta (s) 2130 Tărâmul pasi
unii (s) 2230 Bărbatul visurilor 
mele (s) 2330 Celebritate (s) 
030 Poveștiri adevărate (r) 
130 Lori (r) 2:30 De 3x femeie 
(r) 4:00 Poveștiri adevărate (r) 
4:45 Dorința (s).

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:00 Jurnalul de dimineață 
8:30 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 10:30 
Căsătoriți pe viață (s) 1135 
Desene animate: Mr. Bean 
12:00 Quizzit 13:00 Jara Iu' 
Papură Vouă 13:15 Look who 
is winning 1430 Nu suntem 
blonde (r) 15:30 A treia plane- 

: tă de la Soare (s) 16:00 Națio- 
! nala de bere 1630 Cuscrele

(s) 17:30 Docul 13 (s) 18:30 
Știri Național TV 20:00 Taxi 
Driver 21:00 Pitici de vară 
22:00 Știri Național TV 22:30 
Film artistic

10:10 Doctorul de suflete (r) 
11:45 Echipa de elită (r) 12:45 
Echipa de elită (r) 13:45 Războiul 
donelor(s) 14:15 Looney Toons 
(s) 14:45 Români de succes (r) 
15:00 Joan din Arcadia (r) 16:15 
Bună dimineața, Miami! (r) 
16:45 îngeri cu fețe murdare 
(thriller, SUA, 1938) 19:00 Doc
torul de suflete (s) 2000 Români 
de succes 2020 Calea misterelor 
(s) 2130 Bună dimineața, Mia
mi! (s) 22:00 Prețul răzbunării 
(thriller) 24:00 Twin Peaks (s) 
1:00 Prețul răzbunării (film, r)

730 Autoforum (r) 8:00 Sport 
cu Florentina 8:30 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 930 Sun
set Beach (s) 1030 Dragoste 
și putere (r) 11:00 Record brak- 
ers(s,r) 1130 Tele RON 13:00 
Garito 1430 Dragoste și pu
tere (s) 15:00 Dincolo de apa
rențe (dramă, Canada, 2003) 
17:00 Mariana - Prețul ino
cenței (s) 18:00 Focus 19:00 
Record brakers (s) 19:45 Trăs
niți în N.A.T.O. 20:20 Alege ți 
filmul! 22:20 Meteo, Sport 
22:30 Focus Plus 23:15 Trăs
niți în N.A.T.O. (r) 23:45 Poliția 
în acțiune (r) 0:45 Focus (r) 
1:45 Sunset Beach (s)

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo. Cu Gina Tănase 
10:00 Euromaxx (r) (docu
mentar) 1030 Euroblitz (r) (do
cumentar) 11:00 Ne privește. 
Talk-show pe teme sociale. Cu 
Alina Stancu 12:00 Euromaxx 
(doc.) 13:05 Marș forțat 1435 
Lumea cărților 1535 Euroblitz: 
Jurnal european (r) (documen
tar) 16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 
presa! 20:00 Dragostea începe 
vineri (dramă, România, 1972) 
22:00 Nașul 24:00 Știri. Emi
siune informativă 0:15 Dra
gostea începe vineri (r) (dramă, 
România, 1972)

9:25 Regele Soare (romantic, 
Danemarca, 2005). 10:50 Fără 
o vâslă (comedie, SUA, 2004). 
12:30 Fără regrete (dramă, 
SUA, 2004). 14:05 Cinema, 

cinema, cinema (SUA, 2006) 
14:35 Micul inventator (ani
mație, Japonia, 2004). 16'40 
Cei trei mușchetari (aventuri, 
SUA, 1993). 1825 0 Cenușă
reasă modernă (comedie, 

sua, 2004). 20:00 Doi oameni 
de încredere (comedie, Franța, 
2004). 21:40 Fără o vâslă (co
medie, SUA, 2004). 23:20 Ha
loul (comedie, Irlanda, 2004).

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:30 Realitatea bursieră 
13:20 Deschide lumea! 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumea! 17:45 Editorii Re
alității 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 

100% 21:00 Realitatea de la 
21:00 22:00 Oamenii Realității 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 
23:45 Ziarul Realității 24:00 
Realitatea de la 24:00

5:00 Superstructuri 6:f*Tuîo- 
tocidete americane 7:0(Kurse 
asurzitoare 8:00 Războaie în 
aer 9:00 Confruntări și fiare 
vechi 10:00 Ray Mears - teh
nici de supraviețuire 11:00 Su
perstructuri 12:00 Motociclete 
americane 13:00 Curse asur
zitoare 14:00 Războaie în aer 
15:00 Confruntări și fiare vechi 
16:00 Cum se fabrică 17:00 
Curse 19:00 Superstructuri 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 Motociclete americane 
22:00 Regina vrăjitoarelor și 
abisul 23:00 Dr. G. medic 
legist 24:00 Constructorii de 
motociclete 1:00 Dosarele FBI
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www.statistics.ro
Deva (C.P.) - Este un serviciu gratuit furnizând peste 25 

de rapoarte analitice ale traficului în site-uri web. 

Rapoartele oferite de genul cine sunt vizitatorii, ce anume 

se caută într-un site web, de unde vin vizitatorii reprezintă 

informații pentru departamentele de marketing și comu

nicare.

Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

IPJ Hunedoara: ________ •__ _ ______ _
Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ

• 10.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:______ ____________
loan Inișconi, viceprirrrar 08.00-10.00

Școala
■ Tineretul politic se 
arată interesat de cur
suri pentru formarea 
lor ca lideri*.

Ina Jurcone__________________
Ini.jurcanaglnformmedla.roDeva - „Școala Tânărului Lider Politic”, ediția 2006-2007 și-a demarat selecția candi- daților. Organizată de ADEPT, școala se adresează reprezentanților aripilor tinere ale partidelor politice și altor tineri care manifestă un real activism civic. La concurs sunt eligibili tinerii cu vârstele cuprinse între 18-25 de ani. „Prioritate vor avea membrii partidelor politice. Informații suplimentare se vor putea obține de pe site-ul

ce naște lideri

Lorincz Szellnostru: www.e-democra-cy.md”, declară Natalia Gîr- dea, organizator.
Partidele, interesateLiderii de tineret ai partidelor politice din județ se arată interesați de curs și spun că fiecare își va trimite reprezentanți. „Voi face cunoscut cursul în rândul tineretului maghiar din județ și voi susține membrii noștri ca-

Murături cu plata în rate

Natalla Intoterore vor lua concursul”, declară Lorincz Szell, liderul tinerilor UDMR Hunedoara. „Dacă nu contravine părerilor noastre politice și e vorba de formarea unui tânăr sunt sigur că vom trimite reprezentanți ai partidului nostru la curs”, spunea Cristian Grigoraș, lider TPD Hunedoara. „Interesant curs! Tinerii noștri sunt interesați. Nu am mai auzit să se organizeze un astfel de

politici

Mircea Minceacurs, iar inițiativa este binevenită”, susține Mircea Mincea, liderul tinerilor din PRM Hunedoara. „Dorim să vedem ce gândesc alți tineri, din alte partide politice, sper să putem învăța unul de la altul”, conchide Natalia Intotero, lider TSD Hunedoara. Actele vor fi prezentate prin e-mail, poștă, fax sau personal la sediul ADEPT până la 22 septembrie 2006, ora 18.00.
în județ __________ ___.___
- DN 7: Vețel - Burjuc - Zam - limită jud. Arad;

- DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;

_______________ ___________ _________ J

ww-gwiiOT ihils

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

CUHS VA1ST1B 11» - H.M.20M
1 euro 3,5050 lei

1 dolar american 2,7623 lei

1 gram aur 51,6377 lei

Deva (I.J.) - Creditele sunt singurele care-i mai salvează pe pensionarii deveni, care se văd în prag de iarnă fără bani pentru murături. Un număr mare de pensionari au apelat în ultimele zile la CARP Deva ca ultimă soluție pentru a-i scoate din criza financiară. Pentru ei, instituția a pregătit o surpriză: dobânzile la împrumuturi au scăzut cu 3% în funcție de cotizația fiecăruia și de suma de bani solicitată. „Cei care solicită 500 lei vor beneficia de o dobândă anuală de 12% față de 15% cât era cu câteva zile în urmă. Dacă solicitarea este mai mare de 500 de lei dobânda crește și

este nevoie și de un girant. Creditele se acordă în funcție de cotizația plătită”, declară Eugen Gârbou, președintele CARP Deva. Potrivit președintelui, cele mai multe credite solicitate de pensionarii deveni sunt pentru murături, pentru pregătirea nepoților de școală, achiziționarea de lemne sau pentru achitarea întreținerii la bloc restante.

Eugen Gârbou

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

SNP 0.5450 -0.91

SIF1 2.2700 -0.87

TLV 1.0200 0
BRD 17.2000 0.58

BCC 0.4980 0

IMPACT 0.4710 -1.88

BIOFARM 0.5600 0
ANTIBIOTICE 1.3300 0

AZOMUREȘ 0.1800 0.56

ROMPETROL 0.0837 0.24

SIF3 2.1500 -1.38

SIF5 2.7100
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST 

b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR),

-1.09
SA DEVA, 

tel.: 221277.

._______________________________ >

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre

buie completate cu cifrele 

lipsă, în așa fel încât fiecare 

număr să figureze o singură 

dată. De asemenea, cifrele de 

la 1 la 9 trebuie să figureze o 

singură dată atât pe rândurile 

orizontale cât și pe coloanele 

verticale ale celor nouă 

blocuri luate împreună.

7 5 3 6
3 2 5 1
6 3

5 2 8 9
9

9 1 2 4
1 8

9 4 5 7
6 8 4 3

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

1 3 2 •9 4 5 7 6 8

5 7 6 2 8 3 9 4 1

2 5 7 3 1 6 4 8 9

6 1 8 5 g 4 3 2 7

4 9 3 7 2 8 5 1 6

8 4 5 6 3 9 1 7 2

3 2 9 8 7 1 6 5 4

7 -6 1 4 5 2 8 9 3

Expediție pe Mureș
Petroșani (I.J.) - Membrii Asociației de intervenție în caz de inundații „Petro A- qua”, din Petroșani, organizează la sfârșit de săptămână, timp de trei zile, o inedită expediție aplicativă pe râul Mureș. Pe toată această perioadă, plutașii din Vale îi vor instrui pe reprezentanții Inspectoratului de Protecție în caz de Dezastre „Avram Iancu”, din Hunedoara, ai Apărării Civile și pe membrii Salvamont Lu- peni asupra modului în care se folosește o ambarcațiune sau o coardă în caz

de inundații și viituri. „Vom participa cu patru ambarcațiuni pe un traseu de 30 km între Dobra și Sălciva. Deja s-au anunțat peste 40 de participanți la expediție. Se exersează intervenția în caz de inundații și viituri”, a declarat Imre Suhanek, președintele asociației, citat de Mediafax. Până în prezent membrii asociației s-au remarcat prin expedițiile pe râul Mureș și pentru atragerea atenției autorităților locale prin cărți poștale despre poluarea Văii Jiului.
PARESEA TA CONTEAZÂ £ ȘțM M ta itațgfe de țar® diverse buline pe taxiuri?

Da, este bine deoarece acela care a- pelează la serviciile de taxi să fie informat de la început despre tariful practicat.
Ana-Maria S., 
Deva

Este bine, numai să și respecte tariful și mai ales să pornească aparatul de taxare.
Florin Rus, 
Deva

Eo idee destul de bună, mai ales că sunt și categorii de clienți cu diferite pretenții.
Heoi Ch., 
Deva

Să zicem că e bine, deși cred că o să le scadă clienții la unii și o să le fie mai bine la alții.
Daniel Panaitescu,
Deva

Ebine în primul rând că poți ști de la început ce alegi. Depinde și de disponibilități.
Mona Z.,
Deva

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

tieeR ît* ^ace yiata Și mai ușoară, în continuare!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

facem noi iar cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 septembrie cumpără 

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

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

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 4 octombrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 14 septembrie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă_________________________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

CONCURS

http://www.statistics.ro
Ini.jurcanaglnformmedla.ro


joi, 14 septembrie 2006 CUVAHIU1 ACTUALITATE

Studenții sunt• Fără permis. Petre M., de 19 ani, din Vulcan, cu antecedente penale, a fost depistat ieri de polițiștii Biroului de Poliție Rutieră Valea Jiului conducând, pe raza municipiului Vulcan, un autoturism Oltcit, fără permis de conducere. (I.H.)
• Furt calificat. Alin H., de 22 ani, din comuna Turdaș, cu antecedente penale, a intrat în atenția polițiștilor Biroului de Investigații Criminale Orăștie deoarece a sustras din buzunarul lui Harald H., de 25 ani, din Orăștie, un telefon celular în valoare de 900 lei noi. Este cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. (I.H.)

■ Studenții sunt ho- 
tărâți să facă grevă din 
cauza burselor prea 
mici.
CăkiN BicăzAN

Poiect de legeDeva (S.B.) - Noua lege a arhivelor, al cărei proiect va fi propus guvernului, va da posibilitatea oricărui cetățean să aibă acces la documentele referitoare la istoria recentă a României și urmărește desecretizarea arhivelor fostului partid comunist, ale fostei Uniunii a Tineretului Comunist și altele. Conform noului act normativ, structura arhivelor va fi modificată. Arhivele nu vor fi subordonate Ministerul Culturii și Cultelor (MCC) și structura lor va fi modificată: Arhiva Națională Centrală va fi în subor- dinea Ministerului Administrației și Internelor, iar arhivele județene și arhiva municipiului București vor fi subordonate, din punct de vedere administrativ, consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București. Arhivele Naționale vor avea un sediu central la București și structuri subiacente în toată țara.

Deva - Problemele recente ale învățământului românesc sunt sporite de nemulțumirile studenților. Deși începutul noului an universitar este aproape, studenții amenință cu greva dacă nu li se vor îndeplini anumite cerințe pe care ei le consideră vitale pentru a urma în condiții bune cursurile facultăților. Pe lângă acordarea tichetelor de masă și dublarea numărului de burse, ei cer și aducerea cuantumului unei burse la nivelul salariului minim pe

DescentralizareBucurești (D.I.) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a atras atenția miniștrilor că termenul prevăzut pentru formularea propunerilor de descentralizare și restructurare a ministerelor a fost depășit și a cerut ca acestea să fie transmise urgent Secretariatului General al Guvernului. Primul ministru a discutat în mod special cu miniștrii ale căror instituții, prin descentralizare, vor avea un impact puternic asupra procesului de ansamblu. Propunerile de restructurare a agențiilor aflate în coordonarea ministerelor urmau să fie prezentate până la jumătatea lunii august de către ministerele de resort.

Doi frați,
■ Doi frați, unul de trei 
ani și celălalt de 23, au 
murit după ce au con
sumat ciuperci.
Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.roDeva - Tragedie la Orăștie. Doi frați, unul în vârstă de trei ani și celălalt în vârstă de 23 de ani, au murit după ce au consumat ciuperci otrăvitoare.Nicolae Sava, un tânăr din Orăștie, a murit, ieri, la Spitalul Județean din Timișoara, după ce s-a intoxicat cu ciuperci otrăvitoare, acesta fiind fratele copilului de trei ani care a decedat, în noaptea de

înălțarea Sfintei CruciDeva (S.B.) - La 14 septembrie Biserica prăznuiește înălțarea Sfintei Cruci. Sărbătoarea se ține din perioada lui Constantin cel Mare, întâiul împărat al creștinilor, care, pe atunci, se afla în război cu un dușman foarte numeros. Atunci i s-a arătat, în amiaza zilei, semnul Crucii, format din stele pe cer, și litere romane împrejurul Crucii: „întru aceasta vei birui”. Atunci a făcut o cruce de aur, după chipul celei ce i se arătase, care l-a ajutat să învingă. în urma acestei întâmplări Constantin a hotărât să găsească adevărata Cruce a lui Hris- tos. A trimis-o pe mama sa la Ierusalim. Acolo ea a găsit Crucea, ascunsă împreună cu celelalte două cruci, ale celor doi tâlhari, împărăteasa nu știa însă care este Crucea Domnului, dar a aflat printr-o minune: o femeie văduvă moartă, de care s-a atins Crucea, a înviat! împărăteasa s-a închinat și a sărutat Crucea. Pentru a se putea ruga la ea tot poporul sau măcar să o poată vedea | a fost înălțată de Fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, deasupra amvonului.

Se sărbătorește înălțarea Sfintei Cruci

Prins cu legiti
mație falsăDeva (M.T.) - Un bărbat de 54 de ani, din Lupeni, a fost prins de jandarmii hunedoreni, în zona râului Strei, în timp ce controla documentele pescarilor, având asupra sa o legitimație falsă. După ce au supravegheat zona câteva minute, pentru a descoperi dacă cele reclamate telefonic sunt adevărate, jandarmii au intervenit și l-au prins în flagrant, în timp ce controla un pescar, pe Iuliu B. „Bărbatul avea asupra sa un act inscripționat, „Legitimație de control”, plasticat, pe care e- ra trecut ca antet „Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării / Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultura”, iar pe verso avea ștampila unei asociații locale. I-au fost întocmite acte de constatare pentru infracțiunea de „Uzurpare de calități oficiale” prevăzută și sancționată de art. 240 Cod Penal, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”, declară sublocotenent Nicolae Răducu, purtător de cuvânt al IJJ Hunedoara. Dosarul a fost înaintat pentru continuarea cercetărilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva. 

economie. „Bursele studenților se învârt în jurul sumei de 100 de lei. Nici cazarea nu poate fi plătită din banii ăștia. La noi, în Petroșani, căminele sunt în plin proces de modernizare, iar acest lucru atrage după sine mărirea taxei de cazare. De unde să plătească studenții dacă nu li se măresc bursele?”, spune Dacian Ciodaru, liderul studenților din Petroșani. în cazul în care doleanțele lor nu vor fi îndeplinite, studenții sunt hotărâți să facă grevă. „Nu cerem imposibilul, ci lucrurile care ni se cuvin. în acest moment cerințele noastre sunt analizate, dar în cazul unui răspuns negativ ne vom alătura profesorilor din ciclul gimnazial și vom face
omorâți de ciuperciduminică spre luni, din a- ceeași cauză. Șeful ATI Timișoara, Dorel Săndesc, a declarat, miercuri, că Nicolae a murit, ieri, în jurul orei 12.00.„A venit într-o stare gravă. Șansele ca el să fie salvat erau foarte mici”, a precizat Săndesc. Surse din cadrul spitalului susțin că tatăl băiatului a refuzat să rămână internat și a plecat luni dimineață, pe propria răspundere, spunând că vrea să pregătească înmormântarea fiului său mai mic, care a decedat tot din cauza intoxicației cu ciuperci. Copilul a fost internat în spital joia trecută, împreună cu tatăl și fratele său, după ce a mâncat tocăniță din

u doar citește

CUVÂNTUL 1
LIBER 1 

jgte înnoiește !

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?
Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate' 
Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!
Te întrebi de ce îți oferim această șansă? 
Pentru că ești sau cu siguranța vei dori să 
devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

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

Profită de acest concurs și abonează-te acum!

(3
73

91
)

Studenții hunedoreni sunt pregătiți să intre în grevă (Foto: cl)grevă. Vom apela și la alte forme de protest cum ar fi neprezentarea la cursuri. Tre
ciupercile culese din pădure. Starea copilului s-a înrăutățit și duminică a murit în Clinica de Pediatrie nr. 2 din Timișoara. Primăria din Orăștie a interzis, miercuri, vânzarea ciupercilor de pădure în piețele din municipiu.în ultimele zile, în municipiul Orăștie, opt persoane au fost internate în spital- după ce au consumat ciuperci otrăvitoare. Acesta este motivul pentru care primarul Iosif Blaga interzis comercializarea ciupercilor în piețele din Orăștie.Un caz similar a fost înregistrat, ieri, la Brașov unde șase persoane au fost internate în spital după ce au consumat ciuperci otrăvitoare.

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

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

buie să ne cerem drepturile, nu se mai poate așa”, a spus Dacian Ciodaru.

La trei ani, un băiețel din Orăș
tie a murit din cauza ciupercilor

- 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 arigaiațu 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediui reoacției, 
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 Persoana de 
contact: Magdalena Șerban. Succes!

CONCURS

mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro


Cupa „Dacia" la parașutism

• Transfer. Portarul Ovidiu Cohan, al treilea **artar al Jiului Petroșani, va fi transferat la
5TA în schimbul sumei de 100.000 de lei noi. Cohan, pus pe lista de transferuri de antrenorul Florin Marin, va fi tot al treilea portar și în lotul echipei arădene. UTA urmează să vireze suma de transfer în contul Jiului în următoarele zile. (C.M.)
• Optimism. Marian Muntean, președintele echipei Cetate Deva, crede că echipa sa va obține un rezultat bun în partida pe care o va suține, azi, în deplasare, cu HCM Roman în cadrul etapei a ll-a a Ligii Naționale de handbal feminin. Misiunea formației devene nu va fi ușoară, HCM Roman fiind una din echipele de top ale Ligii. (C.M.)

■ Temerari din mai 
multe județe se întrec la 
Săulești într-o competiție 
de mare spectacol.

Valentin Neagu
valentin, neagu.@informmedia.roDeva - Aterizare la punct fix..., viraje, lupinguri... Cam asemenea chestiuni foarte interesante pot fi văzute în aceste zile la aeroportul de la Săulești, locul unde se desfășoară cea de-a Vl-a ediție a Cupei „Dacia” la parașutism.Competiția este organizată de Clubul României, în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Hunedoara.Marin Leoveanu, instructor de parașutism la Aeroclubul Teritorial Deva, ne-a precizat

Spovedania dinaintea 
meciuluiPetroșani (MF) - Jucătorii echipei Jiul se spovedesc la preot înaintea fiecărui meci pe care îl dispută și susțin că acest lucru îi ajută să obțină rezultate mai bune în campionat. Fotbaliștii au făcut un adevărat ritual din a se confesa preotului Gabriel Bulf, considerat cel mai apropiat duhovnic al clubului. Sfaturile primite, dar și lucrurile 

J sfințite pe care jucătorii le primesc de la acesta, au dat roade, jucătorii și antrenorul Florin Marin fiind neînvinși de trei etape. „E adevărat că țin legătura cu jucătorii și ei vin cu încredere la mine”, a afirmat preotul Bulf, care este nelipsit de la meciurile de pe teren propriu ale formației din Petroșani. Jucătorii au anunțat că vor -"'merge la biserică și înaintea partidei cu 'Nițelul Galați, programată, sâmbătă, de la ora 17.00, în cadrul etapei a VII-a a Ligii I.

Hunedorenii, fără rivali la 
aeromodele
■ CC Brad și CC Hune
doara au câștigat 
detașat etapa semifi
nală a Cupei României.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@inforniniedia.roBrad - Echipele Clubului Copiilor Brad și Clubului Copiilor Hunedoara au ocupat, în această ordine, primele două locuri în clasamentul general al „Cupei Horezu” la aeromodele, competiție care a contat ca etapă semifinală a Cupei României, întrecerea, desfășurată în perioada 8-11 septembrie, a aliniat la start 13 echipe din 12 județe, iar aeromodeliștii hunedoreni au fost în prim- plan, câștigând patru dintre 

că la întreceri participă fete și băieți, cu vârste între 16 și 22 de ani, din mai multe județe ale țării. Este vorba de Prahova, Suceava, Arad, Bihor și Hunedoara.în funcție de vreme, salturile se efectuează de la o înălțime cuprinsă între 1200 și 1600 de metri.Cele două probe la care trebuie să facă față concurenții sunt precizia aterizării și acrobație.Ieri s-au efectuat primele salturi pentru prima probă, acestea constituind mai mult o adaptare la condițiile meteorologice.Instructorul devean ne-a mai spus că această competiție constituie unul dintre momentele importante privind pregătirea pentru Cam- 

cele cinci probe individuale și ocupând alte trei locuri pe podium. „Călin Becheși a ocupat locul I la planor Al, Andrei Maxim a fost primul în proba de propulsor Bl, iar Alexandru Draia a câștigat proba de planor F2”, afirma Adrian Maxim, antrenorul celor trei aeromodeliști de la CC Brad care s-au pregătit pentru acest concurs și în cadrul Asociației Tinerilor pentru Tehnică și Educație din Brad. „Deasemenea, Darius Șerban de la CC Hunedoara s-a clasat pe primul loc la Motoplanor Radio Comandat, probă în care pe locul secund s-a situat Călin Becheși de la CC Brad. în plus, Paraschiv Marica de la CC Hunedoara și Alexandru Filip de la CC Brad au ocupat

întreceri palpitante la Săulești pionatul Național și Cupa României, evenimente care (Foto Arma Neagu)vor avea loc la Brașov, în perioada 18-28 septembrie a.c.

Hunedorenii speră să câștige cât mai multe medalii în CRlocurile doi și trei în cadrul probei de acrobație, singura care nu a fost câștigată de hunedoreni, ci de un aero- modelist din Constanța”, a precizat Doinei Șerban, antrenorul echipei de aeromodele de la CC Hunedoara. Locul trei în clasamentul general după cele două echipe hunedorene, CC Brad și CC 

Hunedoara, a fost ocupat de echipa Clubului Copiilor din Cristuru Secuiesc. Etapa finală a Cupei României pe care echipele hunedorene speră să o câștige se va desfășura în perioada 5-8 octombrie în cadrul „Memorialului Aurel Vlaicu” care va avea loc la Aerodromul Săulești din Deva.
CREDINSTANT. 
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UE SCURT
z.• Proces. Organizația ecologistâ Greenpeace a anunțat marți că a deschis un proces la Curtea Supremă rusă pentru a stopa construcția siturilor destinate promovării candidaturii orașului Soci la organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din anul 2014. (MF)• Amendă. Un medic al echipei de fotbal tineret a Portugaliei și un secretar tehnic al Federației portugheze au fost amendați de către un tribunal corecțional din localitatea franceză Clermont-Ferrand cu câte *7.500 euro, pentru că s-au opus unui control anti- dopaj în 2003. (MF)

AccidentatBucurești (MF) - Atacantul norvegian al i echipei Olympique Ly- i on, John Carew, ar pu- ; tea lipsi la meciul cu FC i Steaua, programat la 26 septembrie, la București, în etapa a Il-a a i grupei E a Ligii Campi- i onilor, din cauza unei accidentări, informează site-ul oficial ăl grupării franceze. Carew a suferit o întindere la coapsa dreaptă, perioada de indisponibilitate fiind estimată la două săptămâni, norvegianul ra- i tând întâlnirea cu Real i Madrid, care va avea i loc, astăzi, de la ora 21.45, la Lyon, în prima etapă a grupei. Partida Steaua București - O- lympique Lyon, din etapa a doua a grupei E a Ligii Campionilor, se va disputa la 26 septembri- i e, pe stadionul din Bule- i vqjrdul Ghencea, de la orb 21.45. * ~

John Carew (Foto: EPA)

Rezultat nedrept
București (MF) - Antrenorul echipei Șah- tior Donețk, Mircea Lucescu, a declarat, miercuri seară, după înfrângerea, cu scorul de 0-4, în fața formației AS Roma, în prima etapă a grupei D a Ligii Campionilor, că rezultatul este nedrept, informează site-ul oficial al UEFA. „Rezultatul este nedrept pentru că am fost superiori Romei timp de 60 de minute. Am fi putut deschide scorul în trei rânduri în prima repriză, atunci când Roma nu a avut nici o șansă. încă o dată s-a dovedit că nu avem experiența necesară la acest nivel”, a spus Lucescu. Fundașul Romei, Cristian Chivu, a admis că echipa sa a avut noroc în întâlnirea cu Șahtior Donețk. „Am fost norocoși să înscriem patru goluri, dar putem să spunem că am fost maturi. Brandao a avut două mari ocazii în prima parte, dar ăsta este fotbalul. Echipa care face mai puține greșeli câștigă meciul”, a precizat Chivu.

Septuplul câștigător al Turului ciclist al Franței, Lance Armstrong, a afirmat din nou, marți, că nu a utilizat niciodată în cariera sa produse do- pante.
(Foto: EPA)

„Să nu subestimăm Steaua"

Ninel Miculescu
(Foto: EPA) 

Depistat 
pozitiv 
Paris (MF) - Haltero

filul român Ninel Mi

culescu a fost depis

tat pozitiv la un con

trol antidoping efec

tuat cu ocazia Cam

pionatelor Europene 

de la Wladyslawowo 

(Polonia) și va fi sus

pendat pe o perioa

dă de doi ani de Fe

derația Internațională 

de Haltere. Nicules- 

cu, care a cucerit la 

această competiție 

medalia de argint la 

categoria 69 kg, și 

azerul Nizami Pa- 

șaiev, campion euro

pean 1a categoria 94 

kg, au fost depistați 

pozitiv la steroizi ana- 

bolizanți, adaugă pu

blicația franceză în e- 

diția sa de miercuri. 

Testele în cazul celor 

doi sportivi au fost 

efectuate de Labora

torul din Koln (Ger

mania), care a făcut 

noi analize și în alte 

zece cazuri litigioase, 

ce ar putea antrena 

suspendări asemănă

toare.

9 Oleg Protasov, fostul 
antrenor al românilor, a 
avertizat că Steaua este 
o echipă experimentată.București (MF) - Fostul tehnician al FC Steaua, Oleg Protasov, acum la Dnepr Dnepropetrovsk, a declarat că nu sfătuiește pe nimeni să trateze cu ușurință meciurile cu Steaua din grupa E a Ligii Campionilor, deoarece formația „roș-albastră” este foarte puternică, informează cotidianul Gazeta de Kiev. „Steaua joacă un fotbal deschis, după semifinala disputată în Cupa UEFA a devenit mai experimentată. Nu sfătuiesc pe nimeni să subestimeze Steaua, roihânii sunt tehnici, au o apărare foarte bună, chiar și cu mine antrenor, nu a primit nici un gol în grupele Cupei UEFA. Majoritatea
Organizarea CE de patinaj
■ Dacă va construi un 
patinoar nou, România 
are șanse mari pentru 
a organiza Europenele.București (MF) - România și-a depus candidatura pentru organizarea ediției din 2009 a Campionatelor Europene de patinaj artistic rezervate seniorilor, a anunțat, miercuri, președintele Federației Române de Patinaj, Marian Streche. Oficialul FRP a precizat că această competiție ar urma să se desfășoare în București, iar România are sprijinul Federației Internaționale de Patinaj (ISU), cu condiția ca oficialitățile române să reușească să construiască un patinoar nou in Capitală. „Candidatura noastră este foarte serioasă și chiar avem șanse

PopularitateMadrid (MF) - Ronaldinho și clubul Real Madrid ocupă primul loc în- tr-un clasament al valorilor media în topul celor mai buni jucători din lume și respectiv al celor mai bune echipe. Studiul relevă legătura strânsă dintre popularitatea și notorietatea jucătorilor și profitul obținut de cluburi de pe urma acestora. în clasamentul valorii media, Ronaldinho ocupă primul loc cu 17,5. Urmează Ronaldo (15,2), Wayne Rooney (14,2), David Beckham (14,0), Thierry Henry (10,1), Samuel Eto’o (9,9), Michael Ballack (9,8). Zidane (9,8).
Marica - cel mai bunBucurești (MF) - Atacantul Ciprian Marica a fost considerat de site-ul goal.com unul dintre cei mai buni jucători în partida pe care echipa Șahtior Donețk a pierdut-o, marți, în deplasare, cu scorul de 0-4, în fața formației AS Roma, în prima etapă a grupei D a Ligii Campionilor.Sursa citată i-a acordat nota 7 internaționalului român, la fel ca și lui Pizarro de la Roma. Același site le-a dat nota 5,5, cea mai mică, lui Cristian Chivu (Roma), Răzvan Raț și Mircea Lucescu (Șahtior).Cotidianul La Stama i-a acordat 5,5 lui Chivu, 6 lui 

jucătorilor au rămas, s-a făcut o bună selecție, un rol important revenindu-i lui Mihai Stoica. Președintele Gigi Be- cali este un om suficient de bogat, le-a mărit salariile ju- cătorilbr și a oferit jucătorilor un bonus de 100.000 de dolari pentru accesul în grupe”, a spus Protasov.Fostul tehnician stelist a afirmat că de la plecarea sa din Ghencea, la Steaua s-au făcut destule schimbări. „Steaua întotdeauna își propune rezultate mari, performanțe, arată un joc interesant» Dar nu vreau să laud prea mult Steaua, sunt convins că oficialii de la Dinamo au studiat în amănunt adversarul. Pentru mine va fi interesant să urmăresc acest duel, ca fost jucător la Dinamo Kiev și fost antrenor la Steaua. îmi va face plăcere să mă întâlnesc cu câțiva jucători de la Steaua 
mari să obținem organizarea competiției. Singura problemă este patinoarul, pentru că avem nevoie de unul nou, cel existent în Capitală, «Mihai Flamaropql», nefiind la standardele cerute și urmând a fi folosit doar pentru antrenamente”, a declarat Marian Streche. Oficialul FRP a adăugat că a discutat cu primarul Bucureștiului, Adriean Videanu, care i-a promis că arena multifuncțională ce ar urma să fie construită în Complexul de la Văcărești va putea fi folosită și ca patinoar artificial. O altă variantă pentru realizarea patinoarului ar fi punerea în aplicare a studiului de fezabilitate care prevede construirea unui nou patinoar chiar în cadrul Complexului Sportiv „Lia Mano- liu”, în zona Turnului de pa-
Klinsmann ar putea
■ Deși declară că este 
fericit, germanul nu 
exclude participarea la 
Mondialul din 2010.

Berlin (MF) - Jurgen Klinsmann, fostul selecționer al e- chipei de fotbal a Germaniei, a declarat că ar putea „probabil să revină într-o zi sau alta pe banca de antrenor” și •să participe la Mondialul-2010 din Africa de Sud.Cu ocazia unui colocviu organizat de Federația internațională de fotbal la Berlin pentru selecționerii echipelor care au participat la Mondi- alul-2006, Klisman a spus că „în acest moment sunt foarte fericit că pot duce o viață normală”. „Mă ocup de soci
Raț și Lucescu și 6,5 lui Marica, cea mai mare notă dintre jucătorii formației din Donețk.Ciprian Marica a fost văzut cel mai bun jucător de la Șahtior și de cotidianul Co- rriere Canadese, care i-a dat nota 6,5, în timp ce Raț și Lucescu au fost notați cu 5.Cristian Chivu a primit nota 6, cea mai mică de la Roma, fiind considerat cel mai slab jucător al italienilor alături de Doni, Panucci și Aquilani.Cotidianul Roma Ont, i-a acordat nota 6 lui Chivu, 6t5 lui Marica și 5 lui Raț si Lucescu.

Steaua își propune rezultate bune (Foto EPA)și cu conducătorii, în special cu Gigi Becali”, a comentat el. Cea mai mare problemă a Stelei o constituie absența jucătorilor Mirel Rădoi și Victoraș Iacob, accidentați. „Primul 

Gheorghe Chiper (Foto epa)rașUtism. „Studiul de fezabilitate există de doi ani de zile, dar deocamdată nimeni nu s- a oferit să finanțeze proiectul”, a afirmat Streche.
etatea mea de consiliere, îmi duc copiii la școală”, a adăugat Klinsmann, care a terminat pe locul 3 Mondialul 2006 cu echipa Germaniei, după care a renunțat la postul de selecționer și s-a întors în iulie în Statele Unite, unde locuiește cu familia sa.„Dar, a admis fostul internațional, care s-a adresat foștilor săi colegi din Statele Unite prin video-conferință, poate că într-o zi sau alta voi reveni pe banca de antrenor”.„Cine știe, poate că voi fi din nou selecționer pentru Mondialul-2010”, a adăugat Klinsmann care a condus naționala Germaniei timp de doi ani. De când s-a întors în Statele Unite, numele său este foarte des citat ca posibil 

Francesco Totti de la Roma, a marcat marți în partida cu echipa lui Mircea Lucescu unul dintre cele mai frumoase goluri ale zilei în Liga Campionilor.
(Foto: EPA)

<____________________________________ 7

este liderul echipei, iar cel deal doilea este golgheterul”, a spus Protasov, dezvăluind că nimeni de la Dinamo Kiev nu l-a sunat pentru a-i cere informații.
Locul 25București (MF) - Echipa națională a României a urcat o poziție și ocupă locul 25, cu 817 de puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola, dat publicității, miercuri, infonnea- i ză site-ul oficial al foru- 3, lui mondial. Adversarele României în grupa G de calificare la Campionatul European din 2008 se află pe următoarele locuri: Olanda - locul 6 cu 1327 i de puncte, Bulgaria ■ locul 37 cu 728 puncte, J Belarus - locul 65 cu 471jL de puncte, Albania - locul 75 cu 418 de puncte, Slovenia - locul 78 cu 408 puncte și Luxemburg - locul 193 cu 14 puncte.

reveni

Jurjeu Klismann (Foto: epa)viitor selecționer al echipei SUA, zvon neconfirmat însă.

goal.com
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A? - Elite

vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, parter, vedere în 2 părți, 
centrală termică îmbunătățiri, bun și pentru 
birouri, Deva, zona gării, 95.000 ron, sau schimb 
cu casă în apropierea orașului, tel. 217888, 
220211. (T)
• Deva, Kogălniceanu, ieftin, semidecomandate, 
cu centrală termică, gresie, faianță, balcon 
închis, jaluzele ext, preț negociabil, 950 milioane 
lei, tel. 0721/819189,0751/934663,0254/215588. (T)
• semidecomandate, zona Gojdu, termopan, 
gaz, 2 focuri, parchet, balcon închis, 100000 ron,1 
negociabil, fără intermediar, telefon 
0727/541849,227636. (T)
• zona Miorița, confort 1, contorizări apă gaz, 
preț 1,250 mii lei, tei. 223336 (T)

• 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. CAI)
• circuit, CT, parchet, balcon închis, et. 3/4, zona 
Bălcescu, preț 97000 RON, tel. 0740/210780, 
0726/316796. (Al)
• b-duL Decebal, decomandate, modificat, 
centrală termică, balcon închis, gresie, faianță 
instalații sanitare noi, preț 135.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona AL Streiului, et. 6 dec., contorizări, preț 
50.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Minerului, et. 3, semidec, balcon închis, 
instalații sanitare noi, parchet, gresie, faianță. 
contorizări, preț 84.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 3, decomandate, balcon, 40 mp, 
r'”menajat, contorizări, preț 84.000 RON, tel.

12,0724/305661. (A2)
- aI. Crișului, et. 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, fainantă, parchet, preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona 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, 
23,‘*»B. (A4)
• zgsțL DecebaL etaj intermediar, cu centrală 
termică termopan, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut, vedere la bulevard, preț 
130000 ron negociabil, tel. 0788/165702,232808( 
(A4)
•70 mp, zona Lido. cu 2 balcoane, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie faianță, 
multiple avantaje, preț 145000 ron, negociabil, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (A4) .
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• zona Șa 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, 

net, gresie, faianță, bucătărie modifcată, 
. .fon, 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 inchis, 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 125.00O 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 * sitracentrală ocupabil imediat, preț 
135.0f j A, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• sup&avnenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208.0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună, preț neg., tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• dea bloc de cărămidă, contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON 
neg. Tel. 231800; 0745/511776. (A9)'
• in arcuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu. preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• dea, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg., tel. 
231800; 0723/619177. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

CULORI

I
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Vând ap. 3 camere (05)

Vând ap. 5,6 camere (09)

Vând case, vile (13)

Vând ap. 4 camere (07)

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

• proprietar, Deva, zona Zamfirescu, 
parter, decomandate, balcon inchis, bed, 
contorizări, preț 13500 ron, relații la telefon 
0741/985970 sau 0744/333516. (nr. 
7/04.092006)

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

• sau închiriez casă și grărfină 16 ari, FS 20 
m, pe strada Horia. Telefon 0723/884372. 
(nr. 4/12092006)

• casă tip vilă in comuna Câijiți-centni, 
asfalt și pământ aferent Relații la telefonul 
0269/561771. (nrS/04092006)

CADOURI IN

• >

RECLAME

• semidecomandate, Deva, zona Gojdu. etaj 1, 
bloc cărămidă parchet, contorizări, 2 balcoane, 
vedere 2 părți, preț negociabil, fără intermediari, 
tel. 223132,222327. (T)
• dea, ultracentral, et. 3,2 băi, 2 balcoane, CT. 
garaj, ST 90 mp, preț 56000 euro. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, dea, 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 Gojdu, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 130.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st=95 mp, amenajări 
moderne, centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 140.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, amenajări moderne, preț 
70.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Liliacului, etaj intermediar, 

; centrală tremică, preț 153.000 RON, tel.
0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală, 2 balcoane, 2 băi, 
amenajări, centrală termică, preț 160.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• zona Ua 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. 
0723/251498,6788/165702. (A4)
• dea, 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)
• dea, 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)
• dea 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)
• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, bd. Decebal, preț 160.000 RON neg., 
tel. 23M00,0740/317313. (A9)
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• dea, et 1, zona Carpați, st 100 mp, contorizări 
complete, 2 băi, preț 52000 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• în zona Banca Transilvania, dec., et.2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro. 
neg, tel. 206.603,230324. (A7)
bloc cărămidă zonă'Gojdu, CT, preț 45.000 euro, 
neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• in Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată, 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,6749/268.830. 
(A7j

• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dea, 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)
• 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 nea., tel. 231800,0745/511776. (A9)

• sau schimb casă în Deva, curte, grădină cu 
apartament, în Deva, 3-4 camere, plus diferență 
exclus intermediari, tel. 219588. (T)
• nouă Deva-Pietroasa P+E+M, SC 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2-băi, 2-bucătărie, garaj,' 
centrală termică teren 400 mp, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central, Deva, totul nou, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță centrală termică canalizare, 
apă teren 600 mp, livadă preț 350000 RON, tel. 
215212.(Al)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină 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)

B

• 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)
• in Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 105.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină, 
centrală termică, ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego
ciabil, tei. 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, apă curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
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SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORS

5

■ TÂMPLĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN • JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX

DEVA, str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2 
HUNEDOARA, B-dul Dacia, bl. E 3, parter (62582)

• 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)

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

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

TVA inclus z

Relații la tel. 0254 / 219.127 sau 0749 / 079.121 -

Vând case la țară (17)

• in satul Stretea, comuna Dobra, cu 
dependințe, curte si grădină Informații la 
tel 0254/283312. (nr. 9/11.092006)

Instal Com S.R.L. Orăștie 
«l«et,iltat, inslir^ri.dir! șî țmiitra tați, 

de ridicat.
prin âșchbere, InstahMi electrice, 

și ih‘ .(.iz. urs rxlntlîliwtwș. 
autorizați 1SC1R, PTA1 și PTC 9. 

ie la
243335 F®s0254 243334

• gâsifi ceea ec cJulalf! | 
Ol Vă așteptămI

• casă bătrânească, 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)
• în Bretea Mureșană, loc central, tel. 
0254/215795. (T)
• la 10 km de Deva, apă gaz, telefon, cablu tv, 
încălzire centrală garaj, anexe, grădină viță de 
vie, drum asfaltat, preț negociabil, tel. 214640. (T)

VACANTA Vând garsoniere (19)

."3 a»
VA oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai SStt run / 
persoană, doar in perioada 
01.09 -30 I1.2006
irf latei / fax «254/24^.11 ig 

telefon. «254/249.175 §

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

St13F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. (II ,ap 6 
tel/fox.0254/2.U.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPETARII.;
-ELECTR! XL St 1 11 I Ml TI ( El I U3CTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTEt ’TI!
BETONIERI i

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

Irammg
Evaluare
Asistenta
Mănațenr.ent

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

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro I 
sau fax: 0254/230.717_____________ <61832) |

S.C. PARTENER LEGI3 SRL DEVA 1
Tel. 0765-245768 0788.189.105

O
 «înființează societăți comerciale in numai zece zile

asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin ac.te adiționale societăți existente

• asigura asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă in instanță interesele persoanelor juridice.
(59807)

• urgent dec, confort 1, balcon, parchet, GR+F 
zona Bălcescu, preț 820 mii., neg, Tel. 
0742/019418- (Al)
• dublă superamenajată bucătărie mobilată, 
parter, Dacia Preț 62000 RON. Tel. 0740/210780. 
(Al)
• semidec contorizări, repartitoare căldură 
parchet laminat balcon, zona Kogălniceanu, j 
Preț 72000 RON neg, Tel. 0740/210780. 
0726/316796. (Al)
• contort L dec., suprafață mare, etaj interme
diar, zona Ulpia, preț 24.500 etirp, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• decomandate, bucătărie, baie, balcon, et. 
intermediar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (Â2)
• 2 camere, etaj intermediar, zona Dacia, preț 
62.000 RON, tel; 0741/154401,227542, seara (A2) 
zona Dorobanți, zugrăvită parter, preț 68.000 
RON, tel: 0741/154401,227542 seara. (A2)
• decomandate, bucătărie, faianță + gresie, 
contorizări. Dacia preț 60.000. RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• 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. 0788 165703,232809. (A4)
• dec, zona M. Eminescu, et. 3. ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (Ă6)

• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208.0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)

Restaurant
Construcții civile și industriale 
Distribuția mats nai a construcții 

Comerț Qîectfceasnice

CpNTABl 
CONTABI

ANGAJEAZĂ
LITATE PRIMARA

CERINȚE: 
-cunoștințe minime de
contabilitate;

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

-salariu motlvant

&QNIĂBJL- ȘEF
CERINȚE:
-experiență în domeniu mtn.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motivant;
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică

Ral. la Tel 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59656)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! multimedia aomA/vo.^
■ CONTABILITATE INFORMATIZATA

-AUTOCAD 20 Șl 30 

-ADMINISTRATOR REȚELE

%

TEL: 0254.206.210
MOB; 0723.130.463
E-mail: crfTice.âlil.ni..rc?,
Site; w.w.W.:.!im,rQ

"Wr?;
Deva, Afeea Viitorului, Nr.2 
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BvJ ȘVMM MANRJ bl U PARTER

• 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. l. Maniu, dec., parchet, 
faianță, repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele; Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896. 
0742/005228. (A5)
• etaj2, 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)
• 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)

• 13 500 mp, in Deva, lângă cabana Bejan. tel. 
222002. (T)
• 2 terenuri, de 6 000 și 24700 mp, localitatea 
Totești-Hațeg lângă Canton, acte în regulă titlu 
și CF, negociabil, tel. 212272,0723/732560. (T)
• 5000 mp, Eforie Nord. Relații la telefon 
0721/549192. (13/12.09.2006)

• 3 parcele de 800 mp,- 20x40 metri, intravilan, I 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 1 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilităti 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. I 
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/parcelâ negociabil, tel. 
0745/7865)8. (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. (A9)

Vând spații comerciale (25)

• extravilan, 1 ha și jumătate, in zona 
Archiei, la 2 km de Deva preț 4 euro mp, 
negociabil, telefon 0729/668797. (nr. 
2/134)92006)

• extravilan, 2 parcele de 6000 mp, fiecare, lângă 
noua autostradă aproape de satul Uroi-Simeria 
preț 1 euro/mp, tel. 0254/212569 Deva (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)

• 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)

• central in Deva in suprafață de 120 mp. 
Informații la telefon 0727)633250. (nr. 
11/1Z092006)

• ofer 25 hectare cultură de porumb pentru 
siloz. Relații la tel. 0745/468766 sau 
0043/262021670, seara (nr. 5/01.092006)

• vând loc de casă în Leșnic, pe DN 7, gaz la 
poartă, pomi fructiferi, vița de vie, informații la 
telefonul 0729128429. (T)
• intravilan, Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp/parcelâ, 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, intre 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)

■ 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)
• spațiu comercial transformat din apart. 2 
camere, grup sanitar, S 48 mp, zona Zamfirescu. 
Preț 36.000 euro. neg., tel. 206.003,230.324. (A7)
• în 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)

• garsonieră super mobilată și utilată pe B-dul 
Decebal, zona Pieței, et. 5 din 7, cu vedejMȚpre 
Cetate. Preț 150 euro/lună telefon C724ț£/22.

• 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)
• 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)
• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună Tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere semidec., Aleea Patriei, 
parter, C.T., mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 
euro/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 9,3 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul,3camere,nemobilat,CT nouă chel
tuieli mici iarna, et. 2, zugrăvit, pe termen lung, 
preț 130 euro/lună avans pe 3 luni, tel. 
0745/367893. (A2)
• ultracentral, s=77 mp, chirie 20 euro/mp, tel. 
0745/367893. (A2)
• Progresul s=38 mp, neamenajat, vânzare, preț 
10.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• 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 rt- - 
avocati), preț 50 euro/lună tel. 2352 
0729/018866. (Ă6)

• Deva, 35 mp, amenajat occidental, 300 
euro/lună vad foarte oun, telefon 215212. (Al)
• dec, mobilat și utilat integral, CT, zonă 
centrală Deva, 200 euro/lună, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Imobile schimb (30)

• schimb casă 2 camere, curte, grădină 16 
ari, FS 20 m, pe str. Horia, cu casă m*1 
mare, zonă centrală ofer diferen y 
Informații la tel 0726/586386.(2/lUa200«)

Vând alte imobile (27) Auto românești (36)

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

Cumpăr teren (22)

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

Imobile chirii (29)

• Deva, vad foarte bun, 36 mp, occidental, 300 
euro/mp. Tel. 215212. (Al)

• vând Dacia 1310, an fabricație 1985. RAR 2007, 
rovinietă 2007, stare de funcționare, necesită 
unele reparații, preț convenabil, relații la tel. 
0254/748743, 0720/729463, 0729/911056, Hune
doara. (T)

Auto străine (37)

• vând Ford Focus 1,8 TDI, an fabricație 2002-VI, 
toate opțiunile full, vopsea originală negru; 
metalizat, km reali, cu carte service, sau schi, 
cu gama Daewoo, Solenza, super Nova 
diferență tel. 0744/125690. (T)
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SC Service Ro Dob SRL Călan,
Str. Furnalistului, nr. 17/E, anunță depunerea 

solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru Reparații motoare electrice, în Călan, Str. 

Furnalistului, nr.l7/E.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, 
zilnic, între orele 8-16.

Sesizări se pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului.

Oferte locuri de muncă (74)

(63192)

Cu adâncă durere în suflet soția Minerva, copiii 
n. Ionel, Daniel, Cristian, Timotei, Mihaela și Ciprian 
i F anunță trecerea în neființă a celui care a fost un bun 
J sot și un iubitor tată

ORȘA IONEL NICULIȚĂ
Corpul este depus la Capela Penticostală Bejan. 
înmormântarea va avea loc azi 14.09.2006 la ora 14.00.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia
(nr. 3/13.09.2006)

INFORMAȚII latei:f
Deva - 0254/23.15.Î9~
Hunedoara - 0254/7'4.87.841

• Societate comercială cu profil medical angajează 
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)

Pierderi (62)

• Pierdut Autorizație funcționare nr. 1904/9619 din 
30.06.1994. Se declara nulă.

(nr. 5/13.09.2006)

• vând Opel Astra Caravan, 1,7 TDI, an fabricație 
2001, opțiuni full, vopsea originală metalizată, 
km reali, 148.000, carte service, sau schimb cu 
Cielo, Matiz, SuperNova, Solenza + diferență, tel. 
0723/270348. (T)
• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749,0722/519009. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• CJE.B. Nr. 2 Deva, Aleea Patriei, nr. 6, organizează 
concurs pentru postul de administrator financiar, în 
28.09.2006, ora 10.00. Relații la telefonul 215076.

(nr. 1/13.09.2006)

• vând abricht cu circular și mandrlnă, preț 
negociabil, telefon 263598. (T)
• vând mori de măcinat cereale boabe, tel. 
282779. (T)

S.C. Allpe Internațional SRL,
cu sediul în localitatea Deva, Piața Victoriei, nr. 8, ap.

24, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 

CARIERĂ DE BENTONITĂ, comuna Gurasada, satul 

ARONEȘTI.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, 

zilnic, între orele 8-16.

I
• vând tractor U 550 șl alte utilaje agricole, 
stare foarte bună, preț negociabil fila 
teL 0745/468760 sau 0043/262021670, seara, 
(nr. 5/OLOUD06)

• vând motor de tractor U650, circular cu trans
misie la priza tractorului, tel. 282779. (T)
• vând tractor U650, plug nemțesc, stare foarte 
bună, tel. 0722/642648,0254/232380.  (T)

Piese, accesorii (42)

• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)

Televizoare (48)

e 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)

•A
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Eventualele sesizări ți reclamații pot fi depuse în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data anunțului.

(63202)___________________________________________________________________________ >

• 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 motor nou Harley Davidson, 49 CP, 
pornire la buton, disc de ambreiaj, consum 15%, 
motor în patru timpi, preț negociabil, tel. 
0722/262712. (T)
> vând set-motor nou, complet, Dacia 1410, 
fabricație Brașov, preț 380 Ron, negociabil. Tel. 
0723-320-995. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând cartelă telefonică Orange 23 dolari, preț
62,5 ron, negociabil, telefon 0744/116474. (T)

îmbrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

• vând frigider Arctic, mașină de spălat Albalux, 
aspirator rusesc, tel. 229467. (T)
• vând lustră, 3 brațe, schelet metalic, becuri, 
abajururi, stare bună, preț 25 ron, negociabil, tel. 
116494 (T)
• vând mașină automată fabricată în Franța, 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)
• vând mașină de cusut Naumann germană, 
seria 705, ladă frigorifică cu 7 sertare, noua, tel. 
224643. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând colecție revista Autoturismul, preț bun, 
reviste moda și bucătărie străine, preț bun. 
telefon 0744/116494. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând butoaie de stejar, tel. 214974. (T)
• vând țuică de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente. Preț 
avantajos în funcție de cantitate. Tel. 212242 sau 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)

• Pierdut chitanțier cu seria HD VPC nr. 4727350
■ 4727400 și filă CEC seria BD 300 nr. 01792248. Se 
declară nule. (nr. 3/13.09.2006)

Matrimoniale (69)

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

Prestări servicii (72)

ANUNȚ PUBLIC PENTRU DEZBATERE PUBLICĂ
S.C. ConS Prel Bio SRL, titular al proiectului PUZ - Spații prelucrare 

lactate și fructe de pădure în extravilanul localității Chitid, comuna Boșorod, 
anunță publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu care va 
avea loc în data de 31.10.2006.

Prezentarea raportului de mediu se va face începând Cu ora 16.00, la Primăria 
Comunei Boșorod.

Autoritățile participante, conf. Art. 3-1(2): Prefectura Județului Hunedoara, 
Consiliul Județean Hunedoara, Consiliul Local Boșorod, Sistemul de Gospodărirea 
Apelor Hunedoara, Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Hunedoara, Direcția 
de Sănătate Publică a jud. Hunedoara, Direcția Sanitară Veterinară și Siguranța 
Alimentelor Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, 
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, Direcția pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală Hunedoara, OJCA, AJOFM, SC CONS PREL BIO SRL, Institutul de 
Cercetări în Chimie „Raluca Ripan".

Dezbaterea este deschisă publicului interesat. (63335)

Mobilier și interioare (47)

• urgent, dulap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
masa mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 
bibliotecă mare, .covor bordo cu medalion 3/4, 
persan, bibliotecă mică, preț avantajos. 
Informații latei. 0723/851439, după ora 16,00.
• vând colțar, preț negociabil, tel. 0721/055313. 
(T)
• vând fereastră în 2 canate, nouă, dimensiuni 
1,20/1,30 m, telefon 0254/215795. (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)

Tribunalul Hunedoara, cu sediul in Deva, str.
1 Decembrie, nr. 35, cod fiscal 4374440, tel. 0254-231770, fax 
0254-216333, în baza OUG 34/2006 și a HG 925/2006 își anunță 
intenția de atribuire a contractului de achiziție publică, prin proce
dura de cerere de oferte, având ca obiect execuția de lucrări: 
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE $1 REPARAȚII CURENTE LA BIROURILE DE 
LA JUDECĂTORIA BRAD, cod CPSA - 4544.

Documentația de atribuire a ofertei poate fi procurată, zilnic, între 
orele 9,00 - 14,00, de la sediul Tribunalului Hunedoara, localitatea 
Deva, Str. 1 Decembrie, nr, 35, camera 207 - 209, la prețul de 25 
RON, în baza unei solicitări scrise.
Data limită de depunere a ofertelor este 27.09.2006, ora 9,00.
Data deschiderii ofertelor: 27.09.2006, ora 1 1,00. (63238)

K___________________________________________________________ y

în data de 29.09.2006, va avea loc la sediul Agenției 
Naționale de Cadastru ți Publicitate Imobiliară, str. Splaiul 
Independenței, nr. 202A, București,

concurs pentru ocuparea postului de inginer-șef - 
I șef Serviciu cadastru, în cadrul Oficiului de Cadastru 

și Publicitate Imobiliara Hunedoara - Deva
Condiții de participare:
- studii superioare de lungă durată (specializarea cadastru, 

geodezie ți topografie minieră)
- vechime în specialitate minim 5 ani
- cunoștințe operare PC (soft office și soft grafică)
- cunoștințe de bază privind utilizarea tehnicii GNSS
Informații suplimentare: pe site-ul Agenției Naționale de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro, sau la sediul 
OCPI Hunedoara - Deva, telefon 233560. (63118)

• vând haină pieie, cama ,nr. 48, egipteană, tel. 
224643. (T)
• vând rochi pentru ocazii speciale, măsuri 40- 
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084,0743/211074 sau 0722/586808 (T)

Bijuterii (54)

• vând ceas de damă extraplat, elvețian, tel. 
224643. (T)

Electrocasnice (56)

• vând avantajos șl în stare bună aragaz cu 4 
ochiuri și frigider, la prețuri negociabile la 
vedere, tel. 0721/055313. (T)
• vând frigider Artic 2401, stare bună -150 ron, 
negociabil, și mașină de cusut electrică -180 ron, 
tel. 0254/220956. (T)

SC ARG CHEMISYSTEM SA
cu sediul în Deva, B-dul Decebâl, bl. 8, parter, jud. Hunedoara, înregistrată 

la Registrul Comerțului sub nr. J 20/1295/1993, CUI R 4371150.

Convocam Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor 
societății pentru data de 29.09.2006, la sediul societății, la ora 10.00, 

cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea majorării capitalului social de la 3.500 RON, împărțit în 1.400 

acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 RON, cu suma de 120.000 RON, prin 
emiterea unui număr de 48.000 acțiuni nominale noi, cu o valoare de 2,5 RON 
fiecare, astfel încât în urma majorării capitalul social va fi de 123.500 RON 
împărțit în 2,5 RON.

Subscrierea și vărsarea integrală în numerar a sumelor necesare în conlul SC 
ARG CHEMISYSTEM SA, la un preț egal cu valoarea nominală a acționarilor, se 
va putea face numai de către acționarii existenți la data adunării generale a 
acționarilor, în termen de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul 
Oficial al României. Acțiunile care nu vor fi subscrise și vărsate integral de 
către acționarii existenți la data prezentei convocări în interiorul termenului de 
o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României vor fi 
anulate. în cazul nerealizării cvorumului necesar prevăzut de lege și actele 
constitutive, a doua adunare va avea loc în data de 30.09.2006, ora 10.00, în 
același loc. (63287)

• pierdut pisică. în Baia de Criș, albă cu pată 
galbenă pe corp și cap, sub tratament la ochi. 
Informații la tel. 216438 sau 682342. (T)
• vând 2 porci albi, 130-170 kg, telefon 
0729/050315. (T)

• vând cereale, ovăz și grâu, In cantități 
mari, preț negodabiL Relații la teL 

0745/468766 sau 0043/262021670, seara, (nr. 
5/0L012006)

• vând cereale boabe și știuleți, tel. 282779. (T)
• vând un trunchi de cireș uscat, 1,80 m lungime 
și 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime șl 0,35 m grosime, preț foarte avantajos, 
tel. 212272 sau 0723/732560. (T)
• vând vacă Holstein. Relații la telefonul 
0745/427416. (T)

Altele (61)

Societate comercială
ANGAJEAZA 

REPREZENTANT 
VÂNZĂRI

Cerințe:
- minim studii medii
- domiciliul stabil în

Deva
- permis auto categ. B 
CV-ul se transmite la 

fax: 219.167 sau 
email:

maticvln2005ayahoo.co.uk. 
până la data de 

22.09.2006.
(632 IO)

mplexul Germisara din locuttatea Gaaagiu Băi, jud. Hunedoara, aflat în prorei de redeschidere organizează 
)ia o* of®cte pantrv gIsqwhm fumisMĂor Ă® produw ți Mrvidi twcmot* oparârîi în rwjitn hotelier, alimontațio publico ți hor**

(62270)

• 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.
• meditez copii, limba franceză, orice nivel, 
telefon 220880. (D
• persoană fizică efectuează lucrări de derati
zare, dezinsecție la prețuri avantajoase (și 
anume: dezinsecție 1 leu mp, deratizare 030 lei 
mp), la orice firme. Relații la telefonul 
0740/163011 (T)
• persoană serioasă, cu dragoste pentru copii 
doresc să îngrijesc un copil preșcolar, ofer și 
doresc seriozitate, tel. 0749/416439. (D
• transport mobilier 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)

• cumpăr lăzi și paleți de plastic. Tel. 
0723/227569. (T)

• Angajez pentru detașare Canada: forjări, 
dulgheri, șoferi, Pentru Germania: fierari, tel. 
0742/379056 (chit. 80226071/11.09.2006).
• confecționer-asamblor articole din textile,
Petroșani, 4 posturi, data limită 25.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Vulcan, 10 posturi, data limită 30.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Vulcan, 15 posturi, data limită 30.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Vulcan, 2u posturi, data limită 30.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole textile, Hune
doara, 8 posturi, data limită 30.09., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor, Hațeg, 10 posturi, 
data limită 15.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• confecțloner tricotaje după comandă, Hune
doara, 9 posturi, data limită 20.10., tel. 213244, 
între orele 9-16,
• consilier juridic, Orăștie, 1 post, data limită 
14.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• consilier juridic, Orăștie, 1 post, data limită 
25.10., tel. 213244, între orele 9-16.
• consilier/expert/inspector/referent/econo-
mist, Deva, 1 post, data limită 17.09., tel. 213244, 
intre orele 9-16.

SC CIRRUS 
COMEXIM SRL, 

cu sediul în localitatea 

Orăștie, Str. Luncii, nr. 1, 

jud. Hunedoara, anunță 

depunerea solicitării 

pentru eliberarea 

autorizației de mediu 
pentru obiectivul FERMĂ

ANIMALE situat în 

localitatea Orăștie, 

Str. Luncii, nr.1. 

Informații se pot obține la 

sediul APM Hunedoara, 

zilnic, între orele 

08.00-16.00.

Eventualele sesizări și 
reclamații pot fi depuse în 

termen de 10 zile 

lucrătoare de la data 

anunțului.

(63313)

RECLAMI

http://www.ancpi.ro
maticvln2005ayahoo.co.uk
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Prințul a mărturisit o crimă
•Mai multă vitamina D. Persoanele care iau I vitamina D în mod regulat prezintă cu 50%mai puține riscuri de a fi diagnosticate cu can- I cer de pancreas față de persoanele care nufac acest lucru, este concluzia unui studiu publicat miercuri în SUA, în revista Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention.

Protestatari filipinezi ai organizației PETA au manifestat împotriva grădinilor zoologice care țin captive animalele sălbatice. ' ’ "{Foto: EPA)
' • f
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■ Prințul Victor Emma
nuel de Savoia a mărtu
risit o crimă în timp ce 
se afla în închisoare.Roma (MF) - Prințul Victor Emmanuel de Savoia, aflat în închisoare în urma unor acuzații de corupție și proxenetism, a fost înregistrat în timp ce se lăuda unui coleg de celulă că a ucis un tânăr în Franța, în urmă cu câțiva ani.Emmanuel, fost membru de seamă al monarhiei italiene, și-a pierdut titlurile nobiliare după ce poliția a descoperit că este implicat în cazuri de corupție și proxenetism dar continuă să șocheze opinia publică.în ultimele sale dezvăluiri, înregistrate cu ajutorul unui microfon ascuns în celulă, Emmanuel mărturisește uciderea unui tânăr german

Încă un băiețelLos Angeles (MF) - Cântăreața americană Britney Spears a născut marți, într-un spital din Los Angeles, cel de-al doilea copil, un băiat. Conform revistei People, care citează o „sursă apropiată familiei” tinerei mame, copilul s-a născut prin cezariană în dimineața zilei de marți. Purtătoarea de cuvânt a cântăreței a refuzat, însă, să confirme știrea. Data nașterii bebelușului, al cărui nume nu este cunoscut deocamdată, este foarte apropiată de cea a fratelui său mai mare, Sean Preston, care s-a născut pe 14 septembrie 2005. Kevin, în vârstă de 28 de ani, și Britney, în vârstă de 24 de ani, s-au căsătorit pe 18 septembrie 2004 și fac parte dintre vedetele aflate permanent în atenția pa- parazzi-lor.

Glover (Foto: EPA)

Premiat
Na/v York (MF) - Acto
rul Danny Glover face 
parte dintre persona
litățile care vor fl ono
rate de Directors Guild 
of America'Sindicatul 
regizorilor din America, 
în 12 octombrie la 
New York. Glover, star 
al filmelor din seria 
„Arma letală" și „ER", 
va primi acest premiu 
pentru contribuția la 
îmbunătățirea sistemu
lui de educație și sănă
tate în Statele Unite și 
Africa. Pe lista celor 
onorați se mai află 
regizorul Arthur Renn, 
David Chase, creatorul 
serialului „Clanul Sopra
no", și primarul orașului 
New York, Michael 
Bloomberg,

Timbre cu trupa BeatlesLondra (MF) - O serie de timbre cu figurile celebrilor membri ai trupei Beatles va fi disponibilă în Marea Bri- tanie începând cu luna ianuarie a anului 2007, a anunțat, marți, poșta britanică. Royal Mail dorește astfel „să aducă

Noile timbre (Foto: epa)

Ucise si cu coada tăiată

Spre casă 48 de urangutani au fost duși, acum doi ani, din Indonezia într-un Safari World zoo de lângă Bangkok. Luna aceasta vor fi returnați. (Foto: epaj

■ Autoritățile aus
traliene cer fanilor lui 
Steve Irwin să nu ucidă 
pisicile de mare.Sydney (MF) - Autoritățile australiene au cerut fanilor lui Steve Irwin să nu ucidă pisicile de mare, după ce câteva exemplare ale acestei specii au fost găsite moarte în apele australiene, temându-se că fanii vor să răzbune moartea vedetei de televiziune.Irwin, al cărui serial documentar „Crocodile Hunter” a fost urmărit de peste 200 de milioane de telespectatori, a murit după ce a fost înțepat în inimă de o pisică de mare. Autoritățile din Queensland

Pentru 50.000 de faniMoscova (MF) - Primul concert al Madonnei în Rusia a atras pe stadionul Luzhniki din Moscova zeci de mii de spectatori dar și mii de membri ai forțelor de ordine, în ciuda protestelor de stradă ale unor cunoscuți reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Aproximativ 50.000 de spectatori au asistat la acest concert care marchează finalul turneului european de promovare a albumului „Confessions on a Dance Floor”.Participantii au fost supravegheați de peste 7.000 de polițiști, dintre care 3.500 au fost mobilizați chiar pe stadion. Stadionul a fost survolat de două elicoptere ale poliției. Deși Biserica Ortodoxă Rusă, care o acuză pe Madonna de „exploatare a simbolurilor creștine”, i-a îndemnat pe ruși să boicoteze acest concert, toate biletele au fost epuizate de la începutul lunii august.

Există un singur papamobil, fa
bricat de Mercedes. (Foto: epa)

UTTiz

Prințul de Savoia (Foto: epa)în Franța, în urmă cu câțiva ani. El a fost atunci judecat și achitat, dar în înregistrare prințul recunoaște că el este autorul crimei și se laudă că a reușit „să ducă de nas” autoritățile franceze.Prințul Victor Emmanuel de Savoia a fost arestat pe 17 iunie la Varenna, Como. El a fost ulterior transferat în închisoarea de la Potenza, în sudul Italiei. Prințul a fost acuzat de corupție, trafic cu mașini de jocuri de noroc și proxenetism.
un omagiu grupului britanic care reprezintă tot ceea ce este mai bun în cultura populară”, a precizat un purtător de cuvânt din partea poștei, care este de părere că această ediție specială va avea „succes printre fanii din lumea întreagă”. Timbrele, ale căror prețuri vor fi diferite, vor reprezenta copertele mai multor albume foarte cunoscute ale trupei, printre care „Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band”, „Abbey Road” și „Let it be”. Până anul trecut, membrii familiei regale erau singurele persoane care puteau figura pe timbre emise în Marea Britanie.

Pisici de mare au fost găsite moarte în apele australiene (Foto: fan)au declarat că în ultimele zile aproximativ zece exemplare ale acestei specii au fost găsite moarte in apele de pe coastele australiene. Două
Ceartă pe limuzinele papeiMunchen (MF) - O dispută intre BMW și Audi pentru asigurarea limuzinelor pentru cortegiul oficial din timpul vizitei papei Benedict al XVI- lea în Bavaria natală a fost rezolvată de autoritățile bisericești. BMW și Audi, ambele cu sediul în regiunea bavareză, la Munchen și, respectiv, Ingolstadt, doreau să asigure limuzinele oficiale utilizate de papă pentru a se deplasa în

Paula Născută în zodia Fecioară, îi plac călătoriile, muzica și filmele.

dintre acestea au fost găsite marți cu coada tăiată în Deception Bay, la nord de Brisbane, capitala statului Queensland.
timpul vizitei sale de șase zile în regiunea natală.Pentru că cei doi constructori de automobile nu au reușit să se pună de acord a fost nevoie de intervenția arhiepiscopiei orașului Munchen. Astfel, la sosirea la Munchen, pe 9 septembrie, papa a fost transportat cu un BMW seria 7, în timp ce la Ratisbonne, suveranul pontif a fost transportat cu un Audi A8.

Alte șase exemplare au fost găsite moarte în Hervey Bay, a indicat Wayne Sumpton, profesor biolog la Queensland’s Fisheries Department. „Nu știm dacă aceste incidente au avut loc ca urmare a morții lui Steve Irwin. în acest moment sunt doar speculații”, a declarat el.„Vrem să fie clar că nu vom accepta și nu vom sprijini pe nimeni care dorește să se răzbune. Este ultimul lucru pe care l-ar fi dorit Steve”, a indicat Michael Hornby, director executiv al organizației lui Irwin, Wildlife Warriors Worldwide. Pisicile de mare nu sunt animale violente, Irwin fiind cel de-al treilea caz de deces din această cauză înregistrat în Australia.

de notițe ale fei Leonardo da Vinci sunt expuse în Marea Britanie, la Victoria and Albert Museum. Expoziția va fi deschisă până în ianuarie 2007. (Foto: EPA)


