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Primăriile execută silit
■ Primăriile rețin bani 
din salariile și pensiile 
hunedorenilor care nu- 
și plătesc impozitele.Deva (G.P.) - Serviciul Public de Taxe și Impozite Locale al Primăriei Deva a trimis în acest an aproximativ 5000 de

somații rău-platnicilor și a trecut la executarea^ silită a celor cu datorii. „în cazul firmelor, pentru neplata impozitelor locale s-a ajuns până la sechestru. Este cazul Rem- pes, unde s-au și valorificat bunuri, sau CNCAF Minvest Deva, de la care s-a preluat în contul datoriei un cămin de pe

Aleea Moților”, declară Caria Popa, șef SPTIL Deva.La data de 15 septembrie, 68% dintre deveni își achitaseră impozitele pe locuințe, 55% pentru mașini și 52% pentru terenuri. Ultimul termen de achitare a impozitelor pentru acest an este 15 noiembrie. Din 2007, impozitele pe

locuințe, mașini și terenuri se vor plăti în două tranșe: în martie și septembrie. Cei care vor avea de plată sume mai mici de 50 de lei noi vor fi obligați să Ie achite integral până la 31 martie. Vor fi publicate în MO și nivelurile cu care se vor majora în 2007 impozitele locale.

Declarațiile premierului maghiar Ferenc Gyurcsany, conform cărora a mințit pentru a câștiga alegerile, au condus la proteste de stradă violente, o parte a opiniei publice din Ungaria cerând demisia acestuia, /p.2 și 6 (Foto: epa)
Bursa locurilor de muncă 
pentru absolvențiDeva (I.J.) - Bursa pentru absolvenți se va desfășura vineri, între orele 9 și 13, la toate agențiile AJOFM din județ. Acțiunea se desfășoară sub genericul 2006 Anul european al mobilității forței de muncă. Prin portalul EURES, cei interesați pot avea acces la informații referitoare la locurile vacante existente la nivelul întregii UE.
Euro-dispecerDeva (I.J.) - Alo, Europa! Este o linie telefonică gratuită, la nivel național, inițiată de Ministerul Integrării Europene și lansată ieri, cu numărul de apel gratuit: 080.080.2007. Acest serviciu răspunde solicitărilor de informații privind Uniunea Europeană și procesul de integrare. Serviciul call-center cu apel gratuit va oferi răspunsuri la întrebări până la 20 decembrie 2006, 5 zile pe săptămână, de luni până vineri, între orele 09:00 - 17:00, prin telefon.

COME XI Mj

Hunedoreancă de io ani, campioană europeană la șah. Daria Vișăneșcu, campioana României la șah, categoria 10 ani, legitimată la Comexim Lupeni, a câștigat, ieri, titlul european la CE de juniori care s-a desfășurat în Muntenegru. /p.7
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(Foto: Traian Mânu)
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■ Dacă ar avea posibi
litatea legală, tinerii 
români ar emigra în 
masă spre alte țări.Deva (C.B.) - Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, 88% dintre românii cu vârsta între 15 și 24 de ani ar pleca peste hotare, acest procent fiind superior celui înregistrat în Etiopia - 80%, Bangladesh

- 78% și Irak - 76%. într-un sondaj realizat de ISJ Hunedoara pe un eșantion de 300 de elevi de clasa a Xl-a proveniți de la 18 licee și grupuri școlare din toate zonele județului, se arată că 46% dintre repondenți intenționează să emigreze, iar restul de 54% să se angajeze în țară. Cele mai căutate țări de emigrare sunt SUA - 24%, Italia - 21%, Spania și Germania - 13%,

Anglia - 10%. Majoritatea tinerilor care pleacă în străinătate intenționează să rămână acolo, doar 21% dintre cei intervievați manifestându- și dorința de a se întoarce acasă. Câștigul financiar atractiv este principala motivație a emigrării tinerilor, perfecționarea profesională și găsirea rapidă a unui loc de muncă devenind motivații secundare, /p.3

Trei femei 
rănite pe DN7Deva (M.T.) - Trei asistente universitare au fost rănite, ieri, într-un accident rutier la Gurasada. Una dintre femei era gravidă în luna a șaptea. Se pare că accidentul s- a produs pe fondul oboselii conducătoarei auto.
/p.3
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Paramedici din ingineri și paznici
■ Prima echipă SMURD 
Deva și-a început cur
surile de instruire în 
domeniul medical.Deva (I.J.) - Debutul a avut loc ieri, sub directa îndrumare a dr. Valeria Filimon, medic specialist în medicina de urgență și coordonator SMURD Deva, cu primele noțiuni de anatomie. Toți angajații pe posturile de paramedici nu au pregătire medicală. „înainte să se angajeze la SMURD, ei au

avut profesii de ingineri, artificier minier, agenți de pază și tehnician în construcții. Nu știu nimic depre medicină. La curș asta vor face: vor învăța noțiuni de anatomie, vor lua cunoștință de dotările mașinii de intervenție. Vor avea instruire pentru suport vital de bază pe manechin și, prin rotație, vor participa la intervenție cu echipajul de paramedici de la Hunedoara. Asta timp de 2 săptămâni, după care vor fi pregătiți la Tg. Mureș”, declară dr. Filimon.

mailto:cuvantul@informmedia.ro


miercuri, 20 septembrie 2006
PE SCURT

• Proces suspendat. Procesul privind ave
rea lui Dan loan Popescu a fost suspendat, 
ca urmare a deciziei de ieri a înaltei Curți de 
Casație și Justiție care a admis că anumite 
articole din legea referitoare la averea dem
nitarilor ar cuprinde prevederi neconstituțio
nale. Dosarul va fi transmis Curții Constitu
ționale.

Papa face apel la toleranțăVatican (MF) - Papa Benedict al XVI-lea a cerut, ieri, „respectarea diferitelor credințe religioase” și a condamnat „orice formă de violență”, într-o telegramă prin care a transmis condoleanțe ordinului misionarelor Consolarea, pentru uciderea uneia dintre călugărițele sale în Somalia.„Criticând ferm orice formă de violență, Sanctitatea Sa speră că sângele vărsat de un discipol fidel Evangheliei poate da naștere speranței privind construirea unei frății autentice între popoare, cu respectarea reciprocă a credințelor religioase ale fiecăruia", precizează telegrama.Papa deplânge „moartea tragică a sorei Leonella, ucisă în mod barbar” și își exprimă solidaritatea cu familia acesteia.Călugărița de origine italiană a fost ucisă de bărbați înarmați neidentificați, într-un spital din capitala somaleză Mogadiscio, unde un responsabil religios a făcut apel către musulmani să se răzbune pe Papă, pentru comentariile acestuia față de Islam.
Din nou la DNA |București (MF) - Fostul premier Adrian Năs- I tase s-a prezentat din i nou, ieri, la DNA, el a- nunțând de la audierea de luni că va veni și zilele următoare pentru a-i fi prezentat materialul de urmărire penală. Adrian Năstase a spus i că „a înțeles că au fost i unele nemulțumiri în = PSD în legătură cu une- i le comentarii pe care le-a făcut”. „în măsura în care o discuție se face în public și se fac anumite afirmații, voi face și eu comentariile și precizările necesare. Până acum am avut un sprijin substanțial de la partid și risc să-l pierd. Eu cred că este important ca partidul să treacă de această fază, de spălare a rufelor în public și să gândească cu adevărat soluțiile pentru o alternativă la guvernare”. a precizat el.

Adrian Năstase (Foto: arhivă)

Acces limitat în AngliaLondra (MF) - Marea Britanie va limita, probabil, numărul imigranților provenind din România și Bulgaria, dacă aceste țări vor adera la Uniunea Europeană în 2007, a afirmat, ieri, ministrul britanic de Interne. John Reid. Imigrația persoanelor provenind din aceste două state va trebui „gestionată cu prudență”, a declarat Reid în timpul congresului anual al asociației ofițerilor de poliție, care se desfășoară la Chester, în nord-vestul Angliei. UE urmează să anunțe, luna viitoare, decizia finală asupra aderării celor două țări.

Cosmin Gușă
(Foto: arhivă)

Gușă vs.
Vadim 
Tudor

Confruntările dintre forțele de ordine și manifestanți s-au soldat cu rănirea a peste 150 de per
soane, în noaptea de luni spre marți (Foto: epa) Premierul Ferenc Gyurcsany

(Foto: EPA)

După violențe, proteste pașnice
H Circa 500 de demon
stranți au continuat să 
protesteze calm la 
Budapesta.Budapesta (MF) - Aproximativ 500 de persoane protestau, ieri, la ora 11.45, în fața Parlamentului ungar.„Circa 500 de persoane s-au adunat tăcut, există câteva steaguri, nimeni nu scandează”, a afirmat, ieri, corespondentul Reuters, care a precizat că la fața locului se aflau circa 50 de polițiști.Autoritățile ungare au restabilit ordinea la Budapesta, după violențele din cursul nopții, iar postul public de televiziune, care a fost vandali- zat de protestatari, și-a reluat emisia ieri dimineață.Confruntările dintre forțele

București (MF) - Pre
ședintele Partidului 
Inițiativa Națională, 
Cosmin Gușă îl va 
acționa în judecată 
pe liderul PRM, Cor- 
neliu Vadim Tudor, 
pentru calomnie, a- 
vocatul liderului PIN 
urmând să fie depu
tatul PSD Victor Pon
ta. Ponta a precizat 
că va depune, la Ju
decătoria Sectorului

• 3 o plângere civilă 
delictuală, prin care 
va cere daune în va
loare de două miliar
de lei vechi. Cosmin 
Gușă a precizat că 
nu ar fi recurs la a- 
ceastă acțiune dacă 
nu ar fi fost întrebat 
în emisiuni televizate 
pe marginea acuzații
lor de „țigan" și „a- 
gent KGB" aduse „de 
un lider de partid par
lamentar, care nu a 
pățit niciodată nimic".

Aproape consensBucurești (MF) - PSD ar putea fi de acord cu eliminarea sintagmei „colaborare cu fosta Securitate ca poliție politică” din textul Legii CNSAS, cu condiția ca noile reglementări să nu aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și să aibă în vedere și acele acte și atitudini care au sprijinit regimul comunist.Senatorul Cristian Diaco- nescu, purtătorul de cuvânt al PSD, a afirmat că sprijinul e PSD în ceea ce privește propunerea de eliminare a sintagmei respective din textul Legii CNSAS va fi condiționat de respectarea condiției ca noile reglementări să aducă o clarificare conform normelor dreptului european în ceea ce privește persoanele care, înainte de 1989, au intrat „într-un anumit tip de raport” cu structurile fostei Securități.Liderul PD Emil Boc a declarat, luni, după ședința CNC al Coaliției, că. partidele de la guvernare au decis să formeze o echipă de lucru care să modifice legea CNSAS, prin redefinirea colaborării cu fosta Securitate. Președintele PD a declarat că liderii celor patru formațiuni ale Coaliției au convenit să modifice legea CNSAS, prin eliminarea sintagmei „poliție politică”. De asemenea, Boc a spus că s-a decis formarea u- nui „comitet de lucru”, care să aducă amendamente la legea CNSAS. 

de ordine și manifestanții de extremă-dreapta care cereau demisia premierului ungar s-au soldat cu rănirea a peste 150 de persoane în timpul u- nui asalt al acestora din urmă asupra sediului televiziunii publice, în noaptea de luni spre marți, la Budapesta.
Peste 150 de rănițiPotrivit agenției de presă ungare (MTI), mii de manifestanți de extremă dreapta au protestat față de recunoașterea, de către premierul socialist Ferenc Gyurcsany, a „minciunilor” proferate în timpul campaniei electorale.Ei au reușit să pătrundă în sediul televiziunii și să citească o petiție, în timp ce clădirea era incendiată. Poliția a reușit sa-i evacueze în jurul orei 4 dimineața, cu ajutorul

Explozie O mașină-capcană a explodat ieri lângă o stație de benzină dintr-un cartier al Bagdadului, ucigând doi irakieni și rănind alți 25. (Foto: erai
Ahmadinejad, împotriva 
accelerării negocierilorCaracas (MF) - Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad, aflat în vizită în Venezuela, s-a pronunțat, luni, împotriva unei accelerări a negocierilor în dosarul nuclear iranian.Negocierile „continuă și nu consider că există vreun motiv pentru care ele să se desfășoare mai rapid”, a afirmat liderul de la Teheran prezent în Venezuela la invitația omologului său, Hugo Chavez, care susține dreptul Republicii Islamice de a dezvolta un program nuclear în scopuri pașnice.Declarațiile președintelui iranian survin după compromisul propus de președintele 

bombelor lacrimogene și al tunurilor cu apă.Postul public de radio ungar a difuzat, duminică seară, înregistrarea unui discurs cu ușile închise rostit în fața de- putaților Partidului Socialist, în luna mai, și în care Gyurcsany declara că Guvernul a făcut „numai prostii” și „a mințit” timp de un an și jumătate, pentru a-și disimula planul de austeritate, considerat dureros, dar necesar.După ce premierul a recunoscut că înregistrarea este autentică, sute de manifestanți de dreapta i-au cerut demisia, luni, la Budapesta, in- stalându-se în fața Parlamentului, sediul puterii executive și legislative.Luni seara, Fidesz a dat asigurări privind completa sa solidaritate cu demonstranții.

francez Jacques Chirac care a cerut, luni, marilor puteri să renunțe la planurile de a solicita Consiliului de Securitate impunerea de sancțiuni Teheranului.„Programul nuclear al Iranului este foarte clar și foarte transparent (...) Am afirmat întotdeauna că suntem dispuși să negociem cu orice țară”, a continuat Ahmadinejad. potrivit căruia „raporturile au confirmat nevinovăția activităților” Teheranului.„Sperăm că procesul negocierilor va continua și dacă cineva are întrebări, va avea răspunsurile într-un timp rezonabil”, a precizat președintele iranian.

Premierul ungar, Ferenc Gyurcsany, a declarat, ieri, că protestele de la Budapesta au reprezentat un atac asupra democrației Ungariei,, constituind „cel mai lung și violent” moment, după revenirea țării pe traseul democratic, în anii '89-'9O.
Nu va demisionaPremierul a confirmat că nu va demisiona și a precizat că va continua reformele economice dure.El a declarat că instituțiile republicii trebuie acum să transmită populației un sentiment de normalitate și ordine.Gyurcsany a declarat de a*  semenea că va cere tuturor partidelor parlamentare să a- probe interzicerea manifestațiilor spontane.
Ne susține 
aderareaBerlin (MF) - Președintele german, Horst Koehler, a afirmat, luni, în timpul unei întrevederi cu omologul său grec, Karolos Papoulias, că România și Bulgaria ar trebui să „își găsească locul în Uniunea Europeană”, relatează a genția de presă ANA.Președintele Greciei a început, luni, o vizită oficială de cinci zile în Germania.Unul dintre subiectele abordate de cei doi șefi de stat a fost aderarea României și Bulgariei la UE, față de care președintele german și-a declarat sprijinul deschis, afirmând că cele două țări fac parte din Europa și prin urmare ar trebui șă își găsească locul în UE.Aderarea Turciei la Uniu nea Europeană a fost alt subiectele care a dominat discuțiile dintre cei doi oficiali, Koehler apreciind că aceasta va fi judecată „pe măsură ce trece timpul și in funcție de circumstanțe”.

Horst Koehler (foto epa»
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• Grevă generală? Sindicaliștii din 
învățământ se vor reuni în această 
săptămână pentru consultări. Ei susțin că 
dacă Guvernul refuză negocierile și nu le 
soluționează favorabil revendicările vor par
curge pașii necesari pentru declanșarea 
grevei generale. (S.B.)
>»
<^Rata șomajului. Rata șomajului a scăzut 
în luna august de la 7,6% cât era în luna 
iulie la 7,08%, fiind cu mai mult de trei pro
cente mai mică decât în perioada similară a 
anului trecut. Astfel, în baza de data a 
AJOFM Hunedoara se aflau în evidență și 
plată 15.217 de șomeri. (IJ.)

Gravidă rănită la Gurasada
■ Trei asistente univer
sitare din București au 
fost implicate într-un 
accident rutier pe DN7.

Mihaela Tămaș
mihada.tamas@ffiformmedia.ro

de de de Și

Toamna 
muzicalăHunedoara (S.B.) - Festivalul face parte din proiectul S.O.S. Castelul și are ca scop promovarea imaginii Castelului Corvinilor prin organizarea de concerte muzică medievală și cameră susținute artiști de valoareatragerea atenției instituțiilor abilitate asupra necesității restaurării monumentului istoric. Festivalul a fost inițiat în anul 1980. La ediția XXV din 2005 au parti- ipat 2000 de oameni.Concertele cuprinse în festivalul din acest an au loc în Sala Dietei din Castelul Corvinilor și la Biserica Romano Catolică din Hunedoara, în perioada 2b - 24 septembrie 2006. Programul celor cinci zile este țcătuit din lucrări muzicale din sec. XV-XX, atât din literatura muzicală clasică, precum și cea populară. Intrarea este liberă.

Prinși la 
furat
Petroșani (M.T.) - Doi 
tineri au fost prinși și 
reținuți de polițiștii 
Serviciului Transpor
turi Feroviare (TF) 
după ce au furat 
piese și subansam
bluri de la sistemul 
de semnalizare și diri
jare a circulației fero
viare, de la intrarea 
în stația CF Petroșani. 
Cristian Balint, de 20 
de ani, și Mihai 
Țintea, de 22 de ani, 
ambii din Petroșani, 
sunt cercetați în stare 
de arest, pentru furt 
calificat. „Cei doi au 
fost prezentați Jude
cătoriei Petroșani, 
care a emis pe 
numele lor mandate 
de arestare preven
tivă pentru 30 de 
zile. Fapta celor doi 
tineri a pus în pericol 
circulația feroviară 
prin acea zonă. în 
urma incidentului, 
trenurile, nul au suferit 
întârzieri", a declarat 
comisar-șef Vasile 
Hrițac, șeful Serviciu
lui TF Hunedoara.

Gurasada - Accidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, într-o curbă cunoscută pentru numărul mare de accidente care au loc aici. Un autoturism Dacia în care se aflau trei femei s-a izbit violent de un cap de pod de pe marginea carosabilului, pin primele cercetări ale polițiștilor hunedoreni se pare că Georgiana Ilie, de 27 de ani, asistent universitar, din Bu-

(Foto: CL)Mașina s-a oprit într-un cap de podcurești, a adormit la volan și a ieșit cu mașina de pe carosabil. în mașină se mai aflau două pasagere, colege cu Georgiana. Una dintre ele era gravidă în luna a șaptea. „Din primele cercetări efectuate la fața locului reiese faptul că șoferul autoturismului a ador-

mit la volan și a intrat pe contrasens. Trezită brusc, femeia a încercat să redreseze mașina, dar a intrat cu partea laterală stânga într-un parapet”, declară Fabian Cazan, agent-șef la Poliția Rutieră. „Eram în curte când am auzit o izbitură puternică. O ma-

șină lovise un cap de pod. M- am îndreptat spre locul accidentului și am rămas șocat. Erau trei femei. Una era grav rănită. Cealaltă, gravida, era în stare de șoc. Vomita și pe scaun era o baltă de lichid. Cred că i s-a rupt apa!”, declară un martor ocular.Călin Dumitresc, medicul de pe Ambulanță, a declarat că două dintre femei au suferit răni grave. „Am găsit două femei încarcerate, o femeie însărcinată, cu o contuzie de glob ocular și una abdominală, și o altă femeie, cu o contuzie de coloană cervicală. Vom încerca să stabilizăm starea femeii însărcinate pentru a nu-i provoca o naștere prematură”, a spus medicul.
Scăpăm de „blocurile rușinii"?
■ Laszlo Borbely spune 
că ANL are în vedere ' 
reabilitarea blocurilor 
de locuințe părăsite.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

SIA

Deva - Ministrul delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului, Laszlo Borbely, a declarat în această săptămână, la Deva, că sute de apartamente din blocurile părăsite vor fi reabilitate printr-un program guvernamental.Asemenea „blocuri ale rușinii” există în majoritatea localităților urbane (in special în Valea Jiului), dar chiar și în unele dintre

comune. „ANL (Agenția Națională pentru Locuințe) va trebui să construiască mai mult, iar noi avem în vedere și reabilitarea unor blocuri de locuințe care au fost părăsite și au ajuns într-un grad avansat de degradare. Asemenea clădiri sunt foarte multe în județul Hunedoara, mai ales în orașele și municipiile din Valea Jiului, pe lista noastră de priorități sute de astfel de apartamente”, a afirmat Borbely.
Certificate energeticeEl a mai făcut referiri la programul guvernamental pentru reabilitarea termică a locuințelor: „Până în anul 2Q10 fiecare clădire va trebui să dețină un certificat ener-

Blocuri părăsite în municipiul Vulcan (Foto: CL)getic, iar cele care vor fi reabilitate termic îl vor primi imediat după execuția respectivelor lucrări. în acest
sens, nu există criterii de selecție, ci este necesară doar o solicitare din partea asociațiilor de proprietari”.

sunt hotărâți să emigreze
Moliere jucat pe CetateDeva (S.B.) - Teatrul de Artă Dramatică din Deva își deschide stagiunea cu premiera „Sicilianul” de Moliere, piesă pusă în scenă de Mihai Panaitescu. Piesa se integrează chiar și în zilele noastre, în viața de zi cu zi, prin personajele sale, simboluri și prototipuri de avari, mizantropi, bolnavi închipuiți, gentilomi de conjunctură. Distribuția îi cuprinde pe actorii Coco Dimitriu și Mircea Lăscuș, Cătălina Eșanu și Cătălin Crimu. Premiera va avea loc în incinta Cetății Devei, în 21, 22 și 23 septembrie, ora 20. în caz de timp nefavorabil, se va juca în Sala Mare a teatrului. Intrarea se face pe baza biletului de telecabină sau a celui eli-berat la teatru (10 lei).

■ După ce termină 
facultatea în România, 
tinerii pleacă peste 
hotare să lucreze orice.

CĂLIN BlCĂZANDeva - Occidentul a fost dintotdeauna un miraj pentru poporul român. Dorința de a scăpa de sărăcie și nevoia unui trai mai bun au creat în mintea românilor o tendință

Ade a se deplasa spre țări unde se câștigă mai bine pe plan financiar. „La nivel psihologic există o tendință generală de a migra în căutarea resurselor și a unui climat geografic adecvat. Românii nu au prea migrat. Au trecut la început de la sat la oraș, acum își doresc să facă trecerea de la orașul românesc la cel străin. Acest proces al evoluției formează până la urmă un lanț logic”, afirmă

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, 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.

EJ

Vot prin 

SMS 
întrebarea săptămânii: Sunteți 

mulțumit de subvențiile ce se vor 
șîtacorda în această iarnă pentru 

' j-energia termică?

DA la numărulTrimite SMS conținând cuvântul
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.

Luminița CiopeiLansa Cuiava

psihologul Centrului Județean de Asistență Psihopeda- gogică Deva, Dan Oltean.
Zero perspectiveMulți dintre tinerii care absolvit o facultate merg lucreze în străinătate domenii sub nivelul lor pregătire. „Asta este o problemă, pentru că societatea românească investește în ei, iar altă societate îi folosește. Românii își caută o nouă viață, iar alții beneficiază de pe urma lor”, spune Dan Oltean. Tinerii sunt însă hotărâți să lucreze pentru cei care îi plătesc mai bine. „Dacă aș avea posibilitatea legală aș pleca în străinătate, dar m-aș întoarce. Condițiile de muncă sunt mult mai bune dincolo, iar câștigul financiar este atractiv. în România

Dan Oltean (Foto cl)chiar dacă unii sunt mai bine pregătiți, meritele lor nu sunt recunoscute”, spune Larisa Cuiava. „Aici nu ai nici o șansă de a-ți realiza un viitor. Partea proastă este că țara își pierde tinerii capabili. Pe viitor eu am să plec în Anglia sau Franța,, iar părinții mă susțin pentru că știu și ei cât e de greu aici”, afirmă Luminița Ciopei.
Minori... penaliDeva (T.S.) - Cinci minori sunt cercetați de polițiștii din Petrila, fiind acuzați de fur- < turi. Astfel, C.C., de 14 ani, elev în clasa a VH-a, a pătruns în locuința mătușii sale- de unde a sustras un DVD-pla- yer și o stație audio, în valoare de 450 RON.,într-un alt caz, polițiștii îi cercetează pe M.A., de 14 ani, și V.A., de 13 ani, elevi în clasa a Vl-a, despre care au stabilit că au pătruns în curtea Spitalului Petrila, de unde au sustras un stâlp metalic, în valoare de 300 RON. Minorii s-au folosit de un târnăcop pentru a scoate din pământ stâlpul, pe care 1- au comercializat la un centru de colectare a deșeurilor feroase. Tot la Petrila, D.M., de 16 ani, din Vaslui, a pătruns într-o locuință de unde a sustras bunuri de uz casnic, în valoare de 1.000 RON.

Redactorul-șef vă spune "Alo!"
Deva (A.S.) - Doriți să vă spuneți părerile 

despre ziarul „Cuvântul liber”? Aveți idei 
sau propuneri pentru anumite subiecte? în 
fiecare zi de joi, între orele 10 și 11, redac- 
torul-șef Adrian Sălăgean este la dispoziția 
dumneavoastră, a cititorilor, la numărul de 
telefon 0254-211275. Vă invităm să profitați 
de această ocazie. Pe noi ne poate ajuta 
să îmbunătățim conținutul ziarului. Pe 
dumneavoastră vă poate face cititori din ce 
în ce mai mulțumiți. Nu în ultimul rând, 
informațiile primite de la dumneavoastră 
pot fi baza unor articole de presă menite 
să rezolve problemele oamenilor acestui 
județ.

Credem cu adevărat că ziarul „Cuvântul 
liber” trebuie să rămână un camarad, 
poate singurul, al 
cititorilor și la rău 
șl la bine. Sunați- 
mă deci, cu în
credere, în fiecare 
zi de joi, între orele 
10 și 11. Eu voi spu
ne primul „Alo!”.

Redactor-șef 
Adrian Sălăgean

mailto:mihada.tamas@ffiformmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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Ziua porfilor deschise (muzeele europene pot fi vizitate
_ __________________  

1459 - Prima mențiune documentari a cetății Bucureștilor, 
tntr-un hrisov al lui Vlad Țepes, redac
tat In slavoni - limba oficiali de can
celarie a Țârii Românești.____________
1866 - S-a născut poetul George 
Coșbuc(m 1918).__________________
1934 - S-a născut actrița Italiană 
Sophia Loren (foto)._________________

1957 - A murit Jan Sibalius, muzician și compozitor fin
landez (n. 1865)._____________________________________
1975 - A murit poetul Salnt-John Perse, laureat al Preml- 
ului Nobel pentru Literatură (n. 1887)._____________ _
1990 - Parlamentul Germaniei de Est și Camera inferioară 
a Germaniei de Vest au aprobat tratatul de unificare a 
celor două țări.
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Cer mai mult noros. Posibil ploaie. Maxima va fl de 24°C, iar minima de 10°C.
Prognoza pentru două zile
Joi. Cer temporar noros. Maxima va fi de 22°C, iar minima de 8°C.
Vineri. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 26°C, iar minima de 11°C.

Calendar Creștin-Ortodox______________ __________
Sf. Mare Mc. Eustație, soția sa Teopista și cei doi fii ai săi 
Agapie și Teoptist.
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Berbec

Azi nu sunt recomandabile întâlnirile cu prietenii și nici 
deciziile Importante în privința problemelor sentimentale. 
Concentrației asupra activităților intelectuale.

Taur

De dimineață este posibil să fiți supărat din cauza piedi
cilor care vâ provoacă întârzieri. Nemulțumirile șl nervozi
tatea pot să vâ pună Intr-o lumină nefavorabilă. țț 

Gemeni

Sunteți hotărât să rezolvați mal multe treburi deodată, deși 
ia prima vedere este Imposibil. Reușiți, grație talentului 
organizatoric șl optimismului care vă caracterizează.

Rac

Astăzi s-ar putea să vă nemulțumească tot ce se întâmplă 
In jur. Suportați greu glumele colegilor, aveți impresla-că 
munciți mal mult decât ceilalți.

Leu

încercați să nu întârzlațl la serviciul S-ar putea să aveți 
probleme de comunicare. Vă recomandăm să fiți prudent 
In relațiile cu colegii șl prietenii.

Fecioară

Este posibil ca azi să vă fie ceva mal greu, din cauza 
neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Nu este cazul să 
fiți pesimist, un prieten vă ajută să rezolvați o problemă.
Balanță

S-ar putea să nu aveți spor în activitățile intelectuale. Nu 
sunteți în cea mal bună formă șl nici inspirație nu prea 
aveți. Nu vă pripiți în afacerii
Scorpion

Astăzi ar fi bine să evitați întâlnirile de afaceri. La serviciu, 
încercați să nu vă amestecați în problemele care nu vă 
privesc. în caz contrar, rlscațl să suferlțl un eșec.

Săgetător

Aveți tendința să vă asumați prea multe responsabilități. 
Vă sfătuim să fiți prudent la serviciu. Dacă plecați într-o 
călătorie, vă recomandăm să vă bazați pe intuiție.
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Soluția Intagramel din numărul precedent: C - T - CAT - POLITE - EB - MARE - AU 
- FOTOLIU - B - DULAP - IL - AER - LAURI - P - AV - CR - 0 - A0 - AG - SOT - 
BIROU - DE - MIEI - ATAC - EDAM - VIA - AC - BA - TRI - VIOLE - VIER

Capricorn

Vă sfătuim să nu vă faceți planuri de Investiții, s-ar putea 
să rămâneți dezamăgit. Evenimentele neprevăzute care apar 
de dimineață vă dau peste cap tot programul.

Calendar Romano-Catolic
Ss. Martiri din Coreea.

Calendar Greco-Catolic
Ss. Eustațiu și Teoptista cu fiii lor: Agapiu și Teoptist, m

Energie electrică________________ ______________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă intre 
orele:
8.30-17.00 pe str. Crișan;
8.00-9.00 și 16.00-17.00 pe str. Eminescu, str, Cloșca;
9.00-17.00 în localitatea Sântuhalm (zona PETROM, spre 
Deva);
12.00-15.00 în localitățile Fagețel, Roșeam, Pane, Lapugiu 
de Sus, Mihaiești și UMFT Dobra;
12.00-15.00 în localitățile Boz, Târnava, Căbești, Rovina, 
Valcez, Vețel (zona Balastieră), Brănișca (zonele Cariera, 
RTV și CED);
8.00-14.00 în localitatea Covragi.

Gaz metan__________ ______ ___ ___ ______
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe B-dul Decebal bl. D2, se.A; Str. 22 Decem
brie, bl. 26, sc. E și bl. D1, sc. B.

Apă _________ 1_____
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 15.00 pe str. N. Bălcescu (vechi M. Klein) și pe str. 
Anemonelor.

INTEGRAREA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CĂȘTIGATI
în perioada 1-26 septembrie, Cuvintul liber vrea f 
să-i demonstrezi din nou cit de ușor te poți juca cu j 
cuvintele. Dezleagă corect integrarea apt rută în i 
fiecare ediție a ziarului și trimite-o alituri de talonul ; 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem- j

— -area «m. v-r> 1 --------- 1--------------- j
i 
I 
I 
I 
i 

I 
I 
I 
I 
L.

brie, nr. 37A. sau la OP1. CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvintul liber, pinA în 30 septem
brie. Extragerea va avea loc în 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, în prezenta unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT Im BONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int &806, 
Persoană de Contact Magdalena Șerban,
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

Nume....
Prenume 
Adresa

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? I 

DA □ NU □

&
Vărsător

S-ar putea să vă bulverseze neînțelegerile cu o femeie mai Jy 
în vârstă. Vă sfătuim să nu vă enervați. Nu vă impacientați 
dacă nu reușiți să rezolvați o problemă financiară!
Pești

Intenționați să începeți ceva nou, dar sunteți prea 
nerăbdător. Graba strică treaba! Evitați discuțiile în con
tradictoriu și străduițivă să terminați ce ați început.

lEfETl ZILEI

InvoltiniIngrediente: 500 g carne vită slabă, 300 g kaiser feliat subțire, 100 g unt, 3-4 lingur ulei de măsline, sare, piper.Mod de preparare: Carnea se taie felii subțiri sau eventual se cumpără deja feli- ată. Se întind feliile pe masa de lucru, deasupra se pune o folie de plastic și se bat bine. Apoi, carnea se sărează și deasupra se pun feliile de kaiser, se rulează și în cazul în care rulourile sunt prea mari se taie în două bucăți egale. Prin mijlocul lor se trece o scobitoare apoi se dau prin făină și se pun la prăjit in unt și ulei încins.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

730 Jurnalul TVR. Sport 
Mei o

8:10 Din toată inima!
H(partea a ll-a) (dramă, 

India, 1999) 
9:50 Integrame despre 

integrare (2 episoade) 
10:35 Elefantul cu bulină (r) 
1135 Parfum de glorie (r) 
12:00 Misterele din Sankt 

| Petersburg (r) (ep. 57, 
dramă, Rusia/SUA 
2006). Cu: Nikita Pan
filov, Andrei Kuzicev, 
Alexandr Ustiugov 

13:00 Corry și restul lumii
□ (ep. 53, comedie, SUA) 

13:30 Desene animate: Club 
Disney (SlIA) 

14:00 Jurnalul TVR 
1530 Oameni ca noi 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități 

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

O Petersburg (ep. 58, 
dramă, Rusia/SUA, 
2006) 

19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:15 Minutul 0. Realizator 
Vlad Enăchescu. 
Transmisiune directă 

2030 Fotbal: Dinamo- Stea
ua. Med din Liga I. 
Transmisiune directă 

2225 Minutul 91. Realizator 
Vlad Enăchescu. 
Transmisiune directă 

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:00 Prim plan 
23:45 Cultura libre. Modera

tor Dragoș Bucurenci. 
Nimicul public. Invitați: 
Irinel Columbeanu

030 Crime perfecte (ep. 7, 
□thriller, SUA, 1993).

Cu: Dan Hedaya 
1:10 Destine pierdute

(partea a lll-a) (thriller, 
SUA, 2004). Cu: Cliff 
Curtis, Martin Dono
van

2:45 Jurnalul TVR (r) 
3:45 Tezaur folcloric

(reluare)

730 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

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

1030 Tabloul vieții 
▼13 (film artistic, dramă, 

SUA. 2000).
Cu: Rob Morrow, 
Laura Linney, 
Craig Sheffer, 
Rose Gregorio, 
Robert Hogan 

1230 Walker, polițist texan 
□(film serial, 

reluare) 
13:00 Știrile ProTv 
1330 La Bloc (reluare) 
14:00 Orașul cu minuni 
▼Q(dramă, SUA, 2005).

Cu: Neil Patrick Harris, 
Rebecca Gayheart, 
Angus T. Jones 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1830 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

20:30 De cealaltă parte a 
legii (acțiune, SUA, 
2001). Cu: William 
Baldwin, Richard Port
now, Adam Baldwin, 
Elizabeth Mitchell. R.: 
Heywood Gould 

22:15 La Bloc (s) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Renegatul

Q (film serial, acțiune, 
SUA, 1992) Cu: Loren
zo Lamas, L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake, Mike 
White, Kent McCord. 
R.: Stephen J. Cannell 

0:45 Familia Bundy 
(reluare)

1:55 Omul care aduce 
cartea (r) 

2:00 Știrile Pro Tv 
3:00 De cealaltă parte a 

legii (film, reluare) 
580 Stilul Oana Cuzino

(reluare)
630 Apropo TV

(reluare)

6:00 In gura presei 
cu Mircea Badea.

< Revista presei
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 In gura presei 
(reluare) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia 

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

12:00 Secretul Măriei (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Din dragoste (r) 

(divertisment)
16:00 Observator
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

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

1930 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:45 Ziua judecății 
(emisiune de 
divertisment)

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

24:00 Jurnalul lui Ellen 
Rimbauer
(film artistic, thriller, 
SUA, 2003). Cu: Lisa 
Brenner, Steven Brand, 
Kate Burton. R.: Craig 
R. Baxley

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:00 Anastasia (r)
5:00 Vocea inimii (r) (film 

serial, dramă, Româ
nia, 2006). Cu: loan 
Isaiu, Toma Dănilă, 
Olga Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Andreea 
Măcelăru Șofron

7:30 Mary-Kate și Ashley în 
acțiune (s, SUA, 2001) 8:00 
Lecția de... geografie (r) La 
plimbare prin Europa 830 
Teleshopping 9:00 Micuța Zo
rro (s, r) 10:00 Viața Sf. Frân
ase de Assisi (dramă, Italia, 
2002) 11:40 Caracatița (s) 
1230 Școala părinților (doc. r) 
13:00 Omul între soft și moft 
(r) 14:00 ABC... de ce? 1430 
Aventuri din Kytera (si 15:00 
impreună in Europa. Prome
nada 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 E Forum. Piața muncii 
- evoluția acesteia în contex
tul integrării 17:00 Fotbal: 
Oțelul - Poli Timișoara 19:00 
Caracatița (s) 20:00 Bugetul 
meu. Prețul banilor 2030 
Bazar 21:00 Ora de știri 22:00 
Reservoir Dogs 23:45 Transfer 
0:15 Futurama (d. a.)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Căsătoriți pe viață 
(s) 1130 That 70s Show (s) 
12:00 Quizzit 13:00 Țara iu’ 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 13:15 Look who is wi
nning 1430 Miezul problemei
(r) 16:00 Naționala de bere 
17:00 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Poză la minut (s) 1830 
Știri Național TV 19:45 Jara 
Iu' Papură Vouă (divertisment 
2004) 20:15 Sărut mâna, 
mamă! 22:00 Poză la minut
(s) 2230 Miezul problemei 
24:00 Știri

10:10 Echipa de elită (r) 11:45 
Doctorul de suflete (r) 12:45 
Echipa de elită (r) 13:45 Chuck 
Norris - profesorul de karate (s) 
14:15 Liga juniorilor (s) 14:45 
Români de succes 15:00 Joan 
din Arcadia (r) 16:15 Români 
de succes 1630 Bună dimi
neața, Miami! (r) 17:00 Echipa 
de elită (s) 19:00 Doctorul de 
suflete (s) 20:00 Români de 
succes 20:20 Joan din Arcadi- 
a (s) 2130 Bună dimineața, 
Miami! (s) 22:00 Crimele nopții 
(thriller/dramă, SUA)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 De 3x femeie (r) 7:00 
Rebelde (r) 8:00 Visuri fără 
preț (r) 9XJ0 Ciocolată cu piper 
(s) 10:00 Al șaptelea cer (s) 
11:00 Bărbatul visurilor mele
(r) 12:00 Iubirea mea, păcatul
(s) 13:00 Minciuna (s) 14:00 
Jurământul (s) 1530 Visuri 
fără preț (s) 1630 Poveștiri 
adevărate 1730 De 3x femeie 
1830 Rebelde (s) 1930 SOS, 
viața meal (s) 2030 Iubire ca 
în filme (s, România) 21:30 
Daria, iubirea mea (s) 22:30 
Tărâmul pasiunii (s) 2330 
Bărbatul visurilor mele (s) 030 
Poveștiri adevărate (r)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 8:35 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 935 Sun
set Beach (s) 1035 Super re
corduri (r) 11:00 Tele RON 
12:50 Garito 1430 Dragoste 
și putere (s) 1530 Calea spre 
Paradis (dramă, SUA, 1999) 
1730 Trăsniți in NA T O, (r) 
18:00 Focus 1930 Super recor
duri (s) 1930 Camera de râs 
20:00 Cronica Cârcotașilor 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 2330 
Săptămâna nebună 030 Focus 
(r) 130 Sunset Beach (s) 230 
Roseanne (s)

9:00 Verissimo 10:00 Euro- 
maxx (r) (documentar) 1030 
Destinații la cheie (r) 11:00 Ne 
privește 1230 Euromaxx (doc.) 
13:05 Briefing (r) 14:35 Lumea 
cărților 1535 Euromaxx (do
cumentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! 20:00 
Roșcovanul (comedie, Româ
nia, 1976) 22:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 24:00 
Știri. Emisiune informativă 
0:15 6! Vine presa! (reluare) 
2:15 Roșcovanul (reluare) (co
medie, România, 1976). Cu: 
Sergiu Nicolaescu, Sebastian 
Papaiani

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

9:40 Pe platourile de filmare 
(SUA, 2005) 10:10 Ocean's 12 
(aventuri, SUA, 2004). 12:10 
Fachirul din Bilbao (aventuri, 
Danemarca, 2004) 13:40 
Fabrica de praf (aventuri, 
SUA. 2004). 15:15 Fete rele 
(comedie, SUA, 2004). 16:50 
Fără o vâslă (comedie, SUA, 
2004). 1830 Atenție mor 
sosiilel (romantic, SUA, 
2004) 20:00 Gooll (acțiune, 
SUA, 2005). 22:00 Ocean's 12 
(aventuri, SUA, 2004). 0:05 
Moșul cel rău (comedie, SUA 
2003).

13:20 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Reali
tatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realității 18:00 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 100% 2130 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 
24:00 Realitatea de la 24:0P

l ~ ' •! *.-*
730 Curse asurzitoare 830 Dru
mul spre Berlin alături de Al 
Murray 930 Motociclete amer
icane 1030 Ray Mears - teh
nici de supraviețuire 11:00 
Superstructuri 1230 Motoci
clete americane 13:00 Curse 
asurzitoare 1430 Drumul spre 
Berlin alături de Al Murray 
15:00 Megarăzboaie cu fiare 
vechi 16:00 Cum se fabrica 
1730 Curse 1830 Automobile 
americane recondiționate 1930 
Superstructuri 2030 Vânătorii 
de mituri 21:00 Motociclete 
americane 2230 O pradă mor
tală 2330 Fugarii 24:00 Con
structorii de motociclete



miercuri, 20 septembrie 2006
104 zile au mai rămas 
lână la integrarea în UE ISPA - pe ultima sută

un site PE ZI:

www.adjobs.ro
Deva (C.P.) - Este un site care permite înscrierea î.ntr-o 
bază de date pentru un loc de muncă. Job-urile pot fi 

^consultate direct. Angajatorii primesc candidaturile direct.

Freelancerii își pot oferi serviciile înscriindu-se gratuit.

audiențe miercuri

Prefectura Județului Hunedoara:_________
Aurei Dan Pricăjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoaia:
Mircea Moîoț, președinte 09.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:
Mucia Muntean, primai 09 00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie:
Teodor iordan, secretar 09.00-11.00

■ în octombrie se va 
organiza licitația pentru 
desemnarea consultan
tului pentru ISPA.

Clara Păs___________________
clara, pas@lnformmedla.roDeva - în cadrul programului ISPA se vor reabilita sistemele de alimentare cu apă și canalizare în municipiile Deva și Hunedoara. Costul total al lucrărilor este de 50 de milioane de euro, din care 34 de milioane sunt asigurate printr-un grant nerambursabil. „Implementarea acestui proiect urmărește în fapt reducerea de la 43% la 27% a pierderilor din rețeaua de
Voluntari, noua generație

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

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929
| Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgente 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Deva (I.J.) - Asociația pentru Prosperitate Democratică „Zid din Muntenegru” organizează seminarul cu titlul „Status of Volunteers and Influence of the Youth Policy in SEE on Volunteerism Development”, ce se va desfășura la Cetinje, Muntenegru, în perioada 23-30.10.2006. „Seminarul este organizat pentru realizarea unui schimb de informații privind situația voluntariatului în diferite state membre ale Consiliului Europei și îmbunătățirea cadrului legal în ceea ce privește voluntariatul la nivel național și internațional”, declară Lorincz Szell, directorul DJT Hunedoara. Organizatorii asigură ca

apă a celor două municipii, decolmatarea sistemului de canalizare, dar și creșterea gradului de racordare la rețeaua de canalizare, de la 73% la 83%. în ianuarie cel târziu va fi selecționat constructorul cu care se va semna în aprilie 2007 contractul, astfel încât din mai anul viitor să înceapă lucrările ce se vor finaliza în 2010”, a declarat Victor Arion, directorul operatorului regional de apă.
Primarul mulțumitîn municipiul Deva necesarul de investiții în infrastructura de apă-canal se ridică la 40 de milioane de euro. „O parte din probleme 
zarea și masa pe durata seminarului plus 70% din cheltuielile de transport. Data limită de înscriere este 22.09.2006. Candidați! interesați sunt rugați să trimită formularul de înscriere plus o scrisoare de motivație, în care să explice de ce sunt interesați de acest subiect și modul în care pot pune în practică cunoștințele dobândite în cursul seminarului. Participanții trebuie să aibă experiență în proiecte de voluntariat. Informații suplimentare și formularul de înscriere pot fi descărcate din fișierul „SeminarMuntenegru” la:http://groups.yahoo.com/ group/eurodesk_info/files/Cal l_for_ Applications/. 

se vor rezolva prin acest proiect. Vreau să amintesc că unii investitori străini - Sumitomo, Volvo - au fost nevoiți să-și construiască propriile puțuri cu apă din cauza deselor întreruperi ale furnizării apei potabile”, a declarat Mircia Muntean, primarul Devei.
Tarifele crescTarifele pentru apa potabilă vor crește în timp. în anul 2011 tariful- pentru metrul cub de apă potabilă consumată va trebui să ajungă la echivalentul în lei a 0,637 euro/mc. Pe viitor se preconizează introducerea unui tarif unic practicat de ApaProd și eliminarea ta-

Bani pentru terenuriDeva (C.P.) - Producătorii agricoli hunedoreni pot depune cererile pentru a primi cei 150 de lei/ha acordați pentru sprijinirea înființării culturilor agricole de toamnă, a declarat Roman Fârca, directorul APIA Deva. Banii pot fi utilizați pentru procurarea de semințe, îngrășăminte și pesticide. Cererile se depun până la data de 1.11. la centrele locale APIA sau la specialiștii APIA din cadrul primăriilor pe baza unor documente, cea mai importantă fiind dovada proprietății/ arendei/concesi-

Rețeaua de apă și canalizare va 
fi reabilitatărifelor diferite de la o localitate la alta.
unii terenului. Solicitanții trebuie să fie înscriși în Registrul Agricol sau în Registrul Fermelor. în cazul în care producătorul are terenuri în mai multe unități administrative, va trebui să depună cereri la fiecare u- nitate. Procurarea semințelor, pesticidelor se va face până la data de 1.12.

Roman Farca

BillRBl H CONTEAZÂ: ? obligativitatea efectuării analizelor medicale?SBBS
1 euro 3.5304 lei
1 dolar american 2,7891 lei
1 gram aur 52,2166 lei

TRANZACȚII BURSIERE
Societatea Preț Variație

închidere (lei/acț) (%)
SNP 0.5500 2.8
SIF1 2.2330 2.19
TLV OPERARE- MAJORARE -CAPITAL SOCIAL
BRD 18.600 2.76
BCC 0.5100 0.99
IMPACT 0.4920 3.58
BIOFARM 0.5650 -0.88
ANTIBIOTICE 1.3400 -0.74
AZOMUREȘ 0.1750 0.00
ROMPETROL 0.0855 1.42
SIF3 2.1900 1.39

SIF5 2.7600
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.:

1.47 
DEVA, 

221277.

Consider că analizele medicale sunt absolut necesare în fiecare an. Este foarte bine că s-a propus ca acestea să se facă obligatoriu și, mai ales, gratuit. 
Francisca Cristea, 
Deva

Este o idee foarte bună și sper să fie pusă în aplicare cât mai repede. Poate că așa nu se vor mai plânge oamenii de costurile analizelor și le vor face toți.
Violeta Fulop, 
Deva

Părerea mea este că fiecare este conștient că trebuie să-și facă analize medicale măcar o dată pe an! Ele se fac și acum gratuit la particular!...
Elena, 
Deva

Cred că este o propunere electorală și că oamenii sunt conștienți de asta. Eu îmi voi face analizele când vreau și la cine vreau și dacă trebuie le și plătesc.
Sorin, 
Deva

IAmi fac analizele de două ori pe an, de bună voie. Reformarea sănătății nu se face cu asemenea obligativități! Este, totuși, un lucru bun pentru români.
Ovioiu Moldovan, 
SlMERIA

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

fBER îți face viața și mai ușoară, în continuare!
SUDOKU

1

1 5
9

9 8 6
2 1

3
6

3
1

3

9

5
2

4
5

r- 7 3 8
4

9 4 6 7 5
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 sa figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

Te-ai gândit cum ar fi să îți facem noi iar cumpărăturile?Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 septembrie cumpără 

toate edițiile Cuvântul Liber, decupează 
talonul participant, completează-1 și 
depune-I 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 septem
brie. Iar dacă vrei să economisești 4.1 lei 
față de cum-părarea zilnică a ziarului, 
fă-ți un abonament pe o lună cu numai 
8,9 lei.

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

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

9 4 2 8 2 5 7 6 •î
5 1 o 7 9 6 3 4 8
6 7 8 3- 4 1 5 -» 9

• 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 - 20 septembrie 2006
Nume______________________Prenume_______________________
Adresă____________________________________________________
Telefon__________ ■________ Sunteți abonat?_________________

CONCURS

http://www.adjobs.ro
mailto:pas@lnformmedla.ro
la:http://groups.yahoo.com/


ACTUQnnTVmiercuri, 20 septembrie 2006
• Situații clarificate. Poliția Municipiului 
Petroșani a clarificat situațiile minorilor A.
G., de 16 ani, elevă în clasa a X-a la un liceu 
din Deva și B. R., de 16 ani, elev la un liceu 
din Petroșani, ambii din Petroșani, dispăruți 
de la domiciliu din data de 14.09.2006. Cei

' doi elevi au fost încredințați familiilor. (D.l.)

• Beat la volan. Ludovic K., de 47 ani, din 
Petroșani, fără ocupație, fără antecedente 
penale, a fost depistat de către polițiștii Biro
ului Poliției Rutiere Valea Jiului, conducând, 
pe raza orașului Aninoasa, un autoturism 
marca DACIA, având o concentrație al
coolică, în aerul expirat, de 0,72 mg/l. (D.l.)

PropuneriBucurești (D.L) - Președintele Senatului, Ni- colae Văcăroiu, a declarat, ieri, că președintele Traian Bâsescu va trimite Parlamentului, în cursul zilei de astăzi, propunerile pentru noii directori ai Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe, validarea acestora urmând să aibă loc în 4 octombrie. Văcăroiu a precizat că senatorii și deputății se vor reuni, astăzi, în ședință comună a Camerelor pentru a lua act de demisia lui Radu Timofte din funcția de director al SRI și de cea a lui Gheorghe Fulga din funcția de director al SIE. Cei doi au demisionat în urmă cu câteva săptămâni, ca urmare a faptului că Omar Hayssam a părăsit România fără ca serviciile de informații să-l poată reține.

Contes
tație
București (D.l.) - De
putatul Mona Muscă 
a declarat că va con
testa în justiție deci
zia CNSAS potrivit 
căreia a colaborat cu 
Securitatea ca poliție 
politică. Ea a susținut 
că din dosarul ei, pe 
care l-a și făcut pu
blic, nu reiese că ar 
fi făcut poliție po
litică, întrucât anga
jamentul și notele 
semnate se refereau 
doar la școlarizarea 
unor studenți străini 
și nu au adus atin
gere drepturilor fun
damentale ale omu
lui. „Sunt însă uluită 
ce ți se poate întâm
pla în România cu o 
instituție democrat
ică, cu o lege - 
bună, proastă cum 
este ea, dar care tre
buie respectată - ce 
ți se poate întâmpla 
în momentul în care 
crești în sondaje mai 
mult decât doresc 
partenerii sau adver
sarii", a afirmat ea.

Centrul de Pregătire și Perfecționare i Jandarmi „Aurel Vlaicu” Orăștie a anunțat că, în perioada 25 - 29 septembrie, Bucu- j reștiul va găzdui cel de-al XI-lea „Sommet t al Francofoniei”. Cu această ocazie, peste | 1500 de luptători din cadrul Jandarmeriei Române vor asigura paza obiectivelor și vor lua măsuri specifice de ordine publică.
(Foto: Traian Mânu)

Reparații moraleBucurești (D.l.) - Ministerul Justiției supune dezbaterii publice un proiect de Lege privind condamnările cu caracter politic pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Proiectul urmărește să realizeze o reparație morală pentru persoanele care s-au împotrivit fățiș, chiar prin acțiuni armate, regimului totalitar comunist, precum și cele care au fost persecutate de către acesta ca urmare a exercitării unor drepturi fundamentale ce au fost considerate amenințări la adresa sistemului politic totalitar, informează Biroul de presă al Ministerului Justiției. De prevederile legii nu vor beneficia însă cei condamnați pentru activități cu caracter fascist sau pentru crime împotriva umanității.. Potrivit proiectului, persoanele interesate pot solicita instanțelor de judecată acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral și material suferit, dacă se apreciază, în urma examinării tuturor circumstanțelor cauzelor, că reparația obținută prin efectul Decretului Lege nr. 118/1990 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului 214/1999, nu este suficientă. Proiectul este disponibil pe site-ul Ministerului Justiției.

Kiirtoskalăcs - colacul secuiesc
■ Un astfel de colac se 
comercializează la un 
preț de aproximativ 6 
lei noi.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.roDeva - Specialitatea culinară, pe placul celor mici și mari, se găsește fie în maga

Aluatul e pregătit Se pune pe cilindru Se omogenizează

zinele unde se vând produse de panificație sau la manifestările în aer liber. în acest ultim caz producătorii vin chiar din ținuturile secuiești.La Târgul de la Băcia l-am întâlnit pe Istvan Kovacs. Venise din Harghita să vândă Kurtoskalâcs, ajutat în prepararea lor de alte câteva persoane, femei și bărbați. Kovacs a lucrat 15 ani în

Ungaria, de trei ani s-a întors acasă, și-a deschis o asociație familială și se ocupă cu comercializarea unui produs cu tradiție în zona din care vine. Amabil ne-a spus rețeta colacului secuiesc.„Se prepară din aluat ca pentru cozonac. Se porțio- nează, se întinde aluatul și se taie un „melc” pe el. Fâșiile se pun pe un cilindru de

Se trece prin zahăr Se pune pe jar

lemn, care se va rula pentru a se omogeniza aluatul. Se trece prin zahăr și se pune la copt pe jar. Când zahărul s-a caramelizat se trece la ultima operație: presărarea de nuc|, măcinată și zahăr”, încheM Istvan. Se gândește să meargă, când se va întoarce acasă, la Direcția Agricolă să vadă dacă poate înscrie produsul pe lista celor tradiționale.

Se dă prin nucă

Politicienii nu cred în revoltă
■ Politicienii hunedoreni 
nu cred că la noi este 
posibil să se petreacă 
revolte ca în Ungaria.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.roDeva - Reacțiile violente declanșate de recentele dezvăluiri ale premierului ungar, Ferenc Gyurcsany, au fost comentate ieri și de către mai mulți politicieni hunedoreni, care însă au apreciat că asemenea evenimente nu sunt posibile și în România.Viorel Arion, senator PNL: „Evenimentele din Ungaria

sunt regretabile, dar eu sper că ele se vor aplana în scurt timp. Mie îmi place să cred că la noi așa ceva nu se va întâmpla, deoarece cei care au câștigat alegerile pot să-și respecte promisiunile care sunt foarte concrete. Nu cred că această Coaliție de guvernare va putea fi învinuită că a mințit, pentru că lucrurile sunt foarte ușor de verificat dacă au fost respectate sau nu”.Cosmin Nicula, deputat PSD de Hunedoara: „La noi acest lucru s-a întâmplat la finele anului 2004, când alianța portocalie a preluat fraudulos puterea, prin min-

Viorel Arion Monica lacob Ridzi Cosmin Niculaciună. Ne aducem aminte de promisiunile președintelui și ale premierului, care s-au dovedit a fi minciuni ce au ieșit azi la suprafață. Eu sunt convins că, la fel ca în România, nici cei care au mințit în Ungaria nu-și vor da demisia”.Monica Iacob Ridzi, depu

tat PD: „în România sper să nu avem parte de astfel de evenimente, și mă refer aici la ieșiri în stradă. însă, în ce privește celălalt aspect, de o recunoaștere din partea unor’, oameni politici a faptului cj/ au făcut mai puțin decât ceea ce puteau face putem avea parte oricând”.
Guvernul tacePetroșani (MF) - Guvernul a încălcat termenul de 30 de zile solicitat de Organizația Internațională a Muncii (OIM) pentru a prezenta un punct de vedere oficial legat de acuzațiile de violare a drepturilor sindicale în România, acuzații depuse de reprezentanții CNS Meridian și ai Ligii Sindicatelor Miniere. Președintele Sindicatului Liber al Exploatării Miniere Lonea, Tiberiu Cozma, fratele fostului lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, a declarat că plângerea va fi judecată de către OIM fără poziția oficială a statului român. Romeo Beja, Dorin Loiș, Ionel Ciontu, Va- sile Lupu și Constantin Crețan au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare în dosarul Costești, pentru evenimentele din ianuarie 1999. în cazul lui Cozma, înalta Curte de Casație și Justiție a decis, la începutul lunii decembrie 2005, contopirea pedepselor pe care acesta le-a primit pentru implicarea în două mineriade: șapte ani și 11 luni închisoare (pedeapsă executată deja pentru mineriada din 1991) și zece ani de închisoare (pedeapsă aplicată de instanța supremă pentru mineriada de la Costești, din februarie 1999).

Tiberiu Cozma

Cum_F>0jîparticipa  ?
Fă-țî un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da,

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?

Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate! 
Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!
Te întrebi de ce îți oferim aceasta șansă? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei dori să 
devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

u doar citește!

CUVÂNTUL 
LIBER

Ste înnoiește

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

Unde te PQf/'jdgna?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poșta;

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II
Extragerea va avea loc. la sediul redacției, 
în data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va ti publicat în 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/21 1275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena Șerban. Succes!

CONCURS

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


IE BEDES

I • Meci amical. FC CIP Deva încearcă să 
^jjelimine inconvenientul întreruperii campiona

tului pentru meciurile naționalei în Spania și 
Andora prin disputarea joi a unui meci ami
cal. Campioana României va juca, joi, în 
deplasare cu o echipă din Liga a ll-a, din 
Târgu Mureș, antrenată de tehnicianul na
ționalei Zoltan Jakab. (C.M.)

Micuța
■ Daria Vișănescu 
(Comexim Lupeni) a câș
tigat titlul european la 
șah la categoria 10 ani.
ClPRIAN MARINUJ 
ciprian.marinut@infcrrrniedia.roDeva - Campioana României la șah. categoria 10 ani, Daria Vișănescu, legitimată la Comexim Lupeni, a demonstrat că e super-talentată și a cucerit titlul continental la Campionatul European de Juniori care s-a încheiat, ieri, în Muntenegru. Șahista antre-

Kasparova - aur la CE nată de Gheorghe Scurhan a convins că are o minte sclipitoare și a depășit așteptările părinților și ale Federației, câștigând medalia de aur, deși obiectivul era o clasare pe podium. Titlul european cucerit de șahista de la Comexim Lupeni care e de loc din Petrila reprezintă cea mai valoroasă performanță a șahiștilor din județul Hunedoara. Și așa cum scriam după ce „micuța Kasparova” a câștigat, în primăvară, argintul la Campionatul Mondial de șah școlar, Daria pare un nume predestinat pentru
Daria Vișănescu Gheorghe ScurhanDaria Vișănescu, pentru că Dumnezeu a înzestrat-o cu daruri dintre cele mai mi- în rundele III și IV, când n-a reușit decât remize. Dar apoi Daria a făcut numai partide

Scandal cu bilete false la JiulPetroșani (C.M.) - Prețul nejustificat de mare (15 RON) al biletului de intrare la meciurile Jiului le-a dat idei năstrușnice suporterilor, care au încercat să păcălească vigilența oamenilor de ordine cu bilete false. Oficialii Jiului susțin că un fost jucător al echipei de juniori, I.R., a fost prins în timp ce vindea bilete false la meciul cu Oțelul. “I.R. a vândut numai două bilete trase la imprimantă, fiind reținut apoi de agenții de pază angajați special de patronul clubului pentru a supraveghea intrarea în stadion”, afirmă oficialii Jiului. Maiorul Ghe- orghe Matei, de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Hunedoara, a confirmat cazul și a afirmat că i s-a luat o declarație presupusului vânzător de bilete false, care a | negat acuzațiile. “Cei doi suporteri care au n cumpărat bilete false au spus că nu vor să facă rău nimănui și au declarat că au luat bilete de la cineva care Ie vindea în fața stadionului. Jandarmii au mers la acea persoană, dar aceasta a negat că ar fi vândut bilete false”, a declarat Matei. La meciul Jiului cu Oțelul s-au vândut doar 646 de bilete, mai puține decât la meciul cu Poli Iași, când a organizatorii au vândut 777 de bilete.-v_______________________________________________________ d *

?l
Rezultate în cele 9 runde
1. Elza Khazieva (Rusia) - Daria 
Vișănescu 0-1 .
2. Daria Vișănescu - Diana loan 
(Romania) 1 - 0
3. Karolina Chenska (Polonia) - 
Daria Vișănescu 0,5 - 0,5
4. Daria Vișănescu - Maryia Kali- 
adzich (Bielorusia) 0,5 - 0,5
5. Daria Vișănescu - Susanna 
Gaboyan (Armenia) 1-0
6. Alina Bivol (Rusia) - Daria 
Vișănescu 0-1

7. Daria Vișănescu - Ștefana 
Milutinovici (Serbia) 1-0
8. Mariam Samurkasovi (Geor
gia) - Daria Vișănescu 0 - 1
9. Daria Vișănescu - Kristina 
Kolesnikova (Rusia) 0,5-0,5 
Clasament final
1. Daria Vișănescu (România) 
- 7,5 p.
2. Tekla Macharashvili (Geor
gia) - 7p
3. Kristina Kolesnikova (Rusia) 
-7p.

nunate.
Fără înfrângereCu ambiție, răbdare, sclipiri și forță de concentrare pe finalurile de joc, Daria a avut un parcurs fără greșeală la Europene, acumulând 7,5 puncte din nouă posibile, după câștigarea a șase partide și obținerea a trei remize.Campioana cu ochi al- baștiri, vii, inteligenți și pătrunzători a avut ceva emoții

valoroase în rundele 5-8 în care a obținut patru victorii consecutive la șahiste care la momentul respectiv erau pe locurile unu sau doi. Iar, ieri, în runda a IX-a n-a mai forțat pentru că îi era suficientă și remiza pentru câștigarea titlului european. „Obiectivul nostru era un loc pe podium, iar obținerea titlului european e mai mult decât ne așteptam”, comenta, ieri, fericit, Gheorghe Scurhan, antrenorul Dariei.
Jiul luptă pentru puncte și bani

Petrila domină „popicele"Deva (V.N.) - Ieri, la Arena „Siderurgica” din Hunedoara s-a desfășurat etapa județeană â Campionatului Național de Popice. Au participat 24 de concurenți de la Inter Petrila și „Siderurgica”. Scopul acestor întreceri a fost de a se desemna campionii județeni, seniori și juniori, individual și perechi, precum și verificarea potențialului sportivilor înainte de Cupa Europei, care se va desfășura la Hunedoara, în perioada 3-8 octombrie a.c. Rezultatele obținute au dovedit că Inter Petrila domțnă în prezent „popicele” din județ. Iată câștigătorii: individual seniori - primele trei locuri au fost ocupate în ordine de Virgil Dorin, loan Hordila și Marin Codorcea, toți de la Inter Petrila. La individual juniori ordinea a fost următoarea: Dan Mihăilă - „Siderurgica”, Marin Bălan - Inter, Bogdan Tomulescu - „Siderurgica”. Proba de perechi a adus pe primul loc pe loan Hordila și Virgil Dorin (Inter Petrila), la seniori; Dan Mihăilă și Flavius Barga „Siderurgica”.

■ Cu primele blocate, 
jucătorii Jiului vor să se 
reabiliteze în deplasarea 
de la Urziceni.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.rriarinut@informniedia.roPetroșani - Atitudinea delăsătoare afișată de jucătorii Jiului în meciul cu Oțelul, pierdut (scor 1-2) sâmbătă, acasă, va dispărea cu siguranță la partida de azi din deplasare cu Unirea Urziceni. Motivul nu ține de profesionalismul sau conștiința fotbaliștilor antrenați de Florin Marin, ci de abilitatea pa

tronului Alin Simota care a decis, luni, să blocheze primele de joc până când echipa va “urca” pe un loc neretrogradabil. “Sunt convins că această situație se va rezolva rapid, întrucât batem la Urziceni, luăm cele trei puncte și ni se vor debloca primele”, a spus Mihai Con- stantinescu, autorul centrării de la golul lui Adrian Ilie din meciul cu Oțelul.
învață din greșeliTehnicianul Jiului, Florin Marin, vrea și el recuperarea punctelor pierdute cu gă- lățenii. “Va fi un meci dificil, dar am încredere că jucătorii

au învățat din greșelile făcute sâmbătă”, a spus Marin. Și mai optimist, directorul tehnic, Gigi Borugă, susține că la Jiul nu se va pune problema retrogradării. “Am încredere în jucători și cred că vor evada rapid din subsolul clasamentului”, a afirmat Borugă.Partida vine într-un moment delicat și pentru echipa din Urziceni. După înfrângerea din etapa trecută de la Tg. Jiu, antrenorul Unirii, Costel Orac, a fost demis, fiind înlocuit de secundul Iulian Mihăescu, cel puțin până se va găsi alt tehnician mai bine cotat. Jiul și Unirea Urziceni,

echipă promovată în premieră în Liga I, nu s-au mai întâlnit niciodată pe prima scenă. Florin Marin nu va putea conta în partida cu Unirea pe Scarlatache, Lițu, Panaitescu și portarul Mulțescu, toți accidentați, ultimul chiar în meciul cu Oțelul.

FOTBAL/CAMPION&TUlr IUDETEAN

6; Goanță Ghelari - Mureșul Deva 1-8. 
Clasamentul

Seria, Valea Streiului
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei I, 17 septembrie a.c.: 
Streiul Baru Mare - Sîntămărie Orlea 0-2; Minerul Teliuc - 
Cerna Lunca Cernii 0-3; Viitorul Păclișa - Unirea General 
Berthelot 2-1; Dacia Boșorod - Sargeția Bretea Română 2-

1. Mureșul Deva____  1 1 0 0 8 1 3
2. Sargeția Bretea R._ 1 1 0 0 6 2 3
3. Cerna Lunca Cernii J__ 1 ”o' 0 3 0 3
4. Sîntămărie Orlea __ 1_ ’ 1. 0 0 3 0 3
5. Viitorul Păclișa 1 1 0 0 2 1 3
6. Unirea G. Berthelot 1 0 0 1 1 2 0

Streiul BaruMare 1 0 0 1 0 2 0
Minerul Teliuc____ 1 0 0 1 0 3 0

’ 9. Dacia Boșorod ' 1 0 0 1 2 6 0
10. Goanță Ghelari 1 0 0 1 1 8 0
Seria Valea Mureșului
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei , 17 septembrie a.c. Aurul

Cinci campioni la 
naționalăDeva (C.M.) - Cinci dintre internaționalii campioanei României, FC CIP Deva, au fost convocați la lotul național pentru turneul de pregătire din Spania și Andora. Lupu (căpitanul naționalei), Molomfălean, Matei, Al-Ioani și Măgureanu se vor prezenta la lot, la București, sâmbătă, 23 septembrie unde vor face joncțiunea cu ceilalți tricolori și cu antrenorul, Zoltan Jakab. Reprezentativa României se va deplasa în Spania, unde va disputa două meciuri cu echipa gazdă, campioana mondială și europeană, și două partide cu Andora. Partidele cu Spania sunt meciuri revanșă ale celor două întâlniri desfășurate în aprilie la Deva, ambele câștigate de iberici. Internaționalii FC CIP vor reveni la Deva în 30 septembrie și vor intra în programul de pregătire al derby-ului din etapa a IV-a cu ACS Odorheiu (4 octombrie). Apoi, campioana își va amâna partida din etapa a V-a pentru a pregăti meciurile din UEFA Futsal Cup, programate la Deva în perioada 11-16 octombrie.

zile magice, nopți albe
400 de minute Orange zi și noapte, cu 4 USD/îună 
tarif Orange în orice rețea
400 de minute gratuite în rețea
25 de minute naționale lunar, pe viață
20% reducere la apelurile în orice rețea 
abonament gratuit 3 luni

Sagem my10lX 
' 1 USD

12 USD

Certej - Casino Ilia 0-0; Moții Buceș - Victoria Dobra 4-0, 
Streiul Simeria Veche - Ponorul Vața 3-2; Zarandul Crișcior
- Olimpia Ribița 1-1.
Clasamentul
1. Motu Buceș 1 1 0 0 4 0 3
2. Streiul Simeria V. 1 1 0 0 3 2 3
3. Olimpia Ribița 1 0 1 0 1 1 1
4. Zarandul Crișcior 1 0 1 0 1 1 1
5. Casino Ilia 1 0 1 0 0 0 1
6. Aurul Certei 1 0 1 0 0 0 1
7.1 Ponorul Vața 1 0 0 1 2 3 0
ft Vitoria Dohra 1 0 0 1 0 4 0

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

In plus, MbHb gnaftrlt wi mesaj scris la 111 șiril la 21 septembrie și poți 
câștiga una dintre celei 0 excursii la Nopți le Albe de la Paris, din 6 și 1 octombrie; 
Intră pe www.orange.ro pentru mai multe detalii.

ftrețurll» bu indafl TVA; tatefoane disponibile în limita stocului: ofertă vslatMi pentru 
abonamentul de 4 USD, până la 31 octombrie, pentru 2 ani, telefonul Samsung O6O0E 
este disponibil până la 30 septembrie, prețurile pentru telefoanele Sagem myiOIX, 
Nokia 1112. Sony Ericsson j220i. Sony Ericsson K610i și Samsung D600E sunt 
valabile pentru contractul pe 2 ani

mailto:ciprian.marinut@infcrrrniedia.ro
mailto:ciprian.rriarinut@informniedia.ro
http://www.orange.ro
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PE SCURT Doar câțiva arbitri valoroși• Demitere Dan Petrescu a fost demis de 
la echipa poloneză de fotbal Wisla Cracovia, 
pentru rezultate slabe. în ultima etapă, Wisla 
a obținut doar un egal în deplasare cu 
Gornik Leczna, 1-1, fapt care a dus la 
demiterea tehnicianului român. (MF)

Dragomir consideră

DemisieRoma (MF) - Guido Rossi, care a fost numit președinte al firmei Telecom Italia, a demisionat, luni, din funcția de comisar extraordinar al Federației Italiene de Fotbal (FIGC). Rossi, în vârstă de 75 de ani, a fost desemnat președinte al grupului de telecomunicații Telecom Italia după demisia surpriză a lui Marco Tronche- tti Provera, pe fondul u- nor tensiuni cu guvernul condus de Romano Prodi. în mai 2006, forurile olimpice italiene l-au numit pe Guido Rossi „comisar extraordinar” al FIGC, având rolul de a introduce o nouă reformă în fotbalul italian, în urma scandalului privind meciurile trucate din campionat. Rossi și-a dat demisia, deși afirmase că cele două funcții sunt compatibile și poate ocupa ambele funcții.

— .*

Michael Balallack
(Foto: EPA)

Scuze
Londra (MF) - Chel
sea a decis sa nu fa
că apel pentru carto
nașul roșu primit de 
germanul Michael 
Ballack pentru faultul 
dur asupra lui Sisso- 
ko, în meciul cu Li
verpool, câștigat du
minică de echipa lon
doneză cu 1-0. Eli
minat în minutul 52 
al meciului disputat 
pe Stamford Bridge, 
Ballack va fi suspen
dat pentru următoa
rele trei partide din 
campionatul englez, 
cu Fulham, Aston Vi
lla și Reading. Ma
nagerul lui Chelsea, 
portughezul Jose 
Mourinho, nu a con
testat eliminarea, iar 
Ballack i-a cerut 
scuze lui Sissoko 
după ce a văzut 
imaginile după meci, 
admițând că gestul 
său „nu a fost 
corect". Ballack va 
putea totuși să joace 
în Liga Campionilor.

că arbitrajele nu sunt 
hoațe ca altădată, ci nu 
au valoare.București (MF) - Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat, marți, că arbitrajele slabe din Liga I sunt cauzate de lipsa de valoare a arbitrilor și nu de faptul că aceștia conduc partidele cu intenția de a fura.Dragomir a recunoscut că s-au comis mari greșeli de arbitraj în campionatul intern și a precizat că în România sunt numai 4-5 arbitri de valoare. „Arbitrajele nu

Guido Rossi

Pentru 1 milion de dolariParis (MF) - Meciul pentru titlul mondial de șah între actualul campion Veselin Topalov (Bulgaria) și chalangerul său Vladimir Kramnik (Rusia) se va disputa în perioada 21 septembrie -13 octombrie, la Elista (R. Kalmâkia, din Federația Rusă). Se vor juca 12 partide, în formula 40 de mutări în 2 ore. învingător va fi declarat șahistul care va obține primul 6,5 puncte. în caz de egalitate, se vor juca partide de departajare în sistemul șahului rapid. Premiul este de 1 milion de dolari, dar indiferent de învingător, fiecare din cei doi protagoniști va primi jumătate din această sumă.

Suspiciuni 
fi Federația engleză de 
fotbal va prezenta an
cheta privind 300 de 
transferuri.Londra (MF) - După scandalul din fotbalul italian, iată că și în Anglia există suspiciuni de corupere a antrenorilor și de malversațiuni legate de transferuri, precum și alte nereguli sau chiar infracțiuni. Acestea sunt gata să declanșeze în Anglia un scandal de proporții, aproximativ 150 milioane de euro evaporându- se din conturile cluburilor de la crearea celei mai bogate competiții din lume, Premier League, în 1992. Până în prezent pedepsele au fost minore, practic doar George Graham, prins în 1995 cu mită, fiind victimă, după ce a fost concediat de Arsenal. Aceste îngrijorări sunt potențate și de anunțul că în curând BBC va difuza o anchetă care

Corpudean.ls Uinams - Steaua

București (MF) - Arbitrul Sorin Corpodean va conduce la centru par
tida Dinamo - Steaua, programată miercuri, de la ora 20,30, în eta
pa a Vlll-a a Diviziei A. Corpodean va fi ajutat de asistenții Adrian 
Vidan și Miklos Nagy, arbitru de rezervă fiind delegat Alexandru 
Deaconu. Observatorii întâlnirii vor fi Valentin Alexandru șl Gheor- 
ghe Constantin.
Arbitrii celorlalte partide care se vor diputa. miercuri și joi, 
în etapă a Vlll-a a Ligii I:
Oțelul Galați - Poli Timișoara, miercuri, ora 17.00 
Arbitri: Alexandru Tudor (central) - Eduard Dumitrescu, 
Horia Bochiș (asistenți) - Ionică Serea (rezervă) 
Observatori: Alexandru Boc, Marcel Lică
Unirea Urziceni - Jiul Petroșani, miercuri, 17.00 
Arbitri: Teodor Crăciunescu - Marcel Savaniu, Octavian 
Șovre - Viorel Sandu
Observatori: Adrian lonescu, Constantin Ștefan
CFR Cluj - Universitatea Craiova, miercuri, ora 17.00 
Arbitri: Marius Bocăneală - Nicolae Megheșan, Sebastian 
Gheorghe - Lucian Dan
Observatori: Alexandru Poescu, Octavian Ștreng
Gloria Bistrița - FC Vaslui, miercuri, ora 17.00 
Arbitri; Ovidiu Hațegan - Nicolae Marodin, Claudiu Tripa - 
Ciprian Danșa
Observatori: Viorel Boiț, Nicolae Grigorescu
Ceahlăul Piatra Neamț - Pandurii Tg. Jiu, miercuri, ora 
18.30
Arbitri: Robert Dumitru - Eduard Ungtireanu, Florin Stănes- 
cu - Florin Gfiimbășan
Observatori: Mircea Stoenescu Gheorghe Moise
Farul Constanța - FC Național, Joi, ora 17.00
Arbitri: Augustus Constantin - Daniei Burloiu, Bogdan 
Medrea - Adrian Comănescu
Observatori: Mircea Dancu, George lonescu 
Rapid București - FC Argeș, joi, ora 20.45
Arbitri: Victor Berbecaru - Cornel Avram, Dorin Mudura - 

Silviu Bogdan
Observatori: Doru Neagu, loan Igna.

Aproape gataBeijing (MF) - Construcția stadionului olimpic de la Beijing a trecut o etapă crucială, odată cu ridicarea stâlpilor care vor susține „cuibul de păsări”, cum este numită arena. Timp de 3 zile, inginerii au condus procesul de ridicare a celor 78 de porticuri în oțel care vor susține cel£ 42.000 de tone de oțel de la baza stadionului, ceea ce dă aspectul de cuib. „Partea cea mai dificilă a construcției s-a încheiat”, a declarat Zhang Hengli, director adjunct al societății care se ocupă de aceasta, veritabilă sfidare tehnică.
Număr record 
de jandarmiBucurești (MF) - Peste 1.000 de jandarmi vor asigura ordinea publică la meciul Dinamo - Steaua, programat miercuri, ora 20.30, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, din cadrul etapei a VIII- a a Ligii I. Reprezentanții Direc ției Generale de Jandarmi a Municipiului București și cei ai Direcției Generale de Poliție București au stabilit ca suporterii echipei Dinamo» să fie dispuși la peluza a Il-a, tribuna I și a II- a, iar suporterii echipei Steaua vor fi dispuși în Peluza I, Sectoarele 22 - 25. Suporterii dinamoviști se vor deplasa individual la și de la stadion, iar suporterii echipei Steaua se vor întâlni în zona din fața Spitalului „Grigore Alexandrescu”, de unde vor fi preluați pe grupuri de echipaje de jandarmi.

Osunt hoațe ca altădată, nu au valoare, asta este. Nu avem valoare, avem numai 4-5 arbitri cu valoare în toată țara. Soluția ar fi promovarea în masă a arbitrilor, apoi triați și cine rămâne, rămâne, cine nu, nu”, a spus Dragomir. Dragomit consideră exagerate solicitările unor conducători de cluburi ca președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (GCA), Gheorghe Constantin, să fie demis. „De ce să-i ceară demisia lui Constantin, îi învață Constantin să arbitreze greșit? Aceasta este valoarea”, a afirmat Dragomir.Dragomir este de părere că Rapidul nu are dreptul să se 
de corupere în Anglia

Va face englezul lumină? (Foto: EPA)pune sub acuzare agenții de jucători și responsabilii unor cluburi. Radioul britanic a angajat un german, pe care 1- a introdus sub acoperire în lumea fotbalului englez, acesta filmând cu o cameră ascunsă conversații cu antrenori care îi propuneau bacșișuri grase pentru transferuri. Un semn că lucrurile se precipită a fost dat de Federația internațională de fotbal, care a nominalizat un englez, Sebastian Coe, în fruntea Comisiei de etică, după care,
Peste 550.000 de români au ales serviciul de tele

fonie fixă RDS.Tel!

Facturi telefonice foarte mici! Prin RDS.Tel

Prin tarifele practicate pentru convorbirile în rețea precum și pentru convorbirile către alte 
rețele fixe, mobile și pentru destinații internaționale, prin politica de minute lunare gratuite, nu în 
ultimul rând și prin oferirea serviciilor de telefonie fixă la pachet cu cele de cablu TV sau Internet, 
abonații RDS.Tel sunt cei care beneficiază de facturi telefonice foarte mici, cu până la 50% mai 
mici*  decât ale altor operatori de telefonie fixă de pe piață.

„Prin politica noastră tarifară ne dorim ca serviciile oferite să fie pe măsura așteptărilor clienților 
noștri. Aceștia vor putea beneficia mai mult ca oricând de avantajele aduse de serviciul de tele
fonie fixă RDS.Tel, care în momentul de față reprezintă soluția cu cel mai bun raport calitate - 
preț pentru consumatorul de astăzi", afirmă Ovidiu Ghiman, director comercial RCS & RDS.
‘Reducerea este calculată la nivel de tarife și abonamente, în cazul abonaților RCS & RDS care 

beneficiază de abonamente RDS.Tel în valoare de 0 (zero) lei.

Abonatul RDS.Tel „iese" întotdeauna în avantaj
„6+1" e numărul câștigător pentru orice abonat RDS.Tel!
Noua telefonie națională oferă 7 motive pentru care merită să deveniți abonat la serviciul de 

telefonie fixă:
1. abonamente și tarife cu până la 50% mai mici, comparativ cu oferta operatorului public de 

telefonie;
2. abonamente începând de la 3 euro și dacă beneficiați deja de serviciul de CaTV de la RCS & 

RDS, abonamentul este 0 (zero lei)*;
3. utilizatorul primește lunar zeci, sute și chiar mii de minute naționale gratuite, induse îh abona

ment;
4. gratuitate la instalarea postului telefonic;
5. garanția calității sunetului indiferent de zona geografică,
6. 6 servicii suplimentare gratuite la orice tip de abonament,
7. taxare din primul minut la 10 secunde.
* doar în zonele unde există infrastructură de fibră optică
Tarife mici 24/24h
Abonații RDS.Tel nu sunt restricționați de ora la care pot iniția convorbiri locale sau naționale 

Tarifarea către orice destinație locală sau națională este nediferențiată: nu există paliere orare presta
bilite, iar tariful este unic pentru convorbirile în rețeaua RDS.Tel către orice destinație, la orice orăi 
din zi: doar 1 eurocent/minut. *

Tarifele pentru convorbirile locale în rețeaua operatorului public sunt de doar 2 eurocenți/min- 
ut și respectiv de 3.5 eurocenți/minut pentru convorbirile interjudețene - acestea fiind tarifele cele 
mai avantajoase de pe piață.

Pe lângă reducerile de până la 50%, clienții vor beneficia în continuare de până la 4400 de 
minute gratuite lunar în funcție de cele 4 tipuri de abonament RDS.Tel Conect - 3, 5, 7, 12 euro/lună.

Numărul abonaților RDS.Tel crește simțitor
Serviciul RDS.Tel a cunoscut încă din 2003 o creștere importantă a numărului de utilizatori. La 

sfârșitul anului 2004, numărul abonaților raportați a fost de 60.000, pentru ca la finele anului 2005, 
cifra să crească la 350.000.

„Toate aceste beneficii vin în întâmpinarea dorințelor clienților noștri, în care avem încredere că 
știu să aleagă varianta optimă pentru nevoile lor de comunicare. Aceste argumente sprijină în același • 
timp ritmul susținut de creștere a numărului de abonați, la sfârșitul lunii iulie atingând cifra de 
550.000, în creștere cu 22% față de luna aprilie 2006 ", adaugă dl. Ovidiu Ghiman.

•, c

________________ _________________________________________________ ? 
reclama

Asemenea situații sunt create de multe ori de reputația arbitrilorplângă de arbitraje, deoarece a fost de multe ori favorizată. „Rapidul nu are dreptul să protesteze, alții da. Pentru că Rapidul a fost de multe ori

Lennart Johansson, președintele UEFA, a anunțat „noi reglementări pentru a rectifica tot ceea ce merge pe o cale greșită”. Pe 2 octombrie Federația engleză de fotbal va trebui să prezinte rezultatele anchetei sale privind cele mai bine de 300 de transferuri din 2004 și până acum, anchetă dusă de un fost polițist, John Stevens, angajat în ianuarie, când un jucător devenit antrenor, Mike Newell, a declarat că a primit numeroase oferte de șpagă.

(Foto: T. Mânu) favorizată de arbitri în se- zoanele trecute. După părerea mea, au fost și ajutați, ău fost și dezavantajați”, a precizat Dragomir.
Nu demisioneazăBucurești (MF) - Președintele CCA, Gheorghe Constantin, a declarat, ieri, că nu cedează la primul atac și nu își va da demisia din funcția pe care o deține doar pentru că așa vor anumite persoane. „Atunci când apar reacții negative asupra activității noastre, sunt momente când imi pun . întrebarea «pentru ce?». »Dar nici nu putem să ne dăm la o parte la cel mai mic atac. Noi muncim și după o anumită perioadă se va face o analiză a activității noastre. Nici vorbă să-mi dau demisia pentru că mi se cere”, a afirmat oficialul CCA. Geor- ' ge Copos, a trimis, luni, o scrisoare deschisă președintelui FRF, Mircea Sandu, în care îi cerea să demită conducerea CCA.
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

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

- Elite

Cumpăr ap. 1 cameră (02)

• cameră de cămin sau o cameră cu baie, 
in Deva, nu sunt agent imobiliar. Relații la 
telefoanele 0721/880910,0723/455575.'(nr. 
5/14092006)

Vând ap. 2 camere (03)
• confort 1, Deva, zona Miorița, contorizări, preț
1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T) 

i • cu garaj, zona Micro 15, semidecoman-
I date, eLL Relații la telefoanele 0741/122764
I sau 0741/192043. (nr. 10/31082006)

• 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.)

• zona Trident - ANI, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări,, preț 64000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4) .
• decomandate zona Decebal - piață, etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică, se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232808. 
(A4)
• centrală termică 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- 
169303,0742-005228. (A5)
• etaj 3, decomandate, vedere în 2 părți, balcon, 
contorizări. Aleea Neptun. Preț 115.000 ron 
telefon 223400,0724-169303,0742-005228,  (A5)
• decomandate, baie, superamenajată, CT, et. 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6j

• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună, preț neg., tei. 
235208,0724/620358. (A6)
• dec, bloc cărămidă, contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON 
neg. Tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• în circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu, preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• dec, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg., tel. 
231800:0723/619177. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urfle.it Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, ultracentral, de lux, modificări, 
instalații noi, toate utilitățile, preț 55.000 euro, 
negociabil. Tel. 0723/041241. (T)
• semidecomandate, în spatele cinema Patria, 
fără îmbunătățiri, preț 1,2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0745/253413.(7)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, gresie, 
faianță, parchet lamelar, repartitoare, preț 720 
milioane lei. Tel. 0745/253413. (T)
• 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)
• Deva, 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. (A3) t
• urgent, zona Liliacului, etaj intermediar, 
centrală tremică preț 153.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală, 2 balcoane, 2 băi, 
amenajări, centrală termică, preț 160.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă, decoman
date, 2 balcoane, modificări, contorizări totale, 
ocupabil repede, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, centrală termică, gresie, 
faianță, accept credit- ipotecar, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, centrală termică, 
termopan, gresie, faianță, parchet, super 
amenajat, boxă, acces us'cătorie, preț 140000 
RON negociabil, tel. 232808. (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, faianță, boxă, bine 
întreținut, 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 
37000 euro negociabil, tel. ' 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• zona Gojdu, bloc. de cărămidă, etaj 1. 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță, termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• decomandate, balcon închis, beci, reparti
toare, apometre. Liliacului. Preț 140.000 ron 
telefon 223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• 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 amenajată în balcon, beci. Dorobanți. 
Preț 200,000 ron. Telefon 223400, 0724-169303, 
0742-005228. (A5)
• decomandate, centrală termică, 2 băi, boxă, 
st. 98 mp. Carpati. Preț 145.000'ron. Telefon 
223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208', 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpșți, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările lăzi, 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, tei. 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 Banca Transilvania, dec, et.2, parchet, 
gresie, faianță, CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.603,230.324. (Â7)
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. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, usă metalică, 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
• dec, zona Hotel Deva, etaj 2,2 băi, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modern, 
mobilat, preț neg, tel. 231800,0745/511776. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică, 130 mp, preț 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă nouă, nefinisată, la 14 km de Deva. 3 
nivele, garaj, 800 mp teren, canalizare, apă, gaz, 
curent, preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (T)
• 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, netencuită, 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 Călugăreni. 
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, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă, curte, 
grădină si 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)
• in Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
băi. 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 105.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină, 
centrală termică, ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp. preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)

MONDIAL
MUNCITORI

• Sunteți în căutarea unui toc de muncă stabilîntr-o companie de 
renume?

• Sunteți dispus să vă relocați în localitatea Lugoj în condiții 
avantajoase?

• Ați absolvit o scoală profesională sau minim 10 clase?

In cazul în care înd^liniți condițite de m aus șt doriți informatei 
supîimen&ire vă rugăm sa sunați la numărul: 080& 8W 33 6 (apel 
gratuit)  pentru susținerea interviu preliminar, âe /iwtt’pâwă
vineri între orele înperioada septembrie.

ABwSfidu-vf colectivului firmei MONDIAL veți beneficia de un 
pachet salanal atractiv, bonuri de masa, instruire profesională ?i 
diverse alte ber^ficu. ®

00 
NO

• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, termopane, teren 600 
mp, preț 360000 lei, tel. 0746/779288. (A8)
• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică, preț 135000 
euro negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică, 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, P+l, zonă centrală, 4 camere, bucătărie,
2 băi, centrală termică, living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină, preț 150000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)'

• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă, curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288 (A8)

(6
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SC MONDIAL SA, cu sediul în Lugoj - Județul Timiș, 
parte a grupului german Villeroy&Boch AG, producător 

de renume fe industria ceramică europeană angajează:

• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică, 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică, ideal casă de. 
vacantă, teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent în Deva, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
amenajate cu gresie, faianță, curte ST-850 mp, 
zona centrală, Deva, preț 180.000 euro neg., tel. 
231800.0740/317313. (A9)

Vând case la țară (17)

• casă bătrânească, 2 camere, grajd, șură, 
curte și grădină 11 ari, poziție bună, 
Chimindia, nr. 122, comuna Harău. Tel. 
226041. (2/1809)

• 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)
• casă bătrânească locuibilă în Leșnic, pe DN 7, 
gaz la poartă pomi fructiferi și viță de vie. Tel, 
0729/033121. (T)
• casă in Săntuhalm, 4 camere, 2 holuri, 2 garaje 
și 250 mp teren plus curte. Tel, 210920. (T)

• în satul Streteă comuna Dobra, cu 
dependințe, curte si gradină Informării la 
teL 0254/283312. (nr. 9/IL092006)

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

Docnii cart nu^i plătesc impozitele locale »or fi executați silit jw j* *.<prwz  pc

• urgent In Bârcea Mare, gaz in bloc, fără inter
mediari, preț negociabil. Tel. 0254/231750. (T)
• urgent decomandate, contorizări, parchet, 
balcon închis, ST 54 mp, et. 2, zona Astoria, preț 
970 mii. negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• 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, 
Jtaj 2, zona Bălcescu. preț 97000 ron negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• b-duL DecebaL decomandate, modificat, 
centrală termică, balcon închis, gresie, faianță, 
instalații sanitare noi, preț 135.000 RON, tel.

,221712,0724/305661. (A2)
• zona AL Streiului, et. 6 dec., contorizări, preț 
50.000 RON, tel 221712,0724/305661. (A2)
• zona Minerului, et. 3, semidec., balcon închis, 
instalații sanitare noi, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, preț 84.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 3, decomandate, balcon, 40 mp, 

jamenajat, contorizări, preț 84.000 RON, tel.
^’1712,0724/305661. (A2)
• Al. Crițului, et. 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, fainantă, parchet, preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifcată 
parchet, gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• intrări separate, zona Bălcescu, etaj interme
diar, centrală termică, termopan pe ramă de 
lemn, parchet, gresie, faianță balcon închis, preț 
95000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• intrări separate, termbpan, parchet, gresie, 
faianță, balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zonaZamfirescu, preț 112000 ron negociabil, tel.

. 0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona DecebaL vedere la stradă, etaj 3, centrală 
termică parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
preț 130000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj 1, zona Gojdu, bucătărie modificată, 
termopan, ușă metalică parchet, gresie, faianță 
stare foare bună contorizări totale, preț 110000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• decomandate, suprafață mare, super 
amenajat, zona BCR, centrala termică, bucătărie 
modificată, termopan, parchet nou, gresie și 
faianță bloc de 4 nivele, preț 145000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,232808. (A4)
• etaj 1, bloc de cărămidă 2 holuri, parchet de 
stejar, gresie și faianță, bine întreținut, ocupabil 
pe loc, zona Dacia, pr'et 69000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (Ă4)

• etaj 1, intrări separate, balcon închis, zona 
Decebal - Kogălniceanu, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, ocupabil azi, preț 125000 
ron negociabil, tel. 0788/165702, 0723/251498. 
(A4)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie 
faianță, vedere în față, balcon, bloc de cărămidă, 
preț 82000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
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■ANGAJEAZĂ în regim de colaborare maseur, maseur*  șl cosmetlceană 
calificați, cu experiența în masajul anticeluiitic. de relaxare și de între
ținere.

-SE OFERĂ: - posibilități de câștig atractive
- program flexibil —
• mediu de lucru plăcut , §

PrMnunMd.tr h elMOMIilV prntru prnțramill «ii prrw- T*'  ’ MS* 22OO1S —
imitai si lxwiktai de ÎMI ndetcre. gvfe |uuu MAHIU H, 13 FARTHH

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS 

A

TĂ ’LĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX

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

HUNEDOARA, B-dul Dacia, bl. E 3, parter (62582)

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

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

TVA inclus J
Relații la tel. 0254 / 219.127 sau 0749 / 079.121

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. G1 ,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPETARII7.
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

TRAM CONSULTING
îa H! 4>> : !?.•$«/’»> î<. M • I ■ ! "iii

fJțwfth Mm» hi-A? CM-WW

Training
Bvaluars
Asistenta
Maiageount

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 <6i832>

S.C. mBTETW 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 asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă in Instanță interesele persoanelor juridice. 
(59807)

^■^uu. ANGAJEAZĂ 
CONTABILITATE PRIMARĂ 
CERINȚE:
-cunoștința minime de 
contabilitate;

- cunoștințe IT;
-vârsta maxim*  40 ani.
AVANTAJE:

-salariu motlvant.

Restaurant
Construcții c Ivite șl Industriale 
Distribuție materials construcții 

Comerț electrocHsmca

CONTABIL- ȘEF
CERINȚE:
■experiență In domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT;
■vârsta maxim*  45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motlvant; 
-condiții de lucru Intr-o 

echip'l dinamic*
Rel. la Tel.: 0723/400 638 sau 0254/772 221 (59656)

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR

Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara

ANUNȚ

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

3 posturi de salariat civil, instalator autorizat apă, gaze, 
canal, în localitatea Deva;

9 posturi de salariat civil, îngrijitor,
- 5 în localitatea Deva
- 4 în localitatea Petroșani

PRINCIPALELE CERINȚE ALE POSTULUI:
- rezistență la eforturi prelungite;
- capacitate de lucru în echipă;
- absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
- să aibă o vechime de minimum 1 an în specialitate;
- să aibă studii în specialitatea postului;
- absolven|i a 10 clase (pentru postul de salariat civil, îngrijitor).

PENTRU A PARTICIPA LA CONCURS, CANDIDAȚ1I BĂRBAȚI SAU 
FEMEI TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE’CONDnil:

• Să aibă cetățenia română și domiciliul stabil în România;

• Să aibă vârsta de minimum 18 ani;
• Să fie declarați „apt medical, fizic";
• Să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită 
admise și practicate în societate;
• Să nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de urmărire 
penală ori do judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
• Să îndeplinească cerințele postului.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

CV.;
• Documente care să ateste cel puțin absolvirea studiilor impuse 
de cerințele postului, atât din punct de vedere al nivelului aces
tora, cât și al specializării (copii legalizate);
• Copii ale următoarelor documente: act de identitate, livrer 
militar, carnet de muncă;
• Documente de stare civilă (copii legalizate): certificatul de 
căsătorie, certificatul de naștere pentru candidat, soție/soț și 
fiecare copil, hotărâri judecătorești privind starea civilă;

• Cazierul judiciar pentru candidat;
■ Caracterizare de la ultimul loc de muncă (instituție de 
învățământ sau unitate militară);
■ Două fotografii 9X12 cm, color;
• Alte documents necesare dosarului de concurs se vor întocmi la 
reședința unității.
Data limită până la care se pot depune cererile de înscriere este 
27.09.2006, ora 14.00, la reședința Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Hunedoara, din Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 10 
(lângă Morile Boromir). Dosarele de concurs se depun până în 
data de 06.10.2006, ora 12.00, la reședința Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Hunedoara, din Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, 
nr. 10 (lângă Morile Boromir);
Data susținerii concursului va fi comunicată în timp util parli- 
cipanților. Pentru relații suplimentare referitoare la bibliografie 
și documentele solicitate pentru dosarul de înscriere, vă puteți 
adresa la reședința Inspectoratului de Jandarmi Județean Hune
doara, telefon 0254/228910, interior 125, zilnic, între orele 
09.00 - 16.00 sau pe adresa de Internet www. jandarmihune- 
doara. re. (6387?)

Case de vacanță (15)
a In stațiunea Geoagiu-Băi, P+l, cu terasă ți 
poartă metalică 31/2m. Informații la telefonul 
241044. duDă ora 17.00.CT)

Vana garsoniere (19)
• Deva, zona Gării, etaj 1, ușă metalică, ST 32 
mp, parchet, contorizări, preț 82000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
a dublă, superamenajatt, zona Dacia, preț 
62000 ron, negociabil, telefon. 0745/639022. (Al)
• confort L dec., suprafață mare, etaj interme
diar, zona Ulpia, preț 24.500 euro, tel. 
0741/154401,227542,.seara (Ă2)
• 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 Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată, 40 mp, parchet, contorizări, stare 
bună, preț 88000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
• zona Progresul, vedere la stradă, parchet, 
faianță, apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună accept credit ipotecar, preț 67000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• zona Gojdu, decomandată, contorizări, 
parchet, gresie, faianță ocupabilă pe loc, preț, 
74000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232809. 
(A4)
• decomandată contorizări la apă și gaz, gresie, 
faianță parchet. Aleea Saturn, lângă noul sediu 
al Poliției Județene. Preț 70.000 ron. Telefon 
223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• etaj 1, contorizări, repartitoare, balcon, 
parchet. Zcna 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. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• bi zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg, tel. 
206.003,230324 (A7)
• In zonă centrală pe Bd. I. Maniu. dec, parchet, 
faianță, repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii, neg, tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec, balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii, neg, tel. 
206.003,230324. (A7)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă preț 95.000 RON neg, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)
• zonă bună, Deva, exclus Micro 15, Dacia, 
parter ți ultimul etaj; nu sunt agent. Tel. 
0722/435749. (T)

Vând terenuri (21)
• 2 terenuri, de 6 000 ți 24700 mp, localitatea 
Totești-Hațeg lângă Canton, acte în regulă titlu 
și CF, negociabil, tel. 212272,0723/732560. (T)
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242. (T)

• intravilan, pentru loc de casă 1100 mp,
Deva, str. Elena Văcărescu, persoană fizică 
preț 30 euro mp, negociabil. Tel. 
0254/220907,0742/219756. (4/18JJ9)

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA - SIGLE

■ s - r spohw
330025 - Deva»
Str. 1 Decembrie 2 7S 
Tel./Fax : 0254/21 3510
e-mail : stamprod@rdslink.ro

• intravilan, zonă foarte bună în Simeria, toate 
utilitățile, 959 mp, fs 14 m, preț 30.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0729/015069,0722/582097. (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)
• Ix de casă în Leșnic, pe DN 7, gaz la ppartă 
pomi fructiferi și viță de vie. Tel. 0729/033121. (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-vi s de fabrica de 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- 
005228. (A5)
• intravilan st 370 mp fn zonă ultracentrală, 
toate utilitățile. Deva Preț 280 euro/mp neg. 
Telefpn 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)
• 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, tpate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S-800 mp, FS- 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776 (49)

Cumpăr teren (22)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 150 mp, P+l+teren 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă, gaz, curent, 
82000 euro, tel. 215212. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
• spațiu comercial transformat din apart. 2 
camere, grup sanitar, S 48 mp, zona Zamfirescu. 
Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003,230.324. (A7) .,
• ki zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 3*.  
mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabil oricwz 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)

Imobile chirii (29)

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

• ofer spre închiriere apartament, 3 camere, 
central, Deva, mobilat complet, centrală termică 
preț 200 euro/lună Tel. 0722/564004. (T)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
complet mpbilat, centrală termică lângă poșta 
veche, ocupabil imediat, preț 200 euro/lună Tel. 
0745/253413. (T)
• primesc In gazdă 1 elevă, lângă Liceul Peda
gogic Deva, telefon 212865. (T)
• 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)
• zona telecablnă P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, curte, 
grădină ideal, sediu firmă sau locuință. Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• 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)
• hillu 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)

SOCIETATE COMERCIALĂ
ANGAJEAZA URGENT PRODUCĂTOR ÎNCĂLțAMlNTE

- Tineri absolvenți in vederea calificării la locul de muncă. 

-Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, 

schimb transport gratuit. R

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! .vlAuvnMEOlA

■ CONTABIUTATI INFORMATIZATĂ £

■ AUTOCAD 2D ți 10 

-ADMINISTRATOR RIȚILI

TEL: 02S4.206.210
MOf5: 0723.130.463
E-mail: office^hm rp 
Site: www .im.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr2 

(lângă Crucea
{56970)

TRANSPORT PERSOANE
România • Italia • Franța^Spania w$ a m & MonaUs

PMri Kron j«. Tel. 0254/234717,
orer M-vW 0742/030201,0749/551299

100 euro dus |
eurodus-întors-15 zile'' 
euro dus-întors ■ 90 zile

Irxu

GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" DEVA
I. Face înscrieri pentru clasele de postliceală, la specializările:
1. Asistent gestiune (contabilitate) 30 locuri

2. Agent vamal 60 locuri
3. Funcționar bancar 30 locuri v/
4. Tehnician coordonator activități comerciale 30 locuri
5. Maistru mecanic 30 locuri
Perioada da înscriere » prelungește până la 1 octombrie 2006.
SE POT ÎNSCRIE SI CANDIDAȚI FĂRĂ EXAMEN DE BACALAUREAT.

Clasata funcționează în sistam autofinanfat.

Pentru toata specializările durata studiilor asta da 2 ani.

II. Invita societățile comerciala cară doresc să încheia un acord de partana- 
riaf privind desfășurarea practicii integrata a elevilor din domeniile comerț, 
turism și alimentație publică.

întâlnirea va avea loc marți 26.09.2006, ara 17.00, la sediul unității 

școlara.

Informații la talafoanela 221280; 221206.
(63835)

RECLAME

PrMnunMd.tr
mailto:anazsok@smart.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
www_.im.ro
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Cel mai vândut telefon al anului!
NOKIA

1112
Nokia 1112, simplitatea 
optimă în utilizare. Ușurința 
în utilizare fac din Nokia 1112 
un telefon de încredere de 
care ai întotdeauna nevoie.

i

■I

fi

EURO - GSM

A ; * * J
www.eurogsm.ro

Cel mai tare din sistem

• EURO-GSM Deva
« Ulpia Shopping Center
• EURO-GSM Hunedoara
v B-dul Dacia, nr. 6A
v B-dul Dacia, nr. 10
v B-dul Corvin, nr. 8

LICITAȚIE
BUCURA SOCIETATE COOPERATIVĂ, cu sediul în Hațeg, str. 

M. Eminescu, nr. 49, organizează licitație pentru vânzarea 

de active, în fiecare zi de luni, la ora 10.00, 
începând cu data de 23.10.2006.

Informații la sediul societății și la telefonul 0254/770413.
(63811)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței in funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonai, 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)

Auto românești (36)

Oecese (75) Comemorări (76)

■ vând Am camionetă, cu motor de Brașov, 
an fabricație 1989, șasiu+caroserie de 
rezervă, preț 50 milioane, negociabil. Relații 
la telefonul 0788/897058. (7/18.092006)

Pios omagiu și sincere condoleanțe familiei îndoliate 
_P la pierderea celui care a fost

MUNTEAN ION
din Lăsău.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Familiile Matiaș Petru și Bulgăr

• 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)

• vând vitrină frigorifică, lungime 1,5 m, stare 
foarte bună de funcționare. Relații la tel. 
0720/368510,0723/370452. (T)

Auto străine (37)
Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• 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 abricht cu circular și mandrină, preț 
negociabil. Tel. 263-598.
• vând tractor U650, plug nemțesc, stare foarte 
bună, tel. 0722/642648,0254/232380. (T)

• vând tractor U 650, plug, disc, circular 
acționat de tractor, motor rezervă și 
remorcă bascuIabilă, preț la vedere, Lunca
- Bălța, nr. 61. Tel. 0788/912339. (4/19.09)

Piese, accesorii (42)
■ cumpăr termocuple de temperatură. TeL 0740- 
963-904.
• vând un portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă, negociabil, tel. .212272 sau 
1723,732560. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând ferestre și uși tâmplărie 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)
• vând colțar de pluș, stare foarte bună. Tel. 
0254/217465 (după ora 19), 0723/262441. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând ampTificator Grundig șl boxe Dual 80 W. 
Tel. 0745/253413. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

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

Electrocasnice (56)
• vând frigider 2401, stare foarte bună, preț 170 
ron. Tel. 215113, seara, și 0748/963782. (T)
• vând frigider stare bună, 1 milion lei ,și aragaz
4 ochiuri și cuptor, 2 milioane lei. Tel. 
0722/564004. (T)
• vând mașină automată fabricată în Franța, 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)
• vând frigider Zill, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 260 ron. Tel. 0720/400422. (T)
• vând mașină de spălat automată de Cugir, 
preț negociabil. Tel. 220993. (T)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 916/11 augușt 2005

Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 
tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 

www.uamsibiu.ro,
e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

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

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

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

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

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing
Participarea nu este condiționată de încadrarea în mutică și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din.planul de învățământ.
Admiterea se face prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candidaților li se pune la dispoziție odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții veniți prin transfer în anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorlzate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și inmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahută, nr. Ibis,

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

(56712)

Familia anunță împlinirea a 3 ani de la trecerea în 
veșnicie a celui care a fost un minunat sot, tată, 
socru și bunic

JULAEMIL
Nu te vom uita niciodată.

• vând mascul Foxterier 9 luni; ofer pentru 
montă mascul Ciobănesc mioritic talie foarte 
mare, 73 cm în greabăn și un mascul Ciobănesc 
caucazian, prețuri rezonabile. Tel. 0720/575832. 
(T)
• vând vacă Holstein. Relații la telefonul 
0745/427416. (T)

instrumente muzicale (60)
• vând acordeon Hohner, stare perfectă, 120 
bași, 2 registre, preț negociabil. Tel. 0726/621049. 
CT)

Altele (61)

• colecționar german cumpăr mașini de 
cusut Singer, Kaiser Naumann, Pfaff, ofer 
15X300 - 454M0 euro. Telefon 0751/987293. 
(6/1&0M6)

• vând bazin pentru combustibil, 5000 litri, și 
parbriz lunetă de BMW 520. Tel. 0721/667087, 
0722/738488. (T)
• vând cazan țuică 1401. Tel. 0727/781610. (T)
• vând poartă metalică de garaj, cu ramă din 
țeavă 25/25 m, 2 uși, preț negociabil.Tel. 213509, 
0744/616167. (T)
•vând țuică de prună, calitate excepțională, 
ideală pentru orice eveniment, preț avan
tajos în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563.(T)
• vând uri portbagaj1 pentru Dacia, stare 
ireproșabilă si un cântar platformă, deosebit, 
cântărește până la 110 kg, fabricat de Balanța 
Sibiu, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560. 
(T)
• vând un trunchi de cireș ae 1,80 m lungime și 
0,75 m grosime șl 3 trunchiuri de 1,50 m lungime 
și 0,35 m grosime, preț foarte avantajos. Tel. 
212272,0723/732560. (T) ■

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Huieți Octavian, Se declară nul. (3/19,09)

Solicitări servicii (71)

• caut temele serioasă pentru a locul cu a 
doamnă de 75 aid, In gospodăria acesteia, 
tn localitatea Tătârăștl, comuna Burjuc. 
ItelațB supknentare la tel 218194, după ora 
18; 0724/045904. (7/I8X»)

Prestări servicii (72)
• electrician autorizat execut lucrări la instalații 
electrice, convenabil. Tel. 215654,0742/210071. 
(T)
• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)

Cititorii Cuvântul 
liber:

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

Colegiul Tehnic Energetic 

.Dragomlr Hurmuzescu" 

Deva, str. Tltu Maiorescu, 
nr. 28, organizează, în 

data de 
5 octombrie 2006,
CONCURS 
pentru 

ocuparea unui 
post du paznic 

Informații suplimentare 
la telefonul 0254/220240 

sau la sediul instituției.
(63829)

(5/19.09)

La 19 septembrie s-au împlinit 8 ani de când inima
dragului nostru

dr. CĂLUGÂRU MIRCEA
a încetat să mai bată. Vei rămâne veșnic în inimile
noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace 
Familia

• persoană fizlcâ efectuează lucrări de derati
zare, dezinsecție la prețuri avantajoase (și 
anume: dezinsecție 1 leu mp, deratizare 0,30 lei 
mp), la orice firme. Relații la telefonul 
0740/163011 (T)

(12/09.2006)

• transport mobilier cu auto del,2toneșil4mc 
volum. Asigur demontare și manevrare rapidă 
pentru mutări. Tel. 0254/225578,0744/934462 sau 
0726/551701. (T)

Redacția nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de mică șl mare publicitate.

Oferte locuri de muncă (74)

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

(nr. 9/12.09.2006)

• Societate comercială angajează personal pentru 
spălătorie auto. Relații latei. 0722/301943.

(9/18.09)

• Societate comercială angajează șofer pentru
distribuție alimente pe FLT 3,5 tone. Tel. 0744/605685 
sau 223950.

(2/19.09)

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

(nr. 2/14.09.2006)

• Companie austriacă angajează operatori pariuri 
sportive. Școlarizare gratuită în cadrul firmei, 
salarizare atractivă plus bonuri, bacalaureat. 
Așteptăm CV-uri cu poză în Bdul 22 Decembrie, bl. 
Dl + D2. Informații latei.0254/232747.

(6/18.09)

• Companie de distribuție la nivel național angajează: 
șofer distribuție, operator PC, persoanele cu experiență, 
interesate de job, și cu domiciliul în Deva sunt rugate să 
trimită un CV până la data de 30 septembrie la fax: 
0254/231068, email: monicamth@zappmobile.ro.

(nr. 8/12,09,2006)

A 
ni 
U
N

T

S.C. INTERNATIONAL ROVEXIM S.R.L ., cu sediul în locali
tatea Brad, str. Horea, nr. 60A, jud. Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
„Fabricarea elementelor din beton pentru construcții - compo
nente, prefabricate din beton pentru clădiri și construcții 
inginerești; Prelucrarea brută a lemnului șl Impregnarea lemnului", 
situat tn localitatea Brad, str. Horea, nr. 60A.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între 
orele 8-16. Eventualele sesizări și reclamațll pot fl depuse Tn 
termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțului. (63871)
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n scurt
• Experiment. Patru români, studenți la uni
versități din străinătate, au reușit să ajungă 
într-un aparat de zbor al Agenției Spațiale 
Europene, pentru a participa la un experiment 
științific cu scopul de a revoluționa industria 
spațială prin îmbunătățirea condițiilor de răci
re a pereților navelor spațiale.

Specii noi în Indonezia

Prin spectacole Teatrul Național de Păpuși din Laos a pornit în turneu prin țară, în dorința de a educa cetățenii din zonele rurale în ceea ce privește prevenirea gripei aviare. (Foto: epa)
Scos de pe 
internetPraga. (MF) ■ Un joc interactiv care propunea în scop pedagogic distrugerea virtuală a unui sat ceh care a fost ras de pe fața pământului de naziști în iunie 1942 a fost scos de pe internet din cauza controverselor stârnite. La originea acestui proiect stă chiar conducerea muzeului memorial al respectivului sat ceh, Lidice. Jocul propunea „arderea Lidice în cel mai scurt timp posibil”. Directorul muzeului a indicat că acest joc a fost creat pentru a atrage interesul tinerilor cehi asupra istoriei propriei țări. Directorul muzeului și-a cerut scuze mai ales famillor victimelor. Masacrul din 10 iunie 1942 a fost comandat ca represalii la atentatul comis pe 27 mai 1942 împotriva generalului SS Reinhard Heydrich.

Katie (Foto: EPA)

■ Cercetătorii au 
descoperit peste 52 de 
noi specii marine în 
Papua occidentală.Jakarta (MF) - Oamenii de știință au anunțat, luni, descoperirea a peste 52 de noi specii marine în Papua occidentală, apele din zona situată la vest de insula Noua Guinee și la sud de ecuator fiind printre cele mai bogate din lume în privința faunei.Printre descoperiri se numără un rechin de recif, mai multe tipuri de crevete, corali și anemone care nu au fost incluse până acum în nici un catalog, a precizat Jatna Supriatna, director general al organizației pentru protejarea naturii Conservation International Indonesia.
Biodiversitate bogatăExperții, care au făcut mai multe expediții în regiune, „sunt de părere că această zonă găzduiește o biodiversitate mult mai bogată decât, de exemplu, cea a Marii Bariere

Nu e sigură
Los Angeles (MF) - 
Actrița Katie Holmes 
a declarat de curând 
că nu este foarte si
gură că vrea să se 
mărite cu Tom Cruise, 
deși nunta celor doi 
este programată în 
această toamnă. 
Holmes a născut pe 
18 aprilie o fetiță 
numită Suri, primul 
copil al cuplului numit 
de presă TomKat. 
Totuși, Katie a 
declarat recent unui 
prieten aflat în vizită 
la reședința starurilor, 
în Colorado, că nu 
este sigură că vrea 
să-și ia „un angaja
ment" fața de Cruise. 
Conform publicației 
Sunday Mirror, 
Holmes i-a spus sursei 
citate: „Nu mai am 
viața mea propne. Nu 
mă simt confortabil".

Willie Nelson a fost arestatLos Angeles (MF) - Cântărețul de muzică country Willie Nelson a fost pus sub acuzație pentru deținere de droguri, după ce poliția a găsit în autobuzul cu care acesta se deplasa în turneul său marijuana și ciuperci halucinogene.Cântărețul și alți patru bărbați au fost arestați pentru deținere de droguri, după un control de rutină al poliției, lângă orașul Lafayette, Louisiana. Poliția a găsit în autobuz 0,7 kilograme de marijua
Brad Pitt vânat de Paramount

Trei pui de suricate s-au născut, săptămâna trecută, la Ouwehands Animal Park din Rhenen, Olanda. (Foto: epa)

■ Brad Pitt i-ar putea 
lua locul lui Tom Cruise 
în viitorul film „Misiune: 
Imposibilă".Los Angeles (MF) - Brad Pitt a primit din partea studiourilor Paramount oferta de a-1 înlocui pe Tom Cruise în următoarea parte a seriei „Misiune: Imposibilă”, iar în cazul în care va accepta va deveni cel mai bine plătit actor din istoria Hollywood-ului.Compania Paramount Pictures a anunțat la sfârșitul lunii august că renunță la contractul cu Tom Cruise, invocând ca motiv comportamentul public al starului din ultima vreme. Studiourile sunt însă decise să continue seria de
De mâine, festival la San Sebastian

Atlantis: ultima inspecțieCape Canaveral (MF) - Astronauții de pe Atlantis au efectuat, luni, ultima inspecție tehnică a sistemului de protecție termică a aripilor și botului navetei spațiale americane, înainte de reîntoarcerea pe Pământ.După ce s-a desprins de pe Stația Spațială Internațională (ISS) duminică, naveta a fost plasată la 74 de kilometri de aceasta, o distanță la care a fost menținută timp de 24 de ore, timp necesar inspecției tehnice și așteptării rezultatelor definitive. în cazul unor defecțiuni, Atlantis este destul de aproape pentru a reveni pe ISS. După analizarea tuturor datelor, responsabilii de zbor vor permite continuarea procedurilor în vederea aterizării navetei, prevăzută pentru astăzi, la ora 09.57 GMT, în Florida, la capătul unei misiuni de 11 zile.

■ La Festivalul Interna
țional de Film de la San 
Sebastian vor fi produc
ții majoritar europene.Madrid (MF) - Cea de-a 54- a ediție a Festivalului Internațional de Film de la San Sebastian va începe mâine în Țara Bascilor. Cinematograful european independent va fi majoritar prin cele 16 filme

creație a designerului indian Manish Arora în prima zi din 2006 Autumn London Fashion Week. (Foto: EPA)

Pseudochromis sp. (Foto: epa)de Corali a Australiei”, a declarat Supriatna. Conform acestuia, cel puțin 23 de pești de recif și 42 de specii de corali nu se găsesc decât în această zonă. Nu este pentru prima dată când oamenii de știință insistă asupra importanței regiunii Papua în cadrul programului de protejare a biodi- versității mondiale.în februarie, membrii unei expediții organizată de grupul ecologist Conservation International în jungla îndepărtată a statului Papua au anunțat descoperirea unei lumi pierdute, unde flora și fauna prosperau departe de prezența omului.
na și 91 de grame de ciuperci haliucinogene. Nelson riscă să facă până la șase luni de închisoare și va trebui să plătească o amendă. Starul, în vârstă de 73 de ani, este cunoscut pentru faptul că utilizează marijuana de multă vreme și chiar a militat pentru legalizarea acestui drog.Ceilalți pasageri arestați au fost Tony Sizemore (59 ani), Bobbie Nelson (75 ani), Gates Moore (54 ani) și David Anderson (50 ani).

l-au făcut lui Brad Pitt o ofertă greu de refuzat (Foto: epa)acțiune cu mare succes la public. „Misiune: Imposibilă 3” a avut încasări de 397,5 milioane de dolari, iar episodul anterior 
aflate în competiție pentru premiul Concha de Oro.Printre filmele selectate se numără „Ghost” al regizorului britanic Nick Broomfield, care retrasează istoria a 23 de emi- granți chinezi morți în 2004, în timp ce pescuiau în largul coastelor britanice. Lungme- trajul va fi prezentat în deschiderea festivalului. Printre filmele demne de remarcat se numără „The Tiger’s Tail”,

Bianca Născută în zodia Fecioară, îi plac muzica, desenul și călătoriile.
(Foto: Țraian Mânu)Fata zilei o găsiți și pewww.huon.ro

a avut încasări de 543,8 milioane de dolari. O sursă din interiorul companiei a indicat publicației London Lite: „«Mi
al britanicului John Boorman și „Si le vent souleve le sabie”, al belgienei Marion Hansel.Va exista și o secțiune dedicată „Emigranților”, subiect fierbinte și de actualitate în Spania. în această secțiune a fost inclus și lungmetrajul regizat de Radu Mihăileanu, „Va, vis et deviens”7„Trăieș- te!”, care i-a adus acestuia, el însuși un imigrant în Hexagon.

siune: Imposibilă IV» nu va mai include personajul interpretat de Cruise, agentul Ethan Hunt”. Producătorii seriei s-au gândit să introducă în următoarea parte o mențiune scurtă despre faptul că agentul s-a retras pentru a duce o viață liniștită împreună cu soția sa.
Cel mai mare salariu„Sunt deciși să-l ia pe Brad pentru a-1 încarna pe liderul curajos al operațiunilor speciale, care își creează propria lui echipă de specialiști”, a adăugat sursa citată.Alte surse din interiorul Paramount au indicat că studiourile sunt dispuse să-i ofere lui Pitt cel mai mare salariu din istoria Hollywood-ului, peste 40 de milioane de dolari.

Un model prezintă o
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