
■T-------▼ Panoramic
Papa regretă și 
respectă

/p. 2

Sport
înfrângere la scor, 
dar onorabilă

/p. 7

Sport
Gimnastica, la 
ceas aniversar

/p. 8

Magazin
“Bella” a cucerit 
publicul

/p. 12

Aiii Oferte lacuri 
de munci

A

JjteO' 11

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

E-mail: cuvantul@informmedia.ro

Anul 17, nr. 4382

Luni
18 septembrie 2006

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)
Vremea se menține frumoasă. Cer 
parțial senin.

dtnmeața la prânz seara

Locuitorii din autoproclamata Republică 
Transnistreană au fost chemați ieri la urne,| în cadrul unui referendum pentru a se pronunța asupra problemei independenței regiunii. /p.2 (Foto: EPA)

Dacă știi, scrie-ne!
Deva (C.L.) - Ai trecut printr-o întâmplare deosebită? Ai vreun hobby sau deții vreun record aparte? Ai fost protagonistul unei povești deosebite cu happy-end, 

CUVAm sau din contră un episod dramatic ți-a marcat întreaga viață? Se întâmplă ceva deosebit pe strada ta? Scrie-ne pe adresa redacției, Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), sau trîmite-ne un mail pe adresa adrian.salagean@informmedia.ro.

Mii de români au mâncat mici și au băut bere ieri la Țebea +++ Doar trei dintre aceștia au sosit cu 
elicopterele: Corneliu Vadim Tudor, Gigi Becali și Mircea Geoană.

CUVÂMTUt LIBER
>1 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

■ Politicienii români s- 
au înghesuit să facă 
băi de mulțime și să 
țină discursuri.

Țebea (D.I.) - “Serbările Naționale” de la Țebea din acest an au adunat mii de oameni, oare l-au comemorat pe Avram Iancu, la împli-

nirea a 134 de ani de la moartea acestuia, pe 10 septembrie 1872.Printre cei pr.ezenți s-a numărat și președintele României, Traian Băsescu, precum și mai mulți lideri politici, trei dintre aceștia (Corneliu Vadim Tudor - PRM, Gigi Becali - PNG și Mircea Geoană - PSD) sosind la

Țebea cu elicopterele. Sărbătoarea a început cu de-pu- neri de coroane flori la mormântul conducătorului revoluției de la 1848-1849, din cimitirul de la Țebea, de către președintele Traian Băsescu, precum și de către reprezentanți ai Senatului, Camerei Deputaților, Guvernului și partidelor politice. Pentru

prima dată acest gest a fost făcut și de UDMR.Personalitatea “Craiului munților” a fost evocată de către președintele Societății Culturale „Avram Iancu”, Victor Bercea, însă spre deosebire de manifestările de anul trecut, politicienii nu s- au putut abține de la discursuri. /p.6
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Miss „Bălțata Românească"
■ La Băcia s-a 
desfășurat ieri cea de-a 
Vl-a ediție a Târgului 
„Bălțata Românească".

Deva (C.P.) - Ediția din acest an a reunit un număr de 25 de crescători de animale din zonă. Animalele, înscrise în controlul oficial, au par-

ticipat... la un concurs de frumusețe, la categoria lor, evident. Marele premiu, acela de Miss, a fost câștigat de văcuța Florica, ce aparține lui Dorel Drăgoi din Călanu Mic. Concursul, la care s-au acordat premii constând în furaje, medicamente și bani, are scopul de a încuraja creșterea bovinelor din rasa Bălțata

Românească. „Rasa este una mixtă, pentru lapte și carne. Producția de lapte pe cap de animal este cuprinsă între 4300 și 6300 de litri anual. în județul Hunedoara, 90% din cele 35000 de bovine sunt din rasa Bălțata Românească”, a declarat Alexandru Indrea, reprezentantul DADR Hunedoara. /p.3

Analize medicale
Deva (I.J.) - Hune- dorenii înscriși pe listele medicilor de familie au obligativitatea ca, o dată pe an, să facă o serie completă de analize în mod gratuit. Pe de altă parte, angajaților nu li se vor cere analize obligatorii. /p.5

Bătălia pentru anticipate
■ Deputatul Cosmin 
Nicula va solicita soluții 
pentru desfășurarea de 
alegeri anticipate.

Deva (D.I.) Cosmin Nicula, deputat PSD de Hunedoara, a declarat că singura soluție pentru rezolvarea problemelor societății românești, printre care și cea din învățământ este, declanșarea de alegeri anticipate. „Mai presus de locul unora dintre colegii mei în Parlament trebuie să punem respectarea unor promisiuni electorale. La doi ani de

la preluarea frauduloasă a puterii de către „alianța portocalie”, ne dăm seama că totul nu a fost decât o minciună, iar în aceste condiții profesorii au tot dreptul să facă grevă. Singura realizare în învățământ este aceea că, pe lângă lapte și corn, elevii mai primesc 60 de grame de miere pe săptămână. Stuația e dezastruoasă și o să solicit colegilor parlamentari găsirea de soluții pentru organizarea de alegeri anticipate”, a spus Nicula. El a mai precizat că acestea nu se pot desfășura mai devreme de 1 ianuarie 2007.
s-a urcat la cap jucătorilor de la Jiul, iar din cauzaîngâmfării minerii au pierdut fără drept de apel jocul cu Oțelul, o altă echipă neînvinsă de trei runde, /p.7

(Foto: Traian Mânu)
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• Vizită. Președintele Traian Băsescu, liderii 
PSD și PRM, Mircea Geoană și, respectiv, 
Corneliu Vadim Tudor, precum și Gigi Becali, 
alături de alte oficialități centrale și locale, 
au depus, duminică, cu ocazia manifestării 
„Serbările Naționale - Țebea 2006", coroane 
de flori la mormântul lui Avram lancu. (MF)

Papa regretă și respectă
■ Lideri musulmani 
din Italia și S.U.A. l-au 
criticat pe Papa pentru 
părerile lui despre Islam.

• Alegeri. Birourile de vot s-au deschis, sâm
bătă, 16 septembrie a.c., în Suedia, la ora lo
cală 08.00 (09.00, ora României), cetățenii fi
ind chemați la urne pentru a stabili structura 
viitorului .Parlament. Premierul social-democrat 
Goran Persson, aflat la putere de zece ani, pa
re a avea dificultăți în ceea ce privește câști
garea unui al treilea mandat. (MF)

Anchetă în Israel
Ierusalim (MF) - Cabinetul israelian a numit, duminică, 17 septembrie a.c., o comisie de anchetă pentru investigarea modului în care armata și guvernul au gestionat războiul din Liban. Premierul Ehud Olmert a devenit țirfta criticilor care susțin că acesta ar fi lansat o campanie prost pregătită în Liban, care nu a putut determina a- nihilarea organizației și- ite Hezbollah. Mii de isra- elieni au luat parte la proteste solicitând organizarea unei anchete independente privind conflictul din Liban, efectuată de o comisie ai cărei membri să fie numiți de un judecător din cadrul Curții Supreme. Olmert a apreciat însă că o astfel de comisie ar consu

Tăriceanu

Roma (MF) - în Germania, Papa Benedict al XVI-lea și-a exprimat o părere marcată de neîncredere în ceea ce privește Islamul, evocând raporturile acestei religii cu violența și cu , jihadul". Papa a mai declarat-că voință Dumnezeului musulmanilor „nu are nici o legătură cu categoriile noastre, nici măcar în ceea ce privește rațiunea", contrar creștinismului hrănit de filozofia
Papa Banedict al XVI-lea Musulmanii au protestat împotriva discursului Papei. (Foto: epa)greacă.

ma timp în mod inutil. Cabinetul israelian a a-probat însă cu 20 de voturi pentru și două împotrivă această inițiativă.Un mem bru s-a abținut.

Foto: Timpul

Fără 
anticipate 
București (MF) - Pre
mierul Tăriceanu a 
declarat că nu inten-, 
ționează să organi
zeze alegeri anticipa
te în 2007 și că aces
tea vor fi declanșate 
doar dacă va exista 
o decizie în acest 
sens a Parlamentului, 
arătând însă că mo
dul de configurare a 
Legislativului nu in
dică organizarea foar
te curând a unor ast
fel de alegeri. El a 
mai afirmat, că inten- 
ționeză să își conti
nue mandatul guver
namental până la 
capăt și că un even
tual ciclu electoral 
organizat în această 
perioadă ar putea' 
afecta rezultatele 
economice înregis
trate de România. 
„România trebuie să 
demonstreze că este 
o țară matură. Tre
buie să ne obișnuim 
să colaborăm, nu să 
facem o competiție 
între partide ", a 
spus Tăriceanu.

Reacții violenteLumea musulmană i-a cerut Papei Benedict al XVI-lea să-și ceară scuze, să retracteze sau să clarifice declarațiile considerate drept insulte la adresa Islamului, pe care suveranul pontif le-a făcut. Parlamentul pakistanez a adoptat o rezoluție cerând papei „să-și retragă cuvintele în interesul armoniei între religii". Ministrul pakistanez de externe a denunțat „ignoranța" suveranului pontif în ceea ce priveș

te Islamul și cuvintele „regretabile". Același val de indignare a apărut în India, unde comisia națională pentru drepturile minorităților este de părere că declarațiile papei au sunat ca un apel la „cruciadele Evului Mediu". în Germania, secretarul general al Consiliului Central al Musulmanilor, Aiman Mazyek, este de părere că Biserica Catolică se află pe o poziție de pe care nu este în măsură să critice grupările extremiste ale Isla

mului din cauza trecutului său. Președintele Consiliului francez al cultului musulman (CFCM), cea mai înaltă instanță musulmană din Franța, Dalii Boubakeur, celebru pentru atitudinea sa moderată, a cerut „o clarificare" a cuvintelor spuse de suveranul pontif.
Papa regretăPapa Benedict al XVI-lea le-a transmis musulmanilor că regretă faptul că aceștia au considerat jignitor discursul său

în legătură cu religia islamică. Suveranul pontif și-a exprimat de asemenea respectul pentru credința acestora și a declarat că speră că musulmanii vor înțelege „adevăratul sens" al vorbelor sale. „Sfântul Părinte regretă foarte tare faptul că anumite pasaje din discursul său ar fi putut ofensa sensibilitatea credincioșilor musulmani", a declarat cardinalul Tarcisio Bertone, secretar de stat la Vatican.
Referendum contestat în Transnistria
■ Alegătorii din regiu
nea separatistă au vo
tat pro sau contra inde
pendenței Tiraspolului.

Tiraspol (MF) - Referendumul nu este recunoscut de comunitatea internațională, care nu a trimis nici un observator pentru monitorizarea scrutinului, însă întreține tensiunile separatiste în vecinătatea Uniunii Europene.Rusia, care sprijină din punct de vedere politic și

financiar Transnistria, însă nu a recunoscut-o, nu a a- doptat o atitudine clară în acest sens.
Asumarea riscurilorDeși o victorie a susținătorilor independenței este cea mai probabilă în regiunea locuită de o populație majoritar rusofonă, Rusia își asumă riscuri mari prin recunoașterea rezultatului, confruntându-se ea însăși cu tendințe separatiste în interiorul frontierelor. în total, 393.000 de persoane au

fost chemate la urne, potrivit informațiilor oficiale. Circa 7.000 de persoane aflate în incapacitate de a se prezenta la urne duminică au votat anticipat în perioada de marți până sâmbătă, a anunțat Comisia Electorală Centrală.Două organizații din Republica Moldova, Mișcarea Refugiaților din Transnistria (MRT) și Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independență au pichetat ieri, ambasada Rusiei la Chișinău.

Bush, măsuri dure -
Washington (MF) - Președintele american, Gfeorge W. Bush, a susținut din nou propunerile sale de a permite măsurile dure de interogare a suspecților de terorism, apreciind că acestea sunt necesare pentru securitatea SUA. Președintele american și-a susți nut părerea, in pofida opoziției cu care se confruntă. în condițiile în care Congresul american analizează legislația privind judecarea și metodele de interogare a suspecților de terorism, Bush depune eforturi pentru a permite ceea ce a numit „un set alternativ de proceduri", pentru interogatoriile efectuate de CIA.

Tony Blair, reuniune secretă
Londra (MF) - Premierul britanic Tony Blair a avut o reuniune secretă cu o serie de oameni de afaceri care au făcut lobby împotriva impunerii de restricții imigranților din România și Bulgaria. Reuniunea a avut loc vara aceasta, la reședința din Kensington a omului de afaceri Roland Rudd, prieten apropiat al comisarului european pentru Comerț, Peter Mandelson. în- tr-o declarație dată publicității și semnată de oamenii de afaceri, BFNE a comunicat că „dacă Bulgaria și România vor adera la Uniune la începutul anului viitor, Marea Britanie ar trebui să continue politica ușilor deschise. O așa-numită pauză în imigrația din cele două state va corespunde unei politici contrare și ar putea afecta interesele britanice".

Tony Blair (Foto: epa)

Marko Bela 
este nemulțumit

București (MF) - UDMR este nemulțumită de mo- *dul în care tratatul de bază româno-ungar a soluționat problemele comunității maghiare din România și consideră necesară completarea acestuia. Liderul UDMR Marko Bela a declarat că UDMR nu a votat, în urmă cu zece ani, nici pentru și nici împotriva acestui tratat, ci s-a abținut de la vot.„Noi am acceptat că momentul este important •și că era imperativ nevoie de un astfel de tratat, dar în același timp n-am fost mulțumiți cu conținutul tratatului", a spus Marko Bela.

„CNSAS spală cinci politicieni1
■ Fiecare partid politic 
ar avea desemnat câte 
un reprezentat care 
poartă negocieri.

București (MF) - Lavina Șandru a vorbit, într-o conferință de presă, despre existența unor „negocieri subterane", care se poartă, de o lună de zile, între membrii CNSAS Lavinia Șandru
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și liderii partidelor politice. „Cinci politicieni au fost „spă- lați" de CNSAS, după negocieri cu partidele", a declarat Șandru. în „primul pachet", pentru care se fac „spălături", figurează: Gyorgy Frunda (UDMR), Marcu Tudor (PRM), Cristian Rădulescu (PD), Șer- ban Mihăilescu (PSD). în cazul deputatului Mona Musca, susține Șandru, responsabili

tatea „spălării" sale revine reprezentantului Președinției în CNSAS, pentru că ea a pierdut sprijinul PNL.
Negocieri cu colegiulPotrivit reprezentantei PIN, această procedură a fost convenită în urmă cu o lună de zile și. pe baza sa, se poartă „absolut toate discuțiile de la CNSAS". Totodată, Șandru a

arătat că la ședința de joi a CNSAS au fost „spălați" primii doi politicieni, Gyorgy Frunda și Cristian Rădulescu, „două personaje despre care știm foarte clar că au avut dosar de rețea". Fiecare partid politic are desemnat câte Un reprezentat care poartă negocieri cu membrii Colegiului, pentru „albirea" colegilor cercetați.
Aceleași dosareîn ceea ce-1 privește pe senatorul UDMR Gyorgy Frunda, Șandru a declarat că doar Mircea Dinescu și Ticu Dumitrescu s-au abținut de la vot în acest caz. Cazul Tui Gyorgy Frunda este „aceeași Mărie cu altă pălărie" ca și cel al Monei Muscă, a mai opinat vicepreședintele PIN.

Alte victime nevinovate ale atentatelorHat Yai (MF) - Cel puțin trei bombe au explodat simultan, sâmbătă 16 septembrie a.c., într-un oraș din sudul Thailandei, provocând moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor aproximativ 50. Ministrul thailandez al Sănătății a anunțat că două persoane și-au pierdut viața, dar

televiziunea thailandeză a precizat că numărul victimelor se poate ridica la patru. Postul de televiziune ITV a anunțat că printre persoanele ucise se află cel puțin un străin. Alte două explozii au fost auzite la un cinematograf din- tr-un mail și la un supermarket, dar nicio persoană nu a

fost rănită. La numai o zi după aceea trei mașini-capcană au explodat, de această dată în orașul irakian Kirkuk, provocând moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea altor 65, a anunțat poliția. Una dintre deflagrații s-a produs în imediata apropiere a birourilor UP din Kurdistan. Exploziile din sudul Thailandei 
au provocat o serie de victime.
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• Săptămâna mobilității. Intervalul 16-22 septembrie este considerat, din 2002, „Săptămâna Mobilității europene". Pe parcursul a șapte zile, APM Hunedoara va încerca o conștientizare a publicului cu privire lâ beneficierile potențiale pentru mediu, sănătate și calitatea vieții. (I.J.)
Depozit de murături în lift

^DIABNQSTIC: BALCANISM

Umbra lui Base 
la Tebea!

A

Tiberiu Stroia_____________
tiberiu.slroia@informmedla.ro

Așa cum era de așteptat nici unul dintre, 
așa-zișii, mari oameni ai patriei nu au 
ratat momentul de a se prezenta la cea mai 

mare sărbătoare a Ardealului. De altfel, nu e 
primul an în care Sărbătorile de la Țebea 
atrag politicienii cu gândul unei campanii 
electorale ieftine. Așa se face că, anul acesta, 
românii prezenți la Țebea au avut de-a face 
cți marinerul Băsescu, tribunul Vadim, 
„prostănacul" de la PSD sinonimul blondei 
Elena de la PD, și nu în ultimul rând 
Războinicul Luminii alias Jiji.

■ Lifturile și ghenele 
dintr-un cartier din Vul
can s-au transformat în 
depozite de murături.
INA JURCONE

ina.jurcone@lnformmedia.ra

Vulcan - Inventivi ca tot românu’, vulcănenii din Cartierul Mirco 3B au găsit o soluție inedită pentru depozitarea murăturilor pentru iarnă, altundeva decât în cămări. Pentru că lifturile sunt nefuncționale de peste 17 ani, la fiecare etaj, cel mai cu dare de mână de pe palier a făcut podele și tavan în casa liftului și și-a depozitat acolo conservele pentru iarnă.

La lifturi s-au montat yale pentru siguranța murăturilor (Foto i.j.)Apoi, s-a trecut la ghenele de gunoi care s-au transformat în debarale, mai ales că au și un confort termic! ideal pentru materiale perisabile. „Nu în toate blocurile s-a întâmplat asta. Debaralele sau
casa liftului este folosită doar până la etajul unde nu există apartamente devastate. Până să se întâmple asta, erau gunoaie răspândite peste tot până la etajul II. Ca să nu mai spun de mirosuri și de

șobolani. Am cărat două zile gunoaiele toți din scară să putem face curat”, spunea Marinela Dudaș, șef de scară.
Zeci de scăriOamenii spun că nu există pericol să se întâmple un necaz, mai ales în casa liftu-’ lui pentru că au folosit materiale rezistente, iar lucrările au fost executate de meseriași. Cu toate acestea, toți cei care locuiesc în blocuri sunt nevoiți să coboare zilnic zeci de scări pentru a-și transporta gunoaiele la tomberoane. Primăria Vulcan spune că nu poate interveni în blocurile proprietate personală și de aceea nu ține de ei montarea unui lift.

Nu au cui vinde laptele

Si, dacă Vadim a descălecat de pe eli
copter asemeni lui Geoană și Vadim, 
șefii] statului, mai strâns la pungă a venit cu o 

mașină. Pe care probabil i-a condus-o SPP- 
istul. Oricum, cert este că, dincolo de mani
festarea propriu-zisă și de discursul halucinant 
eliberat prin toți porii de Vadim Tudor, Țebea 
a reușit să prezinte o realitate cutremurătoare. 
Gigi Becali a fost pur și simplu asaltat de va
luri de oameni, ca și cum multimiliardarul ar 
reprezenta o salvare pentru ei. Lucru care nu 
poate decât să îngrijoreze. Până la urmă însă, 
efectul Becali era de așteptat. Grav este faptul 
că, poporul nu reușește încă să vadă dincolo 
de milioanele de euro pe care Războinicul 
Luminii i le aruncă în față.

■ Crescătorii de ani
male prezenți la târg 
susțin că nu au cui să 
vândă laptele.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva Producătorii agricoli din județul Hunedoara, care se ocupă cu creșterea bovi-

Eleonora Măgureanu (Foto: cl)

nelor, sunt nemulțumiți că nu au centre de colectare, care să le preia laptele la un preț corect.Oamenii cer și un sprijin mai mare pentru utilajele agricole și cereale. „Problema este că nu avem unde să dăm laptele. Am trei vaci acasă, dar nu am bani să cumpăr mulgătoare mecanică (ce se vinde cu minim 2200 de lei,

Dumitru Mudrag (Foto: CL)

*

Miss „Bălțata Românească" (Foto: CL)cam cât face, în târg, o vacă bună), așa că în curând nu o să țin animale. Să-mi fac o fermă iar nu-mi permit. Pentru utilajele agricole cred că am avea nevoie de mai mult ajutor”, spune Eleonora Măgureanu din satul Petreni. „Statul ar trebui să subvenționeze cerealele și nutrețul

pentru animale. în schimb este greu cu vânzarea laptelui. Acum e vorba să se deschidă unul. Am gospodăria plină de animale. La cei 84 de ani, pentru mine asta-i o mândrie, însă munca o face fiul și nora mea”, spune Dumitru Mudrag din satul Tâmpa.
Fonduri pentru Bretea 
Română

Bretea Română (D.I.) - Guvernul a alocat, în ședința de săptămâna trecută, aproximativ 40 milioane lei noi pentru finanțarea unor proiecte de infrastructură a mai multor localități din 15 județe, printre care și Hunedoara. Banii sunt destinați, în principal, pentru investiții în repararea infrastructurii rutiere, a rețelelor de apă și canalizare, a unor școli și sedii social-cul- turale. Referitor la județul Hunedoara, au fost alocați 1,2 milioane de lei (12 miliarde de lei vechi) pentru modernizarea a trei drumuri comunale din Bretea Română, afectate în ultimii ani de ploile torențiale și viiturile de pe versanții din zonă, banii provenind din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului pe anul 2006.
I__________________________________________

Propuneri pentru învățământ
■ Inspectoratele șco
lare ar trebui desfiin
țate, a declarat vicepri- 
marul Petroșaniului.

Deva (S.B.) - Reprezentanții Primăriei Petroșani sunt de părere că pentru a fi înlăturată criza din sistemul de învățământ din Valea Jiului ar fi foarte bine dacă nu ar

mai exista inspectoratele școlare. Propunerea susține ideea că astfel deciziile nu ar mai fi luate în funcție de interesele politice, ci exclusiv pentru elevi. Desființarea inspectoratelor școlare și subordonarea unităților de învățământ consiliilor locale reprezintă, în opinia viceprimaru- lui Petroșaniului, Tiberiu Iacob Ridzi, una dintre solu

țiile care ar duce la rezolvarea crizei din învățământ. Acesta susține că decizia ar trebui să fie luată astfel încât să fie cât mai aproape de nevoile elevilor și nu de cele ale inspectorilor școlari și de interesele aeestor structuri. „Structura inspectoratelor școlare este de dinainte de 1989, este nereformată și ar trebui desființată”, a declarat Ridzi. Tiberiu Iacob Ridzi

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititpri, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

A

CUVAO. Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Sunteți 
mulțumit de subvențiile ce se vor 
acorda în această iarnă pentru 
energia termică?

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 22 sep
tembrie, ora 24.

Maghiari Robert Petru (Foto cl)

Tâlhărită la drumul mare
Deva (A.S.) - O lovitură năprasnică o amețește aruncând-o la pământ. Nu mai are putere să țină de poșetă, care îi este smulsă cu sălbăticie. I s-a întâmplat unei devence de 17 ani în noaptea de joi spre vineri în plin centrul orașului reședință de județ. Alertată, Poliția Municipiului Deva intervine și la mai puțin de o oră de la tâlhărie este reținut

Maghiari Robert Petru, din Deva, recidivist.El mai participase la o tâlhărie cu câtva timp în urmă, dar judecătorii l-au lăsat în libertate atunci considerând că nu reprezintă un pericol social. Ba uite că reprezintă. Pentru fapta sa, suspectul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 20 de ani.

Momente unice în mâță
Astfel se intitulează n'HHdl’iBiiid baratil liber ia "ebbs got

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

CONCURS

mailto:tiberiu.slroia@informmedla.ro
mailto:ina.jurcone@lnformmedia.ra
mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:sanda.bocani-ciu@informmedia.ro
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au» MondliM a Geologilor______________ _______
1739 - Prin pacea de la Belgrad, Imperiul Habsburgic ă

declară independența 
față de Spania (sărbătoare națională). 

1905 - S-a născut, la Stockholm, actrița 
Greta Garbo im. 1990), _______
1911 - Primul film artistic românesc: 
«Amor fatal» (regia: Grigore Brezeanu).
1933 - S-a născut, în Franța, regizorul 

Polanski.
1947 - A fost înființată Agenția Centrală de Investigații 
a SUA (CIA)._____________________________________________

* 1959 - A fost înființată Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO)._____________________________________

1970 - A murit, la Londra, chitaristul Jimi Hendrix (n. 
1942).

Cer parțial senin. Maxima va fi de 25°C, iar minima de 12°C.
Prognoza pentru două zile
Marți- Cer temporar noros. Maxima va fi de 24°C, iar minima de 10°C.
Miercuri. Cer temporar noros. Temperatura maximă 24°C. Minima va fi de circa 10°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Eufemie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna și Castor.

Calendar Romano-Catolic 
Sf. Iosif din Copertino, pr.

Calendar Greco-Catolic
S. Eumeniu, ep. m.

imnVMBl APĂ, 8AZ, CURENT
Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.00-17.00 în localitatea Sîntuhaim și în orașul Simeria 
(zona Șoseaua Națională).

Gaz metan
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Creveți Costa di Mare
Ingrediente: 500 grame de creveți decor- ticați, 1 ceapă tăiată mărunt, 2 linguri unt, 150 ml vin roșu, zeama de la 2 lămâii, 1 legătură mărar tăiat fin, sare, piper.
Mod de preparare: Creveții se trag puțin în unt, se adaugă ceapa, se înăbușesc 5 minute, se adaugă zeama de lămâie, se stinge cu vin. Se dă un clocot, se potrivește de sare și piper. La servire se adaugă mărarul.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția inwpamel din numărul precodanț: E - 0 - AVA - EXAMEN - RM - TE - CARTE - CE ™ 10 
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CĂȘTIGATI 
In perioada 1-Z6 septembrie, Cuvintul liber vrea 
sa-i demonstrezi din nou cit de ușor ta poți Juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integrama aplruti in 
flecare ediție a ziarului șl tnmtte-o aliturl de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva. str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
In cutiile speciale Cuvintul liber, pini In 30 septem
brie Extragerea va avea loc In 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, tn prezenta unei comisii.
MMHtUL EST! IMPRIMAT fii IOHRRI VALORICI. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. S806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.
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Nume......
Prenume 

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

DA □ NU □
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Berbec
Când va fl pusâ întrebarea, dacă cineva are vreo idee, vei 
fi prima persoană care va răspunde. Vel lua inițiativa la 
începutul săptămânii, și șeful va observa.

Taur
Cel mai bine este sâ fii deschis pentru sugestii și degajat 
pentru a face față oricui. Se prefigurează o luptă pentru 
putere, joi sau vineri, dar nu o lăsa să te doboare

Gemeni
Succesul tău din zilele acestea are a face cu relația strânsă 
pe care o al, La mijlocul săptămânii vei începe să te simți 
nesigur în legătură cu direcția în care te îndrepți. ■

Rac
Zilele de marți șl miercuri vor fi pline de schimbări la ser- 
vid, șl, din nou, nivelul tău de energie nu este la nivelul la 
care ai vrea să fie.

Lau
Există posibilitatea ca cineva să interpreteze greșit 
îndrăzneala ta șl o va vedea arogantă, spre începutul 
săptămânii. încearcă să nu te lași influențat de ce cred alții.

Fecioară
Uneori trebuie să îți asumi riscul. Luni, este sezonul de 
asumare a riscurilor. Vei învăța foarte multe. O discuție 
purtată vineri, vă deschide drumul unui week-end cheltu
itor.

Balanță
Schimbarea se simte în aer șl este una spre bine. îți va lua 
mult timp până să te obișnuiești. Miercuri ești mai sigur 
de drumul pe care mergi. Week-endul e dedicat meditației.

Scorpion
O ceartă între colegi la mijlocul săptămânii, îți va oferi posi
bilitatea să folosești abilitățile tale diplomatice. Vei avea 
oportunitatea să îți descoperi noi talente/abilități.

Săgetător
Această săptămână începe cu o aventură, o călătorie pe 
teren, poate un prânz. Jovialitatea șl buna voință vor fi 
puternice. Vel dezvolta noi prietenii.

Capricorn
îndată ce ai pus totul în ordine, productivitatea se va 
îmbunătăți. Toată lumea lucrează bine împreună la mijlocul 
săptămânii, în mare parte efortului tău.

Vânător
Multe uși se deschid pentru tine luni. Ai crezut că trebuie 
să fii mult mai convingător pentru a obține mai mult, dar 
nu trebuie decât să fii disciplinat în ceea ce vei face.

Pești
Ești odihnit și pregătit. Munca îți va solicita toată atenția. 
O neînțelegere cu șeful te va aduce pe marginea prăpastie! 
și în final vei înțelege tensiunea pe care o simțeai..

I

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Racheta lui Homer 
*12(dramă, SUA 1999).

Cu: Jake Gyllenhaaî, 

Chris Cooper, Laura 
Dem, Chris Owen.

10:35 Vreau să fiu... cu Itsy 
și Bîtsy (r)

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

tău (s)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

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

limba maghiarii
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

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

0 Petersburg (ep. 56, 
dramă, Rusia/SUA 
2006). Cu: Nikita Pan
filov, Andrei Kuzicev, 
Alexandr Ustiugov, 
Natalia Ivanova Fenki
na, Karina Razumovs- 
kaia

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo.

20:15 Reflector
20:45 lartă-măl Prezintă 

Raluca Moianu
22:15 Efectul MG. Prezintă 

Gianina Corondan și 
Mihai Anton

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:00 Prim plan
23:45 Nocturne

035 Crime perfecte (ep. 5, 
— thriller, SUA, 1993). 
“Cu: Dan Hedaya

1:10 Destine pierdute 
(partea I) (thriller, SUA, 
2004). Cu: Cliff Curtis, 
Martin Donovan

2:45 Jurnalul TVR (r). 
Meteo

3:35 lartă-mă! (r)
4j50 Crime perfecte (relu- 
”are) (ep. 5, thriller,

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

5:25 Nocturne (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 0 nouă viață
B(film serial, reluare) 

11 ri)0 Frumusețe mortală
0(film, reluare) 

13:00 Știrile ProTv 
1330 Stilul Oana Cuzino (r) 
14.-00 Drumul spre victorie

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

0Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
18:00 Familia Bundy (s). Cu:

0Ed O'Neill, Katey 
Sagal, David Garrison, 
Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

2030 Soarele ucigaș
' (acțiune, SUA 2001). 

Cu: Jeff Fahey, Janet 
Gunn, Dean Stockwell, 
Richard Danielson, 
Lukas Behnken. R.: 
Dusty Nelson

22:15 La Bloc (primul 
episod)

23:00 Știrile ProTv. Sport 
23rfJ lispăruți fără urmă (s,

SUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery. 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr, Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay

0:45 Familia Bundy (r)
155 Omul care aduce 

cartea (r)
2:00 Știrile Pro Tv
3:00 Te vezi la Știrile PtoTv 

(r)
3:30 Stilul Oana Cuzino (r) 
4:00 ProVest (r) 
5:00 Parte de carte (r)

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

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Căpatos

9:00 In gura presei (r) 
10:00 Concurs Interactiv 
11:00 Anastasia (s, dramă, 

0 Rusia, 2003) 
12:00 Secretul Măriei 

rj(film serial)
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Bebelușii geniali

• . 5 (comedie, SUA, 1999). 
Cu: Kathleen Turner, 
Christopher Lloyd, Kim 
Cattrail, Peter MacNi- 
col, Dom DeLuis 

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

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

—dramă, România, 
“2006). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

20:45 Revanșa starurilor 
(emisiune de 
divertisment) 

23:00 Observator
cu Andreea 
Beredeanu și Andrei 
Zaharescu.
Sport

24:00 Senatorul Sterling
□ (film serial, dramă, 

SUA, 2003). 
Cu: Josh Brolin, 
Dean Cameron, 
Tate Donovan, 
David Norona, 
Chandra West, 
James 
Whitmore

1:00 întâmplări hazlii
(film serial)

2:00 Concurs interactiv
3:00 întâmplări hazlii 
r| (film serial)

4:00 Anastasia
pi (reluare)

5.‘uo Vocea inimii
• (reluare) "

9:00 Coolmea distracției esti
vale (r) 10:00 Treptele iubirii (s) 
11:45 D'ale Iu' Mitică (r) 12:35 
Poftă bună! (r) 13:05 Dincolo 
de hartă (r) 14.-00 ABC... de ce?

14:30 Aventuri din Kytera 
(s) 15:00 împreună în Europa. 
Emisiune pentru rromi 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:30 E Forum 
Piața muncii ■ evoluția acesteia 
până la momentul aderării 
17:00 Micuța Zorro (ep. 1) 
1830 Lecția de,.. știință 1830 
Caracatița (s) 19:30 Tribul 
(doc. Marea Britanie, 2004) 
20:00 EU-RO Case 20:30 
Lumea de aproape 21:00 Ora 
de știri 22:00 Orașul 
pierzaniei (comedie, Canada, 
1995). Cu: Henry Czerny, Mary 
Beth Rubens. R.: John pozer 
23:45 Raliul Auto VIP (r) 0:15 
Futurama (d. a.) 0:45 Jurnalul 
Euronews pentru România)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 930 The New Action 
Man Series (s) 10:00 That 70s 
Show (s) 10:30 Căsătoriți pe 
viață (s) 1130 That 70s Show 
(s) 12:00 Quizzit 13:00 Jara 
Iu' Papură Vouă 13:20 Look 
who is winning 14:30 Albu
mul Național (r) 16:30 Horo
scopul săptămânii 17:30 Fot
bal Național 18:30 Știri 19:45 
Tara Iu' Papură Vouă 20:15 
Echipa de investigații 22:00 
Poză la minut (s) 2230 Miezul 
problemei 24:00 Știri Națion
al TV

6:00 Apropo ÎV 9:00 Cheers 
(s) 10:20 Lumea PRO CINEMA 
(r) 11:15 Furie de mamă (film, 
r) 13:15 Chuck Norris - profe
sorul de karate (s) 13:45 
Cheers (r) 14:45 Verdict: 
Crimă! (r) 16:00 Echipa de 
elită (s) 17:00 Seinfeld (r) 
18:00 Echipa de elită (s) 
19:00 Doctorul de suflete (s) 
20:00 Români de succes 20:20 
Tremors - creaturi ucigașe (s) 
21:30 Bună dimineața, Mia- 
mi! (s) 22:00 Octagonul
(acțiune, SUA, 1980)

6:00 Rebelde (r) 8:00 Visuri 
fără preț (r) 10:00 Al șapte
lea cer (s) 11:00 Iubirea mea, 
păcatul (s). Cu: Yahdira Caril
lo, Sergio Sendel, Alexis Ayala, 
Alessandra Rosaldo 13:00 
Minciuna (s) 14:00 Jurămân
tul (ep. 1) 15:15 Rețeta de 
acasă 1530 Visuri fără preț (s) 
1630 Poveștiri adevărate 
17:30 De 3x femeie 18:30 
Rebelde (s) 19:30 SOS, viața 
meal (ep. 1, Argentina, 2006) 
20:30 Iubire ca în filme (ep. 1, 
România, 2006) 22:00 Decizii. 
Vrei să fii mama mea? 
(dramă, România, 2006)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:35 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:35 Sunset Beach (s) 10:35 
Super recorduri (r) 11:00 Tele 
RON 12:50 Garito 14:30 
Dragoste și putere (s) 15:00 O 
altă viață (dramă, SUA/Cana- 
da, 2002) 17:30 Trăsniți în 
NAT.O. (r) 18:00 Focus 19:00 
Super recorduri (s) 19:30 Ca
mera de râs 20:00 Poliția în 
acțiune 21:00 Trădați în 
dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus. 
Prezintă Cristina Țopescu 
23:30 Punct de criză (s, SF, 
SUA, 2005) 0:30 Focus (r)

6:55 Viața dimineața. Emi
siune matinală 9:00 Verissimo 
10:00 Misiune imposibilă (r) 
10:30 Căminul de cinci stele 
(r) 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali
na Stancu 12:00 Destinații la 
cheie (r) 12:30 Teleshopping 
13:05 bebe.ro (r) 14:35 Lumea 
cărților 15:00 Teleshopping 
15:35 Universul olandez (doc.) 
17:00 Calea europeană 18:00 
6! Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 Saltim
bancii (dramă. România, 
1985) 22:00 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă

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

8:05 O mamă faimoasă 
(romantic, Marea Britanie, 
2005) 10:25 Cartea Evei
(dramă, Canada, 2002) 12:05 
Hitch (comedie, SUA, 2005) 
14:05 Povestea lui Dale Earn
hardt (biografic, SUA, 2004) 
15:45 Jersey Girl (comedie, 
SUA, 2004) 17:25 Povestea lui 
Cole Porter (dramă, SUA, 
2004) 19:30 Pe platourile de 
filmare (SUA, 2005) 20:00 
Tipu' de la cablu (comedie, 
SUA, 1996) 21:35 Percheziția 
(dramă, SUA, 2004) 23:05

8:00 Realitatea de la 8:00 
9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:30 Realitatea bursieră 
13:20 Deschide lumea! 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:45 Edi
torii Realității 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 Ediție spe
cială 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Realitatea all- 
inclusive 23:45 Ziarul Realității

6:00 S-a născut o motocicletă 
7:00 Curse asurzitoare 8:00 
Drumul spre Berlin alături de 
Al Murray 9:00 Confruntări și 
fiare vechi 10:00 Superstruc- 
turi 11:00 Motociclete ameri
cane 12:00 Curse asurzitoare 
13:00 Drumul spre Berlin 
alături de Al Murray 14:00 
Confruntări și fiare vechi 15:00 
Cum se fabrică 16:00 Curse 
17:00 Automobilă americane 
recondiționate 18:00 Super- 
structuri 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Motociclete 
americane 21:00 0 pradă 
mortală 22:00 Fugarii

bebe.ro


106 zile au mai rămas 
până la Integrarea în UE Mai puține analize la angajare

Primăria Municipiului Brad - ______________
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Audiențe luni

Consiliul Județean Hunedoara:
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

W Inspectoratul de Jandarmi Județean:
' Maior loan Anca, adjunct al comandantului

I pentru ordine publică 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță
Btrcea Mare
inspector șef principal Emanoll Bota,

director 08.30-11.00
Inspector șef principal Viorel Mic,
director adjunct 11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Orăștie
losif Blaga, primar 10.00-11.00

Poliția Municipiului Deva__  __________
Comisar-șef Nicolae Petruș,
adjunctul șefului Poliției Minicipiului Deva 10.00-12.00

_

■ La angajare, anali
zele pentru sifilis și 
radiografia pulmonară 
nu sunt obligatorii.

Ina Jurcone__________________
ln«.jurcont®informmtdli.roDeva - Afirmațiile de ieri ale ministrului Sănătății, Eugen Nicolăescu, potrivit cărora toți asigurați! au obligativitatea unui set complet de analize in mod gratuit pe an, se bat cap In cap cu lipsa de obligativitate a analizelor la angajare. Ministerul Sănătății in colaborare cu Ministerul Muncii a decis că la angajare nu vor mai fi cerute analizele obligatorii de până acum, mai precis cea pentru depistarea sifilisului și radiografia pulmonară. Cel care va decide care sunt investigațiile medicale pe care un angajat trebuie să le
Lipsă de subvenții la încălzire

DHITIKZ1:

www.studentie.ro
Deva (C. ,P.) - Acesta este portalul studenților din Româ
nia. Site-ul include informații legate de burse, joburi, 
cazare, articole, admitere, referate.

CURS VALUTAi» BNR * 18 09.2DC6

1 euro = 3,5039 lei
1 dolar = 2,7596 lei
1 gram de aur = 51,2954 lei
1 dolar canadian = 2,4655 lei
1 franc elvețian = 2,1975 lei
100 forinți = 1,2843 lei
1 DST = 4,0758 lei

Deva (I.J.) - Subvențiile de la stat pentru încălzire nu se vor ma acorda din anul 2007. Măsura este rezultatul unui angajament între Guvern și Comisia Europeană. Până la 1 ianuarie 2007, statul va suporta 45% din prețul combustibilului, iar consiliile locale vor contribui și ele cu minimum 10% din acest preț pentru toate persoanele care nu vor face față facturilor de mii de lei la întreținere. Mai mult, de luna trecută, Guvernul a decis înlocuirea pre
tufoaneutue

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

, Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

OJ.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090

Direcția Sanltar-Veter. 221145

Grădina din solar, o afacere de milioane

- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Tătărăști - Ilia - limita jud. ARAD;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

■ Creșterea plantelor 
în solarii poate deveni 
o afacere de sute de 
milioane de lei.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@informmedia.roDeva - Aproape inexistentă la nivelul județului Hunedoara, cultura plantelor în solarii, poate deveni o sursă importantă de profit pentru agricultori. Avantajele acestui tip de cultură sunt evidente, în primul rând investiția relativ redusă, înființarea unui solariu pe o suprafață de 1.000

Patronii care angajează fără analize vor fl amendațiefectueze este medicul specialist in medicina muncii.
Analize obligatoriiOrice persoană care dorea să se angajeze știa că trebuie să efectueze un set de analize obligatorii, in funcție de fiecare profesie în parte. "Cele două tipuri de teste obligatorii 
țului național de referință la energie cu prețuri locale.Astfel, fiecare localitate va avea un preț la energie, în funcție de ce combustibil se folosește pentru căldură: cărbune sau gaz. Persoanele cu venituri mici vor primi în continuare ajutor de la stat pentru plata facturii la întreținere.Plafonul de la care se vor acorda subvenții pentru încălzire a crescut, de la un venit de 310 lei pe lună, la valoarea de 500 lei.
de metri pătrați ridicându-se la aproximativ 45 de milioane de lei. Al doilea avantaj îl reprezintă faptul că un solariu poate aduce beneficii pe toată perioada anului. Apoi, acest tip de cultură poate fi practicat cu ușurință în grădinile din spatele caselor, deci pot fi supravegheate permanent. Pentru obținerea unui profit cât mai mare este necesar ca răsadurile să fie produse de către agricultor. Pentru aceasta este suficientă înființarea unui solariu de dimensiuni mai mici în care să fie produse aceste răsaduri. Cel mai important aspect al aces- 

făcea ca numărul angajărilor persoanelor cu cele două boli să se diminueze considerabil, în plus, cel în cauză știa să-și trateze boala din timp”, declară dr. Dan Albu, medic specialist în medicina muncii.De la sfârșitul lunii octombrie, aceste analize vor fi obligatorii doar pentru cei
Petroșăneancă dispărutăPetroșani (I.J.) - După ce acum două săptămâni un cetățean din Uricani s-a rătăcit în pădure la cules de ciuperci, o nouă dispariție a fost anunțată de Salva- montiștii Petroșani. Plecată la cules de afine în urmă cu patru zile, o femeie din Petroșani nu s-a mai întors acasă. Ea este acum căutată de salvamontiștii alertați de către rudele femeii. „Ea a urcat pe munte în zona
F1|A DE PREZENTARE A AFACERII

INVESTIȚIE INIȚIALA: 30 - 45 mii. lei pentru 1.000 mp de solariu 
CULTURA 1 - RIDICHI (perioada de semănat 10-15 februarie) 
Costuri semințe - circa 1 milion de lei
Recoltarea se face In aprilie
Producție estimată: aproximativ 60.000 de fire
Profit net: 50.000.000 de lei
CULTURA 2 - ROȘII (perioada de plantare aprilie - recoltarea 15-20 iunie) 
dacă folosiți roșii cu opt trepte de recoltare aceasta poate dura până în 
septembrie
Profit net estimat: circa 60.000.000 de lei
CULTURA 3 - SALATA (perioada de plantare începe în septembrie) 
Sămânța maximum un milion de lei
Profit: aproximativ 30.000.000 de lei

tei afaceri rămâne cunoștințele în domeniul legumi- culturii și folosirea unor semințe de calitate. Există, spre 

care lucrează în sectorul alimentar sau în colectivități, precum grădinițele, dispensarele, școlile și spitalele. Medicii spun că patronii care vor face angajări fără să solicite salariaților analizele medicale riscă amenzi cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei noi.
Gambrinus, miercurea trecută, să culeagă fructe de pădure. Nouă salvamontiști, patru jandarmi, doi polițiști, rudele și vecinii săi am plecat în căutarea ei. A fost verificată zona Gambrinus și supervizăm acum Defileul Jiului. Nu știu dacă are șanse de supraviețuire pentru că este foarte frig pe munte”, declară Dumitru Bârlida, șeful Salvamont Petroșani.

exemplu, soiuri de roșii la care recoltarea acestora se face în patru până la opt trepte.

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

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

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

Regulament:
Trimiterea talonului completai înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajații Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de grâdele 1 și II.

îți face viața și mai ușoară, în continuare!

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

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

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

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

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 4 octombrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 18 septembrie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

CONCURS

jurcont%25c2%25aeinformmtdli.ro
http://www.studentie.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro


luni, 18 septembrie 2006 CM®

SĂRBĂTOAREA
NAȚIONALĂ
ȚEBEA 2006

"Scaldă" politică la Țebea

• Statuile Crăișorului. Prima statuie în memoria conducătorului revoluției române de la 1848 din Transilvania a fost ridicată la Târgu Mureș în 1924. în 1940 ea a fost mutată la Câmpeni, unde se află și în prezent. Avram lancu are totuși un monument ridicat și la Târgu Mureș, din anul 1978. (S B.)

un bust ai Crăișoruiui Munților, numit erou al neamului, Avram lancu, ale cărui l oseminte au fost îngropate, în urmă cu 134 1 de ani sub faimosul Gorun de la Țebea.
(Foto: T. Mânu)

■ Băile de mulțime și 
discursurile au transfor
mat Țebea într-o mini- 
campanie electorală.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@inforniniedia.roȚebea - O “Țebea” fără discursuri politice nu a mai apucat să devină tradiție. După ce anul trecut singurul discurs, simplu și apolitic, a fost cel al președintelui Traian Băsescu, organizatorii “Serbărilor Naționale” din acest an se pare că nu au mai rezistat presiunii politicului. Tonul discursurilor l-a dat Adrian Păunescu, senator PSD de Hunedoara (cel puțin în acte), cel căruia, potrivit organizatorilor, i se datorează în mare parte organizarea la Țebea, în anii '70, a unor manifestări închinate memoriei lui Avram Iancu.A urmat președintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, care după ce s-a întrebat cum ar fi

Traian Băsescu Corneliu Vadim Tudorarătat istoria națională fără anul 1848, a declarat în stilul lui caracteristic că va propune Sinodului Bisericii Ortodoxe Române să-i treacă printre sfinții români și pe Avram Iancu și Mihai Eminescu. Au mai luat cuvântul liderul PSD. Mircea Geoană, precum și vicepreședintele PNL, Teodor Meleșcanu.Președintele Traian Băsescu și-a început discursul

printr-un atac la adresa antevorbitorilor, declarând că el nu o să “ridice vocea” în fata mulțimii, și a remarcat că este pentru prima dată când UDMR depune o coroană de flori la mormântul lui Avram Iancu. El a opinat că aceasta semnifică, printre altele, faptul că în lumea civilizată nu se mai pune problema că cineva ar mai vrea „o palmă de pământ

Mircea Geoană (Foto: t. Mânu) românesc”.Președintele a evocat personalitatea lui Avram Iancu, vorbind despre „modestia exemplară a unui erou, care a plecat dintre moți și s-a așezat în istorie”, amintind apoi de faptul că, anul trecut, după ce gorunul lui Horea a fost distrus de o furtună, a plantat, alături de alții, un alt gorun care, spre bucuria sa, s-a prins.
PĂREREA TA CONTEAZĂ: Ce părere aveți despre această sărbătoare, din anul 20069

Cred că pentru noi este foarte bine că sărbătoarea are loc în fiecare toamnă. Ne-am obișnuit cu ea! Totuși nu cred că ar trebui să se facă atâta politică aici! Politicienii vin la noi să facă doar promisiuni! 
Petru Cor, 
Țebea

I^ntotdeauna a fost frumos aici. Mai vedem și noi oameni de vază în carne și oase, când vin la această sărbătoare! Iancu merită să fie sărbătorit pentru că a fost un om bun și luptător!...
Valeria Vlad, 
Baia de Criș

Mă gândesc că nu știu cum ar fi fost mai bine, cu politicieni sau fără, pentru că nu mă pricep la politică. Aici a fost întotdeauna frumos și bine! Ne adunăm în fiecare an și mai aflăm și noi noutăți! 
Letiția lazăruț,
Țerea

Olarii de la Obârșa (Foto: t. Mânu)

Țebea (I.H) - La marea sărbătoare a românilor de la Țebea s-au adunat mii de ’ români, ca la o strigare a lui Avram lancu, venită din răstimpuri și a cărei ecou vă dăinui încă multe veacuri în sufletele noastre. Printre cei cu talent de a scrie pentru tară s-a aflat și poetul țăran loan Vornic- Râcu, de 73 de ani din satul Vârciova, din umbra Muntelui Mic, județul Caraș-Severin. Acesta este unul din sutele de iubitori de cântec, poezie și dans popular, este ceea ce se cheamă, la propriu și la figurat gugu- lan, un gugulan cu diplomă de instructor de dans și joc popular bănățean, eliberată de Școala Populară de Arte din Timișoara în anul 1976. în plus, loan Vornic-Râcu, gospodar cu stare și fală în Vârciorova, este un autodidact, având o pasiune aparte pentru Mihai Eminescu. “Țara mea-ti sărut obrazu,/ Munți, dealuri și câmpie,/ Nu e tară mai frumoasă,/ Pe pământ ca România!”, sunt doar câteva versuri din zecile de poezii ale lui loan Vornic-Râcu.

Eu am venit în acest an la Țebea pentru că și-a dorit socrul meu! Nu mă interesează deloc această sărbătoare și mi se pare plictisitoare! Cred că ar fi fost mai bine fără atâta politică!
Anonima, 
Brad

Până în prezent nu cred că aici se face prea multă politică. Vin în fiecare an la sărbătoarea Crăișorului și în fiecare an este cam la fel! Anul acesta mi se pare că sunt tarabe fără rost!
Anonim, 
Țebea

Fotografii cu președintele (Foto: t. Mânu)

Moții și sărbătoarea lor
■ Elicoptere, vip-uri, 
mici, kitsch-uri și folclor. 
La asta s-a rezumat 
sărbătoarea de la Țebea.

Țebea (S.B.) - O sărbătoare ce ar fi trebuit să fie a moților, se transformă, pe an ce trece, într-o scenă politică. Adică sărbătorirea eroului lor, Avram Iancu - Crăișorul - cum îl numesc ei cu drag! Oame

nilor locului nu le trebuie tarabe ale comercianților, împânzite cu kitsch-uri de tot felul! Ei vor doar un mic și o bere, puțină distracție, dar mai ales să se poată aduna cu totii la un loc. precum făceau, pe vremuri, moții! în acest an „Sărbătoarea Națională Țebea 2006” și-a meritat numele. Mii de români, din toate colțurile tării, au ajuns la Panteonul Avram Iancu. Marile atracții

au fost, în opinia tuturor, elicopterele care au aterizat prin porumbul de la Țebea. Apoi, după o plimbare printre tarabele de pe Platoul pe care a avut loc manifestarea populară, toată lumea a ajuns la spectacolul folcloric. Dintre interpreții care au cântat, cea mai așteptată și aplaudată de popor a fost Sava Negrean Brudașcu. Izul naționalismului recunoscut al acestei săr-
Distracție la maximumbători s-a făcut simțit doar prin simplul fapt că nici unt 'ț participant nu i a lipsit cocarda tricoloră din piept sau drapelul țării!

Mulțime la spectacol (Foto Traian Mânu) Sava Negrean Brudașcu Gala laureaților (Foto: r. Mânu)

mailto:daniel.iancu@inforniniedia.ro


• Numai un punct. FC Corvinul 2005 assbținut doar o remiză (1-1) în meciul din ^plasare cu Building Vânju Mare (locul 16) și n-a reușit să-și recupereze toate punctele pierdute acasă în etapa precedentă cu FC Caracal. Gazdele au deschis scorul prin I. Gheorghe (min. 44), iar hunedorenii au egalat prin Păcurar (min. 82). (C.M.)
• Derby. Castelo (locul 3) a câștigat, ieri, cu scorul de 7-6 partida cu formația Avantaje ' (locul 1), derby-ul etapei a IV-a a Campionatului Municipal de Minifotbal Deva. Cronica derby-ului, rezultatele și clasamentul în pagina sport de mâine. (C.M.)
CI P - victorie clară, Quasar 
- poticnealăDeva (C.M.) - Campioana României, FC CIP Deva, a obținut, ieri, a treia victorie consecutivă în Liga I de futsal, câștigând cu scorul de 5-3 meciul din deplasare cu nou- promovata Informatica Timișoara. Echipa antrenată de Artur Melo și Karoly Gașpari are punctaj maxim după trei etape. „A fost o victorie clară, în fața unei echipe care a luptat să-și depășească condiția. Am condus cu 2-0 prin golurile lui Molomfălean și Lupu, l| ) după care am ratat mult și am fost neatenți în defensivă și am fost egalați. La 2-2 echipa și-a revenit și s-a detașat la 4-2 prin reușitele lui Matei și Gherman, timișorenii au redus din diferență la 4-3, dar Matei a stabilit scorul final la 5-3”, comenta Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. Campionatul se va întrerupe până în 4 octombrie, perioadă în care cinci jucători de la FC CIP simt convocați la ■‘^națională pentru turneul din Spania. Quasar Vă pierdut 2-3 acasă cu Energia Focșani după ce la pauză conducea cu 2-0.

învinși5
■ Cele trei meciuri fără 
înfrângere li s-au urcat 
la cap jiuliștilor și au 
pierdut cu Oțelul.

ClPRIAN MARINUJ 
ciprian.marinutginformmedia.ro

Petroșani - Reușitele din precedentele trei etape nu au fost corect gestionate de antrenorii și jucătorii Jiului. Cele trei rezultate de care s- a mirat toată lumea (0-0 cu Gloria în deplasare, 3-1 cu Poli Iași acasă și 1-1 cu lidera clasamentului CFR Cluj în deplasare) au transformat Jiul într-o echipă fără vlagă, dar cu o impresie prea bună despre sine. Și cum în fotbal îngâmfarea e cea mai periculoasă atitudine, minerii au pierdut fără drept de apel jocul cu Oțelul, o altă echipă neînvinsă de trei runde, dar care a știut să rămână cu picioarele pe pământ.Echipa antrenată de Florin

după... trei minuni

Dulcea nu a reușit să-l depășească pe masivul NogoMarin a jucat superb în primele 70 de secunde, bine cam până prin minutul 10 și acceptabil în ultimele 10-15 minute ale partidei. în rest, jocul a fost controlat de Oțelul, mult mai bine așezată în teren, mai motivată, cu mai multă forță și cu o viteză în plus la duelurile unu contra unu. Minerii au deschis scorul la prima fază de atac prin Adrian Ilie (min. 2). Fundașul central al Jiului a speculat o eroare a portarului Vâtcă atunci când a scăpat mingea în față la o lovitură

liberă executată de Constan- tinescu și a înscris din careul mic. La faza golului, gălățenii au reclamat pe bună dreptate fault la portar, arbitrul Augustus Constantin (Rm. Vâlcea) n-a dat, dar pe urmă s-a căit fluierând multe faze în defavoarea Jiului.
Defensivă visătoareOțelul a egalat prin Daniel Stan (32), care a reluat din voie, de la șase metri, o centrare de pe stânga de Semeghin, dintr-o lovitură liberă gratuit dată de arbitru. Trupa lui

Grigoraș s-a distrat cu visătoarea defensivă a Jiului și a preluat conducerea prin Gado care a marcat cu capul de la 8 metri, din spatele unui fundaș al Jiului, după o centrare a lui Viorel Tănase. în repriza secundă, gălățenii au avut câteva ocazii clare prin Jula, însă Mulțescu a făcut minuni în poarta minerilor. Jiul n-a convins, dar putea egala în min. 85, când Găldeanu a țintit bara cu un șut din careul mare. Florin Marin s-a declarat dezamăgit de rezultat, la fel cum dezamăgiți de joc au fost și puținii suporteri care au venit la stadion și cei care n-au venit din cauza prețului exagerat al biletului (15 ron). “Am început bine jocul, dar am greșit prea mult în apărare și nu am reușit să blocăm atacurile pe benzi ale gălățenilor. Am dominat repriza a Il-a, am avut șansa să revenim, dar am ratat câteva ocazii bune de gol”, comenta tehnicianul Jiului.
înfrângere la scor, dar onorabilă
■ Cetate a pierdut la 
scor meciul cu Oltchim 
Rm. Vâlcea, dar nu s-a 
făcut de râs.Deva (C.M.) - Orice alt rezultat în afara unei victorii a Oltchimului în partida cu Cetate, disputată ieri la Deva, ar fi fost o mare surpriză pentru lumea handbalului românesc. Așadar, meciul nu trebuie judecat prin prisma diferenței de scor (26-37), ci pe baza unor alte repere care pot argumenta ideea că echipa din Vâlcea n-a strălucit și că

formația deveană a oferit o replică onorabilă.
Nume mari, joc modestVedetele din echipa pregătită de antrenorul naționalei, Gheorghe Tadici, nouă dintre ele componente ale naționalei care a cucerit titlul de vice- campioană mondială în Rusia, în 2005, nu și-au onorat în totalitate renumele. Oltchim a condus cu 4-0 (min. 7), după care handbalistele de la Cetate s-au debarasat de trac și au pus probleme adversarelor, în special prin Mitrea care a înscris goluri miraculoase și

prin Dobca cu reușite de pe pivot. în acest interval în care jocul a fost echilibrat, 2-4 (min. 10), 5-6 (min. 12), 10-12 (min. 23), 11-14 (min. 25), n-au lipsit incidentele cu arbitrii care au ajutat pe alocuri Oltchimul, obișnuitele circării ale lui Tadici și huiduielile spectatorilor. A urmat însă în minutul 26 momentul psihologioc al partidei, iar Cartaș care a irosit o aruncare de la 7 metri și Oltchim s-a desprins la șase goluri diferență. După pauză, Oltchim și-a mărit avantajul, 13-21 (min. 33), 17-27 (min. 40), după care s-a jucat din nou de

Mitrea, golghetera partideila egal la egal. “Din diferența de 11 goluri, 6-7 nu sunt corecte pentru că au venit după decizii defavorabile ale arbitrilor”, afirma după meci Marcel Șerban, antrenorul echipei Cetate.

Ta MIM Jad MMI
în perioada 29 avgvst-29 septembrie. cautHÎ echipă pentru cft

“EȘTI LIBER SĂ J()( I F()T«a j

Ești talentat ca fotbalist vrei «i te distrezi alâturi de prietenii Ui * 
CI VÂNT! L LIBER îți oferă pma de a-ți petrece împreună

cu gașca bb avek-end bestial la hotel ALEXAXDItf* «H* <ienagfto-BăL

TOT CEEWC TREBUIE SA FACI:
1. Abonează-Ir pe minim 3 luni la < I VANII I l IBI R, mu» p*t>
lungește-țl vechiul abonament cu încă 3 luni; „ * V

2. Trimite copia chitanței și datele personale intr-un plic, cu mențiunea 
“EȘTI I.IBER SĂ JOCI FOTBAL!" la adresa redacției din Deva.

I Ai visat ca vechile tale ferestre să 
I fie înlocuite cu unele noi, din ter- 

mopan? Nu-ți permiți această schim
bare?

; Nu e nimic, n.e-am gândit noi la
I toatei

Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți 
pune termopane pentru numai 8,9 
lei!
Te îmrebi de ce îți oferim această 
șan' Pentru că ești sau cu sigu 
rar . vei dor; să devii unul dintre

1 a bor. ai * -.voștri
Un nou .oncurs îți va răsplăti fideli- 

! tatea!
CurrLpop participa?
Fă-ti ;r> monament la Cuvântul Liber

pentru minim O LUNA, cu numai 8 9 
lei (da, ai citit bine), sau prelungește- 
ți actualul abonament cu încă cel 
puțin o luna, până în 28 octombrie 
20d6! Trimite-ne o copie după chi
tanță, la O.P. 1, C.P 3. Deva, 
depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau vino cu ea chiar la 
redacție. Toate chitanțele vor par
ticipa 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 37 A;
- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri

de presă să vină chiar la tine acasă, 
sună la numarui de telefon 
0254/21 1275.

Regulament:
La acest concurs nu pot participa 
angajatii S.C. Inform Media S.R.L. si 
nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc, la sediul 
redacției, în data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publicat 
în paginile ziarului din data de .31 
octombrie.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/21 1275. interior 8806. Per
soană de contact: Magdalena 
Șerban. Succes!

Profită de acest concurs și abonează-te acum!

brie vei juca

partida vieții tale! J
4. Echipele vor ft anunțate 

I.IBER.

DE A- n PEl RECT IAU EEK-flj

REGULAMENT. '•/'
1. FartidpavțK trebuie să aibă 1K ani impihițtți să nu I 
fotbal;
2. Trimiterea pilcului cu < *
la concurs;
3. l-a concurs nu jmM pârtiei 
și nici rudele acestora de

B-dul 22 Decembrie Nr. 37A, cod 33O1M. depune-o in cutiile poț- 
tale CLV \\ I LL I.IBER sau vino cu ea chiar la noi; ,, __ 

3. Găscțteluci 5 prieteni, și ..JHFIA E 1OT

septembrie a comIBm

% OCAZIA -
i icm Fiurn MțiADragii -băi:

dub de 

chi^nța în OWfcnft acceptarea anM^Mn&rtiriparr 

ticiXaACAiațftciâkunuhii < mântui Liber 

• gradit I sau

Relații suplimentare la tel i de contact Magda ȘertiM

CONCURS

ciprian.marinutginformmedia.ro


SPORT /8luni, 18 septembrie 2006
• Record. Boca Juniors a devenit echipa cucele mai multe trofee internaționale din lume, 16, după ce a câștigat Supercupa Americii de Sud, învingând în meciul retur, cu scorul de 2-1, formația braziliană Sao Paulo. (MF)

Gimnastica, la ceas aniversar

Victorie pentru Bautista
Phillip Island (MF) - Pilotul spaniol Alvaro Bautista, de la echipa Aprilia, a câștigat titlul mondial la motociclism viteză, clasa 125 CC, după ce s-a impus în Marele Premiu al Australiei, a XlV-a etapă a Campionatului Mondial, desfășurat pe circuitul de la Phillip Island. Alvaro Bautista, în vârstă de 21 de ani, este al șaselea spaniol care câștigă Campionatul Mondial la clasa 125 cc.

Eșec cu Serbia
Belgrad (MF) - Echipa națională de baschet feminin a României a pierdut, cu scorul de 57- 65 (37-38), meciul susținut în deplasare, în fața reprezentativei Serbiei, în grupa D a preliminariilor Campionatului European din 2007, Divizia A :.valorieă.Pentru România, cele mai multe puncte le-a înscris Florina Paș- calău, 13. Cea mai bună marcatoare a Serbiei a fost Monika Veselovski, cu 18 puncte. în prezent, România ocupă locul doi în grupă, cu 5 puncte, la egalitate cu Serbia, care a trecut pe. primul loc. Prima clasată se va califica la turneul final al CE-2007, din Italia. în etapa viitoare, România va sta, urmând să se întâlnească Finlanda și Serbia, la 20 septembrie. Ultimul meci al României este programat în 23 septembrie, la Arad, împotriva Finlandei.

încă un 
succes 
Guj44apoca (MF)- 
Echipa naționala de 
baschet masculin a 
României a învins pe 
teren propriu, cu 
scorul de 68-59 (37- 
26), reprezentativa 
Elveției, 1h ultimul meci 
din-turul grupei A a 
preliminariilor Campi
onatului European din 
2007.
Punctele României au 
fost reușite de 
Burlacu 23, Stănescu 
20, Heldoiu 9, Popes
cu 8, Kabengele 6 și 
Silvășan 2. Cei mai 
buni jucători ai Elveției 
au fost Sefolossa 16, 
Porchet 14 și Vogd 
13. România încheie 
această fază a com
petiției cu trei victorii 
în trei partide, având 
6 puncte. în luna sep
tembrie 2007, Româ
nia va juca ultimele 
trei meciuri din giupa 
A a preliminariilor CE- 
2007: în deplasare cu 
Cipru, pe teren pro
priu cu Irlanda și în 
deplasare cu Elveția.

■ Gimnastica româneas
că a cucerit 330 de me
dalii la JO, CM și CE în cei 
100 de ani de existență.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, cu ocazia spectacolului „Un secol de aur al gimnasticii românești”, care a avut loc la Sala Polivalentă, că poate ar fi fost mai bine dacă îl trimitea pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, să administreze aurul obținut de gimnaști.„în ultimii 50 de ani, începând cu Jocurile Olimpice de la Melbourne, fetele au strâns 260 de medalii olimpice, mondiale și europene, iar băieții 70. Un total care aproape atinge greutatea în aur a tezaurului românesc. Mai bine îl trimiteam pe Mugur Isărescu la FRG, pentru că ar fi gestionat tot atâta aur”, a spus în glumă Băsescu.
Supremația RomânieiPreședintele Federației Internaționale de Gimnastică, Bruno Grandi, a declarat că se pare că poporul român are în zestrea sa un ADN al gimnasticii. Nadia Comăneci a declarat și ea că este greu de crezut că o țară mică precum

Owen Hargreaves (Foto: epa)

Accidentare
Miinchen (MF) - Internaționalul englez al echipei Bayern Munchen, Owen Hargreaves, a suferit o fractură de pero- neu la piciorul stâng, în timpul partidei din deplasare cu Arminia Bielefeld, pierdută cu scorul de 1-2, în etapa a IV-a a campionatului Germaniei. Considerat unul dintre cei mai buni jucători ai Angliei la Cupa Mondială din 2006, Hargreaves, în vârstă de 25 de ani, este dorit de clubul Manchester United.

Mai stă două săptămâni
Amsterdam (MF) - Jucătorul echipei Ajax Amsterdam Nicolae Mitea va fi apt de joc peste două săptămâni, după ce, la jumătatea lunii iulie, a suferit o ruptură musculară care l-a făcut să rateze startul sezonului. Deși spera ca în această săptămână să reintre în programul normal de pregătire al echipei la care evoluează și George Ogăraru, Mitea a continuat să se antreneze separat. Mitea a suferit o accidentare gravă la genunchi în iulie 2005, fiind supus unei intervenții chirurgicale în urma căreia nu a evoluat pentru Ajax decât pe finalul sezonului trecut.

Nicolae Mitea (Foto: FAN)

*

Nadia Comăneci, la X) de la Montreal, 76' (Foto fan) Nadia, alături de soțul ei, Bart Conner (Foto fan)România a dat 330 de medalii la fete și băieți. Fosta colegă de cameră a Nadiei Comăneci de la lotul olimpic, Teodora Ungureanu, medaliată cu argint în proba pe echipe la JO de la Montreal, a declarat că echipa din 1976 a fost echipa de aur a României. „Sunt mândră că sunt în mijlocul atâtor staruri ale gimnasticii românești. Mă bucur că sunt aici, pentru că probabil la 200 de ani nu o să mai fim aici. Am dovedit că România a dominat gimnastica mondială în general. Toată lumea știe că echipa de la Montreal a fost

echipa de aur a României”, a spus Ungureanu.
A lipsit Karolyîn momentul în care pe ecranul din Sala Polivalentă se derulau imagini din istoria gimnasticii românești, cei aproximativ o mie de spectatori au început să aplaude. S-au acordat flori și trofee foștilor sportivi, printre care Elena Leuș- teanu, Ecaterina Szabo, Daniela Silivaș, Aurelia Dobre, La- vinia Miloșovici, Gina Gogean, Simona Amânar, Maria Olaru, Andreea Răducan, Marius Urzică, Cătălina Ponor, Teodora Ungureanu, Nadia Comăneci și

Marian Drăgulescu. Potrivit prezentatorilor evenimentului, pe scenă s-au aflat 236 de medalii. dintre care 115 de aur. De asemenea, au primit trofee foști și actuali antrenori, printre care Maria Stănculesciî, Costache Gheorghiu, Maria Gârbă, Maria Fumea, Matei Stânei, Nicolae Forminte, Mariana Bitang, Dan Grecu și Octavian Bellu. De la ceremonie au lipsit Martha și Bella Karoly. Printre personalitățile prezente s-au numărat antrenorul lotului olimpic de haltere al României, Nicu Vlad, președintele COSR, Octavian Morarf iu, și Ion Țiriac,
Beckham vrea sa revină la națională
■ Fostul căpitan al 
naționalei Angliei a afir
mat că dorește să mai 
joace pentru Albion.

Londra (MF) - David Beckham a declarat că este nerăbdător să-i demonstreze selecționerului Steve McClaren că a greșit atunci când nu l-a mai convocat la echipa națională, deși recunoaște că este posibil să nu mai fie chemat niciodată la lot. „Nu mi-am anunțat retragerea internațională, deoarece vreau să mai joc pentru Anglia. Este cea mai mare mândrie la care poate aspira un jucător de fotbal. Acum, ard de nerăbdare să-i demonstrez lui McClaren că s-a înșelat”, a declarat Beckahm într-un interviu acordat publicației Daily Mirror. Jucătorul echipei Real Madrid a adăugat că, atunci când își dorește ceva, luptă pentru a obține acel lucru, menționând că are 94 de selecții în echipa națională și că își dorește să ajungă la cota

David Beckham va fi adversarul Stelei (Foto: fan100. Beckham a recunoscut că decizia selecționerului de a nu-1 mai convoca a fost un adevărat șoc pentru el, și a dezvăluit cum i-a dat antrenorul vestea: „Mi-a spus că Mondialul din Germania a făcut «victime» și că eu sunt una dintre aceste victime. Știu că unii au spus că ar fi trebuit să mă aștept la asta, dar eu am fost luat prin surprindere. Am fost complet șocat”.

„Aș minți dacă aș spune că nu sunt dezamăgit. Este foarte greu să nu mai joci pentru Anglia, după ce ai făcut-o timp de zece ani. Nu simt amărăciune, mai degrabă sunt dezamăgit și rănit”, s-a confesat Beckham. Jucătorul adversarei Stelei în grupa E a Ligii Campionilor a recunoscut, de asemenea, că ar putea să nu mai fie convocat niciodată în naționala Angliei.
Lyon, lideră în Franța
■ Formația franceză 
domină categoric star
tul noii ediții de cam
pionat în Hexagon.Lyon (MF) - Echipa Olympique Lyon, adversara Stelei în grupa E a Ligii Campionilor, a obținut o nouă victorie în campionatul Franței, impunându-se, în deplasare, cu scorul de 3-1, în fața formației Lorient, în etapa a Vl-a a competiției.Pentru Lyon au marcat Tiago '6, Fred '60 și Malou- da '65. Lorient a punctat prin Ciani '69. Antrenorul echipei Olympique Lyon, Gerard Houllier, a trimis în teren următorii jucători: Coupet - Clerc, Cris, Muller, Abidal - Tiago, Diarra ('59 Toulalan) - Kallstrom, Fred ('78 Reveillere), Malouda C67 Benzema) - Wiltord. Cu

Fred, una din vedetele 
lyonezllor (Foto: epa>cinci victorii și o remiză, Olympique Lyon este lideră în Ligue 1, cu 16 puncte, fiind urmată de Olympique Marseille, cu 13 puncte, și FC Toulouse, cu 11 puncte. Primul meci dintre Steaua și Olympique Lyon se va disputa la 26 septembrie, la București, în etapa a Il-a a grupei E.

Ibrahimovic declară forfait
■ Internaționalul suedez 
nu se va prezenta la 
națională la meciurile cu 
Islanda și Spania.

Stockholm (MF) - Atacantul echipei Internazionale Milano, Zlatan Ibrahimovici, a anunțat Federația Suedeză de Fotbal că nu va evolua în meciurile pe care echipa națională le va disputa cu Islanda și Spania, în grupa F a preliminariilor CE 2008.Ibrahimovici, în vârstă de 24 de ani, l-a informat telefonic pe selecționerul Lars Lagerbaeck asupra faptului că nu va putea evolua în cele două partide. Federația Suedeză de Fotbal nu a făcut însă publice motivele invocate de Ibrahimovici. „Este păcat că va trebui să ne lipsim de serviciile unui jucător atât de bun în preliminariile Euro-2008”, a declarat Lagerbaeck.

Zlatan Ibrahimovic (Foto: fan)Fostul fotbalist de la Juventus, transferat în această vară la Inter Milano, după retrogradarea grupării torineze în Serie B, a fost exclus, la 4 septembrie, din lotul Suediei pentru meciul cu Liechtenstein, împreună cu Olof Meii- berg și Christian Wilhelms- son, după ce au părăsit noaptea cantonamentul fără permisiunea antrenorului.



LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Moreilia
A9 - Elite

Cumpăr ap. 1 cameră (02)

• cameră de cămin sau o cameră cu baie, 
in Deva, nu sud agent imobiliar. Relații la 
telefoanele 0721/880910,0723/455575. (nr. 
5/14M2006)

Vând ap. 2 camere (03)

• cu garaj, zona Micro 15, semidecoman- 
date,etL Relații la telefoanele 0741/122764 
sau 0741/192041 (nr. 10/3L082006)

• semidecomandate, zona Gojdu, termopan, 
gaz, 2 focuri, parchet, balcon închis, 100000 ron, 
negociabil, fără intermediar, telefon 
0727/541849,227636. a)
• urgent, decomandate, contorizări, parchet, 
balcon închis, ST 54 mp, et. 2, zona Astoria, preț 
970 mii negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• zona Miorița, confort 1, contorizări apă, gaz, 
preț 1,250 mid. lei, tel. 223336 (T)

• decomandate, faianță, gresie, bucătărie, 
baie, contorizări, zona Liliacului, bl. 17, sc. 
B, ap. 10, preț 1.150 mid., fără intermediari. 
Telefon 0721/926898. (nr. 3/14.09.2006.)

• decomandate, zona luliu Maniu, et 2. parchet 
complet contorizat balcon, st 56 mp, preț 
118000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• circuit centrală termică, balcon, et. 3, zona 
Bălcescu, preț 98000 ron, negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, ocupabil imediat, contorizări. 
etaj 2, zona Bălcescu, preț 97000 ron negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• b-duL Decebai, 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, 
neamenajat, contorizări, preț 84.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• AL CrișuluL et. 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, fainanță, 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, 
232808. (A4)
• zona Decebai, 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 cărămidă, 
ocupabil azi, preț 67000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă, balcon, 
parchet, contorizări, vedere în 2 părți, preț 85000 
ron negociabil,- urgent- tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)

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

Modele pentru ședințe foto
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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

Cerințe:• aspect fizic plăcut• seriozitate• abilități de comunicare
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin). t

(62104)

CONTEAZĂ CE VEZI*'! 1
RDS.fol îți reduce costume telefonice cu 40*
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• zona Pieței centrale, bloc.de cărămidă, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie modifcată 
interfon, zonă liniștita, ocupabil imediat, preț 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• bduL Decebai, 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)
• cu intrări separate, str. Zamfirescu, parchet, 
balcon închis, termopan, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 115000 ron negociabil, 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, 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)

• centrală teimică proprie, balcon închis, 
contorizări. Zona Uzo Balcan. Preț 66.000 ron 
neg. Telefon 223400, 0724-169303, 0742-005228. 
(A5)
• etaj 2, decomandate, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Progresului. Preț 115.000 ron, 
telefon 223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• 2 camere cu balcon închis, contorizări. Aleea 
Moților. Preț 75.000 lei, telefon 223400, 0724- 
169303,0742-00522& (A5)
• etaj 3, decomandate, vedere în 2 părți, balcon, 
contorizări. Aleea Neptun. Preț 115.000 ron 
telefon 223400,0724-169303,0742-005228. (A5)

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

Vitopend 100 este un cazan murai 
pe combustibil gazos pentru 
încălzire și prepararea instantajje 
a apei calde menajer©, cu tiraj forțat 
sau atmosferic, cu putere nominala 
de ta 10.5 până ta 24 kW sau 
de ta 13 pana ta 30 kW.

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

* la tsumpanree urnii c»z»n mural Vitbpehd TOO primiți un 
cupon tie «ducere in valoare de 280 BON, pe care îl puteți 
vato» fica achiziționând ramatoare Vîefcșmann în valoare de 
minim 700 RON Promoția este valabili» până la data de
15 npiembne 2008. în'magazinele pa'ienere
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SEWS-ROMANIA-DEVA, divizie a Sumitomo Electric Wiring Systems Europe, companie 
multinațională specializată în domeniul industriei de componente auto, caută candidați 
motivați ți cu potențial pentru postul:

OPERATOR ASAMBLARE

Case de vacanță (15)

• in stațiunea Geoagiu-Băi, P+l, cu terasă și 
poartă metalică 31/2m. Informații la telefonul 
241044, duoă ora 17.00. (T)

Vând garsoniere (19)

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

■ TĂMMĂJME PVC fl 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

Responsabilitate principală:

* Asamblarea, testarea ți controlarea cablajelor auto;

Cerinte:

* Studii elementare (minim S clasei;

* Stare de sănătate bună/apt pentru muncă;

* Obișnuința cu lucrul în picioare sau cu munca de asamblare 

constituie avantaj;

* Fără cazier juridic.

Oferinr.

. Salariu atractiv si tichete de masa;

• Loc de munca sigur, perioadă de instruire și condiții de lucru la 

standarde occidentale;

• Posibilitatea de a lucra în echipe de lucru specializate, într-o 
firmă multinațională dinamică.

Candidații pot depune ZILNIC un curriculum vitae; la poarta 
fabricii din Deva, Calea Zarandului, nr 166.

Formularul de curriculum vitae este disponibil la adresa noastră: 
SEWS-România, Deva, Calea Zarandului, nr. 166, jud. Hune
doara.

Menționați denumirea postului pentru care candidați. Numai 
candidații selectați vor fi chemați la interviu.

(63599)

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

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

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

TVA inclus 
s------------------------------------------------------------------------------------ ■ 'TE

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

Vacanta

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai '50 ron / 
persoană, doar in perioada 
01.09 30.11.2006 
infLiK l l.,v 11254 249.lilj( 

0254'24*>.î?5 g

SC 31 Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. < î 1 .ap 6 
tcl/fax.0254/234 125

DISTRIBUTOR AUTORIZAT SKY AT( :
-PAPETARII-
-ELECTROZI. SCt LE. I. XEJ.'ll CI 11/1.1.1(1 RUT 
-ECHIPAMEXTI , DE PROTECȚIE.
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

Ț8AM COîWLTMG

TUlfiS Ci-i !.»«, MM »SrSSS. £b«>!

(i-vrt.Aieis- m Aî.vo. r»rt*T. cnx srssr.

Training
Evaluare 

KsiîtenU 
^Management

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

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

S.C. PARTENER LEG1S SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

. modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistenta juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță Interesele persoanelor juridice. 
(59807)CONTABIL ANGAJEAZĂ 

CONTABILITATE PRIMARĂ

Restaurant
Construcții civile si Industriale 
Distribuție materiale construcții

Comerț eiecirocasnice

CERINȚE:
-cunoștințe minime de 
contabilitate;

- cunoștințe IT;
■vârsta maximă 40 ani, 
AVANTAJE:

-salariu motivării.

GSaUAfiiL- ȘEF
CERINȚE:
-experiență in domeniu mm.5 ani; 
-cunoștințe 1T;
-vârsta maximă 46 ani.
AVANTAJE:

•salariu motivant;
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică

Rol. la Tel 0723/400 636 sau 02547772 221 (59656)

1NSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! a MULTIMEDIA Ro^

■ CONTABILITATE INFORMATIZATA £ J

-AUTOCAD 2D Șl 30

■ ADMINISTRATOR REȚELE

TEL: 0254 206.210 
MOB: 0723,130,463 
E-mail: oftice®Iiitl rp
Site: Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(Jâhga Crucea Roșie) 
(56970)

l’rugranww/ă-lf h 0254'220.0 W iirapxiiuil lin jh-i -<
nalîxai $i benefimti de I54* reducere.

-ANGAJEAZĂ în regim de colaborare 
maseur. mase uz J Si cosmeiiceană 
calificați, eu experiența in mesajul 
anticeiulihc, de relaxare și de între
ținere.

SE OFERĂ posibilități de câștig 
«tractive 
program flexibil

■ mediu de lucru plăcutp

Tel ■ 0264/ 220019 8

M lULIV MANRI bl. 13 PARTER

e decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, .preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6) 
e superamenajaț, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
e st 70 mp, superamenajaț și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună, preț neg., tel. 
235208,0724/620358.(A6)
• dec, bloc cărămidă, contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON 
neg. Tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• in circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu, preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• dec, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg., tel.

• urgent, decomandate, super amenajat, 2 băi, 3 
balcoane, et. 1, parchet, termopane, hol camere, 
ST 152 mp, boxă, zona 22 Decembrie, preț 63000 
euro negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• Beva, zona Gojdu, etaj 1, pachet, centrală 
termică, balcon mare, preț 132000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 2, zona Eminescu, Deva, preț 113000 
RON negociabil, tel. 0745/639022. (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)
■ urgerrt, zonă centrală, 2 balcoane, 2 băi, 
amenajări, centrală termică, preț 160.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• zona Lie Auto, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
parchet, faianță, bine întreținut ocupabil 
repede, preț 130000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• etaj L 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 ImpțUatul 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, (1788/165702. (A4)
• decomandate, balcon închis, beci, reparti
toare, apometre. Liliacului. Preț 140.000 ron 
telefon 223400,0724-169303,0742-005228. (A5)

I • decomandate, etaj 1, contorizări, gresie, 
faianță, multiple îmbunătățiri. Aleea Streiului. 
Preț 87.000 RON telefon 223400, 0720-387896, 
0740-914688. (A5)
• decomandat, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajatăîn balcon; beci. Dorobanți.

I Preț 200.000 ron. Telefon 223400, 0724-169303, 
0742-005228. (A5)
• decomandate, centrală termică, 2 băi, boxă, 
st. 98 mp. Carpați. Preț 145.000 ron. Telefon 
223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajaț, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• dec- camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, bd. Decebal, preț 160.000 RON neg., 
tel. 231800 0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, Deva, Gojdu, et. 1,100 mp. occidental, 
centrală termică, termopane, ușă metalică, totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• urgent, termopane, 2 băi, balcon, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, st 102 mp, et. 3, 
bloc de cărămidă, zonă ultracentrală, preț 47000 
euro negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, suprafața totală 100 mp, 
contorizări. Dorobanți. Preț 46.000 euro. Telefon 
223400,0720-3878986,0740-914688. (A5)
• în zona BancaTransilvania, dec., et.2, parchet, 
gresie, faianță, CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230.324. (A7)
bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 euro, 
neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• în Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată, 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268.830. 
(A7Î
• 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)
• dea, zona Hotel Deva, etaj 2, 2 băl, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modern, 
mobilat, preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă cu grădină și anexe, Deva, Str. Livezilor, 
preț 160.000 euro. Tel. 0722/380574. (5/17.08)

• sau închiriez casă și grădină 16 ari, FS 20 
m, pe strada Horia. Telefon 0723/884372. 
(nr.4/1209J006)

• nouă, Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță, 600 mp teren, centrală 
termică, canalizare, apă gaz metan, livadă, 
350000 ron, tel. 215212. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, SC 110 MP, teren 300 
mp, Deva, preț 90.000 euro, neg, tel. 0740/210780. 
(Al)

.• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, totul decomandat, 
centrală termică proprie, termopane, teren 
aferent în suprafață totală 500 mp. Deva zona 
semicentrală Preț 360.000 ron, neg. Telefon 
223400,0724-169303,0742005228. (A5)
• nouă netencuiță D+P+M, 4+2 camere, 2 băi, 
termopane, garaj, teren aferent în suprafață 
totală de 1.000 mp. Zona Rezidențială Deva Preț 
157.000 euro neg. Telefon 223400, 0720-387896, 
0740-914688. (A5)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp. Zona Calugăreni. 
Preț 230.000 ron. Telefon 223400, 0720-387896, 
0740-914688. (A5)
• 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, ie'șire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă, curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei,tel. 0745/786578. (A8)j
• 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. Viaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept. 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp. preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină 
centrală termică, ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (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+1, 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)
• Den, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică, 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică ideal casă de 
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, 
zona centrală Deva, preț 180.000 euro neg., tel. 
231800,0740/317313. (A9)’

• zona Mărăști, cu îmbunătățiri (contorizare,
gresie, faianța,), fără intermediari. Informații la 
telefonul 222313, după ora 18.00. (T) .
• Devă zona Gării, etaj 1, ușă metalică, 
mp. parchet, contorizări, preț 82000 ron, 
0726/710903. (Al)
• dublă superamenajată zona Dacia, preț 
62000 ron, negociabil, telefon. 0745/639022. (Al)
• confort 1, dec., suprafață mare, etaj interme
diar, zona Ulpia, preț 24.500 euro, tel. 
0741/154401.227542. seara.(A2)
• decomandate, bucătărie, baie, balcon, et. 
intermediar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401.227542 seara. (A2)
• 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. (Ă4)

• zona Gojdu, contorizări, parchet, faianță, 
suprafață 26 mp, ocupabilă pe ioc, preț, 70000 
ron negociabil, tel. 0788 165703,232809. (A4) •
• decomandată contorizări la apă și gaz, gresie, 
faianță parchet. Aleea Saturn, lângă noul sediu 
al Politiei Județene. Preț 70.000 ron. Telefon

. 223400,0724-169303,0742-005228. (A5) i
• etaj 1, contorizări, repartitoare, balcon,' 
parchet. Zona Gării. Preț 75.000 ron. Telefon 
223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• etaj 3 decomandată contorizări, jaluzele, 
Aleea Romanilor'. Preț 60.000 ron neg. Telefon 
223400,0720-387896,0742-005228. (A5)
• 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, l 
preț 235208', 0724/620358. (A6)

• in zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă. Preț 550 mii. lei. neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• în zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet, 
faianță, repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă, gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• dea, suprafață mare (41,5 mp), cameră cuțry 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie,’Șr' 
faianță), boxă, preț 95.000 RON neg, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)

Vând terenuri (21)

• 2 terenuri, de 6 000 și 24700 mp, localitatea 
Totești-Hateg lângă Canton, acte în regulă, titlu 
și CF, negociabil, tel. 212272,0723/732560. (T)

• extravilan, 1 ha și jumătate, in zona 
Archiei, la 2 km de Deva, preț 4 euro mp, 
negociabil, telefon 0729/6458797. (nr, 
2/13.09-2006)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL
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• in satul Stretea, comuna Dobra, cu 
dependințe, curte și grădină Informații la 
teL 0254/283312. (w. 9/1L094006)

Sternal
XL

• casă bătrânească, Bălța, 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)
• in Bretea Mureșană, loc central, tel. 
0254/215795. (T)

• intravilan, 3500 mp, în localitatea Geoagiu- 
oraș, Str. Râului, cu toate facilitățile (gaz, apă 
electricitate). Informații la telefon 248578. (T)
■ loc de casă, 3500 mp, apă, gaz, curent, loc 
drept, zonă liniștită parcelabil, Hășdat - Hune
doara, preț negociabil, telefon 0723/005657; 
0747/191372. (T)
• loc de casă, în Leșnic, pe DN7, gaz la poartă,
pomi fructiferi, viță-de-vie informații la tel. 0729- 
128-429. (T) .
• zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp/parcelă 
fs 22m, facilități, 20.000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• intravilan, ST 7700 mp, FS 15 M, zona Restau
rantul Pacific, preț 15 euro/mp, tel. 0745/639022. 
(Al)
• intravilan, la DN 7, st. 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile vis-a-vis de fabricate bici
clete, Preț 45 euro/mp. Telefon 223400, 0724- 
169303,0742-005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
noua zonă de locuințe a municipiului Deva. Preț 
12 euro/mp. Telefon 223400,0724-169303,0742- 
00522a (A5)
• intravilan st 370 mp în zonă ultrăcentrală, 
toate utilitățile. Deva. Preț 280 euro/mp neg. 
Telefon 223400,0720-387896,0740-914688. (A5)
• intravilan la DN 7. Vețel, st 2300 mp, front 
stradal 13 metri, curent electric, gaz metan. Preț 
7 euro/mp neg. Telefon 223400, 0720-387896. 
0742-005228. (A5)

SOCIETATE COMERCIALĂ 5CIC
ANGAJEAZA URGENT PRODUCĂTOR ÎNCĂLȚĂMINTE

-Tineri absolvenți in vederea calificării la locul de muncă. 

-Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, 
schimb transport gratuit.

Tel. 0254/221.749 0722/519.009 !

TRANSPORT PERSOANE ©3H*
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H RTLRSSm GRECIA Decese (75) Comemorări (76)

THESSALONIKI KATERlNI LARISSA ATENA Soțul, copiii, nepoata, tatăl și fratele le mulțumesc 
tuturor rudelor, prietenilor și cunoscuților din 
municipiul Orăștie și zona limitrofă, din municipiile 
Hunedoara, Deva, Alba Iulia, Brad, Cluj, București, 
din orașele Petrila, Hațeg, Simeria, Ilia, Geoagiu, 
precum și celor din comuna Dobra, care au fost 
alături de noi în greaua încercare prin care am 
trecut la prematura trecere în neființă a celei care a 
fost o bună și devotată soție, mamă, bunică, fiică, 
soră, cumnată, verișoarâi, mătușă și cuscră,

CRUCERU MARIA
Dumnezeu să o odihnească în pace!

INFORMAȚII la tel:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84g

• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
• vând 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)

Imobile chirii (29)

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

Cu aceeași durere în suflet soțul 
Carol Bratie anunță împlinirea a 2 
Ani de la trecerea în neființă a celei 
care a fost o soție blândă și 
iubitoare

BRATIE IULIANA
Dumnezeu să o aibă în paza Lui!

Oferte locuri de muncă (74)

(nr. 2/14.09.2006)
• agent vânzări, Orăștie, 1 post, data limită

• 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)
• DH 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)

. • lingi cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel.
13746/779288. (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 Bcee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel.

■ 0745/786578. (A8)
• intravian In Deva, zona Zăvoi, S-800 mp, FS- 
18, utilităti în zonă, preț neg., tel. 231800,. 
0745/511776. (A9)

• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile in zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• central, în Deva, in suprafață de 120 mp. 
Informații la telefon 0727/633250. (nr. 
11 12092006)

• Deva, 150 mp, P+l+teren 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică, canalizare, apă, gaz, curent, 
82000 euro, tel. 215212. (Al)
• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă, vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart.
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230324. (A7)

Cel mai vândut telefon al anului!
Nokia 1112, simplitatea 
optimă în utilizare. Ușurința 
în utilizare te din Nokia 111? 
un telefon de încredere de 
care ai întotdeauna nevoie.

i

• apartament 3 camere decomandate, central, 
Deva, mobilat, centrală termică, 200 euro/lună. 
tel. 0722/564004. (T)
• garsonieră, super mobilată și utilată, pe B-dul 
Decebal, zona Pieței, et. 5 din 7, cu vedere spre 
Cetate. Preț 150 euro/lună, telefon 0724/528822. 
(T)
• primesc în gazdă 1 elevă, lângă Liceul Peda
gogic Deva, telefon 212865. CT)
• 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)
i» garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună. tel. 215212. (Al).
• Deva, 36 mp, amenajat, termopane, CT, 300 
euro/lună, telefon 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, 3 camere, 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 de 
avocați), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• închiriez apartament cu 3 camere, dec., 
mobilat și utilat integral, CT, zona centrală, Deva, 
200 euro/lună. tel. 231800,0745/511776. (A9)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rodiii pentru ocazii speciale, măsuri 40-
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084,0743/211074 sau 0722/586808. (T)

Electrocasnice (56)

• vând mașină automată fabricată în Franța, 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. CT)
• vând vitrină frigorifică, lungime 1,5 m, stare 
foarte bună de funcționare. Relații la tel. 
0720/368510,0723/370452. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând prune pentru țuică, preț avantajos. 
Relații la telefon 227610. (T)
• vând vacă Holstein. Relații la telefonul 
0745/427416. (T)

Altele (61)

• colecționar german cumpăr mașini de 
cusut Stager, Kaiser Naumann, Pfaff, ofer 
15JXX) - 454)00 em. Telefon 0751/987293. 
(6/15J0966)

• cumpăr lăzi și paleți de platic, tel. 0723/227569 
CD :
• vând un portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă, negociabil, tel. 212272 sau 
0723/732560. (T)
• vând im trunchi de cireș uscat, 180 m lungime 
și 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț foarte avantajos, 
tel. 212272 sau 0723/732560. (T)
• vând bazin pentru combustibil, 5000 litri, și 
parbriz lunetă de BMW 520. Tel. 0721/667087, 
0722/738488. (T)

Prestări servicii (72)

NtJKlA

EURO - GSM
• EURO-GSM Deva
> Ulpia Shopping Center
• EURO GSM Hunedoara

v B-dul Dacia, nr. 6A
•/ B-dul Dacia, nr. IO

B-dul Corvin, nr. 8

G---------------------------------- 7ANUNȚ PUBLIC PENTRU DEZBATERE PUBLICĂ
S.C. Cons Prel Blo 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. 31(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)

Auto românești (36)

• vând Dada 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 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)

• vând abridit cu circular și mandrină, preț 
negociabil. Tel. 263-598.
• vând tractor U650, plug nemțesc, stare foarte 
bună, tel. 0722/642648.025^’380. (T)

Piese, accesorii (42)

• cumpăr termoațle de temperatură. Tel 0740- 
963-904.

Mobilier și interioare (47)
• vând fereastră în 2 canate, nouă, dimensiuni
1,20/1,30 m, telefon 0254/215795. (T)

Societate comercială
ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT
VÂNZĂRI

Cerințe:
- minim studii medii;
- domiciliul stabil in 
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.

(63210)

• FILIALA DE CRUCE ROȘIE HUNEDOARA orga
nizează cursuri de surori voluntare, cu durata de 
un an. Informații suplimentare la telefonul 
0254/226358. (nr. 4/15.05 ’'lOt.
• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)
• transport mobiBer cu auto de 1,2 tone șil4mc 
volum. Asigur demontare și manevrare rapidă 
pentru mutări. Tel. 0254/225578,0744/934462 sau 
0726/551701.CT)

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

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

• agent comerdal, Deva, 1 post, data limită 
17.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent comercial, Deva, .1 post, data limită 
30.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• agent comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
03.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent comercial. Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.10., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent comercial, Petrila, 1 post, data limită 
30.09., tel. 213244, între orele 9-16,

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

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Deva, 4 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Călan, 6 posturi, data 
limită 31.12., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara, 1 post, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara,- 4 posturi, data limită 
15.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Petrila, 29 posturi, data limită 01.10., 
tel. 213244, între orele 9=16.

• agent vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
10.09., tel. 213244, între orele 9-16.

10.09., tel. 213244, între orele 9-16.

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

• ambalator manual, Călan, 8 posturi, data 
limită 30.09, tel. 213244, între orele 9-16.

• ambalator manual, Deva, 10 posturi, data 
limită 11.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• ambalator manual, Hunedoara, 7 posturi, data 
limită 30.09., tel. 213244, între orele 9-16.

• Angajez pentru detașare Canada: forjări, 
dulgheri, șoferi. Pentru Germania: fierari, tel. 
0742/379056 (chiț. 80226071/11.09.2006).

• asistent de cercetare, economist în manage
ment, Deva, 1 post, data limită 10.09, tel. 213244, 
între orele 9-16.

• asistent farmacist, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 15.09., tel. 213244, între orele 9-16.

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

• barman, Deva, 2 posturi, data limită 30.09., tel. 
213244, între orele 9-16. i

• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12, tel. 
213244, între orele 9-16.

• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită30.09, tel. 
213244, între orele 9-16.

• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09., 
tel. 213244, între orele 9-16

• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09, 
tel. 213244, între orele 9-16.

• barman, Lupeni, 1 post, data limită 31.10., tel. 
213244, între orele 9-16.

Oferte locuri de muncă (74)

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

(nr. 7/12.09.2006)

• Societate franceză din Mintia, angajează în 
condiții avantajoase economist. GV-urile se primesc 
pe fax’ 0254/236610. Informații la telefon 0788/795197, 
după ora 16.00.

(nr. 2/14.09.2006)
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din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de învățământ superior:
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(lei)
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Candidaților li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții venit! prin transfer în anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
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Tel: 0254/712444; 0741/552452.
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Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.
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• Avea cancer. Aristide Bu- hoiu a decedat, ieri dimineață, la spitalul Agrippa lonescu din București, în ultimele zile acesta fiind menținut în viață cu ajutorul aparatelor. Buhoiu (67ani) avea cancer, el suferind o intevenție chirurgicală în urmă cu opt ani, însă boala a recidivat. Va fi înmormântat miercuri, la Cimi- tiru Bellu, din București.
își ia fermă în România

Londra (MF) - Prințul Charles va achiziționa o fermă într-un sat transilvănean, sperând că va putea revitaliza locația care este inclusă în fondul internațional al monumentelor și impulsiona turismul, scrie Sunday Times.Prințul Charles negociază achiziționarea unei ferme în ruină la Viscri, un sat cu 400 de case din Transilvania. Regiunea este cunoscută drept loc de naștere a lui Vlad Țepeș. personaj aflat la originea legendelor referitoare la sângerosul conte Dracula. Specialiștii în genealogie au reușit să urmărească linia de sânge a acestuia, stabilind că este strămoșul lui Charles. Ferma de care este interesat prințul a fost construită la începutul anilor 1800, după un plan datând din timpurile lui Vlad Țepeș.

1

Jackie Chan a vizitat un orfelinat din Ban gkok, căruia, prin Curcea Roșie thailandeză, a donat o sumă considerabilă de bani. (Foto: epa>

Cinefilii au votat starletele

Taifunul 
ShanshanTokyo (MF) - Șapte persoane au fost ucise, una a fost dată dispărută iar Sitele peste 100 au fost bănite în urma taifunului Shanshan care a afectat insula Kyushu din sud- vestul Japoniei. Taijfunul Shanshan este însoțit de rafale de vânt cu viteze de până la 140 de kilometri pe oră și a provocat ploi abundente, a anunțat Agenția Meteorologică niponă. Mai multe clădiri au fost avariate de taifun.Mii de persoane și-au părăsit locuințele, refugi- indu-se în adăposturile puse la dispoziție de autorități. Peste 390.000 de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică. Un tren a deraiat din cauza rafalelor puternice de vânt, șase persoane fiind rănite.

în râpă (Foto: EPA)

Patru 
morți 
Viena (MF) - Un 
autocar ceh a fost 
implicat într-un grav 
accident în nord- 
estul Austria, 
ieridimineață, 
provocând moartea 
a patru persoane și 
rănirea altor 38. 
Autocarul, care se 
întorcea din Croația, 
a derapat, s-a izbit 
de un copac și apoi 
a căzut într-o râpă 
adâncă de cinci 
metri. Pasagerii au 
fost scoși din autove
hicul de echipele de 
descarcerare, fiind 
transportați la spi
talele din regiune.

■ Actrița Keira Knight
ley domină topul star
letelor hollywoodiene 
din toate timpurile.

Los Angeles (MF) - Keira Knightley a fost aleasă drept cea mai apreciată starletă hol- lywoodiană din toate timpurile, devansându-le pe Scarlett Johansson și Judy Garland, potrivit unui sondaj realizat cu ajutorul fanilor filmelor.Deși are abia 21 de ani, actrița din „Pirates of the Caribbean” a fost nominalizată la Oscar pentru interpretarea personajului Elizabeth Bennet din filmul „Pride and Prejudice”. Sondajul a fost realizat
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Prietenie Un pui de emu și cu unul de i lama s-au împrietenit în țarcul grădinii zoo- r logice din Berlin. (Foto, epa)

„Bella"
■ Filmul „Bella" a 
câștigat premiul audi
enței la Festivalul de film 
de la Toronto.

Toronto (MF) - Regizorul mexican Alejandro Gomez Monteverde, care a debutat în cadrul Festivalului de la Toronto cu „Bella”, a reușit să câștige cu filmul său premiul audienței (People Choice), cel mai important din cadrul competiției.„Sper că nu este un vis și că nu mă voi trezi într-o sală a școlii de cinematografie. Acesta este primul meu festival. Acesta este primul meu. E vorba de o premieră absolută pentru mine”, a declarat Monteverde. „Bella” este po-
Misiunea Atlantis, o reușită

Huston (MF) - Construcția Stației Spațiale Internaționale (ISS) a fost reluată cu succes, săptămâna aceasta, de misiunea navetei Atlantis și nu este decât prima etapă a unui proces care ar trebui să ducă la finalizarea unicului avanpost pământean în spațiu până în 2010. ISS, cu viitoarele ei laboratoare, este considerată crucială pentru NASA în vederea pregătirii revenirii americanilor pe Lună și, pe termen lung, în vederea organizării de expediții pe Marte. Misiunea Atlantis a fost complexă și a reprezentat „o reușită dincolo de visele mele cele mai îndrăznețe”, a declarat Mike Suffredini, responsabilul american al ISS. Atlantis și echipajul său de șase astronauți au livrat și instalat un modul dublu de asamblare cu greutatea de 16 tone. Următoarea misiune din luna decembrie, va fi cea a navetei Discovery.

Mult prea slabe (Foto: epa)

Din cauza niturilor
Washington (MF) - Lipsa de rezistență a niturilor Titanicului, care s-a scufundat în 1912 după ce a fost lovit de un iceberg, ar putea fi responsabilă pentru naufragiul atât de rapid al vaporului, este rezultatul unui experiment realizat de o echipă ameri- cano-britanică. Cercetătorii americani și un metalurgist britanic au efectuat o experiență în care au reprodus materialul original al niturilor. Concluzia a fost trasă după ce niturile create în experiment au fost supuse la teste de impact și rezistență similare cu cele din timpul catastrofei.Cercetătorii Tim Foecke și Jennifer Hooper McCarty, au încercat să elucideze motivele lipsei de rezistență a niturilor, prin observarea celor recuperate din epava vaporului.

de Yahoo! Entertainment cu participarea a 1.600 de fani ai filmului și a arătat că actrițele din era de aur a Hollywoodu- lui mai pot încă devansa ta lente din prezent.Judy Garland, ale cărei filme includ „The Wizard of Oz”, „Meet Me In St Louis” și „A Star Is Bom”, se află pe a doua poziție a topului, în timp ce copilul-vedetă al Hollywood- ului anilor 1930, Shirley Temple, a ocupat poziția a cincea în top. Scarlett Johansson a ocupat a treia poziție a topului și actualmente poate fi văzută pe ecrane în thrillerul „The Black Dahlia”. în top mai apar Natalie Portman și Lindsay Lohan, alături de Brooke Shields și Mia Farrow.
a cucerit publicul

Regizorul Alejandro Gomez Monteverde (Foto: fan)vestea a două persoane care se întâlnesc la New York și care își influențează reciproc viețile. Controversatul documentar „Death of a Presi
Resping modelele prea slabe

Londra (MF) - The British Fashion Council, care coordonează London Fashion Week, a anunțat că nu le va spune designerilor cum să își organizeze prezentărilor. Tendința tot mai pronunțată de a folosi modele foarte slabe, așa numitele modele „size zero”, a dat naștere la controverse în timpul sezonului de prezentări a noilor colecții. Fashion Week de la Londra are loc după eve

dent”, care prezintă ipotetica asasinare a lui George Bush și care a avut critici negative, a câștigat premiul criticii internaționale „pentru cura
nimentul cu același nume de la New York și le precedă pe cele de la Milano și Paris. Organizatorii evenimentului de la Madrid au luat deja decizia de a respinge modelele prea slabe, precizând că vor să promoveze o imagine a frumuseții și sănătății. Primarul orașului italian Milano, Letizia Morat- ti, a declarat că va încerca să impună o interdicție similară pentru Milan Fashion Week. 

jul cu care a distorsionat realitatea pentru a dezvălui adevărul”, potrivit declarației juriului care a decernat premiul. Filmul regizorului britanic Gabriel Range se derulează în 2007, în timpul unor proteste referitoare la războiul din Irak, și este un mix de imagini de arhivă și imagini prelucrate digital. Filmul, finanțat de Channel 4, va fi difuzat în Marea Britanie la 9 octombrie.Festivalul canadian de film de la Toronto, care s-a derulat timp de 10 zile, a fost gazda mai multor sute de premiere și filme independente. Premiile anuale pun accentul pe preferințele audienței și mai puțin pe cele ale criticilor.

Techno Sute de participant la cea de a 9-a ediție a paradei Tehno din Paris au dansat, sâmbătă, entuziasmați pe Străzi. (Foto: EPA)


