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Cerul va fi mai mult senin. Moarte crunta la 13 ani
Înfrângere

București (MF) - Jiul Petroșani a încheiat stagiul de pregătire din Austria cu o înfrângere suferită în fata echipei din Israel, Mac- cabi Tel Aviv, cu scorul de 3-0. „Chiar dacă

r

am pierdut cu 3-0 nu am jucat chiar 
B așa de rău”, a declarat antrenorul 
8 Gh. Poenaru. Jiul Petroșani a f început meciul cu Maccabi Tel Aviv în formula: Curcă -Bădoiu, Dinu, H. Popa, Stan- 
■SlM cu - Antohi, Mircea Gheor- ghe, Pintilii, Boboc - Drida, Apetri.

■ O fetiță din comuna 
Dobra a murit strivită de 
roțile tractorului condus 
de tatăl său.

Pane (T.S) - O tragedie fără seamăn a îndoliat o familie din satul Pane. Singurul copil al familiei, o fetiță în vârstă

de 13 ani, a murit, ieri, într- un accident stupid. Fata plecase cu tatăl ei vitreg, Gheorghe C., în vârstă de 37 de ani, la strânsul fânului undeva în apropiere de Roșcani. La întoarcere, neavând loc în cabină, s-a așezat pe aripa tractorului. în timp ce cobora o pantă abruptă, remorca, da

torită greutății, a împins tractorul, iar Gheorghe nu a mai putut controla mașina. Fetița a căzut, fiind strivită pur și simplu de roțile remorcii. A fost transportată la Spitalul Ilia pentru acordarea îngrijirilor medicale, unde, din cauza leziunilor suferite în zona capului, a decedat. Ca

davrul a fost depus la morga Spitalului Județean Hunedoara - Deva în vederea efectuării necropsiei”, declară Magda Popa, purtător de tu- vânt în cadrul Inspectoratului Poliției Județului Hunedoara. Raportul medicilor legiști arată că fetița a murit în urma rănilor grave la cap. /p.3

Prime
Petroșani (M.F.) - Fiecare angajat al CNH Petroșani va primi, în 6 au- gust, când se sărbătoreș- ^^te Ziua Minerului, o primă de 400 de lei. Directorul CNH Petroșani, Daniel Surulescu, a spus că primele se acordă nediferențiat pentru toți cei 11.800 de angajați, indiferent dacă lucrează la suprafață sau în subteran, efortul bugetar fiind de circa 4,7 mii. lei.

Afacerea

luliu Winkler

) - Trei tineri din Alba Iulia, Gheorghe L., Andrei M., Ioan T., sunt cercetați de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub aspedtul săvârșirii infracțiunii de tentativă de înșelăciune, du- 
i pă ce au fost prinși în » flagrant în timp ce încercau să vândă o mașină de cusut marca „Singer”, la prețul de 8.000 lei, cu mult peste valoarea reală a mașinii, /p.5

Buget
Daa (MS.) - Proiec
tul de buget pentru 
2008 este inul echi- 
brat, în care se păs
trează princțjalele impozite și taxe, iar contribuțiile la asigurările sociale vor marca o scădere cu șase puncte procentuale, a declarat, secretarul de stat în Ministerul pentru IMM, luliu Winkler. „La o primă analiză proiectul este reprezentativ pentru un buget echilibrat și prudent, fără să întrunească condițiile unui buget de austeritate. Creșterea bugetară se regăsește în învățământ și în sănătate, cu alocații bugetare substanțial majorate. Bugetul nu permite risipa, dar permite dezvoltarea economică", a afirmat Winkler.

NUP pentru Costel Avram
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■ Fostul vicepreședinte 
al CI Hunedoara a fost 
scos de procurori de sub 
urmărire penală.Deva (M.S.) - Consilierul județean Costel Avram (PRM) a fost scos de sub urmărire penală de către procurorii DNA Alba, el fiind învinuit de abuz în serviciu în perioada anilor 2000-2004, când era

vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. „Instituțiile statului au demonstrat că nu am nicio problemă legată de justiție. Prefectul județului a sesizat DNA Alba, dar el ar trebui să caute ilegalități și acolo unde sunt aleși ai Partidului Democrat, partid din care a făcut parte. Este păcat că procurorii DNA sunt ținuți ocupați cu probleme imaginare, iar ade-

vărații corupți își văd de treabă nestingheriți”, a declarat Avram. La începerea urmăririi penale, actualul consilier județean era învinuit că ar fi favorizat unele firme, că ar fi repartizat preferențial fondurile destinate reabilitării drumurilor comunale și că și-ar fi construit ilegal o casă de vacanță. Toate acestea nu au fost confirmate de ancheta procurorilor.

Case printre 
blocuri

Deva (D.I.) - Pentru că în Planul Urbanistic General al municipiului Deva, în vigoare la această oră, spațiile dintre blocuri nu au fost specificate ca zone verzi sau parcuri, ele au putut fi retrocedate foștilor proprietari, /p.3

Delapidare la Orăștie
B^nî pențru sănătate

miliarde euro cheltuieli private

studiifogBe specialitate, se așteaptă o creștere 
precedent a s&tuielio’ pentru sănătate în următorii am.

■ Gestionara unui ma
gazin din Orăștie este 
cercetată pentru delapi
dare.

Orăștie (M.T.) - Oamenii legii au stabilit că în perioada 2006 - 2007, gestionara unui magazin din Orăștie și-a însușit din vânzări suma de 24.751 lei, pe care a folosit-o în interes personal. „Din cercetările efectuate de polițiști, până în prezent, a rezultat faptul că femeia, gestionară la un ma

gazin având ca obiect de activitate „comercializarea de încălțăminte”, în perioada august 2006 - iunie 2007, când i s-a și desfăcut contractul de muncă, a vândut unor persoane marfă din magazin, fără a depune banii în casierie”, a declarat subcomisar Magda Popa, din cadrul IPJ Hunedoara. în urma efectuării inventarului de către conducerea societății, a rezultat faptul că fosta gestionară a adus un prejudiciu de 24.751 lei, nerecuperat până în prezent

La concursul desfășurat pe www. huon.ro, „Te-ai înarmat cu premii vara asta?” au câștigat 3 persoane: Damian Gabriela - un Mp3 player, Ghelber Anda - un webcam și Piloiu Alexandra - o pereche de căști cu microfon. Felicitări!
(Foto: M.Ș.)
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• Explozie. Doi oameni au murit, iar alți patru au fost grav răniți de explozia motorului unei rachete aflate în teste pe aeroportul Mojave din California. Accidentul s-a produs în centrul de testare deținut de compania inginerului Burt Rutan, unul dintre pionierii zborurilor comerciale extraatmosferice.

Rămânem cu vize pentru SUA

Eliberat
Sidney (MF) - Procuratura australiană a retras acuzațiile împotriva medicului indian suspectat de implicare în atentatele eșuate din Marea Britanie, a anunțat, astăzi, agenția de presă australiană AAP, care citează surse oficiale. Mohammed Haneef, în vârstă de 27 de ani, a fost inculpat acum două săptămâni pentru că ar fi acordat sprijin teroriștilor care au organizat atacurile ratate din Regatul Unit.

Sidney (Foto: epa)

Sofia (Foto: EPA)

ArestațiSofia (MF) - Trei persoane au fost arestate în Bulgaria, la numai o oră după ce postul britanic de televiziune BBC a difuzat un reportaj filmat cu camera ascunsă despre traficul cu copii din această țară. Șeful rețelei i-a oferit unui reporter sub acoperire mai mulți bebeluși, la prețul de 60 de mii de euro fiecare. Bărbatul, care opera în preajma stațiunii Varna, a povestit că a mai vândut copii unor germani sau norvegieni veniți în vacanță îh Bulgaria.

■ Excepție Cehia și Esto
nia, celelalte țări foste 
comuniste nu se califică 
pentru ridicare vizelor.Washington (MF) - Mai a- vem de așteptat până când vom putea călători fără viză în Statele Unite ale Americii. Potrivit cotidianului International Herald Tribune, nici România, dar nici alte state din estul Europei nu vor fi incluse în programul care le permite cetățenilor lor să intre fără vize pe teritoriul american. International Herald Tribune scrie că legea care va extinde așa-numitul Visa Waiver Program (VWP) este pe punctul de a fi votată în Congresul american. Noile state membre ale Uniunii Europene, din care o parte sprijină campaniile militare americane din Irak și Afganistan, au făcut un lobby intens pe lângă administrația de la Washington, în scopul eliminării vizelor. Reglementarea se bazează pe un punctaj făcut de Departamentul de Stat și, potrivit statisticilor acestuia, dintre statele est-europene doar Republica Cehă și Estonia se califică pentru suspen

Pentru români, o vizită turistică în State rămâne încă un vis îndepărtat (Foto: EPA)darea obligativității vizelor. Un alt stat ai cărui cetățeni nu vor mai avea nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul american, potrivit noului proiect de lege, este Coreea de Sud. România, Polonia, Lituania, Letonia, Slovacia și Ungaria nu întrunesc criteriile impuse. Motivul pentru care România și Polonia nu intră

sub incidența legii este faptul că peste un sfert din cetățenii celor două țări care au aplicat pentru vize nu au întrunit condițiile necesare. Guvernul de la Varșovia și-a exprimat dezamăgirea față de excluderea Poloniei din program. International Herald Tribune citează mai mulți membri ai Congresului care afirmă că

noua lege este destul da flexibilă și că e doar o chestjpne de timp până când vor fr eliminate vizele și pentru statele excluse în prezent. Forma finală a legii a fost definitivată și este de așteptat să fie aprobată de ambele camere ale Congresului și trimisă președintelui George W. Bush, spre promulgare.

Inculpat. Fostul premier francez Dominique de Villepin a fost inculpat, ieri, pentru „complicitate la denunțuri calomnioase” în afacerea Clearstream, relatează AFP. (Foto: epa)

Diaconescu este îngăduitor cu 
Năstase (Foto: EPA)

Năstase poate reveni la
■ Declarația îi aparține 
purtătorului de cuvânt al 
Partidului Social Demo
crat, Cristian Diaconescu.

București (MF) - Posibila reveniere a lui Adrian Năstase în prima linie a PSD-ului face valuri pe scena politică. Vicepreședintele PSD, Cristian Diaconescu, a declarat că „orice este posibil”, dar că, dacă va fi cazul, revenirea lui

Năstase trebuie decisă în mod democratic de conducerea partidului. „Orice este posibil. Eu nu voi face judecăți de valoare privind capacitatea unor pesonaiități politice de a reveni sau nu. Adrian Năstase este totuși o personalitate. unul dintre cei care a creat acest partid, este o persoană care a realizat multe lucruri și evident că are așteptări corespunzătoare”, a declarat vicepreședintele PSD

N-avem probleme cu Rusia
București (MF) - Retragerea Rusiei din Tratatul Forțelor Convenționale Europene nu reprezintă un pericol pentru România. t Declarația îi aparține ministrului Afacerilor Externe, Adrian Cioroianu (foto), care a fostaudiat de comisiile de apărare și de externe din Senat.Șeful diplomației spune că atâta timp cât Moscova iși respectă promisiunea retragerii trupelor din Georgia și Transnistria, România nu are de ce să facă prea mult zgomot pe această temă.
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Crisian Diaconescu. în ceef ce privește diferitele probleme pe care Adrian Năstase le are cu justiția, Cristian Diaconescu a precizat că acesta „nu a cerut niciodată formal sau informai sprijinul partidului în această privință”. Dacă se va pune problej ma reorganizării la nivel înalt la PSD, atunci conducerea PSD „va decide în mod democratic”, a completat Cristian Diaconescu.
Băsescu se joacă cu focul
■ Adrian Năstase critică 
dur ieșirile în presa 
internațională ale 
președintelui.

București (MF) - „Traian Băsescu se joacă cu focul. Are impresia că îl poate folosi pe Ion Iliescu în străinătate ca material didactic, ca să arate cât de bun e el' a declarat Adrian Năstase, care a criticat interviul pe care Traian Băsescu l-a acordat revistei „Politique Internationale”. Năstase spune că este inadmisibil ca un șef de stat să vorbească de rău propria țară peste hotare.Năstase este vădit deranjat de faptul că președintele generalizează declarațiile sale despre PSD: „Mi se pare absolut incalificabil ca un șef de stat să vorbească în general des

Năstase atacă la vârf
(Foto: EPA)

unde, din ce oraș, «Știți, aicipre PSD: «Voi care ați furat timp de patru ani». Este inadmisibil. E ca și cum ai spune unui cartier întreg de nu știu trăiesc numai curve». Or fi poate câteva prostituate în cartierul ăla’.

PD critică
Guvernul

București (MF) - Seceta este noul subiect de dispută între PD și Gu-CRj 
i vernul Tăriceanu. Fostul** ministru democrat al Mediului, Sulfma Barbu, susține că Executivul a reacționat foarte greoi, deși fusese atenționat în legătură cu pericolul unetpl veri secetoase încă dino ianuarie. Fostul ministru; < al Mediului susține că, >; dacă ar fi ajuns documentația la Comisia Europeană în timp util, a- gricultorii și micile ferme ar fi beneficiat acum de ajutoare europene de se- misubzistență. în valoare de câte 1 500 de euro.

Candidează în Japonia
■ Fostul președinte 
peruan, aflat în arest la 
domiciliu în Chile, can
didează în Japonia.

Tokyo (MF) - Alegerile legislative, care vor avea loc duminică, în Japonia, consemnează o premieră cu adevărat istorică. Fostul președinte peruan Alberto Fujimori candidează pentru un post

de senator la Tokyo. Aflat în arest la domiciliu în Chile, așteptat de justiția peruană să răspundă numeroaselor acuzații de corupție formulate împotriva sa, Fujimori candidează nonșalant pe listele Noului Partid al Poporului, o formațiune creditată cu sub 1% din intențiile de vot ale japonezilor. Este pentru prima dată când un fost șef de stat candidează pentru o func

ție politică într-un alt stat. Fujimori este fiul unor imigranți niponi sosiți în America de Sud în anii '30 și întrunește toate condițiile legale pentru candidatură. Fostul președinte peruan, care va împlini 69 de ani în preziua alegerilor, se autointitulează „ultimul samurai” în mesajul său electoral și afirmă că-și va da și viața pentru binele Imperiului Soarelui-Răsare. Fujimori se consideră ultimul
samurai (Foto: EPA)
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• Capacele se ridkâ. în Deva sunt circa 1500 de capace de canal care sunt sub nivelul șoselelor. Dintre acestea, până acum administrația locală a reușit să ridice la nivel doar 130, dar viceprimarul Florin Oancea declară că până în luna noiembrie vor fi ridicate cel puțin două treimi dintre ele. (D.l.)
• Meșteri populari. Duminică, 29 iulie, în satul Obarșa, din comuna Tomești, va avea loc cea de-a X-a ediție a Sărbătorii Târgului Meșterilor Populari. în cadrul manifestării, care va începe la ora 10, va avea loc o expoziție, urmată de un concert folcloric. (C.P.)
• Ziua Imnului. Duminică, 29 iulie, în Piața tricolorului din Deva va avea loc ceremonia publică organizată cu ocazia aniversării Zilei Imnului Național. Manifestarea va începe la ora 10. (C.P.)

lese PSD-ul din 
politică?
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infarmmedia.ro

Viată stinsă din inconștientă
3

■ Tatăl vitreg al 
Andreei este cercetat 
de polițiști pentru 
ucidere din culpă.

Tiberiu Stroia
1jberlu.strola@ln form medla.ro

Pane - Tragicul accident în care și-a pierdut viața Andreea, o fetiță în vârstă de 13 ani, din satul Pane, a adus multă durere familiei. Ieri, bunicii copilului nu mai aveau lacrimi să plângă și se loveau buimaci unul de altul prin curte. Făceau pregătiri pentru ultimul drum al Andreei și așteptau ca fetița să fie adusă... de la morgă. Acceptă cu greu realitatea că singura lor nepoată a murit strivită de roțile unei remorci. Iar durerea este amplificată de faptul că cel care conducea tractorul era chiar tatăl fetiței. „Era tatăl ei vitreg dar el a crescut-o. Tatăl ei adevărat a părăsit-o și la puțin timp a
■ 
t După ce-a stat o perioadă tupilat prin 

camerele vilelor sale, Adrian Năstase 
și-a adus aminte de vremurile în care era 

cel mai tare din parcarea României. Așa se 
face că, de la o vreme încoace, nenea 
Adrian tot iese la rampă și bate șaua ca să 
priceapă... Prostănaca. Curios este faptul 

• că, din dorința de a dovedi că s-a făcut
iarăși băiat mare și are voie la femei, 
Năstase dă niște declarații de-alea beton, 
lată una: „Este absolut incalificabil ca un 
șef de stat să vorbească la modul general 
despre PSD. E ca și cum ai spune unui 
cartier întreg de nu știu unde, din ce oraș: 
«știți, aici trăiesc numai curve». Or fi poate 

*mu. câteva prostituate în cartierul ăla", a 
y declarat fostul premier.

Apar case printre blocuri

Acum, plecând de la ideea că politica 
e mare bagaboantă, nu pot să înțeleg 
decât că PSD-iștii au rămas de căruță. 

Adică ce, pe-acolo prin PSD doar câțiva 
mai știu să facă politică? Sau poate, cine 
știe, o fi vrut nea Adrian să spună că, 
acum, băieții ăștia din PSD nu mai pot lua 
banii înainte. Ci numai după rezultatul 
viitoarelor alegeri.

jieri în procesul 
dacic"

Deva (M.S.) - Fostul secretar de stat înMinisterul Culturii și Cultelor, loan Opriș, a fost audiat ieri ca martor în procesul „Aurul dacic”, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara. Martorul a declarat în fața judecătorului că a aflat în anul 2001 că la Frankfurt - Germania ar exista o brățară dacică dih aur ce fusese descoperită în si- turile din Munții Orăștiei. Informația despre acest lucru i-a fost furnizată de surse ale Ministerului de Interne. Martorul a mai arătat că un expert german a studiat brățara și a confirmat că aceasta era de proveniență dacică. Următorul termen în procesul „Aurul dacic” a fost stabilit pentru 7 septembrie, dată la care vor fi audiați patru martori.

■ în Deva spațiile verzi 
dintre blocuri sunt „în
gropate" sub noi și noi 
construcții.

Deva (D.L) - Văzut de pe oricare dintre bulevardele centrale, municipiul Deva nu e deloc un oraș urât. Dacă ai însă curiozitatea să intri prin spatele blocurilor de la șosea, să pătrunzi în interiorul cartierelor, situația nu mai este aceeași. Puține simt locurile în care oamenii își îngrijesc și protejează spațiile verzi din jurul blocurilor, iar pe terenurile nițel mai largi apar mereu construcții noi. „înainte de a cumpăra acest teren de la foștii proprietari am depus, în numele lor, o solicitare pentru eliberarea certificatului de urbanism, să văd dacă îmi pot construi aici o casă. Cum certificatul a fost eliberat, am urmat pașii legali”, spune S.G., proprietarul uneia dintre construcții, ridicată chiar în mijlocul unui cvartal de blocuri. Pe

Andreea s-a stins mult prea devreme (Foto: Arhivă)murit. Andreea era lumina ochilor noștri”, povestește cu glasul stins bătrâna în timp ce răsfoiește un album foto. Vocile din sat îl acuză pe tatăl vitreg al Andreei de inconștiență. „Nu trebuia să urce fata pe tractorașul ăla. Mai 
sub viitoarea casă însă trece, exact pe mijloc, conducta de termoficare. Autorizația i s-a eliberat doar cu condiția de a schimba traseul acesteia, o- bligație pe care nu și-a îndeplinit-o încă.
Au băgat buldozerul„Avem numeroase avarii în instalații pentru că cei care construiesc nu respectă condițiile puse de noi. Am solicitat, într-unul dintre cazuri, ca săpăturile într-o anumită zonă să se facă manual, pentru a proteja conductele de dedesubt. Au băgat buldozerul, că au considerat că e mai rapid și mai ieftin așa, și oamenii noștri au lucrat ore bune la înlocuirea conductei sparte astfel. După știința mea, nici un teren din Deva nu are trecut în CF în sarcină instalațiile din subteran”, spune Claudiu Simionescu, dir. adj. al Calor SA. Și acesta nu e un caz izolat. Numeroase probleme similare au apărut odată cu retrocedarea terenurilor dintre blocuri, 

ales pe coclaurile alea. Putea să se gândească că o să cadă. Păcat! Era un copil atât de cuminte”, spune una dintre sătence. Alții șușotesc, pe la garduri, cum că Gheorghe oricum nu era tatăl ei. Și de asta nici nu i-a dat atenția

în spatele blocurilor de pe strada Cernei se construiește susținutpentru că acestea nu apăreau în PUG drept zone verzi sau parcuri.Foștii proprietari le-au revendicat pe baza Legii 10/2001 și, în cea mai mare parte a cazurilor, au obținut restituirea în natură. Cei mai mulți le-au vândut repede celor care au văzut oportunitatea oferită de un teren în mijlocul orașului. Ultimul PUG a fost adoptat în 1999.

3 3cuvenită. „Oricum, Andreea învăța la Deva și nu prea stătea pe aici. Pentru că familia avea un apartament la oraș. Și nu era nici măcar tatăl vitreg pentru că ei nu erau căsătoriți. Și nici cu primul bărbat nu a fost căsătorită. Așa că tot ce s-a întâmplat e, de fapt, bătaie de la Dumnezeu”, spune în șoaptă o altă săteancă.
Omor din culpăOricum, dincolo de vorbe rămân faptele. Ioana, mama Andreei, a rămas fără unicul ei copil. Tatăl vitreg al Andreei este cercetat de polițiști pentru ucidere din culpă și probabil va primi ani grei de închisoare. Cât despre concluzia medicilor legiști, ea este categorică. „Andreea a murit în urma rănilor foarte grave suferite la cap. Rănile au fost produse prin compresie. Mai mult, fata a suferit și alte politraumatisme care au accelerat decesul”, se arată în raportul legiștilor.

Orașul arată altfel acum. în toamnă Consiliul Local va lua în discuție un nou plan general al orașului. în noul PUG va fi prevăzut ca o parte din extravilan să se transforme în intravilan, dar tentația de a avea casă cât mai aproape de centru este mare, așa că se vor găsi noi soluții pentru ca fiecare metru pătrat de beton ridicat în zona centrală să-și găsească locul.

REGULAMENT Pozele vor fi incluse atât in ziar, cât și pe portal La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora informații supli
mentare la îel 0254/ 211 275 mt 8834

Cuplul verii 2007

dragostea din tine!

[Dacă formați un 
[cuplu și ave{i ceva 
I poze de arătat, 
[acum este momen
tul! Vă facem

[vedete și vă 
răsplătim pentru 
astal Trimiteți o 

[fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa „Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter,

' sau în format elec
tronic la adresa de 
mail: sanda.bocani- 
jCiueinformnwfia ro 
|în perioada 3 iulie— 
! 2 august, iar în 27 
: august vă alegeți 
: cu 200 lei! 
Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 
forma votului elec- 
tronic, cât și prin 
intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber", 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara astal

O N cuvÂțBî

mailto:tiberiu.stroia@infarmmedia.ro
medla.ro
http://www.huon.ro


Ziua națională a Republicii Peru______ _
1712 - S-a născut scriitorul francez Jean-Jacques 
Roioseau (m 1778)._____________________________________

1741 - A murit Antonio 
Vivaldi (foto), compozitor și 
violonist italian (n. 1678). 
1750 - A murit, la 65 de ani, 
compozitorul german Johann 
Sebastian Bach.______i 

1794 - Revoluționarii francezi 
M. Robespierre și A. Saint 
Just, împreună cu alți 19 
colaboratori au fost ghilotinați.

1854 - S-a născut Victor Babeș, unul dintre fonda- 
torii microbiologiei moderne (m. 1926).
1909 - S-a născut romancierul Malcolm Lowry («La 

poalele vuIcanului»).___________________________________ _
1914 - Austro-Ungarja a declarat război Serbiei, fapt 
care a marcat începutul primului război mondial 
'1914-1918). ________________________________ —
1945 - S-a născut caricaturistul Jim Davis, creatorul 
personajului Garfield.

Prognoza pentru astăziCer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 14°Cși maxime de 32°G.Prognoza pentru două zileDuminică. Cer senin. Minima termică va fi de aproximativ 16°C, iar maxima de 30°C.Luni. Cer însorit. Temperatura minimă va fi de 17UC, iar maxima de 32°C.
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BerbecUn transfer de bani dtatr-un cont în altul, vindeți, cumpărați, vă trec niște bani prin mână și nu trebuie să ieșiți în pierdere. Tranzacțiile imobiliare prind bine zilele astea.
Taur

K Puteți opta ta favoarea unei agenții imobiliare care să vă facă rost de casa ideală sau a unei firme de construcții care să vă zugrăvească, să vă decoreze casa sau să vă ocupați voi de tot.
Gemeni

if

o

^4"

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Apostoli și Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon și 

Parmena.

Calendar Romano-Catolic____________
Ss Victor I, pp. m.; Inocenții) I, pp.

Calendar Greco-Catolic __________
Ss Prohor, Nicanor, timon și Parmena, ap, d 

(+ sec. I).

Soluția integrantei din numărul prece
dent: P-M-N-M - DIMINUTIV - 
TINE - OCA - FINISA - RR - CUM - 
PRO - VIS - PRUNC - 1 - COPIL - H
- DRUM - GALI - ELUDA - EL - ED - 
LA - PUI - UDE - TOTI - ACATI - ER
- N - PRINS - IEZI

IUTILE

Bsieeerat apă rec e 227087
Dispecerat.apă caldă 2178D8
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P C. HD
Deranjamente lift . 235090
Direcția Samtar-Veter. 221145

&

întrevedere cât se poate de importantă. Stabiliți ceva pe termen lung și nu trebuie să lăsați nici un amănunt la voia întâmplării, să nu rămâneți fără bani în ziua de salariu.
RacBin banii care vă trec prin mână trebuie să achitați o sumedenie de lucruri șl să vă și rămână ■ ta mod sigur o să se poată - că la așa ceva se știe că vă pricepeți.
LeuO înștiințare că ați- fost admiși intr-o colectivitate, că ați primit o funcție, o repartiție și că vi se schimbă statutul profesional. Vor fi șl bani mai mulți la slujbă.
FecioarăS situație favorizantă. Puteți cumpăra ceva fără adaosuri comerciale, să intrați în legătură cu un viitor partener de afaceri sau să primiți niște bani pe care nu credeați că-i mal vedeți.
BalanțăPoate vă nimeriți în vacanță pe undeva, când sunteți chemați să semnați un contract, să vă prezentați la noul joc de muncă pentru că ați câștigat un concurs.
ScorpionE de mers la bancă sau la casierie, să lămuriți situația ratelor - poate ați rămas ta urmă cu plata unor rate și trebuie achitate ca să nu vă treziți cu majorări.
SăgetătorO stare de spirit deosebită, bună Inspirație, vă schițați un nou proiect care o să vă readucă în atenția publicului sau ' poate o să fie pentru prima dată când apăreți pe scenă c-aveți ceva important de spus.
CapricornSunteți ta formă, vă simțiți bine ta compania celor tineri ș?c la serviciu și acasă - aveți spor la treabă, dar și la cumpărături, dacă o să dați o raită pe la magazine. Cheltuiri însă mâi cu milă.
Vărsător

e

1

■ i

1

Un fapt inedit - ceva pare să va motiveze să lucrați mai cu spor, să vă implicați într-o activitate care vă pune ta valoare calitățile manageriale și spiritul novator.
Pești

i

rSunteți pe picior de plecare, dar o puteți lua din loc numai I dacă nu aveți examen sau dacă trebuie să semnați un act | de mare valoare, fntâi datoria și apoi distracția.
———

ÎNTRERUPERI APA, GAZ, CURENT

Apă _____________ ______
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Gaz metan ___________________________
! Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Energie electrică________ _______________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 

energiei electrice.

REȚETA ZILEI

Vinete gratinate cu roșii
Ingrediente: 1 vânătă mare, 3 roșii, 200 g cașcaval 

sau mozzarela. oregano, sare.
Mod de preparare: Vânata se spală și se curăță de 
coajă. Se taie in felii de aproximativ 1 cm. Feliile se 

sărează pe ambele fețe și se pun pe un șervet care 
sa absoarbă zeama formată. Se lasă 30 de minute. 
Se taie roșiile în felii de 1 cm (dacă vreți puteți să le 
puneți în apă clocotită 30 de-secunde ca să le deco- 
jiți). Se taie și cașcavalul în felii cât să acopere felia 
de vânătă. Pe o felie de vânătă se.pune o felie de 
roșie cu oregano, iar peste roșie o felie de cașcaval. 
Se pun intr-o tavă și se dau la cuptor, la foc mic 
mediu cam 20 de minute până se fac.

* " C - ■ î "v f * * V ? 1?
> 11 ii £ /...

7:00 Cărarea împărăției 
(doc.)

730 Pelerin 
8:00 Phil din viitor (s

□comedie, SUA)
8:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
9:20 La Zoo
9:30 Ro-kids.eu

1030 Poveștile copilăriei: 
H Purcelului Robinson 

(film de familie, Marea 
Britanie, 1990)

1130 în slujba națiunii (r) 

12:00 Cartea europeană. 
Club 27

12:35 O vedetă populară 
14:00 Jurnalul TVR
14:20 Casa Annei (partea I)

Q(dramă, Italia, 2004)
16:10 Celebritățile timpului 

tău
16:20 Parteneri de week-end 

(r)
16:50 Arhiva de senridu. 

Beaties-patru pentru 
eternitate

17:00 Rock'n Roii Club (r) 
18:00 Teleenddopedia 
18:55 Agendă Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR

20:15 Să omori un regel
H (dramă, Anglia, 2003). 

Cu: Tim Roth, Rupert 
Everett, Dougray Scott, 
Olivia Williams, James 
Bolam. R.: Mike Barker 

22:10 Top Super Hit Maga
zin muzical

2340 Nașu' rade tot orașu'l
H (comedie, Statele Unite 

ale Americii, 1998). în 

distribuție: Jay Mohr, 
Billy Burke, Christina 
Applegate, Lloyd 
Bridges. R.: Jim Abra
hams

1:15 Adolescenții (partea a 
Ellll-a) (doc. Anglia, 

2005)
2:15 Jurnalul TVR (r). 

Meteo. Sport
3:15 Sânge și oase (film, r) 
5:45 Cartea europeană. 

dii>27 (r)
6:15 Pazvante Chioru (r) 
630 Intețțame dtțtă into

nare (r)

7:00 Samurai Jack 
(desene animate)

7:30 Călătoriile lui Slndbad 
(desene animate)

8:00 Știrile ProTv. 
Ce se hlâmplă 
doctore?

10:00 Oglinda 
(partea a ll-a) 
(film, r)

12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv
13:15 Dansez pentru tine 

(reluare)
17:00 Caravana dansez 

pentru tine 
18:00Xena, Prințesa

□ războinică 
(ep, 9, aventuri, 
Statele Unite ale 
Americii/Noua Zee- 
landă, 1995)

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

Vremea

2030 Teren minat
13 (acțiune, SUA, 1994). 

Cu: Steven Seagal, 
Joan Chen. R.: Steven 
Seagal

2230 Pe urmele mafiei
H (acțiune, SUA, 1989). 

Cu: Patrick Swayze, 
Liam Neeson, Adam 
Baldwin, Helen Hunt, 
Andreas Katsulas, Bill 
Paxton, Michael J. Pol
lard, Ben Stiller. R.: 
John Irvin

0:45 Carnavalul groazei 
; O (horror, SUA, 1993). 

Cu: Miki Welling, 
Lynnie M. Horrigan, 
Micail Buse. R.: Eric

, Worthington 
230 Teren minat
□(film, reluare)

430 Caravana Dansez 
pentru tine 
(reluare)

530 Pro Motor 
(reluare)

5:45 Detectivul (film, r)
8:30 în gura presei, cu

Mircea Badea 
9:30 Casa de piatră 

10:00 Roata de rezervă 
10:30 Comedia animalelor

(s)
11:15 Desene animate: Ani- 

max: Slimer și 
vânătorii de fantome; 
Karate Kid; Căpitanul 
Scarlet

13:00 Știri 
130 Felida 
14:00 Tinerii mușchetari (s).

Cu: Tobias Mehler, 
Karen Cliche, Robert 

* (3Sheehan, Zak Santiago 
16:00 Doi catâri pentru sora 

Sara (western, SUA 
1970). Cu: Clint East
wood. R.: Don Siegel. 
Hogan e un cowboy 
dur al cărui destin se 
schimbă după ce 
salvează o femeie, pe 
nume Sara, din 
ghearele unor violatori. 

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport

Meteo

20:45 Fotbal - Liga 1: Dada 
Mioveni vs Rapid 

23:00 Arlington Road
11 (thriller, SUA, 1999). 

Cu: Jeff Bridges. 
Rămas văduv de când 
soția sa, agent FBI, a 
fost ucisă de un grup 
de extremă dreapta, 
profesorul Michael Fa
raday devine tot mai 
obsedat de aceste frac
țiuni extremiste. Iar 
ținta predilectă a a- 
tenției sale devin cei 
doi noi vecini, Oliver și 
Cheryl Lang.

1:30 Euforia Midnight Sun 
’ î Tour

2D0 Concurs interactiv 
2:30 Observator (r) 
3:00 Arlington Road (film, 

reluare)
5:15 Desene animate: Ani- 

max - Slimer și 
vânătorii de fantome 

630 Felida (r)

7:00 Doctor Who (r) 8:00 
Aventurile lui Tsatsiki (s) 8:30 
Megatehnicus 9:00 Arta su
praviețuirii (r) 9:30 Natură și 
aventură 10:00 Via sacra 
11:00 Liber pe contrasens 
12:00 EU-RO Case (r) 12:30 
Bugetul meu (r) 13:00 Arena 
leilor (r) 14:00 Miracole (s) 
15:00 D’ale Iu’ Mitică (r) 16:00 
Bazar (r) 16:30 Mistere și 
mituri ale sec. al XX-lea 17:00 
CN Gimnastică Feminin 19:00 
Verdict: crimă! (s) 19:50 Euro
pa altfel 20:05 în umbra legii 

(s) 21:00 Ora de știri 22:10 
Martorul tăcut (s) 23:10 Fata 
bună (dramă) 0:50 Liber pe 
contrasens (r) 1:50 Muzica la 
maxim (r) 2:45 Verdict: crimă 
(r) 335 în umbra legii (r) 430 

Megatehnicus (r) 5:00 Mistere 
și mituri ale sec. al XX-lea (r)

7:30 McIntyre's Millions 8:00 
Mr. Bean (d.a.) 9:00 Trei stele 
(partea I) (dramă, Italia, 1999) 
11:00 Aventurile lui Martin 
Misteriosul (serial animație) 
12:00 Agenția de turism 1230 
Fit & Chic 13:00 Tibanu' 13:30 
Pet Zone 14:00 Iubita tatălui 
meu (dramă, SUA) 16:00 Prin
țesa Sofia (partea I) (dramă 
romantică, Italia, 1993) 18:00 
Sărbători de vară 18:30 Știri 
Național TV 1945 Viață de la 
gheață 20:00 Freshmania. Cu 
Catrinel Sandu 22:15 Fotbal: 
U Craiova - Farul Constanța

930 Road Runner - cea mai 
rapidă pasăre (r) 10:00 Desco
peră România 10:30 Sâmbătă 
seara râzi la PRO TV (r) 12:30 
Rămân cu tine (film, r) 14:15 
Născut DJ (r) 1445 Ruleta des
tinului (r) 15:45 Ca-n familie 
(s) 1645 Un surâs în plină vară 
(comedie, România, 1962) 
19:00 Rebel în California (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Alias (s) 21:30 Născut 
DJ (s) 22:00 în ring cu Rocky 
(s) 23:00 Doi haiduci și-o 
crâșmăriță (dramă)

6D0 Clona (reluare) 7:00 Iubiri 
(reluare) 8:00 Răzbunarea Vic
toriei (reluare) 9:00 Cântec de 
iubire (film serial), in dis
tribuție: Lucero, Fernando Col
unga, Daniela Romo 11:15 Un 
medic în familie (s) 12:30 Al 
șaptelea cer (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 15:30 Iubiri (s) 
16:30 Daria, iubirea mea (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Salome (s) 20:30 Numai 
iubirea (s), 21:45 Clona (s). Cu 
: Murilo Benicio, Giovanna 
Antonelli 24:00 Prizoniera (r) 
1:45 Poveștiri adevărate (r) 
245 Numai iubirea (r) 4:00 Un 
medic în familie (r)

9:00 Copiii de la 402 (d. a.) 
10:00 Imobiliare Blitz 11:00 
Autoforum 11:40 Tele RON 
13:00 Justiție oarbă (s) 14:00 
S.O.S. Salvați-mi casa (r) 15:15 
Super Nanny (r) 16:50 Te crezi 
mai deștept? (r) 18:00 Focus 
19:30 Camera de râs 20:00 
Muza (comedie, SUA, 1999). 
Cu: Albert Brooks, Sharon 
Stone, Andie MacDowell, Jeff 
Bridges. R.: Albert Brooks 
22:00 Rowenta Elitte Model 
Look 23:00 KLASH - Portu
galia. Gala profesioniștilor de 
kickbox 1:00 Plăceri blestem
ate (erotic, SUA, 2002) 3:00 
Sunset Beach (s)

8:00 Fabricat în Germania 
(doc., r) 9:15 Top Fan X (r) 
10:00 Vis de vacanță 10:30 La 
limită. Autoshow 11:00 Lu
mea Poveștilor Nemuritoare 
11:30 Documentar 12:00 Be
retele albe. Magazin de infor-, 
mâții culturale și de divertis
ment 13:00 Fan X 14:00 Des
tinații la cheie. Călătorii în 
străinătate cu Theea 1430 Pa
sul Fortunei (r) 16:00 Esentze 
17:00 High Life (r) 18:00 Brie
fing. Știrile săptămânii 19:00 i 
Documentar 20D0 Castelul 
din Carpați (dramă romantică) 
22D0 Beretele albe (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

9:55 Confesiunile unei r/lfc 
(comedie, SUA, 2005). flS 

Maria (dramă, Franța, 2005). 
12:55 Solstițiul de iarnă 
(dramă, SUA, 2004). 14:25 
Charlie și fabrica de ciocolată 
(aventuri, SUA, 2005). 1620 
New York Taxi (comedie, SUA 
2004). 1800 Unde vei fi poi
mâine? (acțiune, SUA 2004). 
20:00 Lipit de line (comedie, 

SUA, 2003). 22:00 Frații 
Grimm (comedie, SUA, 2005). _ 
24:00 Echipa America: Jan- £
darmul mondial (animație, lk
SUA, 2004).

13:10 Money Express 15:20 
Fabrica 16:30 3 x 3 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:05 
3x3 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Jurnal sport 
19:15 Ediție specială 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:10 
Eurosceptici, cu Adrian Ursu 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:30 Tănase și Dinescu (talk
show) (r) 22:45 Descoperă 
România 23:00 Realitatea de
la 23:00 23:20 Jurnal de mare 
audiență 24:00 Realitatea de 
la 24:00

10:00 Curse 11:00 în viteza a 

cincea 11:30 X-Testers 12:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
13:00 Dependenți de cas
cadorii 14:00 Cascadorii ca-n 
filme 15:00 Vânătorii de mitun 
16:00 Brainiac 17:00 Cum se 

fabrică diverse lucruri? 181X) 
Misiune incredibilă 1930 
Automobile americane recon
diționate 20:00 Indestructibili 
21:00 Dr. G, medic legist 
22:00 Adevăratul loc al crimei 
în cercurile înalte 23D0 Cel 

mai greu om din lume 24D0 
La un pas de moarte: O plim
bare prin iad
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care un copH le găsește aici sunt... sfaturi de utilizare

site de educație, jocuri, 
animale, astronomie,

■ internatului pentru propria protecție.

1 euro
1 dolar american 2,3112 lei

49,3238 lei1 gram de aur

3,4 580 .'t

Amplasarea radarelor tn data de 28.07.2007
- DN I: Săclmaș - lila - IStărăjtl - Zam;
- ON 6BA: Săcămaș - Dogra;
- DN 7: Simeria Veche - Onăștie;
■ Dl 705: Rapolt - Geoaglu;
- Deva: Galea Zarandulul (D.N.7), B-dele 22 Decem
brie, Decebal și N. Bălcescu. str. 10. Eminestu.

Amplasarea radarelor ti iata de 29.07.2007: _
- DN Î! lila - Tătărăști - Zam/

L - EM îs Simeria - Staerla Veche:
- Dl 70S: Raport - Oeoagiuj
- Deva: Calea brandului (D.N.71, B-dele 22 Decem
brie, Decebal și N. Bălcescu, str. M. Eminescu.

in: serviciu
HUNEDOARA
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 

33.®-» 748080.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

Societatea Preț variație
Iridildere (lei/acț) (%)

SIF5 4,4100 -3,71

5IF2 3,5900 -3,23

5IF1 4,0000 -2,20

SIF4 2,7500 -0,36

SIF3 2,6800 -4,29

TLV 0,8900 -2,73

BRD 27,1000 -1,09

SNP 0,5500 -2,65

BRK 3,961X3 -3,88

Rublicâ realizata de SVM IFB FINWE5T SA Deva, b-dul 
g 4eeb* NJț patter. Telefon 221277.
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Păcăleală cu mașini de cusut
B Polițiștii au intrat pe 
firul unei „afaceri" cu 
mașini de cusut și au 
prins infractorii.

Mihaela TAmaș_________________
mlhaelatamasglniorm med la.ro

Deva ■ Polițiștii hunedoreni au reușit să prindă în flagrant trei tineri, din județul Alba, care ofereau sume cuprinse între 40.000 - 80.000 de euro contra unor mașini de cusut marca Singer, Naumann, Pfaff, Opel. Cei trei au găsit și „victima”, o persoană în vârstă de 70 ani, din municipiul Reșița, județul Caraș- Severin, care a citit într-un ziar un anunț conform căruia un cetățean german achiziționează astfel de mașini de cusut. Fiind contactat telefonic de către bărbatul dornic

Țepele cu mașini Singer continuăsă-și vândă mașina de cusut, așa-zisul cetățean german (unul dintre cei trei cumpărători) i-a comunicat faptul că, pentru a-i putea cumpăra mașina de cusut Singer pe
care o avea, trebuie să achiziționeze și mașina cu seria consecutivă, furnizându-i totodată numărul de telefon al persoanei care ar deține o astfel de mașină. După ce a

primit numărul de telefon, bărbatul a contactat presupusa persoană care ar fi avut mașina de cusut cu seria consecutivă, aceasta transmițân- du-i că i-o va vinde contra sumei de 8.000 lei, iar la întâlnirea stabilită în gara din municipiul Orăștie va veni nepotul său.„în urma activităților specifice desfășurate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au prins în flagrant pe cei trei în timp ce negociau cu bărbatul achiziționarea mașinii de cusut marca Singer, la prețul de 8.000 lei, cu mult peste valoarea reală a mașinii. în prezent, tinerii sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de tentativă de înșelăciune”, a declarat subcomisarul Magda Popa, din cadrul IPJ Hunedoara.
Planul pentru DN66A a 
rămas nevotat
■ Planul de urbanism 
zonal pentru DN66A 
Câmpu lui Neag-Hercu- 
lane nu a fost votat.

Uricani (MF) - Consilierii locali din Uricani nu au putut aproba propunerea de plan urbanistic zonal (PUZ) necesar reluării lucrărilor la DN 66A, ce face legătura între Câmpu lui Neag și Băile Her- culane, din cauza lipsei avizelor de la Garda de Mediu și Parcul Național Retezat. în ședința de consiliu local, proiectantul a prezentat în fața consilierilor locali varianta elaborată de PUZ.„Proiectantul a venit să obțină un acord de principiu, fiindcă fără avizele aferente, noi (Consiliul Local - n.r.) nu putem să-l supunem aprobării”, a declarat, ieri, Daniel Moraru, consilier local la Uricani.
Case de vacanțăPotrivit sursei citate, în proiect sunt prevăzute construcții în zona numită Câm

pul Mielului, respectiv pensiuni (în partea sudică a drumului) și căsuțe de vacanță în partea de nord a acestuia. Actualul PUZ prevede și un camping și o parcare în partea de est. Cele două zone pe care le traversează drumul, cunoscute sub denumirea de Câmpul Mielului și Câmpușel, sunt introduse în intravilanul localității încă din anul 2000, an în care a fost elaborat planul urbanistic general, amănunt care ar fi trebuit să permită, potrivit consilierului local, construcțiile în zonă. „în afara celor două zone, care sunt mai largi, deschise și nu fac parte din Parcul Național Retezat nu se construiesc decât niște treceri pentru animale, care simt construcții speciale ce se vor acoperi cu vegetație, ar- monizându-șe cu cadrul natural”, a spus consilierul local despre varianta de PUZ prezentată.Daniel Moraru a mai afirmat că le-au fost date asigurări că în cursul zilei de luni vor fi făcute demersurile

Planul de urbanism nu a fost votatpentru ca autoritățile abilitate să avizeze varianta PUZ- ului și apoi acesta să fie readus în dezbaterea Consiliului Local spre aprobare. Ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, declara, în urmă cu o săptămână, la Hunedoara, că lucrările la Drumul Național 66A, Uri- cani-Câmpu lui Neag-Hercu-

lane, vor fi reluate după adoptarea planului de urbanism zonal, și „nu cum vrea unul sau altul”. Comisarii Gărzii de Mediu au dispus, în 7 iunie, sistarea lucrărilor la Drumul Național 66A, întrucât constructorul lucra fără avizele și acordurile de mediu obligatorii, deși fusese anterior amendat.S0D0KU
J J i i * j» a » » i 4 » îl » e » • • e • e « î « • s « * * < i i-4-A i i .
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent

721,946385

Prima în topul datornicilor
Petroșani - Compania Națională a Huilei Petroșani a rămas cel mai mare datornic la bugetul general, cu o valoare cumulată a obligațiilor restante pentru toate bugetele de circa 2,55 miliarde de lei (circa 800 de milioane de euro) la finele lunii iunie a acestui an. Astfel, CNH avea restanțe de 937,2 milioane lei la bugetul de stat, 1,39 miliarde de lei la bugetul asigurărilor sociale de stat, 161,7 milioane lei la bugetul asi

gurărilor de șomaj și 50,3 mii. lei la bugetul de sănătate, potrivit datelor publicate, vineri, de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Sediul CNH Petroșani

Puternici împreună!
Persoanele cu dizabilități și ONG-urile reprezentative
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Avansați

 -Aăjj UjjJ-Fundația Mara în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara a lansat în luna iulie campania „Puternici împreună" pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Această acțiune face parte din proiectul ONG ACTIV, derulat în prezent de Fundația Mara, cu finanțare din partea Uniunii Europene, în cadrul Programului PHARE 2004, Societatea Civilă. Scopul acestei campanii este informarea comunității și în special a persoanelor cu dizabilități despre organizațiile care le reprezintă interesele și creșterea capacității acestor organizații de a lupta pentru drepturile membrilor lor.în acest sens persoanele cu dizabilități sunt invitate să participe la întâlnirea care va avea loc în Deva, luni 30 iulie, la I ora 9.30, la Asociația Handicapaților Neuromotor (în clădirea Inspectoratului Teritorial de Muncă).

în luna iulie Fundația Mara împreună cu D.G.A.S.P.C. Hunedoara, Asociația Lang
don Down 2000, Asociația Sfântului Apostol Andrei, A.N.C.A.A.R, Asociația Handi
capaților Neuromotor și Asociația Noua Speranță lansează campania publică de 
informare „PUTERNICI ÎMPREUNĂ" cu scopul de a crește capacitatea de acțiune a 
organizațiilor neguvernamentale care protejează Interesele persoanelor cu dezabilități, 
de a crește vizibilitatea acțiunilor acestora și implicit calitatea vieții persoanelor cu 
dizabilități.

Prin această campanie se urmărește informarea comunității privind organizațiile 
nonguvernamentale din domeniul protecției persoanelor cu dizabilități existente în 
județul Hunedoara, înscrierea unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilități în 
aceste organizații care să le reprezinte interesele la nivel local și care să lupte pentru 
respectarea drepturilor lor și creșterea implicării factorilor de decizie locali privind 
respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Această inițiativă face parte din proiectul „ONG ACTIV" care printr-o serie de acțiuni 
de mediatizare și întâlniri cu organizațiile, cu beneficiarii și cu reprezentanți ai 
autorităților publice își propune să susțină creșterea gradului de reprezentare a struc
turilor asociative ale persoanelor cu dizabilități din județ și îmbunătățirea capacității 
de acțiune a acestora în relația cu autoritățile locale în vederea respectării drepturilor 
fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

Proiectul este finanțat de UNIUNEA EUROPEANA prin Programul Phare 2004 - Soci
etatea Civilă și se derulează în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara.

Pentru orice informație suplimentară vă rugăm să contactați Fundația Mara, tel.- 
fax. 221200, persoană de contact Loredana Bocșan.

Pentru informații și eventuale reclamații referitoare la proiectul PHARE: 
cfcu.Dharearmfinante.ro

Proiect finanțat 
de Uniunea 
Europeana

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială c . p» 
și economică compusă din 27 țări. Statele membre au decis 1 '

împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 
50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democrație 
și dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, 
toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană își 
propune să împărtășească realizările și valorile sale cu țările 
și popoarele de dincolo de granițele ei.

cfcu.Dharearmfinante.ro


ACTUUmi/6sâmbătă, 28 iulie 2007
Hunedoara, prima la angajări

• Studiu. Specialiștii în resurse umane susțin că pentru posturile pe care se dorește angajarea unui manager, CV-ul devine important doar de la 28-30 de ani. Până la această vârstă se apreciază că este o perioadă de căutări, nerelevantă, studiul arătând însă că există și excepții. (C.P.)

Uniunea Europeană dorește atragerea a cât mai multor tineri către studii și cariere științifice și tehnologice și sporirea proporției femeilor înV aceste profesii._________________(Foto: T, Mânu) ,

■ Un număr de 257 de 
persoane și-au găsit un 
nou serviciu, partici
pând la bursa AJOFM.

Hunedoara (C.P.) - La bursa organizată ieri, în toate sediile din județ ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, 101 agenți economici au oferit locuri de muncă. Oferta firmelor a numărat 1530 de posturi. Cele mai multe posturi vacante au existat la Petroșani (346), urmat de Hunedoara cu 260 și Deva cu 224. Numărul hune- dorenilor interesați de a-și găsi o nouă slujbă a fost 918, aceștia participând la întâlnirile directe cu angajatorii organizate în cadrul bursei.
Cele mai multe contracte au fost încheiate pentru muncitori
necalificați în construcțiiPeste 250 de persoane au fost încadrate, pe loc, dintre aces

gajări s-au făcut la Hunedoara - 61, urmată de Călan cu 38 și Vulcan cu 30. Unui număr de 58 de persoane li s-au oferit contracte de muncă pentru a lucra ca muncitori necalifî- cați în construcții, altor 35, ca sortatori de produse, în vreme ce alți 30 vor fi vânzători. Peste 440 de persoane au fost selectate în vederea încadrării, continuând discuțiile cu angajatorii.„Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă va monitoriza după un interval de 30 de zile în ce măsură aceste contracte s-au finalizat prin încheierea unor contracte de muncă”, a declarat Imre Baboczi, directorul executiv adjunct al Direcției Managementul Pieței Muncii.
Oferta Banal locurilor da mancă

Localitate Ofertă de locuri de muncă

Deva 224

Hunedoara 260

Petroșani 346

Orăștie 120

Hațeq 133

Brad 123

Călan 94

Simeria 40

Lupeni 93

Vulcan 97

tea 10 având studii superioare. Cele mai multe an
Localitate Persoane 

încadrate pe loc
Dintre care 

cu studii superioare

Deva 18 2
Hunedoara 61 2

Petroșani 15 1

Orăștie 26 1

Hațeq 14 -
Brad 28 -
Călan 38 3

Simeria 6 -
Lupeni 21 1

Vulcan 30 -

Angajați 
recomandați

București (MF) - Conform sondajelor, în România, majoritatea persoanelor care au un loc de muncă stabil au reușit să se integreze pe piața muncii, recomandate fiind de alte persoane. Deși se organizează un număr mare de târguri de joburi, statisti
cile arată că doar 2,35% din cei angajați au avut șansa de a găsi noul loc de muncă la un asemenea eveniment. 8,69% din cei chestionați au reușit să se angajeze prin intermediul site- urilor de recrutări. în urma unui concurs, doar 18,08% din cei intervievați au ajuns să își cunoască noul șef.

Job... cu recomandare

Salarii 
mai mari
București (M.F.) - Sa
lariul mediu net va 
crește în medie cu 
34,4% în perioada 
2007-2010, de la vaj 
loarea de aproape 
1.000 de lei, estima
tă pentru 2007, la 
1.370, potrivit unui 
studiu al Comisiei 
Naționale de Prog
noză. Cel mai acce
lerat ritm de creștere 
a câștigului salarial 
va fi consemnat, în 
perioada menționată 
de prognoză, în 
regiunea Nord-Est, 
cu o creștere a sala
riului mediu net în 
jur de 38%. La polul 
opus, cea mai mică 
creștere, de aproape 
31 %, se va înregistra 
în zona Vest (unde 
este inclus și județul 

Hunedoara). Pentru 
intervalul 2007- 
2010, CNP a estimat 
creșteri ale câștigului 
salarial mediu net 
cuprinse între 10,5 și 
13,2% pe an, în 
toate cele opt regiu
ni. în ceea ce pri

vește doar anul 
2010 din studiul 
Comisiei de Prog
noză, cea mai im
portantă majorare a 
Câștigului salarial 
mediu net va avea 
loc în județul Neamț, 
cu o valoare estima
tă la aproape 14%, 
iar cel mai lent a- 
vans, de 2,9%, se va. 
înregistra la Brăila.

Vor căuta
■ Germania dorește 
ingineri, tehnicieni și 
specialiști IT din Europa 
de Est.

Berlin (MF) - Germania ar putea suspenda o parte dintre restricțiile impuse muncitorilor din statele est-europene începând cu anul viitor din cauza deficitului de forță de muncă. Acest demers se înscrie într-un „pachet de măsuri care vizează piața muncii” menit să soluționeze problema deficitului de personal

specialiștispecializat, precum ingineri, tehnicieni și specialiști IT. Ex- perții germani susțin că, cel mai probabil, cehii, ungurii și polonezii se vor îndrepta spre Germania în cazul în care restricțiile sunt suspendate, dar majoritatea lucrează deja în alte state comunitare, în special în Marea Britanie. Companiile germane s-au plâns în ultima perioadă că posturile vacante sunt foarte greu de ocupat, în pofida celor 3,7 mii. de șomeri din Germania. Potrivit unui studiu efectuat în februarie de Institutul Econo-
Specialiștii sunt căutați pe piața 
muncii din Germaniamic IW, companiile aveau 48.000 de posturi vacante pentru care nu au găsit personal.

Job-uri în UE
Deva (C.P.) - Portalul Eures afișează 8821 de locuri de muncă vacante în Uniunea Europeană, informează AJOFM. Hu- 

nedorenii pot;accesa a- ceste oferte prin intermediul rețelei de consilieri de care dispune a- ceastă instituție. Cei interesați de obținerea unei slujbe în străinătate pot folosi și varianta de accesare online, la adresa de Internet www.europa.eu. int/eures.
Vacanța angajaților, 
cadou de la firmăDeva (C.P.) - Tot mai multe firme private apelează la motivarea extra-sala- rială a angajaților. Altfel spus, pe lângă salariul lunar se mai acordă tichete de masă sau tichete cadou. Acestea din urmă sunt dintre cele mai variate: mergând de la o anumită sumă de bani, până la plata unei vacanțe, chiar și în locuri exotice. E drept că ultima variantă și-o permit companiile multinaționale. Aici, odată ce un obiectiv important a fost atins, vine și re

compensa. Evident pentru toți membrii echipei care s- au implicat în respectiva activitate. Nu se merge pe varianta „premiului” individual, pentru a nu distruge relațiile din grupul de muncă ori pentru a nu de- motiva pe unii dintre angajați. Metodele adoptate de către managerii de resurse umane pentru a motiva sa- lariații sunt influențate de performanțele angajatului sau echipei, precum și de resursele financiare ale firmei.

Obiceiuri enervante
Deva (C.P.) - Nu toate obiceiurile noastre sunt pe placul celor cu care împărțim biroul sau atelierul unde lucrăm. De aceea simt persoane care, la serviciu, nu se bucură de un grad prea mare de popularitate. Și aceasta nu

pentru că locul de muncă ar fi spațiul unde se desfășoară concursul „Cel mai iubit dintre pământeni”, ci pentru simplul motiv că unele obL, ceiuri reușesc să pună la gre® încercare nervii colegilor de muncă.
1. Vorbesc cu voce prea tare; _______________________
2. Au sonerii de telefon agasante;______________________

3. Poartă convorbiri telefonice pe speaker;____________
4. Nu curăță bucătăria de la birou;_____________________
5. Ascultă radio fără căști;______________________________
6. Joacă „Solitaire" în timpul ședințelor;_______________
7. împrumută, fără să ceară voie, lucruri de la colegi;
8. Nu păstrează ordinea pe birou;______________________

9. Se uită în monitorul lor când se vorbește cu ei;
10. Mănâncă preparate puternic mirositoare.

Angajează pentru fabrica din Deva personal 
necalificat pentru poziția de: 

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO

S.C. SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L

S.C. SARMISMOB S.A. DEVA
ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ

cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată

|__________roMHEm ', *
cor 516104, cu pregătire corespunzătoare în 

domeniu (calificare, stagiu militar la specialitatea 
pompieri), domiciliul în Deva, Hunedoara sau Sime- 
ria.

Relații suplimetare, depunere CV și programare 
pentru interviu la sediul societății, în Deva, str. Dr. 
Victor Șuiaga, nr. 2, tel. 227886.

H05164>

OFERIM:

* Contract de muncă permanent; 

' Calificare la locul de muncă;

* Salariul de încadrare plecând de 

la 580 lei;

* Bonus de prezență de minim 

85 de lei;

* Spor de vechime și indem
nizație de loialitate;

* Ore suplimentare plătite dublu 
și spor pentru orele de noapte;

* Tichete de masă;

* Transport gratuit pentru toți 
angajații;

* Cantină și cabinet medical;

* Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-un mediu fără 

noxe.
CERINIE:

: ■ Disponibilitate pentru munca în 
3 schimburi;

• Minim 8 clase;

- Stare bună de sănătate;
■ îndemânare, flexibilitate, serio

zitate.
SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULUI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.
Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 

206600

C.N. „LOTERIA NAȚIONALĂ" SA
- CENTRUL DE LUCRU HUNEDOARAAngajează prin concurs „muncitor calificat" pentru 

următoarele localități:
„muncitor calificat" -

1 (post) municipiul Deva
Condiții de participare:■ Domiciliul stabil în Deva- Studii medii (liceu) + calificare în una din meseriile: lăcătuș mecanic, instalator, electridan■ Lipsă antecedente penale■ Permis de conducere
Pentru relații și informații vă adresați la sediul CL Hunedoara Ai Deva, 
str. Octavian Goga, nr.13, telefoane212396; 216.627interior 109-Com
partimentul resuse umane. Intre orele 8-16.

"OCT

http://www.europa.eu


• Reprogramare. In ceea ce privește re- programarea meciurilor din Liga a ll-a, din cauza căldurilor excesive, oficialii de la Jiul; Petroșani ar dori ca partidele să se dispu- ' te de la ora 10,00. Antrenorul GheorghePoenaru a declarat însă că această i amânare i-a „stricat planurile de pregătire". (V.N.)
I

• Premiere. Duminică, pe stadionul din Certej, la ora 11 este programată premierea echipei câștigătoare a primei ediții a Cupei Primăriilor la Fotbal. Finala se va disputa între Venus Șoimuș și Mureșul Brănișca și va fi arbitrată de Daniel Hai- diner (centru), ajutat de Cristian Petrean și Sorin Ciotlăuș. (V.N.)

■ Oficialii „minerilor" 
sunt mulțumiți de felul 
cum decurge recon
strucția echipei.

Petroșani (V.N.) - Managerul general al Jiului, loan Sdobiș, s-a arătat mulțumit de stagiul de pregătire din Austria și de ceea ce a arătat e- chipa în meciurile de verificare. El a lăsat însă să se înțeleagă că jucătorii pot mai mult. După cum se cunoaște, în prezent Jiul este într-un proces de reconstrucție, aici sosind foarte mulți tineri cu vârste între 17 și 22 de ani, tineri pe care managerul pariază că într-o zi vor fi foarte valoroși. Sdrobiș vrea să formeze o echipă puternică, cu jucători care să joace din plăcere, pentru club și pentru suporterii din municipiul Pe
Jiul pornește în Liga a ll-a cu o penalizare de 5 punctetroșani. Sunt aprecieri potrivit cărora lotul Jiului arată destul de bine și pare a fi echilibrat. S-a reîntors Pin- 

tilii, Apetri a rămas în atac, Drida a revenit și se află într- o formă foarte bună. La fel și Bădoiu. „Sunt convins că ju

XII

cătorii Jiului vor face o figură frumoasă. Acum se lucrează serios la club. La Petroșani nu mai este loc de șmecherii de genul: am venit, luăm banii și plecăm”, a spus între altele Sdrobiș.De remarcat că în amicalele din Austria, Jiul a înscris 18 goluri și a primit cinci. Este adevărat însă că nici adversarele formației petro- șănene nu au fost niște nume de valoare, ci reprezentante ale ligilor III din Austria și Polonia.Este știut că Jiul pornește în Liga a Il-a cu o penalizare de 5 puncte, deoarece sezonul trecut, în Liga I, nu a îndeplinit baremul de 25 de puncte. în primele două etape, cu Târgoviște și Caracal, Jiul ar avea nevoie de două victorii pentru a depăși deficitul cu care pornește.
CSM Deva, la Cluj Napoca

Cluj Napoca (MF) - Carmen Amariei a marcat cinci goluri la debutul ei la U Joli- don Cluj, formație care a pierdut, vineri, cu scorul de 24-25 (12-13), meciul cu echipa ungară Debrecen, din cadrul turneului memorial Tiberiu Rusu de la Cluj-Napoca. „îmi pare rău că am debutat cu o înfrângere, dar să nu uităm că este un meci de pregătire, după două cantonamente și abia trei zile cu mingea. Abia aștept să înceapă campionatul”, a spus Amariei, care a revenit la echipa din Cluj după nouă ani. La meciul de la Cluj, pentru Debrecen cele mai multe goluri /•au fost marcate de Benyats - 5, în timp ce ' pentru U Jolidon principalele marcatoare au fost Bârsan - 7 și Senocico - 6. Turneul memorial Tiberiu Rusu mai programează meciurile: CSM Deva - HCM Baia Mare; U Jolidon ■ CSM Deva și Debrecen - HCM Baia Mare.
j? '''

învinsă de Maccabi Tel Aviv

"Minerul" a câștigat detașat
I ■ într-un meci de pre- 
i gătire, la Lupeni, Mine- 
| rul a marcat șapte go- 
i luri celor din Rovinari.

Lupeni (V.N., E.P.) - Ca și alte echipe de Liga a Il-a din județ, și Minerul Lupeni este i într-o perioadă de reconstrucție. A plecat antrenorul ; Dan Mănăilă și a venit Marin Tudorache, cel care a antrenat Jiul Petroșani o bună bucată de vreme. Au plecat, de asemenea, mulți jucători, dar au venit la fel de mulți. într-un asemenea context, cei din Lupeni au disputat recent pe teren propriu o partidă cu Minerul Motru, partidă în ; . care tehgicianul Tudorache a | aB®ficat pe cei mai mulți din* ț' ■ tre noii‘jucători. în final lupe- 

nenii s-au impus cu 7-2. Golurile au început să curgă încă din minutul 4, ceea ce înseamnă un bun apetit ofensiv, în prima repriză au marcat pentru gazde Diaconescu, Vezan și Lepădatu, iar pentru oaspeți Fărcășan, în minutul 43;în partea a doua a jocului s-au mai marcat cinci goluri, Minerul Lupeni conducând la un moment dat cu 7-1. Au mai marcat în poarta oaspeților Niculescu de două ori, Fruntelată și Apostol, iar pentru adversari Fărcășan. în perioada ce urmează cei din Lupeni mai au programate partide amicale cu CFR Sime- ria, Minerul Mătăsari, Unirea Alba Iulia, Corvinul 2005 Hunedoara ș.a. De remarcat faptul că antrenorul Marin Tu-
Pregătirile celor din Lupeni sunt în toidorache are mulți jucători noi: Roman (Steaua București), Chițu (FC Snagov), Lepădatu (Ario Slatina),

Apostol și Ciucă de la Minerul Motru, Țiglea (FC Cîmpina), Bur (Petrolul Ploiești).
gere suferităBucurești (MF) - Jiul Petroșani a încheiat stagiul de pregătire din Austria cu o înfrân- în fața echipei din Israel, Maccabi Tel Aviv, cu scorul de 3- 0. „Chiar dacă am pierdut cu 3-0 nu am jucat chiar așa de rău și pot spune că sunt mulțumit de felul în care s- au comportat băieții pe dura-
Gh. Poenaru ta stagiului”, a spus antrenorul Poenaru. Jiul a început jpeciul cu Maccabi Tel Aviv în formula:C. turcă - Bădoiu, Dinu, Horațiu Popa, Stancu - Antohi, Mircea Gheorghe, Pintilii, Boboc - Drida, Apetri. La revenirea în țară, Jiul mai are programat un meci de verificare cu Corvinul. „Amânarea începutului de sezon ne-a dat peste cap tot programul, așa că vom încerca să mai găsim echipe pentru jocuri amicale”, a mai spus Poenaru. Jiul a jucat șase partide amicale în Austria. A câștigat 3 meciuri, cu Lech Pinzan din Po- I lonia, cu TVS Rosenheim, din Germania, cu Maccabi Hertzelia din Israel, a remizat 0-0 cu Swindon Town din Anglia și a fost învinsă de FC Jablonec din Cehia cu 1-0 și de Macabbi Tel Aviv cu 3-0.

Modificare
București (MF) - LPF a modificat ora de disputare a meciurilor din prima etapă a Ligii I, amânându-le cu o oră, pentru 19.00, răspunzând astfel solicitării președintelui FRF, M. Sandu. Președintele a solicitat LPF ca echipele care nu dispun de instalație de nocturnă să joace meciurile de pe teren propriu la ora 19.00 și nu la 18.00, așa cum s-a programat inițial. în acest weekend partidele U. Cluj - Pandurii Tg. Jiu și Gloria Buzău - Dinamo se vor disputa la ora 19.00. La aceeași oră se vor juca și meciurile Oțelul Galați - CFR Cluj (01.08) și Gloria Bistrița ■ Unirea Urziceni (02.08), programate la aceste date deoarece gazdele joacă la sfârșitul acestei săptămâni în Cupa UEFA-Intertoto.

ROBBIE RIVERA
BRIAN CROSS
28IWII
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Visează la cupele europene• întăriri. Gruparea Benfica Lisabona a ajuns la un acord cu clubul Rosario Central pentru transferul jucătorilor argentinieni Angel Di Maria și Andres Diaz, în schimbul sumei de 6 milioane de euro. Angel Di Maria va fi înlocuitorul lui Simao Sabrosa, transferat la Atletico Madrid. Cotidianul O logo anunță că un alt jucător ce va ajunge la Benfica este Juliano Belletti, de la FC Barcelona. Belletti va fi împrumutat la Benfica pentru un sezon.

Promisiune
București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, i-a promis atacantului Mihai Guriță că va primi câte 2.000 de euro pentru fiecare gol marcat la echipa Gloria Buzău, unde a fost împrumutat.

Ofertă
București (MF) - Gruparea Los Angeles Galaxy, la care evoluează Beckham, i-a oferit francezului Zinedine Zidane suma de 36 de milioane de euro, pentru a reveni un sezon în activitatea fotbalistică.

Zidane (Foto: epa)

Hugo Sanchez
(Foto: EPA)

Multă 
muncăGriaddeMstolMF)- Selecționerul Mexicului, Hugo Sanchez, se va ocupa și de echipa olimpică a acestei țări, a cărei obiectiv este calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, informează AFP. Sanchez a dus naționala Mexicului până în semifinalele Copei America, în acest an.

Tânăr și valoros
Mttnchen (MF) - Clubul Bayem Munchen a anunțat, vineri, că nu l-a reținut pe jucătorul peruan în vârstă de 13 ani, Pier Larrauri, dezmințind astfel informațiile oferite de Jaime Noriega, președintele de la Esther Grande de Bentin, gruparea din Peru a fotbalistului.Bayern a recunoscut că l-a urmărit în două perioade de teste pe Larrauri, dar a precizat că nu a fost semnat niciun contract, din cauza faptului că jucătorul este prea tânăr.Comparat în repetate rânduri cu internaționalul argentinian Lionel Messi, Larrauri, născut la Siena, în Italia, din tată italian și mamă peruană, a fost în contact cu Bayern prin intermediul internaționalului din Peru, Claudio Pizarro, care a plecat în această vară de la germani la Chelsea.

■ Politehnica lași crede 
că obiectivul de mai sus, 
unul pretențios, îi este la 
îndemână.

Iași (MF) - Vicepreședintele clubului Poli Iași, Vasile Si- mionaș, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că obiectivul echipei antrenate de Ionuț Popa pentru noua ediție de campionat este clasarea pe un loc ce va permite participarea într-o cupă europeană.„Credem că îp această vară am reușit să ne acoperim posturile deficitare și sunt convins că vom reuși să ne îndeplinim obiectivul stabilit de Consiliul de Administrație: clasarea pe un loc care să permită participarea într-o cupă europeană. Părerea mea este că o clasare în primele nouă echipe ne este la îndemână”, a spus Simionaș.
??•••■•’.....................................................

Sunt convins câ ne vom atinge 
obiectivul

Vasile Simionaș, vicepreședinte

•*«•«••••««••»•••»•• . •••*•••*•»întrebat cum comentează declarația lui Emeric lenei, care a spus că Poli Iași este una dintre echipele candidate la retrogradare, Simionaș a răspus: „Dacă așa a zis domnul lenei, este părerea lui, dar eu cred că se înșală. în primul rând, nu mi se pare corect să faci astfel de afirmații referitoare la nicio echipă, mai ales la Poli Iași. Sunt convins că nu vom face parte din grupul echipelor care vor avea emoții cu retrogradarea”.

Foarte dorit. Gruparea Atletico I 
Madrid, adversara formației Gloria 
Bistrița în finala Cupei UEFA-Intertoto, 
vrea să-l transfere pe fotbalistul Ricar
do Quaresma de la FC Porto, infor
mează Marca. (Foto: EPA)

— - - i

Tricoul galben trebuie acordat 
ultimului clasat - susține coti
dianul Bild (Foto: EPA)

Mutu - cel mai prost transfer?
■ Trecerea de la Parma 
la Chelsea, este conside
rată ca fiind una din cele 
mai rele mutări din istorie.

București (MF) - Transferul lui Adrian Mutu în Premiership, jucător care a evoluat în sezonul 2003/2004 la Chelsea, a fost nominalizat de site-ul Eurosport UK printre cele mai proaste mutări din istorie în Anglia.
A fost dat afară de la Chelsea

Eurosport 

........................................................... VSite-ul uk.eurosport.yahoo.com notează despre Mutu, care este primul nominalizat, că atunci când a fost adus de la Parma la Chelsea, în 2003, se 
credea că românul va avea 
impact în Premiership. „La 
Început, a și avut. Șase goluri 
in primele cinci meciuri ale 
atacantului de 15,8 milioane 
de Bre sterline și fanii îi scan

Unul din transferurile efectuate de moldoveni 
Ungaria, de la Șopron

te cel al lui Cristian Munteanu (dreapta), venit din 
(Foto: EPA)

Campanie de achizițiiîn cadrul aceleiași conferințe de presă au fost prezentați jucătorii nou-veniți la Poli Iași și tricourile cu care va evolua echipa în noua ediție de campionat.Jucătorii nou-veniți sunt Iosif Kalai (Jiul Petroșani), Ciprian Milea (Dunărea Ga
Ultimul să fie cel dintâi!

București (MF) - Cotidianul Bild propune ca tricoul gal ben al Turului Franței să îi fie acordat rutierului aflat în acest moment pe ultimul loc în clasament, el având cele mai mari șanse să nu fie dopat, după ce mai mulți favo- riți ai competiției au fost implicați în scandaluri de dopaj.„Dați tricoul galben ulti mului clasat - măcar el ar trebui să fie curat”, este titlul editorialului din Bild. ,.în fruntea Turului Franței sunt descoperiți și eliminați dopați pe bandă rulantă. în spate de tot merge agale belgianul 
dau numele și îl lăudau. însă totul s-a sfârșit când el a fost depistat pozitiv cu cocaină și a avut o dispută publică cu Jose Mourinho. O urmărire bizară pe străzile din București, cu poliția în spate, și mai târziu o tentativă eșuată de transfer la Juventus, Mutu a fost în cele din urmă dat afară de la Chelsea”, scrie site-ul Eurosport.Alți jucători nominalizați pentru cel mai prost transfer sunt Marco Boogers (transferat de la Sparta Rotterdam la West Ham în 1995), Pierluigi Casiraghi (de la Lazio la Chelsea în 1998), Pal Lydersen (de la IK Start la Arsenal în 1991), Tomas Brolin (de la Parma la Leeds în 1995) și Ralph Milne (de la Bristol City la Manchester United în 1988).
„Concurență” 
cu RăducioiuAdrian Mutu figurează și pe lista celor mai proaste transferuri ale tuturor tim

lați), Sergiu Homei (Dinamo București), Cristian Munteanu (FC Șopron). La aceștia se adaugă mijlocașul brazilian Jonathan Moeller, care a semnat cu Poli iași un contract pană în iarna.Moeller s-a declarat încântat de înțelegerea cu gruparea din dealul Copoului. „Eu am jucat la Internacional Porto
Wim Vansevuiaw Este uiți mill în clasamentul generai. Lumea a început să se gândească că luai bine 1 s-ar da I ui tricoul galben Măcar el trebui să fie curat’ noteaza BilaBelgianul în vârstă de 35 de ani spune că este ultima ediție a Turului Franței la care participă. „Ce tac cei din plutonul fruntaș, dacă se dopează sau nu, nu mă interesează. Am venit aici să îl ajut pe coechipiera: me i Robbie McEwen, care a și câștigată etapă-: Acum nu mai eȘte în competiție, iar eu vreau să termin Turul Franței. Și anul trecut 

purilor în Anglia întocmită de The Times pe baza valorii tranzacției și a impactului pe care jucătorul l-a avut în Premiership. Mutu ocupă locul 22, iar The Times notează: „Ca și cum nu ar fi fost destul de rău ,că a marcat șase goluri în 27 de meciuri în campionat, atacantul român a fost dat afară de la Chelsea după ce a fost depistat pozitiv cu cocaină”. în acest top apare, pe locul 17, și Florin Răducioiu, care a fost transferat de la 

Alegre și Goias, în Brazilia, și la San Hei, în China, iap«, venirea la Poli Iași reprezint J) pentru mine primul contact cu fotbalul european. Sunt convins că mă voi adapta repede ia această echipă, care va reprezenta pentru mine o pistă de lansare pentru campionatele puternice din Eu-.x^ ropa”, a spus Moeller.
am terminat tot ultimul”, a declarat Vasevenant. <<.Sportivul belgian a adăugat că anul viitor se va retrage, pentru a se ocupa cu creșterea vitelor „îmi voi încheia cariera anul viitor. Am studiat agricultura și vreau să mă dedic creșterii vitelor. Ab“\ aștept să încep noua ocu pație” a afirmat belgianul.Editorialul din Bild se încheie cu afirmația că sportivul belgian va coborî învingător de pe bicicletă, chiar dacă va trece ultimul linia de sosire a Turului Dopajului 2007”.

Espanol Barcelona la West Ham United în iulie 1996, pentru suma de 2,4 milioane de lire sterline. „A rezistat doar șase luni, după ce a lipsit de la antrenament ca să meargă la cumpărături”, precizează The Times. Pe primul loc se află Per Kroldrup (transferat de la Udinese la Everton in iunie 2005 pentru 5 milioane de lire sterline), despre care 
jurnalul englez notează că a jucat un singur meci in campionatul Angliei

uk.eurosport.yahoo.com


sâmbătă. 28 iulie 2007

Vino ap. 2 camere (03)

uTjmo.ro
• psiaari Mc*, Deva, ultracentral, 45 
mp, etaj 2 din 4, bloc de cărămidă, balcon, 

. parchet centrală termică, mobilat și utilat, 
ipati imediat preț 46.000 euro. Tel.

(BVBBX3S .0/25/17)

• «caria, zona Pieței, et 3, bloc de cărămidă, 
semidec, st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare. bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
UOuOOO ron, neg., în funcție de ofertă tel. 211587, 
6745/253662. (AO)
• ana Hm 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
oontorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
073/560160. (AO)
• raa Daffe, et 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (AO)

• Den, eL L decomandate, parchet balcon, 
contorizări. 110 000 ron, tel 215212 (Al)
• Moca tadfe parchet repartitoare, st 56 mn. 
zona Decebal, preț 133000 ran, teL 0721^93403 (Al)
• r antorizări, termopane,
amenajat et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Dada, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4, semidec, contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Al. Jiului, et 2, circuit balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. luliu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrala termică preț 
110.000 RON. tel. 0740/013971. (A2)

NOU! NOU! NOU!

ViririUe, tidufud. f
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• wgert, zona Dada, et intermediar, balcon, 
amenajări modeme, preț 120.000 RON, tel. 
0740/D1397L (A2)
• tar. Zamfnscu, bloc de cărămidă etaj 1, cu 
balcon închis, parchet gresie, faianță reparti
toare, zonă liniștită ocupabil imediat, preț 
135.000 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/ 
251498,0254/232808 (A4)
• zona Gojdu ■ central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808. <A4)
• zona Decebal ■ Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
urgent, apartament 2 camere, zona Astoria, etaj 
bun, cu balcon, centrală termică termopan, uși 
schimbate, totul nou, renovat recent, ocupabil 
imediat, preț 108.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0723/251498, 232808. (A4)
• zona L Creangă - ultracentral, etaj 3. deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808. (A4)
• semidec,amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg, 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg, tel. 231800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231300. (A9)

• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0723/251498,232808 (A4)
• zonă ultracentrală, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808 (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoane, centrală termică, modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 210.000 lei neg, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808  (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere, în Deva, zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, 
Bălcescu, se oferă de la 120.000 lei până la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0730/474275,0723/251498 232808. 
(A4)
• wgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Măraști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/ 
317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, 
geamuri temopan, centrală termică dotări 
foarte bune, complet mobilat. Tel. 
0720/005452. (2/24.07)

• Deva, dtracentraț et 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet st 84 mp, preț62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, et 3, CT, parchet gresi- 
e+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bâlces- 
cu, preț 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. (Al)
• decomandate, CT, et 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• Mihai Viteazul, dec., et 2, 2 băi, parchet 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175300 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliaadu, et 4, amenajat termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi. preț 175300 
RON, tel 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec, baie, bucătărie, 
balcon, amenajat tennopane. preț 150300 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț 65.000 euro, neg, tel. 
0745/367893. (A2)
• etaj 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808 (A4)
• zona M.Viteazul - piață cu 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță preț 66.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200.0788/165703, 
232808 (A4)
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Jetta. Nu te mai saturi sâ o privești.
Uită-te la ea! îmbinând armonios eleganța cu sportiv halea. Volkswagen Jetta te atrage prin designul său 

surprinzător. (îrila cromată a radiatorului in partea frontală conferă vitalitate liniei elegante, iar interiorul foarte 
s pațios ți portbagajul foarte ineăpător. de 527litri, iți oferă un plus de confort.

Mai mult decât atâL hencficiczi și de o echipare standard generoasă airbag frontal șofer și pasager, airbag lateral 
față și airbag pentru cap. ABS. aer condiționat Climatic, radio CD-player. oglinzi reglabile șt încălzite electric, 
închidere centralizată cu telecom andăși geamuri acționate electric.

Vrei să o privești și tu mai indeaproape'.’Te așteptăm la Centrul Volkswagen Timișoara. Calea I ugojului. bit îircație 
aeroport!

o
Preț Iară TV A 13.795 Euro. preț cu TVA 16 I io furo. m-Xonzarv 16 I : 102CP. consuni mediu (I IOO km). 7.4: emisie CD Qț? 1OQ tem > 176

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Colea lugojului, bifurcați, a.roport, t«l«fon: 0256-289892,287316

AGENȚIA IMOBILIARA
PRIMA - INVEST

<1025071

Deva, bd. luliu Maniu, bl.CI, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004. 
www.prima-invest.ro

' • Agenția
IR DEVA, BL

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

>• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEjST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și,al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.

:ia imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: I
e , BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter. §
Tel ./fax 215.212

; Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro 
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418 

B DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780 
-. DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan. 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.

____________________________________________________________________________

Garant Consulting
' *4BP'11 ani de experiență

■m garsiltoflsailing.țte

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (1OM35I

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

uTjmo.ro
http://www.prima-invest.ro
http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro


ANUNȚ
D -ecța Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, 
conforr H G R, 841/1995'modificată și completată de H.G. 966/1998, trans- 
~te pată către unitățile bugetare doritoare următoarele mijloace de 

t-ar:o:t

0254/233340 sau 0254/234384.

\r crt. Tip autovehicul Anul intrării în folosință Locul unde 
poate fi 

văzută

Autoutilitară Dacia 1998 Deva, str.
’305 Barițiu

2 Autospecială (Salvare) 1987 Centrul de

Barkas îngrijire și 
asistență 

Brănisca

3 Autoutilitară Dacia 2000 Centrul de

1304 FP / îngrijire șl 

asistență 
Petrila

3entru relații suplimentare puteți suna la telefoanele 0254/233341,

(105166)

ANGAJEAZA 
CONDUCĂTORI AUTO TIR

TRANSPORT INTERN-EXTERN
Mă Georgs

R.N.P. - ROMSILVA BUCUREȘTI 
DIRECȚIA SILVICA DEVA cu sediul în Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, juaețul Hunedoara, tel. 0254/205100, fax 0254/205111, înregistrată la RegisM Oomerțulb cu nr. J40/450/1991. CUI R0 1590120

OrganlzeuftLIOTA» PUBLICĂ CU STRIGAREpentru valorificarea mijloacelor fixe aprobate la scoaterea din funcțiune în anul 2007 și în anii anteriori > >.• . .Lista care conține datele tehnice și economice, precum și locația mijloacelor fixe propuse valorificării se poate consulta la sediul Direcției Silvice Deva.Licitația va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, la data de 13.08.2007, ora 14.00Taxa de participare la licitație de 20 lei Inclusiv TVA șl garanția de participare de 10% din crețul de pornire se achită la casieria Direcției i Silvice.Documentele de participare la licitație sunt: copie după actul de identitate pentru persoanele fizice, respectiv copie dună certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului pentru persoanele juridice, copie după chitanțele de achitare a taxei de participare și a garanției, formularul de înscriere. Acestea se pot depune la sediul D.S. Deva cu cel mult 5 zile înaintea datei licitației.Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Silvice Deva sau la telefoanele menționate anterior.
I

• dec, baie cu gresie, faianță, CT. etaj 1. zona 
Mă-ă gti. Deva, tel. 0740, im? 314, ,A9i
• dec, uși interioare (le termopan, CT, gresie, 
*aiantă, spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.300. (AS)

• semidec, contorizări, etaj 2. zona Dacia, Deva, 
oreț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

• dec, 2 băi, contorizări Integrale, etaj 1. garaj 
sub bioc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A3)
• 3 camere, 2 balcoane, ST-57 mp, Brad, preț 
24.000 euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
>'788/158.483. (A10)

• 3 camere, lângă primărie, ST-70 mp, Brad, preț 
35.000 euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (.Al0)
• 3 camere, ST-60 mp, preț 24.000 euro, tel. 
‘■254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• 3 camere central, ST-60 mp, Brad, preț 30.000 
e,". tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/ 
158.483. (A10)

BFB< ””2!
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Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec. iau semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță, totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165 703,0745/302200,232808. (A4) 
■ decomandate, ețal 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă, 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702, 0254/232808. (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)

DEVA
0254(213510 

0354 f 811583

m 
a
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Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, tn zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata Imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)

Vând ap. 5,6 camere (09)

imaro
• Deva + garaj, scară interioară, C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit 97 000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• cari absolut deosebită în Slmerla. zonă 
rezidențială, amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi. spălător, living mare, curte șl 
grădină 890 mp, preț 125.000 auro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• urgent, Deva, P+1.3 camere, bale, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă Imediat 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• urgent In Deva. 3 camere, bucătărie, bale cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală, Deva preț ISO.OOO euro/neg, tel. 231.800, 
0745/511.776 (A9)
• cari lemn, 1 ha, ST-50 mp, 3 camere, Buceș, 
preț 5.000 euro, tel. 0254/613366,0788/040.4K, 
0788/15&483. (A10)
• ultracentral, 70 ha, ST-240 mp, 7 
camere+dependințe, Orăștle, preț 150.000 euro, 
tel. 0254/613.366. 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• cari+garal, 4 camere+etaj, Rlblța, preț 25.000
euro, tel. 0254/613.366. 0788/040.490,
078&/15&483, (A10)
• ari+anexe, ST-70+1500 mp, 3 camere, Odu, 
preț 20.000 euro. tel. 0254/61336 0788,040390, 
0788/156483. (A10)
• cari+dependințe, 2 ha ST-80 mp, 3 camere, 
Musaru, preț 24.000 euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/156483. (A10)
• cari+dependințe, 2 ha ST-110 mp, 3 
camere+baie, Dealul Mare, preț 25.000 euro, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• cari de lemn, 5 ha ST-50 mp, 2 camere, 
Săveștl, preț 22.000 euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• cari+șură 15 ha 2 camere, Buceș, preț 14.000
euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/156483. (A10)
• cari+dependințe, ST-70 mp, 2 camere, Brad, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (Alt

Cumpăr casă (14)

• urgent cu grădină, Deva sau Slmerla plata 
imediat, tel. 21521- - Al)

Case de vacanță (15)

■ cabană de lemn și 2000 mp teren, fn Deva pe 
str. Roci (Prelungirea Vulcan), preț atractiv. Tel. 
0720/400439.0)

Vând case la țară (17)

• cari In Cârjlțl, centru, tip vilă și terenul 
aferent. Relații la tel. 0296/561771. (6/27.07)

• vlă deosebită tn Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, IO mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• urgent, casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună, sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232806 (A4)
• urgent, casă zona Bejan, cu 2 camere, 
bucătărie de vară hol, cămară curte, grădină 
st 7000 mp, fântână preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232806 (A4)

Vând garsoniere (19)

• Deva, etaj 1,30 mp, parchet, gresie, faianță 
preț 65.000 lei. Tel. 0722/564004.0)
• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată 
convertor, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)1
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• garsonieră 2 camere, bucătărie, faianță 
gresie, Dacia preț 83.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• iigent zona Dada, et intermediar, st=16 mp, 
cameră baie, hol preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A23

s

• urgent zonă centrală, st=40 mp, amenajări 
moderne, etaj Intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona hotel Deva, cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilăfoarte repede, stare bună, 
preț 75.000 lei negociabil, tel. 0788/165702. 
232808,0723/251496(A4),
• zona Dorobanți, etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon, contorizări totala preț 115.000 
iei negociabil, tel. 0254/232808, 0723/251496 
0788/165702. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent garsonieră tn Deva zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei până 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, etaj șl suprafață, tel. 0723/251498, 
0730/474275,232806 (A4)
• dac, zona Zamflrescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Deva ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 4(00 mp teren Intravilan, utilități (casa 
bonus), fs 32 m, juridic clar, Șolmuș nr. 241. 
Tel. 0722/601501, (5/23.07)

• 1 ha teren pe DN7, toate facilitățile. Relații la 
tel. 0767/048633. (T)
« parcalâ tvren Intravilan Deva Aleea Minei, 
1160 mp, fs 13 m, preț 9,5 euro mp. Tel. 
0726/187726 0729/535219. 0)
• parcda toron în Sântuhalm, suprafețe Intre 
3000 ■ 12.500 mp, situate In zone de interes. Tel. 
210900,0744/611145. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara apă, gaz, curent loc drept, zonă liniștită, 
25,000 eura/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. CD
• In Mda, Ideal pentru casă, st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• bl Dwa, pe DN 7, sr 2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• Deva zona rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcela FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel, 0726/710903. 
(Al)
• Intravilan, Zăvoi la stradă, st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg,, tel. 
0721/593403. (Al)
• teren Intravilan în localitatea Bălata zona 
târgului auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, 
acte la zi, Ideal pentru construcție hale, in
vestiție, parcelare, tel. 0740/535095,0788/165703, 
232806 (A4)
• In Dwa, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511,776 (A9)
• zona Mlan, Deva parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel, 231300,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776 
(A9)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI
Fiecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/lnchiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 intr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
3. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

Hațeg:
Anca Aurel, str. Progresului, 
nr. 1

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria ■ Librăria situată în 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. g
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• Intravilan In Deva 5-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776 (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9) (
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
e Brad-Deva 0,3 ha Săi ișcioara preț 6000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/156483. 
(A10)
e Brad-Oradea, 1 ha intravilan, preț 80.000 euro, 
tel, 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
e 1500 mp, Arieșeni, preț 20 euro/mp, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/156483. (A10)
• vând, fermă, 500 mp, tel. 0254/613.366, 
0786/040.490,0788/158.483, (A10) 

Cumpăr teren (22)

e 5 hectare la șosea Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (Al)
e urgent, teren intravilan și extravilan, tn Deva 
sau împrejurimi, la 30 km maxim de Deva pentru 
investiție sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723/251498 0788/165702,232808. 
(A4.

Vând spații comerciale (25)

e Deva 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală, tn Deva zonă Industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
e urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nlvel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel, 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In Dwa, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• In Dwa preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776 (Ai'

Vând alte imobile (27)

• larmă compuri din locuință, saivan și 
alte anexe gospodărești, curent trifazic, 
apă prin cădere, situata în Brad, și 35 de oi 
rasa Rose, preț negociabil. Tel. 0254/612036 
(3/25.07)

Imobile chirii (29)

• garionlerâ, Dtva complet mobilată, 100 
euro/lună, telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva mobi lat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Dwa 70 mp, parter, cu intrare stradă, 
amenajat pt birou, cabinet, sediu firmă 500 
euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• hală S-SOO mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat șl utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776 (A9)
e spațiu comercial amenajat, S-434 mp. zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimentatei. 231.800,0740/317.314. (A9)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, Inf. la tel. 0745/511.776. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• hală 500 mp, Brad, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/156483. (A10)

Imobile schimb (30)

e schimb apartament 3 camere, et 3, Calea 
Aradului (Piața Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et 1 sau 2, Deva sau Simeria, tel. 
0724/320508. (T)

Auto românești (36)

• vând autoturiun Dada 1310 break CT, 
cuibare gri-petrol metalizat, af 1995, 
multiple îmbunătățiri, cu cârlig montat și 
remorcă preț 7300 lei, negodabiL Ta. 
0747/034524.(1/25.07)

• vând Dada 1300, lovită af 1984. Tel. 
0767/048631 0

• vând CHroen C5, 2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tronic, închidere centralizată radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 airbag, faruri 
ceață, 6,5I/Î00 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683.0)
• vând Opel Kadet, af 1990, jante aluminiu, CD- 
player, taxe la zi, înmatriculat, stare 
excepțională, preț 2100 euro, negociabil. Tel. 
0721/261439,0727/364876.0)

I
 Utilaje, unelte, industriale și 

agricole (40)

• vând abrlcht nou, cu ridicător, cu motor 
trifazic, preț negociabil. Tel. 611439. (T)

• societate comercială oferă spre închi
riere buldoexcavator multifuncțional, com
bustibil, și mecanic profesionist, preț 80 
lei/oră + tva Tel. 0747/276303,0726/ 743274. 
(6/25.07)

Mobilier și interioare (47)

• vând ușă exterioară de apartament de bloc, cu 
vizor și două yale, preț 50 lei. Tel. 0721/148802. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând convenabil imprimantă A4, pe ace, 
nouă, fax în garanție, aspirator aer ■ apă, 
alte bunuri din dizolvare firmă prețuri 
negociabile, în Deva. Tel. 0752/206785.0)

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică frigider stare foarte 
bună și cotarcă, informații la tel. 0729/110627 
Simeria. 0)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pul Ciobănesc Carpatin, vaccinați și 
foarte frumoși. Tel. 210900,0744/611145.0)

Pierderi (62)

• găsit breloc cu chei de locuință și de auto-.</
turism Dacia, în Deva Sunați la tel. 740191, Hun/' ' 
doara sau 0740/422395.0) «
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
FII ip loan. Se declară nul. (2/27.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Filip Laura. Se declară nul. (1/27.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Giurcă Liviu. Se declară nul. (5/27.07)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Moldovan Paula Se declară nul. (7/27.07)
• pierdut poliță asigurare RCA nr. 000572119 
emisă de SC Asigurări Astra Hațeg, pe numele 
Tămășilă Cristian. Se declară nulă (3005489/ 
2607)

Prestări servicii (72)

• abordabU, trenzport zilnic, Ieftin, per
soane: Italia 90 euro; Spania 80 euro, P 
tugalia Anglia Franța, Germania șl Bele, or
ia destinație, cu mașini comode, cllmatl- 
zate, modeme. Tel. 0740/218237, 0726/ 
500804,0765/455836 (7/24.05)

jnik.ro
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■ asta dd copt femeie serioasă, mă ofer sa 
■ac menaj și afce mrc gospodărești, numai la 
■ars» serioase ofer și pretind seriozitate. Tei. 
2773TE1439. (T)

• OqHtaM «MMc nunti, botezuri, 
aniversări. Asiguăm: sonorizări, filmări, 
DVD-iri personalizate, fotografii, aJbume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații la tel. 
0721/747411 sau 0721/614425. (nr. 
4/05^72007)

• NOUII! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania. Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

Oferte locuri de muncă (74)

WTM. SITOKAL K ICOS Of

• lodetate comercială de intermediere caută 
doamne pentru îngrijit și supravegheat copii. 
Tel. 0747/404143,0724/593142. (5/25.07)
• administrator bancar, produs leasing, Orăștie, 
1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• administrator, Hunedoara, 1 post data limită 
30.07.Tel. 213244, orele 9-16.
• administrator, Ha, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• administrator, Lupani, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• administrator, Orâștfo, 1 post, data limită
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Brad, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Brad, 3 posturi, data limită 
15.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent comercial, Deva, 3 posturi, data limită 
24.08, permis cat. B, D. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent comercial, Deva, 3 posturi, data limită 
26.oa Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent cumpărări, Deva, 2 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 6 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de. pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 7 posturi, data limita 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 1 post, data limită 30.07., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 1 post, data limită 10.08., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 15.08., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
ini ren, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.07., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază în incinte, Deva, 9 posturi, data 
limită 4.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază în incinte, Vulcan, 5 posturi, 
data limită 31.07., perioadă determinată Tei. 
213244, orele 9-16.
• agent turism, Deva, 1 post, data limită 10.08. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent vânzări, 2 posturi, data limită 30.07., 
garanție 3000. Tel. 213244, orele 9 -16.
• a)utor ospătar, Hațeg, lpost, data limită30.07.
Tel. 213244, orele 9-16.
• ajutor ospătar, Petroșani, 1 post, data limită 
1.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 3 posturi, data 
limită 21.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Deva, 4 posturi, data limită 
12.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Hunedoara, 12 posturi, 
data limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Hunedoara, 45 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual Lupeni, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Vulcan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• analist ajutor, Lupeni, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• angajăm mecanic auto cu experiență în 
domeniu, oferim salariu atractiv. Tel. 
0720/005452. (4/26.07)
• angajăm șoferi categoriile Dl și D cu expe
riența necesară Relații la tel. 0254/231394, între 
orele 8-16. (2/24.07)
• apicultor, Călan, 2 posturi, data limită 22.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• aiNtoct clădiri, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent comercial, Brad, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE: 
AO - Evrika 
A1 - Prima Invest 
A2 - Garant 
Consulting 
A4 - Fiesta Nora 
A7 - Mimason 
A9 - Elitte 
A10 - Liliacul 
Multicom
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• asistent faruacist. Hu'-eccare. 1 post data 
limită 31.08. Tel. 213244. o-eie 9 • ;6.
• asistent farmacist Orăstie. 1 cost, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent manager. Hunedoara. 1 post, data 
limită 15.08 Tel. 213244. orele 9-16.
• asistent manager. Hunedoara. 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical fizioterapie, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Hunedoara. 1 
post, data limită 2.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 11 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Lupeni, 1 post, 
data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Orăștie. 1 post, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Orăștie, 2 posturi, 
data limită31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent social, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent social, Petroșani, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 nost, data limită 10.08. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Vulcan, 6 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• betonist, Deva, 2 posturi, data limită 12.08., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• brancardier, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad. 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• brutar, Deva, 4 posturi, data limită 26.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Lupeni, 5 posturi, data limită30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 4 posturi, data limită 11.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara. 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Himedoara. 3 posturi, pata '—ită 
30.07. Tel. 213244. orele 9-16.
• bucătar, Vidcan. 1 post, data limită 31.0'. Tel. 
213244, orele 9 • io.
■ câlcâtoreasâ lenjerie 3rac. 1 cost. cata Imită
31.07. Tel. 213244. oreie v ■ 16.
• călcătoreasâ lenjerie, Deva, 1 post, data limită 
17.08. Tel. 213244, orele.9-16.
• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• caut menajeră pentru casă in Deva. Relații la 
tel. 0723/163242. (3/24.07)
• ciontolitor-tranșator carne, Călan, 3 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• coafor, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Deva, 2 posturi, data limită 5.08 Tel. 
213244, orele 9 -16.
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 19.08. 
Tel.213244, orele 9 ■ 16.
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 20.09.
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Lupeni, 2 posturi, data limită30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cofetarșef, Petroșani, 1 post, data limită 1.08. 
Tel.213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din lemn,
Hunedoara, 1 post, data limită 31.08, permis cat. 
B, bărbați. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Brad, 14 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Brad, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,,
Călan, 10 posturi, data limită 2.08 Tel. 213244, 
orele 9-18
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 4 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan. 4 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244. 
orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Deva, 50 posturi, data limită 10.08 Tel. 213244, 
orele 9-16. 1
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hațeg. 10 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

Decese (75)

• confecționer-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 13 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244. orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 
.213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Lupeni, 10 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Simeria, 20 posturi, dăta limită 10.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Simeria, 20 posturi, data limită 25.08. Tel. 213244, 
orele 9 16.
• confectioner cablaje auto, Brad, 24 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confectioner cablaje auto, Deva, 29 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confectioner cablaje auto, Orăștie, 10 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confectioner cablaje auto, Simeria, 2 posturi, 
data limită 1,09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confectioner cablaje auto, Simeria, 20 posturi, 
data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecționer cablaje auto, Simeria, 25 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 3 posturi, data limită 31.07Tel, 
•213244, orele 9 -18
• confecționer îmbrăcăminte ortopedică Călan,
30 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• confecționer tricotaje după comandă Hune
doara. 19 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• cortsSer juridk. Vulcan. 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244. orele 9 ■ 18
• contabi -șef. Deva. 1 post cata limită 26.08 
Tet. 213244, crete 9 • 18
• contabi, Deva. 1 post cata limită 1.08 Te. 
2132-, orele 9-i6.
• contabil Deva. 1 pcs-, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil Hunedoara, 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. 
Tel.213244, orele 9-16.
• contabil Orăștie, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244. orele 9-18
• contabfitate asistată pe calculator, Hațeg, 1 
post, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cosmetician, Deva, 1 post, data limită 17.08. 
Tel.213244, orele 9-16.
• cosmetician, Hunedoara, 1 post, data limită 
20.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Lupeni, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor confecții industriale din blană Orăștie,
2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• croitor-confecționer îmbrăcăminte după 
comandă Deva, 40 posturi, data limită30.07.Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor, Hunedoara. 13 posturi, data limită 
20.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Călan, 6 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• curătitor-sablator, Călan, 9 posturi, data limită 
30.07. tel. 213244, orele 9-16.
• cusător confecții industriale din blană,
Orăștie, 4 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 30.07., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 35 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
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• cusător piese cin piele și înlocuitori, Hune
doara. 14 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• debavurator-retușor la produse din ceramică 
Deva, 1 post, data limita 12.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• debavurator-retușor la produse din ceramică 
Deva, 1 post, data limită 12.08 Tel. 213244, orele 
9-16.
• decorator interioare, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 31.07., elevi, studenți. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• desenator tehnic, Petrila, 1 post, data limită 
1.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• desenator tehnic Petroșani, 1 post, data limită 
30.07., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• designer industrial, Hațeg, 1 post, data limită 
30.07., seriozitate. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director adjunct societate comercială Călan, 1 
post, data limită 22.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director adjunct societate comercială 
Petroșani, 1 post, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director societate comercială Lupeni, 1 post, 
data limită 30.07.Țel. 213244, orele 9 -16.
• director tehnic, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• director vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• drujbist, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9 -16
• dulgher, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dtogher, Deva, 2 posturi, data limită 12.08 Tel. 
213244, orele 9 -16.
• didgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-18
• dtagher, Deva, 2 posturi, data limită 3L07. Tel 
213244. orele 9 -18
• dtagher, Hateș 1 post data limită 15428. TeL 
213244. orele 9-18
• dtdgtar, Hmedoara. 1 post data limită <08, 
perioadă determinată Tel. 213244. orele 9 -18
• etectridan auto, Brad, 1 post data limită 
30.07., perioadă determinată TeL 213244, orele 9 
-18
• electrician auto, Orăștie, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician auto, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Brad, 1 
post, data limită 15.08, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• etectridan de întreținere și reparații, Brad, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• etectridan de întreținere și reparații, Călan, 2 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• etectridan de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• etectridan de întreținere și reparații, Hune
doara. 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• etectridan de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• etectridan echipamente electrice, 
Lupeni,3posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician echipamente electrice, Petrila, 1 
post, data limită 10.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• etectridan exploatare rețele electrice, 
Petroșani, 1 post, data limită 30.07. TeL 213244, 
orele 9 ■ 16.
• etectridan In construcții, Brad, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• etectridan in construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• etectridan In construcții, Petroșani, 1 post, 
data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electronist depanator utilaje calcul, Deva, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electronist telecomunicații, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• faianțar, Deva. 3 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

Consiliul de Administrație și cadrele didactice de la Colegiul Național I.C. Brătianu din Hațeg sunt alături de familia Moraru greu încercată în aceste momente prin decesul
domnului prof. LIVIU MORARUdin Hațeg. Pios omagiu și adâncă recunoștință pentru activitatea îndelungată desfășurată în domeniul didactic.

(3005491/27.07)

La trecerea în eternitate a
domnului prof. MORARU LTVIUdin Hațeg, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Hațeg pierde un sprijin și un colaborator de nădejde.

Transmitem sincere condoleanțe familiei 
îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească. Președinte prof. Barbu Leontin

(3005492/27.07)

Comemorări (76)

Se împlinește un an de când a dispărut dintre noi scumpul meu fiu
FLORIN TAȘCĂUComemorarea va avea loc duminică 29 iulie, ora 11, la Biserica ortodoxă din satul Tisa.

Nu te voi uita niciodată. Mama
(8/27.07)

• fasonator cherestea, Orăștie, 1 post, data 
limită 2807. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• fasonator mecanic, Lupeni, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• fasonator produse ceramice, Deva, 8 posturi, 
data limită 12.08., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-18
• femele de serviciu, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. TeL 213244, orele 9 • 16.
• femele de serviciu, Petrila, 1 post, data limită
10.08. Tel. 213244, orele 9-18
• femele de serviciu, Vulcan, 1 post, data limită 
31.07. TeL 213244, orele 9-16.

• fierar-betonist, Deva, 15 posturi, data limită 
12.08, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
•16.
• fierar-betonist, Deva, 2 posturi, data limită 
19.08. TeL 213244, orele 9-18
• fierar-betonist Hațeg, 1 post, data limită 15.08 
Tel. 213244, orele 9-18
• fierar-betonist, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• fierar-betonist Simeria, 5 posturi, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-16..
■ fizkrchinetoterapeut Deva, 1 post, data limită 
17.08. Tel. 213244, orele 9-16.



Asfronauți anchetați de NASA
• Concert Jethro Tull. Formația britanică Jethro Tull va concerta la Sibiu, pe 30 august, în cadrul unui eveniment inclus în programul „Sibiu - Capitală Culturală Europeană 2007", informează Fundația ArtMania, organizatorii evenimentului.

Actori îmbrăcați în Teletubbies, personaje de desen animate foarte îndrăgite de copii, s-au afișat în fața hotelului Raffles unde s-a lansat canalul BBC pentru preșcolari, CBeebies, în Singapore. (Foto: epa)
Scandal cu 
droguri

Los Angeles (MF) - Ru- mer Willis (18 ani), fiica lui Bruce Willis și a lui Demi Moore, a fost implicată într-un scandal cu droguri, fiind una dintre cele patru persoane care se aflau într-o cameră de hotel în care poliția a arestat un bărbat acuzat de posesie de droguri, scrie revista People. Willis nu a fost arestată, însă individul în compania căreia se afla a fost reținut de poliție fiind acuzat de deținere de marijuana.
Date de turneu

Londra (MF) - Fetele de la Spice Girls, care afișează un nou look, caracterizat prin maturitate, au anunțat datele pentru turneul lor, care va începe la Vancouver (Canada). Componentele forma
ție! au anunțat trei noi date în cadrul turneului, urmând să concerteze în Marea Britanie în decembrie. Noile concerte anunțate vor avea loc la San Jose (California, Statele U- nite) și Shanghai (China).

Naomi Watts 
(Foto: EPA)

Primul ei 
copil
New York (MF)- Actrița Naomi Watts a adus pe lume primul ei copil, un băiat, a informat joi, purtătorul de cuvânt al eroinei din „King Kong", producție nominalizată la Oscar în 2004. Copilul, care se numește Alexander Peter Schreiber, a venit pe lume miercuri, potrivit aceleiași surse. Acesta este primul copil al lui Naomi Watts, care s-a născut în Marea Britanie și a fost crescută în Australia. Tatăl copilului, actorul american Liev Schreiber, este împreună cu Naomi de doi ani.

■ O comisie a descoperit 
că unii dintre astronauți 
au pilotat aeronave sub 
influența alcoolului.

Washington (MF) - O comisie care monitorizează starea de sănătate a austronauților a- mericani a descoperit că aceștia au urcat la bordul aeronavelor sub influența alcoolului deși medicii și colegii i-au a- vertizat că starea lor reprezintă un risc pentru misiuni. Comisia a raportat „un consum ridicat de alcool” din partea astronauților în cursul celor 12 ore care preced lansarea în spațiu, potrivit procedurilor NASA. Comisia de investigații medicale este compusă din medici civili și militari, psihologi, avocați, experți în siguranță și astronauți. Raportul este momentan în stadiu de proiect și va fi, probabil, dat publicității în august. Comisia a fost înființată la recomandarea lui Michael Griffin, administratorul NASA și a medicului șef din cadrul agenției aerospațiale americane, Richard Williams.NASA mai investighează sabotarea unui computer ce 
De mână prinLondra (MF) - Bono, solistul trupei U2, și actrița Penelope Cruz s-au plimbat de mână pe plaja din Saint Tropez, după ce și-au petrecut o noapte întreagă într-un club. Potrivit zvonurilor, cei doi au petrecut într-un club până dimineață și au plecat împreună în jurul orei 04.00. 
A doua zi, ei au fost văzuți de mână în portul din zona Club
Stare de catastrofă naturală

Patru pui de tigru s-au născut, în iunie, la grădina zoologică din Cheongju, Coreea de Sud. (Foto: epa)

■ Roma a decretat ieri 
stare de catastrofă natu
rală în sudul țării, din 
cauza incendiilor.Roma (MF) - Guvernul italian a decretat, în cursul reuniunii de ieri, stare de catastrofă naturală în regiunile afectate de incendii în ultimele zile, a anunțat joi un oficial, citat de AFP.„Guvernul va decreta mâine (ieri- n.r.) stare de catastrofă naturală în Mezzogiomo și în Sardenia”, a declarat Ottaviano Del Turco, președintele regiunii Abruzzes, una dintre zonele cele mai afectate de incendii, citat de agenția Ansa.Cabinetul condus de Romano Prodi a deblocat importante

Cruise, ținta unui șantaj
Los Angels (MF) - Un american a fost arestat de FBI după ce a încercat să îl șantajeze pe Tom Cruise, cerându-i o sumă semnificativă de bani pentru fotografii furate de la nunta sa cu Katie Holmes, care a avut loc la sfârșitul lui 2006 în Italia, au informat avocatul actorului și autoritățile, informează Dăvis Hans Schmidt, în vârstă de 47 de ani, a fost încarcerat într-o închisoare din Los Ahgeles după ce a fost arestat marți și a compărut în fața unui judecător miercuri, a declarat purtătorul de cuvânt al biroului FBI din Los Angeles, Laura Eimiller. Avocatul lui Tom Cruise, Bertram Fields, a declarat că bărbatul a contactat apropiați ai vedetei pentru a le vinde, „în schimbul unei sume cu șapte cifre”, „mii de fotografii ale mariajului” pe care le avea ilegal în posesie.

Puii își strigă mamele (Foto: fan)

Beth Moore, a susținut un concert Ia festivalul în aer liber Paleo, care a avut loc la Nyon, în Elveția. (Foto: EPA)

urma a fi transferat la Stația Spațială Internațională la bordul rachetei Endeavour, a cărei lansare este programată la 7 august. Sabotajul a fost intenționat și evident, a declarat administratorul asociat al NASA pentru operațiuni spațiale, Bill Ger- stenmaier, de la Kennedy Space Center din Florida. Agenția a descoperit cabluri , tăiate în interiorul cutiilor electronice care erau pregătite să fie ampalsate în cabina echipajului.
Saint Tropez55 din Saint Tropez, fiind însoțiți de fostul model Helena Christensen. „Bono și Penelope păreau foarte intimi”, a declarat o sursă care i-a văzut pe cei doi împreună.Bono este căsătorit de 24 de ani cu Aii Hewson. Cuplul are patru copii și este admirat pentru că are una dintre cele longevive căsnicii din showbiz.

Turiștii au fost evacuați din hotelul San Giusto, din cauza unui 
incendiu (Foto: epa)mijloace financiare pentru aceste regiuni, a adăugat Del Turco. Potrivit unei confe
Strigă înainte de a ieși din ou

Paris (MF) - Puii de crocodili își cheamă mama înainte de a ieși din ou, a arătat o echipă de biologi într-un studiu realizat la ferma de crocodili din Pierrelatte, relatează AFP. Experimentul a fost făcut pe zece crocodili din Nil, femele, ale căror ouă, depuse cu trei luni în urmă în nisip, au fost scoase și puse în incubator.Cercetătorii au înregistrat strigăte înainte ca ouăle să

născută în plac limbile

derații sindicale agricole, pagubele provocate până în prezent culturilor sunt estimate la 
eclozeze în incubator, apoi au îngropat în nisip un difuzor care, la mijlocul lui iulie, moment în care puii ies de obicei din ou, să emită două tipuri de sunete: strigăte puilor din incubator și unele zgomote fără nicio semnificație. Zece femele au fost testate. Opt dintre ele au reacționat imediat la strigătele puilor de dinaintea eclozării și au început să sape în nisip.

aproximativ un miliard & euro, în timp ce o organizație internațională de protejare a mediului WWF a anunțat joi că „cel puțin 4.500 de hectare de natură protejată au fost distruse”. Pe teritoriul Italiei se( află numeroase parcuri națio-’ nale sau regionale, zone protejate unde simt interzise lucrările de construcție, pentru a proteja biodiversitatea. Situația în țară era net mai bună joi, a declarat totuși protecția civilă.: „Am avut 34 de solicitări de intervenții astăzi, față de 901 ieri”, a declarat Agostiho Mioz- zo, directorul general al Protecției civile. Parisul a trimis două avioane Canadair în Italia. pentru a participa la stingerea incendiilor, a declarat joi ambasadorul Franței la Roma.

Pink, alias Alecia


