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Dimineața La prânz Seara

Amical Jiul - 
Corvinul

Petroșani (C.M.) - Amicalul dintre cele mai galonate echipe din județ, Jiul și Corvinul, desfășurat sâmbătă, la Petroșani, a adus bucuria victoriei în tabăra minerilor și satisfacția unor descoperiri importante hunedorenilor. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-0, iar unicul gol al partidei a fost marcat de Vădrariu în minutul 79. /p7

M Accident de 
*iWcă

Petroșani (M.T.) - Un tânăr din municipiul Petroșani și-a pierdut viata, fiind strivit între o autoutilitară și un zid, în cvartea firmei la care era angajat. Constantin Marian Popa, în vârstă de 23 de ani, a ajuns, vineri după-amiază, în stare de inconștientă la Spitalul de Urgentă din localitate și a fost diagnosticat cu fractură de bazin și fractură la ambele oase de la gambă, iar sâmbătă a decedat. /p.5

Florian Pittiș 

A murit 
Florian 
Pittiș 
București (MF) - 
Cântărețul, actorul și 
realizatorul radio Flo
rian Pittiș a încetat 
din viață ieri, la vârs
ta de 63 de ani. Flo
rian' Pittiș a fost ihter- 
nat la începutul 
săptămânii, la Institu
tul Oncologic Fun- 
deni în stare gravă, 
suferind de cancer 
de prostată. Florian 
Pittiș lasă în urmă 
38 de ani de carieră 
ca actor, cântăreț de 
muzică folk și realiza
tor de emisiuni radio. 
El s-a născut pe 4 
octombrie 1943, în 
București. A studiat 
la Liceul „Gheorghe 
Lazăr" și a absolvit, 
în 1966, Institutul de 
Artă Teatrală și 
Cinematografică, 
clasa prof. Radu 
Beligan. /p.12
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Banii din turism
Capitala . litoialul, Sibiul și stațiunile balneare sunt pnno- 
palele surse de venit pentru turismul autotren.

din 1.5 miliarde euro total turi’.m 2007

Litoral

Trafic infernal pe DN7
■ Lucrările la podul pes
te Mureș, din Ilia, înce
pute de câteva luni, dau 
bătăi de cap șoferilor.

Ilia (M.T.) - Circulația între Arad și Deva se desfășoară cu dificultate, pe un singur sens de mers, din cauza lucrărilor

de reparație care se efectuează la podul peste Mureș, în dreptul localității Ilia. Aceste lucrări de reparație, au fost începute în urmă cu câteva luni, la kilometrul 412+400 'metri, pe sensul Deva-Arad, iar circulația rutieră se desfășoară cu dificultate dinspre Arad. Coloanele de mașini se

întind pe aproximativ zece kilometri, iar trei echipaje ale Poliției Rutiere dirijează și încearcă să fluidizeze traficul rutier în acea zonă. Se pare că aceste lucrări de reparații se vor termina abia peste doi ani, iar blocajele apar și din cauza numărului mare de români care se întorc acasă,

în vacanță, prin vama Nădlac. Toate aceste neplăceri ar putea fi evitate dacă măcar una din rutele ocolitoare ar fi practicabile. Una din aceste rute ocolitoare este la aproximativ 200 de metri, un pod pe care din păcate, nu se poate circula din cauza gropilor de pe șosea, /p.3

Hunedorenii, cu mic, cu mare au luat cu asalt agențiile Loto în speranța de a câștiga marele pot în valoare de aproximativ șase milioane de euro.
WWW.huon.ro (Foto: D M.)
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Fără plăți compensatorii
■ Se dorește eliminarea 
plăților compensatorii în 
cazul disponibilizărilor 
colective.București (M.F.) - Regimul protecției sociale în cazul disponibilizărilor colective ar putea fi modificat, cei conce- diați urmând să fie direcțio- nați către societăți care au

nevoie de ei, fără a mai primi plăți compensatorii. Paul Păcuraru, ministrul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse (MMFES) susține că trebuie modificată Ordonanța 116/ 2006, care se referă la regimul protecției sociale pentru persoanele disponibilizate colectiv, în condițiile în care multe societăți se confruntă cu o criză de personal calificat. Socie

tățile care se restructurează vor avea obligativitatea unui contact cu societăți care sunt în deficit de forță de muncă, astfel încât să le transmită personalul, în măsura în care corespunde calificării, în așa fel încât să nu mai fie disponibilizări colective. 4 plecări/sau taman*

Vor carieră în armatăHunedoara (D.I.) -Tot mai mulți tineri se îndreaptă spre o carieră militară. Puțini dintre ei aleg însă să urmeze o școală superioară. Și mai puțini reușesc să acceadă acolo. Condițiile de admitere sunt mai dure decât la orice facultate „civilă”, iar următo

rii ani, petrecuți într-o academie militară, nu sunt nici ei prea ușori. De aceea, pe cele câteva locuri scoase anual la concurs, prea puțini din afara sistemului militar îndrăznesc să concureze. Râul Mihăescu din Hunedoara a fost unul dintre ei. /p.3
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. J'-Jt ii ’» ¥ » ¥■ ¥ » ¥■ »•«••«•••••••>««• * •» < < i'< 4• Condamnat. Un pușcaș marin a fost -condamnat vineri la 15 ani de detenție pentru uciderea unui civil irakian, în 2006, fiind cea mai grea sentință pronunțată în acest dosar, în care au fost inculpați opt militari, transmite AFP. Lawrence Hutchins comanda un detașament format din șapte militari, în 26 aprilie 2006, când a fost ucis Hashem Ibrahim Awad, la Hamdania, la nord de Bagdad.
Atentate

Islamabad (MF) ■ Un nou val de violențe s-a abătut asupra Pakistanului. Nouă persoane și-au pierdut viața și alte 35 au fost rănite în urma unui atentat sinucigaș care a avut loc în no^d-vestul țării, în a- propierea graniței cu Afganistanul. Potrivit unui responsabil al serviciilor locale de securitate, o mașină capcană a explodat în momentul în care a intrat în plin într-un șir de alte vehicule care se deplasau pe șoseaua ce ducea spre orașul Parachinar.

(Foto: EPA)

(Foto: EPA)

I La urne
Beirut (MF) - Liba- 

; nezii sunt chemați
; astăzi la urne ca să-i

aleagă pe cei care îi 
; înlocuiesc pe doi din

tre deputății anti- 
sirieni, asasinați în

I atentate atribuite ser-
î viciilor secrete de la

Damasc. Alegerile 
; parțiale de astăzi 
: constituie un test 
i important pentru 
; creștinii libanezi, pro- 
: fund divizați înaintea

alegerilor preziden
țiale, programate să 
aibă loc la 25 sep- 

i tembrie.

Vine o toamnă politică agitată
M Apropierea alegerilor 
pentru Parlamentul Eu
ropean încinge spiritele 
politicienilor români.

București (MF) ■ Theodor Stolojan a declarat că PLD va candida singur pe listele pentru alegerile europarlamen- tare, iar campania electorală ar trebui să se bazeze pe informarea românilor despre ceea ce presupune integrarea în Uniunea Europeană.„Putem cădea în situația în care a fost Bulgaria, care a avut o prezență foarte mică la alegeri și o campanie plasată pe problemele interne. Avem un prilej ca o lună de zile românii să asiste la o dezbateredin care să înțeleagă ce în- Stolojan va pune, oricând, umărul la răsturnarea Guvernului Tăriceanu (Foto: epa;inițiativele politice de înlăturare a guvernului Tăriceanu. în opinia lui Cristian Dia- conescu, PSD va reacționa în funcție de argumentele care se aduc, dar nu se va lăsa pradă paradigmelor venite din partea PD și PLD. „A face un guvern prin asocieri între partide pentru a crea o majoritate în Parlament, fără alte variante discutate și negociate, nu este posibil să funcționeze. Un guvern bazat pe o înțelegere prietenească între lideri pentru a împărți cașcavalul puterii nu este normal”, a adăugat vicepreședintele PSD. în

seamnă România în Uniunea Europeană, ce înseamnă a- ceasta pentru România. AmTna&uie dat jos 
guvernai TSrfceanu pentru a exista posi- 
bilitetea unei alianțe a RSB-uM
Cristian Diaconescu, 
vicepreședinte PSD. ............................ ..hotărât cu Partidul Democrat deocamdată să avem un protocol de colaborare și să participăm separat la alegerile pentru Parlamentul European”, a declarat liderul PLD. Mai mult, președintele PLD

consideră că împreună cu PD trebuie să găsească o formulă de structurare a unificării forțelor de centru-dreapta care să fie superioară CDR-ului și Alianței DA. Pe de altă parte, Cristian Diaconescu a declarat că PSD-ul lasă posibilitatea unor alianțe post-elec- torale, deoarece înainte de aceste alegeri o alianță nu reprezintă nicio oportunitate. „A discuta numai de partide care să adune niște cifre, care să-i ajute în Parlament pentru a sprijini un guvern mi se total neserios”, a spus vicepreședintele PSD. în altă ordine de idei, Theodor Stolo

jan a spus că PLD va sprijini toate inițiativele politice de înlăturare a guvernului Tăriceanu. „Este inadmisibil ca acest guvern să se târâie încă un an. Au reacționat inadecvat la secetă, au fost restituite programele operaționale transmise Comisiei Europene pentru care trebuia să obținem fonduri, (...) este un guvern de absorție zero, ne-am împotmolit din nou cu votul uninominal. Sunt multe lucruri care adunate ne spun că acest guvern nu ar mai trebuie să fie”, a motivat Theodor Stolojan. Acesta a mai spus că PLD va sprijini toate
Frunzăverde îl susține

Protest inedit. Brazilienii augăsit o formă inedită de a protesta, într-un aeroport, împotriva corupției și a ratei criminalității din țară, care afectează și siguranța liniilor aeriene.
(Foto: EPA)

Întâlnire
Camp David (MF) - Președintele afgan Hamid Karzai este așteptat astăzi la reședința de vacanță de la Camp David, statul Maryland, de către omologul său american, George W. Bush (foto), într-o vizită de două zile. Este de așteptat ca discuțiile dintre cei doi lideri să se concentrezeasupra crizei ostaticilor sud-coreeni din Afganistan.Discuțiile vor atinge și tema delicată a relațiilor tensionate afgano-pakistaneze. Autoritățile de la Kabul acuză serviciille secrete din această țarăaliată a Statelor Unite că îi susțin pe tali- banii și teroriștii al- Qaida, în frunte cu Osama bin Laden, care și-au găsit adăpost în Pakistan.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

■ Vicepreședintele Par
tidului Democrat crede 
că noul Patriarh va fi 
mitropolitul Moldovei.

București (MF) - Vicepreședintele Partidului Democrat, Sorin Frunzăverde, membru în Colegiul electoral Bisericesc, susține că următorul Patriarh al României va fi Daniel, Mitropolitul Moldovei.

în replică, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișariei și Măra- ’ mureșului, Bartolomeu Ana- nia spune că Frunzăverde nu poate vorbi în numele întregului Sinod. „Fac parte din acestă adunare din 1998, sunt membru cu drept de vot, iar următorul Patriarh va fi Daniel, Mitropolitul Moldovei. Cutuma este una, asta nu înseamnă că va fi respectată de Sinod. Eu personal cred că următorul Patriarh va fi

pe DanielDaniel”, a declarat Sorin Frunzăverde. „E dreptul domnului Frunzăverde să declare ce vrea dânsul și să creadă ce vrea dânsul.Acesta nu are decât un singur vot și poate să voteze pe cine vrea. Patriarhul va fi ales prin vot secret. Domnul Frunzăverde nu poate vorbi în numele Sfântului Sinod”, a declarat IPS Bartolomeu Ana- nia, membrul Sfântului Sinod.
Congresul dă liber la ascultat
■ ‘Congresul american a 
dat undă verde pentru 
interceptarea convorbi
rilor telefonice.

Washington (MF) - Camera Reprezentanților a votat o lege care suspendă restricțiile privind interceptarea convorbirilor telefonice de către a- gențiile guvernamentale americane angajate în combaterea terorismului. Adoptarea acestui act normativ, cu 227 de voturi pentru și 183 împotrivă, reprezintă o victorie pentru Casa Albă în disputa cu democrații, pe teme de securitate. Vineri seara, în pofida reticențelor liderilor de- mocrați, Senatul, camera superioară a Congresului american, a adoptat, la rândul său, această lege. Administrația Bush a făcut uz, în limitele legalității, de toată influența sa pentru a obține un rezultat dorit. Această lege constituie o versiune modernizată a unei reglementări similare datând din 1978, care permite ascultarea convorbirilor telefonice atunci când este amenințată securitatea națională.
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Vicele PD confundă Sinodul cu 
Parlamentul (Foto: epa)

Congresmanii americani dau undă verde la ascultatul telefoanelor
(Foto: EPA)Spre deosebire de legea de acum 29 de ani, cea actuală nu condiționează interceptarea comunicațiilor privațe de către agenții guvernamentali de existența unui mandat judecătoresc. Reglementarea actuală este valabilă, totuși, doar pentru o perioadă de șase luni. în decembrie 2005, mass-media americane au dezvăluit existența unui program guvernamental, autorizat chiar de liderul de la Casa

Albă, de interceptare fără mandat a convorbirilor telefonice. Această măsură, considerată de actuala administrație drept una dintre măsurile vitale pentru combaterea terorismului după atentatele de la 11 septembrie 2001, este una dintre cele mai contestate de către americani. Congresul a cerut explicații Casei Albe pentru aplicarea acestei metode de a obține informații, considerată ilegală.

Terorist ucis
Bagdad (MF) ■ Forțele americane l-au ucis pe autorul atentatului din luna iunie asupra unui mausoleu șiit din Sama- rra, numit Moscheea de Aur, au anunțat surse ale coaliției. Atacul de la 13 iunie s-a soldat cu prăbușirea a două minarete ale lăcașului sacru. El a fost urmat de o serie de contra-atacuri asupra unor moschei ale minorității sunnite. Haitham al- Badri, liderul rețelei al- Qaida în Irak din provincia Salahhud a fost ucis joi de militarii americani, potrivit surselor citate. Guvernul de la Bagdad l-a acuzat pe Badri că ar fi plănuit și atentatul de la 22 februarie 2006 asupra aceluiași monument, soldat cu peste 100 de morți. Moscheea de Aur, construită în anul 944. adăpostește mormintele a doi imami șiiți și este cel mai important lăcaș de cult al acestei confesiuni, majoritară în Irak.

Redactor șef: Alexandru Seres; Redactor șef adj.: Clara Păs
Redactori: Tiberiu Stroia (redactor coordonator), Valentin Neagu, Cipnan
Marinul;’, Sanda Bocaniciu, Mihasla Sămaș, Dana loan
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruta Goța, Adriana Gârnitaru
Corectori: Alice’Negru. Luiza Marmuț
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la sediul redacției si la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus 
taxele poștale la-factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Daca vrei să testezi gratuit Cuvântul .liber, timp de o lună, sună !a 
0801 030303 metaxabil), devenind astfel cititor de proba 

Redacna nu-și asumă răspunderea pentru conținutul anur.turifcr 
de mică și mare publicitate

Reclamați!
privind

difuzarea
ziarului

ia telefonul
0801 030303

mailto:cuvantul@informmedia.ro


luni. 6 august 2007

• Lansare de carte. Scriitorul Marian Boboc și profesorul Mihai Barbu au lansat 
ieri, cu ocazia Zilei Minerului, o lucrare de 
814 pagini intitulată „Strict secret. Lupeni 1977. Filajul continuă!", în care este prezentată perioada grevei minerilor de la Lupeni din '77. (MF)
COMENTARIU

între patru 
pereți
DANA IQAN
dana.ioan@informmedia.ro

Bucuria unei familii e mai rotund - 
desăvârșită între pereții casei. Acolo 
există mereu cineva care se bucură odată 

cu tine și bucuria ta e importantă pentru el. 
Durerea unei familii e mai ușor de suportat 
între pereții propriei case. Acolo poți plân
ge fiind sigur că ai un umăr pe care te poți 
sprijini. Când închizi ușa casei în spate, 
parcă tragi cortina între tine și lume și poți 
duce bucuriile și durerile mult mai ușor
așa,

Dar ușa casei poate ascunde în spatele 
ei disperări. într-un scandal casnic,

chiar poliția ezită să intervină, în ciuda 
faptului că e obligată legal să o facă. în a- 

părarea unui copil bătut de părinți, când 
asta se întâmplă între pereții casei, nimeni 
nu sare. Ușa casei odată închisă poate as
cunde în spatele ei drame, din care copiii 
sunt cei mai traumatizați, fie că sunt abu
zați în mod direct, fie că sunt martori la 
orice fel de abuz. De aceea pentru ei, lo
cuința nu este locul proteguitor, în care se
simt apărați, ci locul în care li se face rău.

De la înființarea sa, la telefonul co
pilului s-au primit peste 1,4 milioane

de apeluri. Cel mai des au sunat copiii. Ce
le mai întâlnite cazuri de agresiuni asupra 
lor s-au petrecut în familie. Acolo, în spa- 
4ele-4Jșilor închise. Spațiul public este abia 
pe locul trei.

Accidente și blocaje în trafic
M în acest week-end, 
șoferii au avut nevoie 
de nervi de oțel pe 
DN7.
Mihaela TAmaș 
mihaela,tamas@informmedia.roIlia - Din cauza reparațiilor efectuate la podul peste Mureș, din apropierea comunei Ilia, traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate în acest sfârșit de săptămână. Dacă ar exista rute ocolitoare, aceste blocaje ar putea fi evitate. U- na din rutele ocolitoare ar fi Ilia - Bretea Mureșană -Bră- nișca- Mintia, unde din aceeași cauză, a „craterelor” din asfalt, se circulă cu dificultate.Poliția Rutieră recomandă conducătorilor de vehicule „să manifeste răbdare și prudență”, să nu se angajeze în efectuarea unor depășiri periculoase, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculele care se află înaintea lor și să respecte semnalele polițiștilor rutieri prezenți în

în week-end traficul pe DN7 s-a desfășurat cu greutatezonă pentru supravegherea și fluidizarea traficului.Un grav accident de circulație s-a petrecut în acest sfârșit de săptămână, la ieșire din Hațeg. Conducătorul unui autoturism Renault Laguna, Oa- na Valentina H., de 18 ani, din Petroșani, a încercat să

evite un câine aflat pe carosabil, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stâlp din beton de pe marginea șoselei. în urma impactului, Alexandra H, de 22 de ani și Carmen H., de 44 de ani, din Petroșani au suferit leziuni ușoare. Un alt accident s-a

petrecut în localitatea Gotha- tea. Aici, conducătorul unui autoturism Fiat, Stelian Nicu- șor H., de 37 ani, din Vaslui, a efectuat o manevră de depășire în urma căreia a pierdut controlul volanului și s- a izbit de un copac de pe marginea șoselei. în urma impactului, Vasile D., de 47 de ani, din Vaslui, pasager în autoturim a fost grav rănit, fiind transportat la Spitalul din Deva, unde sâmbătă, din cauza unor complicații, a murit. Tot în acest week-end, în afara localității Lăpușnic, conducătorul unui autoturism Dacia, Alin Darius C., de 29 ani, din Lăpușnic, nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil, acoperit cu apă, a pătruns pe contrasens, unde s-a tamponat frontal cu un autoturism Peugeot, condus regulamentar de un tânăr de 29 de ani, din Făget. în urma impactului, trei pasageri din Dacie, Nicolae A., din Dobra, Cătălin G., de 19 ani, din Deva, și Dorel B., de 23 ani, din localitatea Bătrâna, a suferit leziuni ușoare.
Vizită la foștii lideri

Petroșani (M.S.) - O dele- care va merge fratele său.gație a Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului se va deplasa, în această săptămână, la Penitenciarul Bârcea Mare, pentru a-i vizita acolo pe foștii lideri ai minerilor Dorin Loiș și Vasile Lupu, condamnați la închisoare pentru mi- neriada din ianuarie 1999. Tot în această săptămână va fi vizitat, în Penitenciarul Rahova, și fostul lider Miron Cozma, la

Foștii conducători ai minerilor vor primi pachete cu a- limente, cărți și obiecte de i- gienă personală. Astăzi, în o- rașul Lupeni, sunt programate o serie de manifestări dedicate împlinirii a 30 de ani de la greva minerilor din 1977. O parte dintre evenimente vor avea loc la poarta doi a mineri Lupeni, acolo unde s-a desfășurat mișcarea de protest.
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gr<Kyia deda 29 f +199 lei

-SEJÎJ R

^Bulgaria de ia 99 €

tktfL «S^WTUWIW itXm'WriTUWfia -WSJKUBfUliaT 
' va? ăsâaoââaâuRu»»

Abonează-te la Orange pentru 2. ani și ai:
» 50% reducere pentru apelurile naționale în timpul săptămânii, 8 luni 

70% reducere pentru apelurile naționale în weekend, 8 luni 
200 de minute naționale + 200 de minute în rețea valabile 3 luni1 ♦

150 de mesaje scrise în rețea cu 1.5 euro/lună, 3 luni 
trafic inclus dublu pentru pachetele Mobile Internet 5-50 MB, 8 luni 
25 de minute naționale lunar, pe viață
abonament gratuit 3 luni

în plus, ia-ți orice opțiune cu minute incluse și primești:
100 de minute naționale valabile 3 luni
100 de minute internaționale valabile 3 luni

BenO-Siemens S68. Motorola W220. Motorola W375, Motorola L7e. SPV C100,
Sony Ericsson K610i, LG KG810. Motorola Z3. Sony Ericsson W710i

gratuit

t

Sagem my202C
19EUR

Nokia 3110 classic
99EUR

preturile nu includ TVA: oferta este valabila în București si județul Ilfov si în județele Arad. Argeș, Brașov. Brăila, Buzău, Caras Sevenn, Călărași, Constanța. Dămbovița. Dolj. Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița. Mehedinți. Olt Prarota. 
Suceava. Teleorman. Timiș, Vâlcea si Vrancea; oferta valabilă până la 16 septembrie, pentru abonamentul de 3 euro, pe 2 am; telefoane în limita stocului; prețul pentru telefonul Nokia 311.0 classic este valabil pentru abonament pe 1 ar. 
restul preturilor sunt valabile pentru abonament pe 2 ani; Sagem my202C și Samsung C520 sunt disponibile după 10 august: oferta de date este valabilă pentru pachetele Mobile Internet cu trafic inclus intre 5 și 50 MB acfvate pe 2 
an. pe același SIM cu serviciile de voce, minutele internaționale sunt valabile pentru apelurile către fix și mobil în Europa. Israel, SUA și Canada

mailto:dana.ioan@informmedia.ro
mailto:tamas@informmedia.ro
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«Schimbarea la Față»_________________________
«Ziua Hi a» - ziua mondială a luptei pentru 
interzicerea armei nucleare

1660 - A încetat din viață pic
torul spaniol Velasquez (Diego de 
Silva) (n. 1599)._________ __
1825 - Proclamarea 
independenței Republicii Bolivia 
(sărbătoare națională).____________
1881 - S-a născut medicul brita

nic Alexander Fleming, laureat al Premiului Nobel. 
descoperitorul penicilinei (m. 1955).__________________
1868 - S-a născut Paul Claudel, diplomat și poet 
francez (m. 1955).____________________________________
1917 - S-a născut actorul american Robert Mitchum. 
1927 - S-a născut Andy Warhol, promotor al artei 

POP-___________________________________________________
1943 - S-a născut pianistul Dan Grigore.____________
1945 - Statele Unite ale Americii au lansat prima 
bombă atomică, asupra orașului japonez Hiroshima, 
soldată cu aproximativ 140.000 de victime (decedate 
în 1945).________________________________________ _____
1998 - A încetat din viață fostul dictator comunist 
bulgar Todor Jivkov, la vârsta de 87 de ani.

Prognoza pentru astăziCer înnorat, ploaie. Temperatura minimă va fi de 12°C, iar maxima de 25°C.
Prognoza pentru două zile
Marți. Cer parțial senin. Minima termică va fi de aproximativ 15°C, iar maxima de 29°C.
Miercuri. Cerul va fi mai mult senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 16°C și maxime de 31°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox
Schimbarea la Față a Domnului (Dezlegare la pește).

Calendar Romano-Catolic
Schimbarea la față a Domnului.

Calendar Greco-Catolic
Schimbarea la față a Domnului șl Dumnezeului nostru 
Isus Cristos. EvU Lc 9,28-36; Ap 2Pt 1,10-19; Ev Mt 
17,1-9. în timpul săpt Ap și Ev săpt a 11-a dR

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Gaz metan
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apa
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele;
- 11 00 15.00 - în Hunedoara str. Chizid, N. Bălces- 
cu. Zorilor, Aleea Retezat, Aleea Constructorilor, 
Aleea Drum Nou, Aleea Obor, str. T. Vladimirescu, 
Teilor. Bărnuțiu (parțial).

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.

________ I

REȚETA ZILEI

Ciorbă de pește
Ingrediente: 600 g pește, 1 ceapă, 2 ardei grași, 500 
g roșii decojite, 1 litru borș sau zeamă de varză, 1 
legătură de leuștean, 1 lămâie.
Mod de preparare: Peștele se curăță, se taie bucăți 
potrivit de mari, apoi se spală cu apă rece, se lasă la 
scurs și se pune lă rece. în 2 litri de apă fierbinte se 
adaugă ceapa tocată mărunt și ardeiul gras tăiat felii. 
Se lasă să fiarbă înăbușit 15-20 minute, apoi se adaugă 
roșiile și se condimentează cu sare. Se toarnă borșul, 
se lasă să clocotească și se spumează. Se adaugă 
bucățile de pește și se fierbe 15-20 minute. Se ia de 
pe foc și se potrivește la gust cu sare și zeama de 
lămâie. Se adaugă leuștean verde tocat, se acoperă și 
se lasă 5 minute. Când se servește, se mai poate 
adăuga leuștean verde, proaspăt tocat.

Poftă bună! (Foto arhrvâj
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Soluția integramel din numărul 
precedent:
C - 0 - A - P - RĂSPÂNDIT - LORD
- AER - DEȘI - ARTA - FI - DUIOS - 
TERCOT - NE - REA - OR - U - RA
- RU - UV - TT - SARAC - BARA - 
SASE - U - ASFALTA ■ TOM - A ■ 
AVA - URARE - AICI

TELEFOANE UTILE
■.......... - -..........................- - ...............

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725
Urqențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Berbec

47

&

Nu aveți o clipă de răgaz, dar sunteți ambițios și reușiți să 
terminați tot ce v-ați propus. Dacă profitați de conjunctură 
favorabilă, aveți numai de câștigat pe plan profesional.

Taur

Zi favorabilă studiului și afirmării în societate. Aveți idei 
foarte bune și puteți să începeți o activitate nouă. Țineți 
cont de sfaturile unui bărbat în vârstă din familie și de la 
serviciu!

Gemeni

Dimineața luați o decizie importantă, care se va dovedi 
inspirată. Dacă vi se propune o colaborare, nu stați mult 
pe gânduri! Puteți câștiga barțj frumoși. Fiți foarte prudent!

Rac

Aveți șanse să vă afirmați în afaceri și pe plan profesional. 
Sunteți nevoit să faceți mai multe drumuri și să vă ocupați 
de o investiție. Nu este exclus să aveți dificultăți din cauza 
birocrației.

Leu

Câștigați bine dintr-o activitate comercială de care vă ocu
pați cu seriozitate. Ușurința cu care comunicați vă ajută să 
rezolvați divergențele apărute între colegii de serviciu. *

Fecioară

Dimineața reușiți să rezolvați o problemă a unui tânăr din 
familie. Pe plan profesional, treceți printr-o perioadă favo
rabilă și aveți ocazia să vă puneți ideile în practică.

Balanță

S-ar putea să plecați într-o călătorie neprevăzută. Puteți 
să comunicați și să negociați cu persoanele de sex opus, 
în ciuda tuturor obstacolelor, reușiți să finalizați o activi
tate intelectuală.

Scorpion

La serviciu, șefii vă apreciază ideile. Luați decizii inspirate 
și reușiți să duceți la bun sfârșit obligațiile pe care vi le-ați 
asumat. După-amiază, mergeți împreună cu persoana 
iubită.

Săgetător

Puteți avea succes pe plan profesional și în călătorii. Vă 
recomandăm să profitați de acest context favorabil. Aveți 
ocazia să vă lărgiți orizontul intelectual și să izbândiți pe 
plan social.

Capricorn -R

Sunteți inventiv și doriți să începeți o viață nouă. Vă de
dicați timpul liber planurilor de pornire a unei afaceri. Puteți 
fi optimist aveți șanse să vă descurcați cu cheltuieli minime.

Vărsător

Aveți o creativitate ieșită din comun, care vă ajută mult în 
afaceri. Aveți ocazia să faceți o investiție importantă, care 
se va dovedi profitabilă mai curând decât vă așteptați.

Pești

Relațiile parteneriale merg foarte bine. Sunteți apreciat pen
tru hotărârea și seriozitatea dumneavoastră. Puteți să rezol
vați cu ușurință problemele de la serviciu și de acasă.

E

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Isabel, în căutarea 
Q iubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004)
9:00 Ducesa din Duke
* BStreet (ep. 1, dramă, 

Anglia, 1976)
10:00 Ne vedem la... TVRI

Talk-show (r)
11:00 Sănătate pentru toții 

(r)
11:30 Deliciile bucătăriei 
12:00 Teleencidopedia (r) 
12:55 Celebritățile timpului 

tău
13:00 Hannah Montana (s, 

B comedie, SUA, 2006).
Cu: Miley Cyrus

13:30 Desene animate. Băii 
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

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

limba maghiară
17:00 Misterele din Sankt

B Petersburg (ep. 1, 
dramă, Rusia/SUA) 

18:00 Justiție militară (s).
BCu: David James Elliott 

19:00 Jurnalul TVR.

20:15 Forsyte Saga
S(s, Marea Britanie, 

2002). Cu: Damian 
Lewis, Rupert Graves, 
Gina McKee

21:15 Unchiul Silas (ep. 2, 
“Marea Britanie, 2000).

Cu: Albert Finney
21:45 Figuranții (serial 

O comedie, Marea Bri
tanie, 2005).

22:20 Reflector. Asociere 
cu... arome de pagubă 

22:45 Jurnalul TVR.
23:20 (Nocturne. Jaroslaw 

Godun
0:15 Raliul Finlandei 
1:15 Justiție militară (r) 
2:00 Jurnalul TVR (r) 
3:05 0 privire de italian 

(film, r)
4:45 Sănătate pentru toți(r) 
5:15 Isabel, în căutarea 

iubirii (r)
600 Deliciile bucătăriei (r) 
630 Parteneri de week-end

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore? 

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Călătorie spre centrul

C Pământului (film, r) 
11:45 Meseriașii (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri

Bde familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Crimele din Midsomer

B Pădurea interzisă
(film, r)

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
BCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat

B(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau
dia leremia

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport.

Vremea

20:30 Dragoste risipită 
(dramă, SUA, 1998. 
Cu: Lynda Carter, Jessi
ca Bowman

22:30 Știrile ProTv. Sport 
23:15 CSI: New York-

ElCriminaliștii (s). Cu: 

Gary Sinise, Melina 
Kanakaredes
■ Vremea

0:30 Pact cu criminalii
S (acțiune, SUA, 1997). 

Cu: Paul Michael 
Robinson, John Lazar, 
London Hall, Neil Dela
ma, J.C. Johnson, 
Arthur Roberts

1:55 Omul care aduce 
cartea (r)

2:00 Știrile ProTv 
3:00 Vedere de pe bloc (r) 
4:00 CSI: New York -

Elcriminalițtii (r) 
500 kstrim Tivi (r) 
530 La Bloc (r) 
630 Emmerdale - Afaceri

Ude fanifie (r)

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

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

9:00 în gura presei
(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P.

B(film serial) 
13:00 Observator 

cu Simona Gherghe 
13:45 Benny Hilf

B(film serial, 
Marea Britanie, 
1962)

14:15 Gol
Divertisment, 
cu Dan Negru 
(reluare) 

16:00 Observator cu Simona
Gherghe

17:00 Agentul VIP, cu Cris
tian Brancu

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță

2030 Suspecț de serviciu
S (acțiune, SUA, 1995). 

Cu: Kevin Spacey, 
Gabriel Byrne, Benicio 
del Toro, Kevin Pollak, 
Chazz Palminteri, Pete 
Postlethwaite. R.: 
Bryan Singer 

23:00 Observator cu
Andreea Berecleanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport Meteo 

24:00 Crima din Beveriy Hills 
•■Î (partea I) (dramă/ 

thriller, SUA, 1994).
Cu: Beverly D'Angelo, 
Edward James Olmos, 
Damian Chapa, 
Debrah Farentino. R.: 
Larry Elikann.
Filmul reprezintă 
ecranizarea unui fapt 
real petrecut în Statele 
Unite, în vara lui 1989.

200 Concurs interactiv 
300 Agentul VIP (r) 
5O0Vivere(s)

7:30 0 lume nouă (r) 8:00 
Atlas (r) 8:30 Poftă bună! (r) 
9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:15 Miracole (s) 
10:15 Plaja lui Măruță 12:05 
Doctor Who (s) 13:00 Spell
binder (s) 1330 ABC... de ce? 
14:30 Tradiție și meșteșug. 
Cânepa 15:00 împreună în 
Europa. Em. pentru rromi 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:20 
Descoperă românii 163Q Au
tostrada TVR. Magazin region
al 1800 Jurnal regional 18:30 ‘ 
Oda bucuriei (partea I) - Con
cert extraordinar susținut de 
Orchestra Națională de Folclor 
1930 Ulița spre Europa 20:00 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 21:00 Ora 
de știri 22:10 Fă-mă perfectă! 
(dramă, SUA, 1996) 23:50 
American Gothic (s)

8:00 Daria, iubirea mea (r) 
9:00 Căpșune cu zahăr (s. Por
tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s) 1230 împotriva des
tinului (s) 13:30 Prizoniera (s) 
14:30 Mama vitregă (s) 15:30 
Iubiri (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Salome (s) 
19:30 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 2030 Numai iubirea 
(s) 21:15 Zorro (s) 22:15 
Poveștiri de noapte 22:45 
Clona 23:45 Montecristo 
(s) 0:45 Prizoniera (r) 1:45 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Numai iubirea (r) 3:15 Poveștiri 
de noapte (r) 3:45 Rețeta de 
acasă 4:15 Peregrina (s).

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

8:00 Nemaipomenitul Tick 
(d.a.) 830 Great Artists 9:00 
Bibi Blocksberg (comedie, Ger
mania, 2002) 11:00 Pentru o 
cauză dreaptă (s) 12:20 Look 
who is winning 14:30 Aca
pulco Heat (s). 15:30 Pitici de 
vară 16:30 Baronii (s) 17:30 
Bere de la gheață 18:30 Știri 
Național TV 20:00 Jara lu1 
Papură.Vouă (div.) 20:15 
Echipa de investigații 21:00 
Polițist sub acoperire (s) 2200 
Cronici paranormale (s) 23:30 
Un nou început (s) 030 Ringul 
morții (acțiune, SUA, 1993)

9:45 Al 7-lea cer (s, r) 10:45 
Tele RON 12:25 Quizzit - emi 
siune interactivă 14:05 Dra 
goste și putere (s) 14:40
Menajera (fantezie/comedie, 
SUA,-1987) 16:25 Al 7 lea cer 
(s) 17:25 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 18:00 Focus 1930 Pasiune 
obsesivă (dramă, SUA, 2001) 
21:00 Curat, Murdar? - Nou! 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. - 
cele mai bune momente 2230 
Focus Plus 2330 Totul despre 
sex (s) 24:00 Medium (s) 1:00 
Focus (r) 2:00 Sunset Beach (s) 
330 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
4:30 Flavours - 3 bucătari (r) 
5:00 Levintza prezintă (r)

11:10 în pas de flamenco 
(romantic, Marea Britanie, 
2006). 12:55 Mama mea (dra
mă, Finlanda, 2005) 14:45 
Concert Kylie Minogue: Show
girl Homecoming 2007 15:50 
Confesiunile unei mirese (co
medie, SUA, 2005) 17:20
Bărbați de onoare (biografic, 
SUA, 2000).1930 Pe platourile 
de filmare 20:00 Idilă pentru o 
piatră prețioasă (aventuri, SUA, 
1984). 21:45 Studio 60 (Ep 
17) 22:25 Studio 60 (Ep. 18) 
23:10 Animalul (dramă, SUA, 
2005).

9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 1600 Realitatea 
de la 16:00 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:05 
Realitatea zilei 20:50 Marfă 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 22:00 
1 și 1 23:00 Ultima oră 24:00 
Realitatea de la 24:00

12:00 Teo (r) 13:15 Călători
ile lui Sinbad (s) 13:45 Road 
Runner (s) 14:15 Entertain
ment News (r) 14:30 Ca-n 
familie (r) 15:00 Rebel în Ca
lifornia (r) 16:00 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 17:00 Sein
feld (r) 18:00 Telefonul de la 
miezul nopții (s) 19:00 Ruleta 
destinului (s) 20:00 Entertain
ment News 20:20 Ally McBeal 
(s) 21:30 Divorțați... dar 
împreună (s) 2200 Proiect:
Cobra II (SF/thriller) 2400 
Camarazi de război (s)

7:00 Matinal 710 10:00 Că
minul de cinci stele ‘(r) 10:30 
Totul despre casa mea (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 1200 Știri 13:05 Calea 
europeană 14:35 Lumea 
cărților 15:40 Tuning Show (r) 
16:00 Situație de criză (s, r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Căruța cu mere (dramă, 
România, 1983) 22:15 Vârs
tele omului (dramă, România, 
1969). Cu: Mircea Basta, 
Eugenia Bosinceanu, Mihaela 
Caracas, Carmen Lucia Rusu. 
R.: Alecu Croitoru 24:00 
Interzis.

10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese: Maz
da MX5 12:00 Regii con
strucțiilor: Terminalul South 
Ferry 1300 Curse și fiare vechi 
14:00 Tehnici esențiale de 
supraviețuire: Munții din Alas
ka 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 Clubul automobilelor 
clasice 18:00 Motociclete a- 
mericane 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 21:00 Moște
nire nedorită 22.00 Dr. G, 
medic legist 2300 Construc
torii de motociclete 2400 
Cum se fabrică diverse lucnjf?
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Deva (D.l.)-Acut «Rase adrweezl tuturor celor Impli
cați în migrația forței de muncă, tuturor celor intere
sați de buna dezvoltare a copiilor ai căror părinți 
lucrează în SMBnttate.Site-ul poate fi un mediu activ 
și eficient drcomunlcare între părinți, copil, familia 
extinsă, ptâtaori, psihologi, asistenți sociali.

; 'I * '
amuMHFM
1 euro 3.1664 lei
1 dolar american 2,3114 lei
1 gram de aur 49.5187 lei

Ei chiar vor să facă armata
■ Doi hunedoreni pro- 
veniți din sistemul civil 
de învățământ au intrat 
la o academie militară.

Dana Ioan______
danaJognftnfonnniedla.ro

ii

Amplasarea aparatelor radar în data de
06.08.2007: 
- 0N 7: Săcămaș - lila - Tătărățtl - Zam;
- DN 68A: Sâcămaș - Dobra;
- DN 76: Șolmuș - Brad;
- DJ 705: Rapolt;
- DN 76: Brad - Țebea;
- Deva: Calea Zarandulul (D.N.7), B-dele 22 Decem
brie, Decebal ți N. Bălcescu, str. M. Eminescu.

Hunedoara - în condițiile 
în care armata română tinde 
să-și profesionalizeze anga- 
jații, tot mai mulți tineri se 
Îndreaptă spre o carieră mi
litară. Puțini dintre ei aleg 
însă să urmeze o școală supe
rioară și și mai puțini reușesc 
să acceadă acolo. Condițiile 
W.......................................................

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes' 
cu, nr. 14. ©-» 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.©-» 748080.
Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 
713045.
DEVA
Farmacia „Bella Farm", non step, b-dul Decebal, bl. 
5. ©-» 231515.
Farmacia nr. 1 „Remedia”, non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-♦ 211616, 224488.

Trebuie să 
muncești mult ca 
sA ajungi la aca
demie. Eu cred 
însă că merită, 
totul.
Râul MihAescu,
STUDENT

.....................................H de admitere sunt mai dure decât la orice facultate „civilă”, iar următorii ani, petre- cuți într-o academie militară, nu sunt nici ei prea ușori. De

Societatea Preț variație
închidere (lel/acț) (%)

SIF5 4,4000 -1,57
SIF2 3,6500 0,00
SIF4 2,6000 -1,89
SIF3 2,5400 +0,79
RRC 0,1020 +0,99
BIO 0,8300 -0,60
TLV 0,9300 +1,64
BRD 27,5000 +1,85
Rublică realizata de SVM IFB FINWEST SA Deva, 
b-dul Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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Mai puțini 
funcționari

Deva (D.I.) - Numărul angajaților din administrație ar trebui să scadă cu 10%, spune Ministrul Muncii . Propunerea de reducere a personalului din administrația publică locală și din instituțiile guvernamentale se va face fie prin redirecțio- narea personalului, fie prin plafonarea salariilor, determinând astfel funcționarii publici să renunțe „de bună-voie la posturi”. Casele de Pensii au un nivel de muncă foarte ridicat, plus atribuții noi care vin din regulamentul UE. Un personal egal aproape există pe AJOFM-uri, care au un obiect al muncii din ce în ce mai redus, pentru că șomajul a scăzut, în aceste condiții se dorește o reorganizare a sistemului, prin mutarea personalului din domeniul în care este supradimensionat, în cel în care este nevoie de oameni.

I

951687423 29357148 6
472193865 471268935
638524917 568943172
184735692 785619243
395268741 64283759 1
726941538 139425867
5 6 3 8 1 9 2 7 4 924756318
217456389 357184629
18493721 56 816392754

începători Avansați

Deținuți minori în tabără
5 !»Deva (M.T.) - Un număr de 32 de deținuți minori din penitenciarele din țară, dintre care doi, care își ispășesc pedepse pentru furt și tâlhărie în Penitenciarul de Maximă Siguranță Bârcea Mare, au plecat ieri, într-o tabăra la Sarmizegetusa-Scărișoara. De- ținuții au plecat însoțiți de doi gardieni și vor fi supra- vegheați pe tot parcursul taberei, care durează până în data de 14 august. în afară de deținuți, în tabăra mai participă 27 de adolescenți din cadrul Palatului Național al Copiilor, 7 copii de la Fundația „Casa Florian”, din București, 10 copii de la Clubul Copiilor, din Cugir și 10 copii de la Școala Generală Gârda de Sus, din județul Alba. „A- ceste tabere s-au desfășurat începând cu anul 2003, do- vedindu-și utilitatea în vederea reintegrării sociale a a- cestei categorii de persoane

Pentru a urma cariera militară este nevoie de multă muncă.aceea, pe cele câteva locuri scoase anual la concurs, prea puțini din afara sistemului militar îndrăznesc să concureze. Râul Mihăescu din Hunedoara a fost unul dintre ei. Este unul dintre cei doi hunedoreni care din toamnă vor fi studenți la o academie militară, fără ca în prealabil
Comerciantii
■ Cinci agenți econo
mici au fost amendați 
pentru că n-au afișat 
prețurile unor produse.

Mihaela Tămaș_______________
mlhttl a. timiș*  Inform rrMdla.ro

Brad - Cinci agenți economici au fost sancționați la sfârșitul sătămânii de către jandarmii hunedoreni, pentru că nu aveau afișate prețurile la anumite produse scoase la vânzare. Misiunile pe linia protecției consumatorului s- au desfășurat pe raza localităților Brad și Baru Mare. Jandarmii au aplicat cinci sancțiuni contravenționale în valoare de 2250 lei și două avertismente scrise. „Sancționarea de către jandarmi a faptelor care constituie contravenție potrivit Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite constituie o noutate, în sensul că jandarmii au fost abilitați să constate și să aplice astfel de sancțiuni, în cursul lunii iulie 2007, odată cu intrarea în vigoare a Legii 210 care conferă jandarmilor noi 
private de libertate. Pe întreaga perioadă a taberei, minorii vor desfășura activități în echipe mixte și vor cuprinde în program: vizitarea de muzee și obiective turistice, o activitate demonstrativă a Salvamont Alba - Iulia. De asemenea, tinerii vor fi învă- țați să picteze pe pietre de râu și împreună cu ceilalți copii vor face programe artistice”, a declarat putătorul de cuvânt al Penitenciarului de Maximă Siguranță Bârcea Mare, inspector principal Gabriel Vesa. 

Gabriel Vesa

să fi urmat cursurile unui liceu militar.Râul Mihăescu a terminat liceul anul trecut. Și atunci tot spre cariera militară s-a îndreptat, dar nu a reușit să treacă de toate probele. A făcut un an de politehnică, la fel ca cei mai mulți colegi de generație și în acest an a 
au fost amendați

Neafișarea prețului atrage amenziatribuții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara, sublocotenent Nicolae Rădu- cu. Tot la sfârșit de săptămână, sâmbătă, jandarmii au
Eroare de pilotaj sau 
defecțiune tehnică

Petroșani (M.T.) - Accidentul s-a petrecut vineri după-amiază, când șoferul unei autoutilitare marca „AB”, Viorel B., de 58 de ani, din municipiul Petroșani, încerca să intre în curtea unei firme din localitate. Conducătorul autoutilitarei a vrut să vireze stânga, moment în care, susținea el, a rămas fără frâne și a intrat cu mașina în zidul unei magazii, acci- dentându-1 pe băiat, care se odihnea pe o bancă. Para- medicii din cadrul SMURD Petroșani, ajunși la locul accidentului au găsit victima în stare de inconștientă și au transportat-o la spitalul din localitate unde, în cursul zilei de sâmbătă. 

încercat din nou. Mult mai bine pregătit însă, dovadă că a intrat la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. „Am dorit neapărat să devin militar de carieră, deși nimeni din familie nu are legături cu armata. A fost foarte greu, mai ales pentru noi, cei proveniți din sistemul civil de învățământ liceal. Din punct de vedere al pregătirii teoretice, nu au existat neapărtat diferențe. Eu am terminat un liceu bun, CN „Traian Lalescu” din Hunedoara, am plecat la examen „tobă” de carte. Cei de la liceele militare însă au fost mai bine pregătiți... moral. Știau ce îi așteaptă, erau pregătiți pentru genul acesta de e- xamen. Eu am avut nevoie de un an... de probă, pentru ca să reușesc”, spune Râul. Cariera militară este o provocare la care destul de mulți tineri se gândesc, dar prea puțini chiar se pregătesc pentru ea.„Trebuie să muncești mult ca să ajungi acolo, și și mai mult ca să faci față exigentelor. Eu cred însă că merită totul”, concluzionează Râul.

aplicat nouă sancțiuni contravenționale în valoare de 3700 lei, pentru diverse fapte care aduc atingere ordinii și liniștii publice în conformitate cu Legea 61/1991 republicată.

a decedat. Incidentul a fost considerat accident la locul de muncă, deoarece tână1 rul, se afla în timpul programului de serviciu când a fost surprins de autoutilitara care venise să încarce materiale de construcții. Până acum, cazul nu a fost soluționat, existând două ipoteze, fie a apărut o defecțiune tehnică a mașinii, fie a fost vorba de o eroare de pilotaj a conducătorului autoutilitarei. Autovehiculul care a accidentat mortal tânărul a fost reținut pentru efectuarea unei expertize tehnice. Ancheta a fost preluată de inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara.

danaJognftnfonnniedla.ro
rrMdla.ro
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• Spălatul pe mâini. Potrivit unor studii recente nici măcar unul din cinci nu ne spălăm pe mâini după ce mânuim bani, deși aceștia sunt purtători majori de microbi cauzatori de boală, și doar unul din 3-4 ne spălam după ce strănutăm sau tușim. (D.l.)
Suptul 
degetuluiDeva (D.L) - Suptul degetului este normal la bebeluși și la copiii mici. Reflexul suptului se manifestă încă din viața intrauterină și face ca bebelușii să-și sugă degetele, mâna sau alte obiecte. Instinctul de supt scade, în general, după 6 luni, deși numeroși copii continuă să își sugă degetul pentru a se liniști. Suptul degetului poate deveni un obicei la care apelează copiii mici pentru a se calma atunci când le este foame, frică, somn, când sunt agitați sau plictisiți. între 70 și 90% dintre copii își sug degetul, majoritatea încetând la vârsta de 3 până la 6 ani. în cazuri rare, suptul degetului după 5 ani este un răspuns la problemele emoționale sau alte tulburări precum anxietatea. Copiii cu aceste probleme trebuie evaluați de un medic. Majoritatea renunță la acest obicei după introducerea unor măsuri simple de tratament.

Intoleranța 
la lactoză
Deva (D.l.) - Intole
ranța la lactoză, nu
mită și deficit de lac- 
tază, constă în inca
pacitatea de a digera 
complet zahărul din 
lapte (lactoza). Into
leranța la lactoză nu 
este de obicei peri
culoasă, dar simpto- 
mele sale sunt îndea
juns de neplăcute 
pentru a convinge 
persoanele cu deficit 
de lactază să nu 
consume produse 
lactate. Cauza intole
ranței este lipsa lac- 
tazei, o enzimă pro
dusă de mucoasa 
intestinului subțire. 
Lactaza descompune 
lactoza pentru a pu
tea fi absorbită în 
sânge. Deficitul de 
lactază conduce la 
incapacitatea de a 
descompune și de a 
absorbi zăharul din 
lapte.Trebuie să se 
facă distincția între 
intoleranța și alergia 
la un anumit ali
ment. Intoleranța la 
lactoză nu necesită 
obligatoriu evitarea 
completă a deriva
telor din lapte. Simp- 
tomele intoleranței 
pot fi controlate cu 
un regim alimentar 
corespunzător.

Reguli
■ Terapiile naturiste își 
au limitele lor, dar pen
tru a le utiliza cu suc
ces trebuie cunoscute.

Deva (D.I.) - Metodele naturiste trebuie învățate pas cu pas, cât mai serios cu putință. Folosiți-le cât mai des, chiar în disconforturi minore, fami- liarizați-vă cu procedeele respective pentru ca la nevoie să le puteți utiliza rapid și fără să consultați un manual.Și terapiile naturiste își au limitele, riscurile și efectele lor secundare, respectiv consecințele lor. Natura oferă mijloace vindecătoare extrem de eficace, dar și otrăvuri puternice - și cele două aspecte conviețuiesc adesea, mai ales în fitoterapie. înainte de întrebuințare informați-vă dacă sunt contraindicații (cazuri în care un remediu sau o procedură nu trebuie folosite). Dacă le folosiți, luați seama la efecte nedorite, mai ales la cele neplăcute. Rețineți-le pentru data următoare și sistați îndată orice remediu ori tratament dacă efectul dezagreabil depășește efectul salutar scontat.

de îngrijire naturistăConsultați o persoană competentă dacă observați ceva deosebit. Agravările inițiale nu sunt semne rele. Adesea, organismul reacționează la o terapie eficientă printr-o reacție primară: o înrăutățire acută a tuturor simptomelor. înseamnă că s-a produs o modificare și vindecarea poate începe. Totuși o ameliorare ar trebui să se facă simțită după 2-3 zile. în caz contrar, înseamnă fie că remediul nu era cel potrivit, fie că sunteți prea slăbit pentru tratamentul respectiv și aveți nevoie de altul, mai blând, fie ca ați exagerat în aplicarea lui.Fără exceseChiar dacă rețetele remediilor naturiste sunt calculate pentru omul de rând și nu cuprind specificități individuale, n-ar trebui să exagerați în administrarea lor. Pe de o parte, ar putea suprasolicita organismul; pe de altă parte, supradozarea poate transforma anumite remedii în otrăvuri. Dacă vi se pare că remediul e prescris într-o cantitate prea mică, puteți mări doza și administrarea cu

Caprifoiul negru are proprietăți di- aforetice, diuretice și este antiseptic în administrare locală. Atât frunzele, cât și florile și scoarța erau folosite în medicina populară în tratamentul hepatitelor, icterului, edemelor cardiace.
(Foto: CL) 

k, ........._ J

Controlul stării de sănătateDeva (D.L) - Patru elemente ne pot da date inițiale referitoare la starea de sănătate: temperatura, pulsul, tensiunea arterială și pupilele. Pentru a vă cunoaște temperatura normală, aceasta trebuie măsurată când nu sunteți bolnav, în aceleași condiții, timp de câteva zile (oră, ter- ‘ mometru utilizat, interval de timp după masă) pentru că ceea ce constituie o febră ușoară pentru o persoană poate fi o temperatură normală pentru alta. Frecvența normală a pulsului la un adult în stare de repaus este între 70 și 72 de bătăi pe minut. Frecvența pulsului variază*  de la o persoană la alta, prezentând mici diferențe și este influențată de unii factori precum: starea de agitație, efortul efectuat sau de o activitate solicitantă. Frecverița pulsului la copii se măsoară punând mâna pe mamelonul stâng sau pe artera brahială (situată pe fața internă a brațului între umăr și cot). Tensiunea arterială variază atât în cursul unei zile cât și pe parcursul unei luni. Ea este influențată de schimbările de anotimp și de temperatură ambiantă. De aceea tensiunea arteriala trebuie măsurată periodic, iar rezultatele trebuie notate cu atenție.

Aromoterapie Reflexoterapiemaximum o treime „în sus” (de ex. 13 g în loc de 10 g în cazul unui amestec de ceaiuri medicinale, 4 în loc de 3 căni pe zi). Derogările „în jos” nu dau rezultatele scontate.Autotratamentul are limitele sale. Dacă boala este contagioasă, dacă o febră mare nu scade în decurs de 36 de ore, dacă o hemoragie nu poate fi oprită sau pacientul se află într-o stare gravă de șoc, se va chema neapărat me

dicul; la fel în cazul unei fracturi, a unor leziuni organice sau unor simptome grave de11 tulburări psiho-mentale etc. Dacă starea dumneavoastră nu se ameliorează după un autotratament de o săptămână - de 14 zile în cazat afecțiunilor cronice - înseams nă că n-ați aplicat tratamerp tul corect, sau că aveți totuși nevoie (în mod suplimentar) de un tratament clasic, convențional.
Când și cum chemăm medicul
■ Primul ajutor pe care 
îl puteți acorda poate 
fi vital în salvarea unei 
persoane.

Deva (D.I.) - Luarea deciziei de a sună medicul sau de a chema ambulanța este una dificilă, în special în timpul nopții. O bună parte din persoanele care ajung la camera de gardă a spitalelor de urgență nu necesită de fapt îngrijiri de urgență. Dacă problema este în mod evident o urgență de mare gravitate (hemoragie intensă, accident vascular cerebral), trebuie solicitat serviciul de ambulanță pentru a transporta pacientul la spital. în schimb, dacă simptomele pacientului sunt severe, dar de scurtă durată (vomă sau diaree însoțită de sânge), trebuie

chemat medicul curant indiferent de oră. Este important ca atunci când solicităm servicii medicale de urgență să putem furniza informații despre starea pacientului, de aceea fiți pregătiți să comunicați medicului sau asistentei următoarele date: locul în care vă aflați, numele dv. și numărul de telefon, natura urgenței, semnele, simptomele pe care le prezintă pacientul, leziunile ce po fi observate, când s-a produs accidentul și când au început să se manifeste semnele, tratamentul medicamentos pe care îl urmează pacientul, în cazul unei otrăviri - ce anume a fost ingerat și în urmă cu cât timp, ce puteți face în continuare.NU închideți telefonul până când nu vă spune operatorul să faceți acest lucru. Așteptați instrucțiunile medicului sau

Primul ajutorpersonalului calificat și urma- ți-le cu grijă. Măsurile de prim ajutor pe care le acordați pot salva secunde prețioase sau pot însemna chiar salvarea vieții victimei.

Cafeaua - anti- 
cancerigenă

Deva (D.L) - Potrivit»<-î unui studiu, sportul și cafeaua protejează împotriva cancerului de piele provocat de expunerea la soare. Conform acestui studiu făcut de cercetătorii americani, consumul moderat de cafeina în asociere cu exercițiile fizice permite prevenirea efectelor bolilor cancerigene provocate de expunerea la razele ultravio-, lete ale soarelui. Confofm7 Institutului Național de, Cercetări privind Cancerul, cancerul de piele provocat de soare este cel mai frecvent în SUA, unde se înregistrează anual peste un milion de noi cazuri.
• PCb?

Terapie prin sărut
■ Sărutul este benefic 
pentru sănătate; dato
rită lui se poate crește 
speranța de viață.Deva - Sărutul prelungește viața, crește tensiunea arterială, realizează un schimb de hormoni și implică numeroși mușchi faciali. Dar face și multe alte lucruri. Se întâmplă multe atunci când săruți. Studii științifice recent publicate și foarte serioase susțin că sărutul are rol decisiv, de la mișcarea mușchilor faciali la periculoasa creștere a tensiunii arteriale. Iată lista.Gimnastică antirid. Fiecare sărut pune în mișcare 29 de mușchi faciali. Este optim pentru a preveni formarea ridurilor.Săruri minerale. într-un sărut pasional se face schimb de lichide care pot crea anticorpi pentru diferite maladii.Calorii. Un sărut rapid face să se ardă 2-3 calorii.Sensibilitate mare. Buzele sunt sensibile, chiar foarte sensibile: de 200 de ori mai mult decât degetele mâinilor.Longevitate. Bărbații care își sărută soția înainte de a pleca la muncă trăiesc cu

cinci ani mai mult decât cei care nu o fac!Tensiunea. Un sărut de un minut și jumătate crește tensiunea și cresc hormonii din sânge. Un sărut de 60 de secunde arde totuși 26 de calorii.Narcotice. Corpurile celor care se sărută produc substanțe de 200 de ori mai puternice decât morfina și care sunt narcotice.Timpul petrecut sărutând persoane iubite este de circa 20.160 de secunde într-o viață: două săptămâni.

Sărutul prelungește viața
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Apetrei a fost cel mai bun jucător al Jiului (Foto: T. Mânu)

■ Antrenorul Corvinu- 
lui a descoperit jucători 
pentru posturile defici
tare.
Ciprian Marinuț
ciprian.marinut@informmedia.ro

• Record. Fanii echipei CSU Sibiu au do
borât ieri, recordul la cel mai lung meci 
de baschet, jucând peste 72 de ore. Căpitanul echipei formate din jucători amatori este deveanul Bogdan Brilinski. Oficialii Guiness Book nu au fost la Sibiu, dar recordul va putea fi omologat pe baza înregistrării video. (C.M.)
•înfrângere usturătoare. CFR Mărim Simeria (Liga a lll-a) a pierdut ca- oric meciul amical de verificare, dispu- , sâmbătă, pe teren propriu, în compa- ia echipei din liga secundă. Unirea Alba lulia. Formația pregătită de Nelu Mitrică a cedat cu 0-6. (C.M.)

Petroșani - Amicalul dintre cele mai galonate echipe din județ, Jiul și Corvinul, desfășurat sâmbătă la Petroșani a adus bucuria victoriei în tabăra minerilor și satisfacția unor descoperiri importante hunedorenilor. Jocul a fost în mare parte echilibrat, iar

FC CIP „rănita" în Moldova
Deva (C.M.) - Campioana României la futsal, FC CIP Deva, a început cu stângul perioada de pregătire a noului sezon, devenii Tiifittfjurmăriți de ghinion la deplasarea pe câne? stu făcut-o în Republica Moldova, pentru amâealele cu Camelot Chișinău, campioana tărtirvecine. FC CIP Deva a avut probleme încă de pe drum, lotul echipei devene ajungând la Chișinău cu multe ore întârziere fată de cum era prevăzut, astfel că jucătorii nu s- au putut odihni suficient pentru meciul desfășurat sâmbătă. în aceste condiții, și având doar trei zile de la reluarea pregătirilor, FC CIP a pierdut jocul cu 3-6. Istoria s-a repetat și în meciul al doilea, desfășurat duminică, când campionii României au fost din nou învinși, cu 5 - 3. Deplasarea din Moldova se dovșflește astfel inutilă și obositoare, confirmând previziunile antrenorului Zoltan Jakab care afirmase că meciurile nu sunt potrivite la un timp atât de scurt de la reluarea

A marcat: Vădrariu (min. 79). 
Jiul: Olteanu - Bădoiu, Dinu, Pin- 
tilii, Roiu, Antohi - Mircea Ghe
orghe, Drida, Boboc - Apetrei, A 
Câmpeanu.
Corvinul: Pascal - Vișan, Oltean, 
Hațegan, B. Nicolae - Pavel, 
Găman, R. Cristian, Danciu - 
Fotescu, Ungureanu. Au mai 
intrat: Loghin, Stupar, Stroia și 
Suciu.

k.

Se conturează echipa de
■ Tehnicianul Gică Bar
bu știe deja, în mare 
măsură, numele titu
larilor noului sezon.

I
HHl.... I
Liâa 1 / Televizările etapelor 3, 4 și S 
EtaW a 3-a

Deva (C.M.)- Mureșul Deva a controlat jocul amical disputat sâmbătă, în deplasare, cu ISC Turzii și a avut un gol anulat, iar antrenorul Barbu spune că partida l-a lămurit aproape total asupra potențialului jucătorilor săi. „Sunt foarte mulțumit de cum s-au prezentat băieții,, echipa dominând destul de autoritar partida, deși meciul s-a dis-
Vineri, 10 august
Dacia Mioveni - FC Vaslui (Telesport, ora 19,30) 
Ceahlăul - Dinamo «anal D, ora 20,30).
Sâmbătă, 11 august
Oțgluli- Unirea Urziceni (TVR, ora 17,00)

Gloria Bistrița ■ UTA (Telesport, ora 18.00) 
pdPȘtiința Timișoara - Pandurii Tg. Jiu (Național TV, 

orâ1Jl8,45)
Steaua - Poli lași (Antena 1, ora 20,45)
Duminică, 12 august
Gloria Buzău - Farul (Telesport, ora 18,00) 
Universitatea Cluj - Rapid «anal D, ora 18,15) 
Universitatea Craiova - CFR Cluj (Național TV, 20,15) 
Etapa a 4-a
Vineri, 17 august
Unirea Urziceni -' Poli Știința Timișoara (Kanal D, 
ora 18,00)
Poli lași - Gloria Buzău (Telesport, ora 19,30)
Sâmbătă, 18 august
FC yaslui - Gloria Bistrița (Telesport, ora 17,00) 
Pandurii Tg. Jiu - Universitatea Craiova (Național TV, 
ora 18,00)
Dlnamo - Dacia Mioveni (Antena 1, ora 20,45)
Duminică, 19 august
UTA - Universitatea Cluj (TVR, ora 17,00)
Rapid - Oțelul Galați (Național TV, ora 18,45)
Farul - Ceahlăul (Telesport, ora 19:00)
CFR Cluj - Steaua «anal D, ora 20,30)
Etapa a 5-a___ __________
Viriferi, 24 august
CeBhlăul - Poli lași (Telesport, ora 19,30)
Pârîll - Dlnamo (Național TV, ora 20,15)
Universitatea Craiova - Unirea Urziceni (Kanal D, ora 
2d30)

Sâmbătă, 25 august
Oțelul'Galați - UTA (TVR, ora 17,00) •
Universitatea Cluj - FC Vaslui (Telesport, ora 18,00) 
Gloria Buzău - CFR Cluj (Național TV, ora 18,00) 
Steaua - Panduri) Tg.Jiu (Antena 1, ora 20,45) ,
Duminică, 26 august
Qlșria Bistrița - Dacia Mioveni (Telesport, ora 17,00) 
Roii Știința Timișoara - Rapid (Kanal D. ora 20,30).

FC
Transferuri la 
Corvinul

Hunedoara (C.M.)Corvinul 2005 Hunedoara a mai realizat, la finalul săptămânii, tranferul altor doi juniori de perspectivă. Este vorba de Marian Găldean de la CSM Sebeș și Ștefan Stupar de la Școala de Fotbal „Gică Popescu”. Ambii jucători au fost cedați definitiv clubului hunedorean și au semnat contracte pe trei ani. Octavian Cojocaru, directorul executiv al FC Corvinul, a explicat că aceste noi legitimări de jucători se înscriu în strategia actuală a clubului hunedorean. „Nu vom transfera decât jucători sub 23 de ani și doar definitiv pentru a ne putea baza pe ei și în viitorii trei-patru ani”, a spus Cojocaru.Corvinul va disputa următorul amical, după cel cu Jiul, miercuri, la Hunedoara, contra echipei Textila Cisnădie, iar sâmbătă va juca, tot la Hunedoara, cu Minerul Lu- peni, înaintea acestei partide fiind programată prezentarea oficială a lotului de jucători.

Ti 1

unicul gol s-a marcat la o fază confuză în care cinci jucători hunedoreni au greșit în lanț și au fost depășiți de doar doi jiuliști, după o degajare a portarului petroșănean. Corvinul acuză neacordarea unui penalty de către arbitrul Cristina Ionescu (Vulcan).Managerul general al Jiului, loan Sdrobiș și antrenorul Gheorghe Poenaru pot fi 
putat în deplasare. Rezultatul a fost doar 0-0, dar puteam învinge fără probleme. Linta- ru a scăpat singur spre poartă în minutul 10 al primei reprize, a fost faultat, iar adversarul său a fost eliminat. în superioritate numerică am fi învins clar, numai că fiind un joc amical de verificare am acceptat ca vinovatul să fie înlocuit de un alt jucător. în plus, în repriza secundă, Păcurar a marcat, însă golul a fost anulat pe motiv de offside, dar infracțiunea a fost văzută numai de arbitrul respectiv nu și de altcineva. Me- 

mulțumiți de rezultat, pentru că oferă un plus moralului echipei.Victoria nu trebuie însă să extazieze, întrucât în jocul minerilor mai sunt multe de pus la punct, pentru a avea un parcurs bun în campionat, în contextul în care Jiul pornește cu o penalizare de cinci puncte. Antrenorul hunedorenilor, Titi Alexoi, nu 
ciul a fost un test excelent și după acest joc am identificat cam 80, la sută dintre titularii viitorului sezon, jucători pe care de altfel i-am și trimis în teren din primul minut”, comenta Gică Barbu, antrenorul Mureșului. Devenii vor juca miercuri, acasă, cu CFR Timișoara, un nou meci de verificare.

ISC Turzii - Mureșul 0-0Mureșul: M. Moldovan - Vîrtic, Cireș, Pisoiu, Dosan - Bunea, Baciu, Sava, Lintaru - Bitiș, Coman. Au mai jucat: Rahoveanu - I. Moldovan, r 

s-a arătat deloc afectat de înfrângere, ba mai mult tehnicianul era mulțumit că jocul cu un adversar valoros i-a oferit idei noi pentru a schimba în bine echipa. „Tot răul spre bine.Absentele provocate de accidentările lui Irina, Pădura- ru și Fodor, trei dintre titularii apărării în jocurile anterioare, și cele ale lui Blaga și Ionică, m-au obligat să improvizez. Vișan s-a dovedit o soluție foarte bună pe postul de fundaș dreapta, dând siguranță apărării, iar B. Nicu- lae a demonstrat și el că face fată cerințelor de fundaș stânga. în plus, Pavel a avut un randament peste așteptări ca mijlocaș central și poate fi o soluție la mijlocul terenului într-o formulă de echipă 4-4- 2, alături de Găman. Simt nemulțumit doar că am luat gol la o fază simplă, dar jocul e- chipei a fost mai bun ca până acum, iar randamentul jucătorilor nou intrati e îmbucurător”, preciza Titi Alexoi.

Lintaru a provocat eliminarea: 
unui adversar (Foto: T. Mânu)Zaiati, Valașutean, Doboș, Vaida, Bud, M. Păcurar, Elek Szemely, Silviu Boloș, Sergiu Boloș.

I Se descurcă și pe teren mare
Simeria (C.M.) - Echipa Castelo Deva, câștigătoare a ediției 2006-2007 a Campionatului Municipal de Fotbal Amatori, a disputat sâmbătă, la Simeria, un meci amical de pregătire. Castelo, care e campioană pe te- reițde dimensiuni reduse, s-a acomodat și cirjl renul mare al Stadionului CFR Marmo- sin» și a jucat de la egal la egal cu adversaria sa, o selecționată a localității Orosz- din Ungaria. Cu trei jucători de la Mi- 

Lupeni in lot, respectiv Ciprian Luca, 
Dsik și Marcel Rus.Gastelo a remizat

6-6 contra formației din Ungaria. Golurile 
formației devene au fost marcate de Edy 
Kovacs (2), Gigi Ștefan (2), Ciprian Luca și 
Marcel Rus. Octavian Cojocaru

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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PE SCURT Victorie pentru Lewis Hamiltoj • Esec Lazio Roma, adversara echipei• Dinamo în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, a fost învinsă, cu scorul de 3-1, de Atletico Madrid, într-un meci din cadrul turneului amical de la Amsterdam. Golulj echipei italiene a fost înscris de Mauri '67, "m timp ce pentru Atletico au marcat Braulio 39, Luis Garcia ’66 și Reyes '69. (MF)

s

Oliver Kahn (Foto: fan)

Kahn se va retrage
Mtlnchen (MF) - Emblematicul căpitan al echipei Bayern Munchen, Oliver Kahn, a dezvăluit în presa germană proiectele sale de viitor: va munci mai întâi în Asia, iar apoi ar putea ajunge chiar selecționerul Germaniei.Jucătorul, care își va încheia cariera în mai 2008 a precizat că va rămâne totuși în lumea fotbalului. „Nu ca antrenor al unei echipe de club, deoarece nu aș putea suporta ritmul, antrenamentul, stagiile, meciurile, nu mai vreau acest lucru. Cred că aș putea fi selecționer”, a spus Kahn, care s-a retras din naționala Germaniei după Cupa Mondială din 2006. Printre proiectele sale de viitor se numără și scrierea unei cărți autobiografice. Pentru Oliver Kahn, cea mai mare decepție a carierei a fost netitu- larizarea la Cupa Mondială din 2006. „Azi știu că ar fi trebuit să acționez altfel. M-a preocupat prea mult ceea ce s-a întâmplat”, a precizat Kahn.

M Pilotul britanic al 
firmei McLaren Mer
cedes a câștigat Marele 
Premiu al Ungariei.

Budapesta (MF) - Prin vie toria de la Hungaroring, Lewis Hamilton a reușit să mărească la șapte puncte diferența față de principalul său urmăritor în clasamentul general, campionul mondial en-titre Fernando Alonso.La Hungaroring. Raikkonen a avut un start excelent, reușind să-l devanseze pe Heidfeld, însă nu a putut să-i ia fața liderului la zi al clasamentului, Lewis Hamilton. în schimb, coșmarul lui Alonso la Hungaroring părea să nu fi luat sfârșit. în turul inaugural, spaniolul a pierdut două poziții, pe care le-a recuperat însă după numai trei tururi, revenind pe poziția a șasea. Pe un circuit lent, cu o linie dreaptă relativ scurtă în comparație cu celelalte piste din calendar, avantajul obținut de Hamilton din partea comisarilor FIA a fost decisiv.Duel Hamilton - RaikkonenAtenția în Marele Premiu al Ungariei a fost îndreptată spre duelul dintre Hamilton și Raikkonen. După tururi bune, Raikkonen s-a apropiat la aproape jumătate de secundă
„Principalul vinovat sunt eu"

Bojinov în 
Anglia

Manchester - Atacantul bulgar Valeri Bojinov, care a fost împrumutat pentru sezonul trecut la Juventus Torino, a semnat un contract pe următorii patru ani teu echipa engleză de fotO Manchester City. Bojinov (21 ani) este al optulea jucător adus de Manchester City de la venirea antrenorului suedez Sven Goran Eriksson. Mare speranță, Bojinov a debutat la Lecce, în Serie A, la 16 ani neîmpliniți, fiind cel mai tânăr fotbalist care a jucat vreodată în II Calcio.

Cristian Chivu
(Foto: FAN)

Chivu, 
modest
Birmingham - Cam
pioana Italiei, Inter- 
nazionale Milano, a 
fost învinsă cu scorul 
de 3-0 (1-0) de echipa 
engleză de fotbal 
Aston Villa, în ultimul 
meci amical din cadrul 
turneului de pregătire 
efectuat în Anglia. 
Golurile învingătorilor 
au fost marcate de 
Bany ('18 și 68), al 
doilea din lovitură de 
la 11 m) și Laursen 
(47). Fundașul român 
Cristian Chivu a fost 
titular la Inter, a rămas 
pe teren pe toată du
rata partidei și a pro
vocat penalty-ul din 
care gazdele au înscris 
cel de-al doilea gol.

B Mircea Rednic și-a 
asumat responsabilitatea 
înfrângerii surprinză
toare cu FC Vaslui.

București (MF) - Antrenorul echipei Dinamo București, Mircea Rednic, se consideră principalul vinovat pentru înfrângerea suferită de elevii săi sâmbătă seara, pe teren propriu, cu FC Vaslui (0-2), in cadrul celei de-a doua etape a Ligii I la fotbal. Rednic și-a criticat, totodată, elevii pentru prestația lor, considerând că au fost prea relaxați și au tratat meciul cu neseriozitate. „Sunt dezamăgit de atitudinea jucătorilor. Principalul vinovat sunt eu. Am avut prea mare încredere în ei. Nu am ges

Valeri Bojinov (Foto fan)

Zaglebie a pierdut
Lubin (MF) - Adversara Stelei din turul II preliminar al Ligii Campionilor a cedat, pe teren propriu, scor 0-1 (0-1), partida derby cu Wisla Cracovia, confruntare contând pentru etapa a doua a campionatului polonez. Wisla, fosta echipă a lui Dan Petrescu, a marcat unicul gol prin Brozek în minutul 9. Antrenorul lui Zaglebie, Czeslaw Michniewicz, a folosit echipa: Vaclavik - G.Bartczak, Alunderis, Stasiak, Arboleda - Lobodzinski ('75 Rui Miguel),M-Bartczak, Iwanski, Golinski ('60 Kolendow- 

i®) - Andre Nunes, Chalbinski ('60 Wlodar- czyk). Zaglebie urmează să vină marți în România, iar a doua zi va disputa manșa retur cu Steaua.

Czeslaw 
Michniewicz

(Foto: FÂN)

Recod mondial
Sibiu (MF) - Ieri după- amiază, meciul de baschet de la Sala Transilvania din Sibiu continua, iar baschetbaliștii amatori nu aveau de gând să se oprească cel puțin până la ora 19. „Dacă nu intervine ceva neprevăzut, noi mai putem și vom continua tot așa până diseară, ca să facem recordul mai greu de doborât”, a declarat Alexandru David, unul dintre cei 24 de jucători.Duminică, la ora 11:01, actualul record a fost doborât, iar jucătorii s-au arătat extrem de încântați. „încă nu ne dăm foarte bine seama, deocamdată e o senzație extraordinar de plăcută. Ne bucurăm enorm că am reușit să trecem peste astea trei najbți, care au fost infernale, dar senzația (^descătușare pe care am avut-o la final face toți banii”, a declarat la finalul celor 72 de ore Bogdan Brilinski, căpitanul echipei.

Podiumul Marelui Premiu de Formula 1 al Ungariei (FotmfPA)de Hamilton și cursa părerea relansată. A venit însă momentul celui de-al doilea schimb de pneuri, iar Hamilton a ieșit de la standuri cu 4,5 secunde avans față de Raikkonen. Cu doar zece tururi înainte de final, distanța dintre cei doi s-a redus simțitor, ajungând, din nou, la doar 0,6 secunde. Hamilton a rezistat eroic și a terminat învingător. O revenire spectaculoasă după ce la cursa precedentă, de la Nur- burgring, terminase abia pe locul nouă. încă 10 puncte adăugate la zestrea strânsă până acum îi dau încredere 

tionat cum trebuie această săptămână. Pe mine asta m-a deranjat, că s-au relaxat. Suntem spartani, suntem campioni... Am fost! Anul trecut!
40 de milioane pentru Ballack și Robben
S Antrenorul Bernd 
Schuster îi dorește la 
Real Madrid pe cei doi 
mijlocași.

Madrid - Clubul Real Madrid a propus clubului Chelsea Londra suma de 40 milioane de euro pentru cei doi mijlocași ai săi, germanul Michael Ballack și olandezul Arjen Robben, informează mai multe publicații spaniole.Această veritabilă „bombă a verii” s-ar putea concretiza în următoarele câteva zile, au precizat cotidianele sportive AS și Marca, precum și postul de radio Cadena Ser. Atât Ballack (30 ani) cât și Robben (23 ani) se află mai degrabă în relații proaste cu antrenorul portughez al Chelsea, Jose Mourinho, ceea ce ar putea să le faciliteze plecarea pentru Real.Antrenorul german al grupării madrilene, Bernd Schuster, declarase recent că speră aducerea unui jucător ofensiv „ca Ballack”, capabil să dea „ultima pasă” la mijlocul terenului. în ce privește discuțiile despre Robben, acestea durează de mai multe săp 

britanicului, care pare tot mai aproape de a răsturna toate calculele hârtiei în acest sezon. Pe poziția secundă, Raikkonen este, cel puțin până acum, departe de pilotul care aspiră la titlul mondial.ClasamenteClasament general piloți: 1. Lewis Hamilton (Marea Bri- tanie), 80 puncte; 2. Fernando Alonso (Spania), 73 p; 3. Kimi Raikkonen (Finlanda), 60 p; 4. Felipe Massa (Brazilia), 59 p; 5. Nick Heidfeld (Germania), 42 p; 6. Robert Kubica (Polonia), 28 p; 7. Giancarlo Fisichella
Simpla prezență în teren nu rezolvă meciul!”; a spus antrenorul campioanei la finalul jocului. Președintele lui FC Dinamo, Nicolae Badea, s-a declarat la rândul său afectat de această înfrângere, dar a îndemnat la calm, precizând că este de datoria lui Rednic să facă analiza de rigoare după acest eșec. „Suntem afectați. Este o înfrângere pe care nu o așteptam. Suntem la început de campionat, iar drumul este lung. Meciul trebuie analizat de conducerea tehnică și de antrenor, pentru a remedia greșelile. Pentru noi este important campionatul și Liga Campionilor, fiindcă trebuie să păstrăm echilibrul și unitatea echipei”, a spus oficialul „câinilor roșii”.

Ballack ar putea fi antrenat de un german (Foto epaitămâni. Suma de numai 40 milioane de euro, atât timp când numai transferul lui Robben este apreciat la 30 milioane de euro, se explică prin faptul că Chelsea nu a trebuit să plătească nimic pentru venirea lui Ballack, urmând 

(Italia), 17 p; 8. Heikki Kovalainen (Finlanda) 16 p etc.Clasament constructori: 1. McLaren-Mercedes, 138 puncte; 2. Ferrari, 119 p; 3. BMW Sauber, 71 p; 4. Renault, p; 5. Williams, 20 p; 6. Red Bull. 16 p; 7. Toyota 12 p; 8. Șupor Aguri 4 p; 9. Honda 1 p. FIA a decis ca echipa McLaren-Mer- cedes nu va beneficia, în clasamentul constructorilor, de punctele câștigate de piloții săi în Marele Premiu de Formula 1 a Ungariei din cauza incidentelor care au avut loc în ședința de calificări de sâmbătă.
Ivii .‘A *

SllCCeS Pilotul finlandez Marcus Gronholm a câștigat pentru a șaptea oară în carieră Raliul Finlandei, urmat de compatriotul său, Mikko Hirvonen. (MF)
(Foto: FAN)

să-l lase să plece pentru un preț modest.în schimb, salariul lui Ballack este foarte ridicat, aprox- imtiv 8 milioane euro net pe an, ceea ce ar putea complica lucrurile la semnarea contractului. »
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• Devta Aleea Jiului (lângă unitatea 
militară), etaj Z circuit, bloc de cărămidă, 
parchet contorizări apă, gaz, agent termic, 
fără 'îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț 
120000 lei, negociabil. Tel. 221895,227519, 
0729/815436. (4/1.08)

j • Dev Ko< bL D7, etaj 4, sa 1,
i renovat complet, gresk ntă Mitrală 
i termică geamuri termopan, uși noi preț la 
| vedere, TeL 0752/429379,1747/999031. 
l (1/3147) 

• Deva, Mărășd lângă Poliția oraș, ușă metalică, 
2 balcoane închise, modernizat, living, oficiu 
bucătărie în balcon, faianță gresie, contorizări. 
Tel. 225376,0727/152818. (T) 

■
, • Deva, ultracentral, etaj 2 din 4, suprafață 

utfiă 50 mp, balcon, centrală termică bine 
întreținut mobilat și utilat, ocupabil 
imemat preț 46J00 euro, negodabiL TeL 
0745/888619.(6/248)

........................
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ajunge acolo 
unde trebuie! K

Te așteptăm la sediul Cuvântul Liber K1 
din Deva. B-dul 22 Decembrie.
nr. 37A, clădire Cepromin, parter cu BL
CEA MAI BUNĂ

OFERTĂ!

Noua SkodaFabia Love at first drive

Dewi, Bd, 22 dec,, 81.4, tel- 02M 22 45 44, vanzari@autocflrcl.ro, www,autocord.roAutoCorddealer Skoda
NOU! NOU! NOLJ!

Cumpâr ap. 4 camere (08)TT
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JUD MITNKDOARA
Vinde. închiriază.

din Muc sau import ta ordin, folosite și revizuite sau fn stare noul 

LA CELE MAI BUNE PREȚURI DE PE PIAȚĂ: 
.EXCAVATOARE ȘIBULDOEXCAVATOARE 
-SCHELE PENTRU CONSTRUCȚII Și POPI METALICI 
-UTILAJE DE MARCAT STRĂZI. COMPRESOARE.

MAȘINI DE TĂIAT ASFALT 
-UTILAJE Șl MATERIALE PENTRU DIVERSE ACTIVITĂȚI - ------------------ —ȚTO • sdeo, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 

tablă, zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231300. (A9)

• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă piața imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

• urgent, dec, camere cu parchet contorizări 
integrale, et.l, Bd. Decebal, Deva, preț neg, 
tel.231300,0740/317314. (A9)
• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231300. (A9)
• dec, modificat, parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg, tel. 231300,0740/317313. 
(A9)
• dec, amenajat integral, (gresie, faianță 
parchet, CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Euro, tel. 231.800,212.141. (A9)
• urgent, sdec, et intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)
• ST-50 Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• decomandat zona pare sag Mul 
Decebal etaj 1 sm 2, ptata bnedat, tară 
bancă tari Hennedtari. TeL «74V27B7U. 
(7/140)

• urgent, Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere, în Devă 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)
• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231300. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, ultracentral et. 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet, st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, et 3, CT, parchet, gresi- 
e+faianță, st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
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 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4. amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 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 62.500 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)
• 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 idbacamate, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61X00 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)
• urgent, preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă tel. 
231300. (A9)
• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317314. (A9)
• dec, boxă și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231300. (A9)
• dec, 2 bă, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231300. 
(A9)
Mec, 2 băi, et intermediar, zona CEC Deva, tel.
231.800. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat Integral, bala mare (gresie, 
faianță vană), baia mică (gresie, faianță cabină 
de duș), bucătăria amenajată, balcon închis, 
parter înalt zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg., 
tel.231.800. (A9)
• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva, 
preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, et. interme
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg., tel. 
231300. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, et.2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajaț 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel.
231.800. (A9)
• ST-57,2 balcoane. Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ST-60 Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613366.0788/040.490. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, zona Dorobanți, 2 băl, 2 balcoane, 
hol central, centrală termică geamuri 
termopan, alte îmbunătățiri, etaj 2, preț 
negociabi. TeL 216381, 0745/259619, 
0749/220158(3/3147)

• urgent Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandată 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, eța| 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
Jiber, preț 195.000 ron negociabil, ’ tel. 
0723/251498,0788/165702, 0254/232808. (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă, tel. 231.800. (A9)
• dea, bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg„ tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băl 2 balcoane, CT,et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg, teL 231300. (A9)
• eU, pretabd brocn. zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg, teL 231300. (A9)
• * *US-100  mg 2 băi. (țpese, faianță), geamm I 
termopan, CT. BtL22 Decembrie (zona Spital i 
DevaX preț neg. tei 23L8KL «74511776. (A9)

• Hunedoara, zona OM. Relații la tel. 
0723/487720. (T)
• ocazie, Zona Pieței, et.3, bloc de cărămidă 
semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată preț 
130.000 ron, neg., în funcție de ofertă tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662.(AO)
• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron,tel. 215212. (Al)
• balcon închis, parchet, repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
• semidecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat, et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)
• Dacia, 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
moderne, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2) ,

„•urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică preț

■110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• str. Zamfirescu, 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)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• urgent, Deva, P+1,3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231300. 
(A9)
• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg, tel. 231300. (A9)
• viă bi Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg, tel. 
231300,0740/317313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp, zpna 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg, tel. 231.800. (A9)
• viă, construcție nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg, tel. 231300. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
uoinu. «va, preț 300.000 Ron, tel. 231300. (A9)

Cumpăr casă (14)
«gen cu grădină Deva sau Simeria, plata 

imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă ki Câfjiti, centru, tip vită și terenul 
aferenL Retațfi I latei 0296/561771. (6/2747)

• vHâ deosebită în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 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, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• urgent, casă zona Bejan, cu 2 camere, 
bucâtârie.de vară hol, cămară curte, grădină, 
st 7000 mp, fântână preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808. (A4)
• +teren, 2+1,0,5 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ultracentral T0 ha, ST- 240, 7+ depend., 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• + garai 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500,3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 corpuri+șură 1.2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• + șură, 2 camere, 1,6 ha,.Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• + dependințe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (AlOj

• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• +dependințe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• cârămidă3camere+baie, 2 ha, ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, T udorănești, 
preț 18.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 4 camere, 0,5 ha, ST-100, Bucureșci, ■ 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă4camere+baie, 0,2 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
Tâului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• cărămidă 4 camere, 05 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărăradă 5 camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 2XOOO Euro, teL 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

f ft.. S» ttO 7 M IP
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DEVA str Horea Nr 92
(vis a vis de Petrorn Cetate) Tel.0728/996 985

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convertor, preț 63.000 RON, tel. 2H587, 
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, bale, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• 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)
• irgent zona Dacia et intermediar, st= 16 mp, 
cameră baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent zonă centrală st=40 mp, amenajări 
modeme, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona hotel Deva, cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilă foarte repede, stare bună 
preț 75.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
232808,0723/251498. (A4)
• zona Dorobanți, etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon, contorizări totale, preț 115.000 
lei negociabil, tel. 0254/232808, 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• urgent cu sau fără amenajări, tel. 231.800. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet, 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231.800,0740/317.313. (A9)
• In Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231.800,511.776. (A9)
• dec,cameră cu parchet laminat, baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88.000 Ron, neg., tel. 
0740/317313. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent garsonieră în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei până 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0723/251498, 
0730/474275.232808. fA4)

Vând terenuri (21)

• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare. Hune
doara, apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
CT)
• In Băda, ideal pentru casă, st= 1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• in Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilităti, 
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)
• intravOan, Zăvoi, la stradă st 600 mp, gaz. apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• intravilan In localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte la zi, 
ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808. (A4) 
preluăm spre vânzare terenuri în-Deva, tel.
231.800. (A9)
• In Sântuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)
• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel.
231.800. (A9)
• kitravlan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231300. (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, $-700 mp, utilități în !
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg, tel. 231300. I 
(A9) ‘
.Btjeta, 5 ha. preț 4200 Elto. teL 0254/613366, I 
0788/040490.(410;

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic intens) 

16,5 RON/MP

• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad-Deva, 03 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad 04 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Oradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare la șosea. Deva sau împrejurimi, plata 
imediat tel. 215121. (Al)
• urgent teren intravilan și extravilan, în 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)

• Deva, TO mp, parter cu intrare stradă 
amenajat 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• pretaâre spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231300. (A9)
• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231300. (A9)
• S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, oret nea., tel.231300. (A9)

Vând alte imobile (27)

• S-432mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• 04 ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

(mobile chirii (29)

• ofer spre închiriere hală industrială 700 
mp, situată în Brad, construcție nouă acces 
DN, birouri 90 mp, instalat utilități. Relații la 
tel. 0728/078090. (7/31.07)

• garsonieră, Deva, complet mobilată 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212.(A1)
• Deva, 70 mp, parter, cu intrare stradă 
amenajat pt. birou, cabinet, Sediu firmă 500 
euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• S-434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231300. (A9)
• dea, semknoNat și utilat zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună tel. 0740/317313. (A9)
• hală, ST-500, tel. 0254/613366, 0788/040490. 
(A10)
• hală ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

(mobile schimb (30)

• 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)

best .ro
• vând Dacia break, af 2003,30400 km la 
bord, motor inlectle, bleumarin-metalizat 
stare foarte bună, taxe Iad, unic proprietar, 
preț 3200 euro, negodabiL Tel 0745/259619, 
0749/220156.(3/3147)

Auto străine (37)
• vând CMroen C5,2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tronic, închidere centralizată radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS, ESP. 6 airbag faruri 
ceață 651/100 km. 8200 euro, negodabiL TeL 
0722/993683.(1)

KEOAAC

mailto:vanzari@autocflrcl.ro
autocord.ro
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RAMAI ACASA ALATURI Dfi CEI DRAGI

»>
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Oraș; Deva

Companie ce activeaza in domeniul FMCG. distribuitor 
al unei game variate de produse de larg consum, oferă 
oportunitatea dezvoltării carierei!

Reprezentant Vanzari

UNIVERSITATEA „ALMA MATER’ SIBIL
AU l'ORIZAI Apria Hotărârea de Gmem nr. ^Ifell apgMftS

ADMITERE 2007

De pe aceasta poziție veți fi implicat direct in creșterea si dezvoltarea afacerii, 
derj-'artd artivitatide vanzare pe teren,
Cerințe:

s

Relații la telefon: 0742.034.449 0729.942.745'
f

ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI
I

CONCURS DE DOSARE platataxei anuale de studii 
shoîn 10 (ZKE)RAH LUNARE

.. i 
| PKACWCAItKA ȘISTEMUI ȚI EUROPEAN iW: CREDITE TRANȘEERAIiltE i

• stuoii superioare; experiența relevanta in vanzari (FMCG - avantaj): 
excelente abilitați de comunicare si negociere, atitudine proactiva, spirit de 
echipa; cunoștințe limba engleza, permis auto.

Se oferă pachet compensatoriu motlvant. j>
Așteptam aplicațiile dvs pana pe 09.08.2007 - refRVD ■ t

la lax: 021'423 23 15. e-mail: hurnanres@cpn.ro

LU.i HtfF

S.C. SEWS-ROMĂNIA deva s.r.l 
Angajaaiă pentru fabrica din Dava personal 

necallf leat pentru poliția da:

CONFECTIONER CABLAJE AUTO

Toate aplicațiile vor fi tratate cu maxima confidențialitate Numai candidate oiigibth vor fi conhetati

Mobilier și interioare (47)

• vând mobilă veche, dulap cu 3 uși, dulap de 
pucâtărie, aragaz cu 2 ochiuri și cuptor, grâu. 
Tel. 212397. (3/3.08)
• vând urgent canapea extensibilă cu ladă, 
nouă, preț negociabil. Tel. 0766/592541. (T)
• vând urgent și ieftin mobilă de sufragerie 
completă, covoare persane de 3/4 și 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, sobiță de teracotă la 
curent. Tel. 0723/851439. (T)

Plante și animale, agroali' 
mentare (57)

• vând legume, preț negociabil; se asigură 
transportul. Tel. 0726/434097. (T)

Altele (61)

• vând utilele restaurant, mașină gheață 
profesională, hipteuză Inox, mașină de 
mădnat cafea, prețuri negociabile. Relații 
la tel. 0722/368844 (10/1.08)

Prestări servicii (72)

• 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)

• angajăm excavatoriști, buldozeriști, 
compactoriști, autogreder, din zona Petroșani. 
Avantaj cunoaștere limba maghiară. Oferim 
salarizare atractivă. Informații tel. 0722/698344. 
(9/1.08)
• angajez vânzătoare pentru magazin ABC. 
Informații la tek 0788/328891, 0768/471514,. 
(3/2.08)
• societate austriacă angajează 3 lăcătuși 
mecanici, 1 sudor (argon, 02, electric), 10 insta
latori tehnico - sanitari; pretindem seriozitate; 
decontăm naveta; condiții • atractive. Tel. 
0729/669020. (5/3.08)
• sodetate austriacă angajează personal (toate 
meseriile) pentru construcții civile și industriale; 
pretindem seriozitate; decontăm naveta. CV 
obligatoriu; condiții atractive; Tel. 0729/669020. 
(5/3.08)
• societate comercială angajează electricieni în 
construcții; condiții: experiență, permis de 
conducere cat. B, domociliul în Deva. Relații la 
tel. 0254/225049,0749/254773. (3/1.08)
• agent comercial Brad, 3 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial Deva, 2 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.

o agent comercial Deva, 3 posturi, data limită 
24.08, permis cat B, D. Tel. 213244, oreie 9 ■ 16.
• agent comercial Deva. 3 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții Brad, 4 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții Deva, 6 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
intervenții Hunedoara, 7 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
intervenții Simeria, 2 posturi, data limită 26.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de turism Deva, 3 posturi, data limită 
26.08. el. 213244, orele 9-16.
• agent Imobiliar Deva. 4 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent turism Deva, 1 post, data limită 10.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual Căi eu", 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, 11 posturi, 
data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual Hunedoara. 45 posturi, 
data limită 30.09, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• apicultor Călan, 2 posturi, data limită 22.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri Deva, 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
■ asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• asistent manager, 1 post, social data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical fizioterapie Hunedoara, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist Hunedoara 1 post, 
data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist Hunedoara, 4 
posturi, data limită 31.0S. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist Hunedoara, 6 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist Lupeni, 1 post, 
data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent social Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman Deva, 1 post, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman Deva. 1 post, data limită 12.0B. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman Deva, 3 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman Deva, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

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 șl Indemnizație 
de loialitate;
* Ore suplimentare plătite dublu 
și spor pentru orele de noapte;
* Tichete de masă;
* Transport gratuit pentru toți 
angajații;

Cantină șl cabinet medical;

* Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-un mediu fără 
noxe.
CERINȚE;

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

CEA MAI BUNĂOFERTÂ DIN JUDEȚ SI 
închirieri auto 
începând | 
de la prețul de=

68 de lei
FyjTVA

SC

Vă oferă orin florăriile din:
• buchete mireasă • 
aranjamente florale 

deosebite • servicii

• SIMERIA,
P-ța Unirii nr.7 (Gară)

• DEVA, Str. 22 
Decembrie, bl.4, 
parter (lângă Banca 
Transilvania)

decorațiuni: nunți, 
mese festive 

Comanda se poate 
face fi prin 

telefon!
la arz «72XMM92 (Deva) 

I144.UU41 [rfelrill

• barman Hateg, 2 posturi, data limită 15.08. Tel.
213244, orele 9 -16.
• batonlit Deva, 8 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brancardier Hunedoara, 4 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar Deva, 4 posturi, data limită 11.08. Tel.
213244, orele 9-16.
e brutar Deva, 4 posturi, data limită 26.08. Tel. 
213244, orele 9-18
• bucătar Den, 1 post data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
o câlcătoreaiâ lenjerie Deva. 1 post, data limită 
17.08. Tel. 213244, orele 9-16.
e cameristă hotel Deva, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
e cioplitor In lemn Hațeg, 1 post data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-'16.
• coafor Hunedoara, 1 post, data limită 19.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o coafor Hunedoara, 1 post, data limită 20.09.
Tel. 213244, orele 9-16.
e coafor Hunedoara. 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor Orăștie, 1 post, data limită 15.08 Tel. 
213244, orele 9 -16.
• confecțloner articole din piele șl înlocuitori
Orăștie, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecțloner asamblor articole din lemn
Hunedoara, 1 post, data limită 31.08, permis cat.
B, bărbați. Tel. 213244, orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile
Brad, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e confecțloner asamblor articole din textile
Călan, 3 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile
Deva, 50 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile
Hațeg, 10 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile
Hunedoara, 1 post, data limită 10.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e confecțloner asamblor articole din textile
Hunedoara, 12 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile
Hunedoara, 3 posturi, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile
Lupeni, 4 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Simeria, 19 posturi, data limită 25.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecțloner cablaje auto Simeria, 23 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecțloner geam dublu termoizolator Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier administrația publică Deva, 1 post, 
data limită 17.08 operare PC. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• consilier, expert, inspector Simeria, 1 post, 
data limită 8.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• contabil Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ contabil Hunedoara. 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-18
• contabil șef. Deva, 1 post data limită 26.08 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 OrAștiu, I post, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-18.
• croitor Hunedoara, 13 posturi, data limită 
20.08. Tel. 213244, orele 9-18
e croitor ștanțator piese încălțăminte Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător plete din piele și înlocuitori Brad, 5 
posturi, data limită 30.08 Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• oraâtor piua din piele șl înlocuitori Brad. 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 18 
e cusător piese din piele și înlocuitori Hune
doara, 14 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e debavurator retușor la produse din ceramică 
fină Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o director adlunct societate comercială Călan, 
1 post, data limită 22.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
e director adjunct societate comercială 
Petroșani, 1 post, data limită 15.08 Tel. 213244, 
orele 9-16
o director general adjunct societate comercială 
Hunedoara, 1 post, data limită 15.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
e director sucursala și asimilați Brad, 1 post, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 18

e director tehnic Petroșani, 1 post, data limită 
15.08 Tel. 213244, orele 9-16.
e dnifbiet Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
o dulgher Deva, 1 post, data limită 30.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16

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 într 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. Gepromin;

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 in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. g8
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him. 6 august 2007

cu secfiid in Buarești, str. Mtoai Eminescu, nr. 57, sector 2, organizează 
iațape putfd în condițek tipulate în caietul de sarcini, pentru vânzarea 
aclMdui Depozit Orășt DN 7, amplasat in Orăștie, strada Gării nr. 10, județul 
Huiedoara.

Prețul de pornire: 900.000 lei 
Preț caiet de sarcini: 300 lei 
Taxa de participare: 350 lei 
La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către cumpărător. 
Licitația va avea loc la sediul societății, la data de 13.08.2007, ora 11.00.
In caz de neadjudecare va avea loc a doua ședință la data de 20.08.2007, ora 

11.00.
Dosarul de prezentare poate fi procurat, contra cost, cel mai târziu cu o zi 

înainte de data la care urmează să aibă loc licitația, de la sediul societății, între 
orele 09.00-16.00.

Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține la telefoanele 
021-2106487, 021-2106839 și 0252-314024.

(1063911

Decese (75)

Cu inimile îndurerate soțul Vasile, fiicele Daniela și Liliana, ginerii Michael și Nicolae, nepoții Daniel, Mihaela și Mădâlina anunță încetarea din viață după o lungă și grea suferință a celei care a fost o soție, mamă și bunică deosebită
PANAITE AURELIA ELENA

• thâgher Deva, 2 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• (Mgher Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel.
213244, orele 9-16.
• dulgher Deva, 2 posturi, data limită 31.08. Tel.
213244, orele 9-16.
• dulgher Deva, 2 posturi, data limită 31.08. Tel.
213244, orele 9-16.
• dulgher Deva, 3 posturi, data limită 26.08. Tel.
213244, orele 9-16.
• dulgher Hațeg, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• educatoare Deva, 1 post, data limită 1.09. 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,
• electrician de întreținere și reparații Brad, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații Deva, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 1 post, data limită 15.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 5 posturi, data limită 30.08. -Tel. 213244, 
orele 9-16.

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

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:Abilități de comunicare;Experiență în vânzări;Experiență operare calculator; Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, fax 218061.
Persoană de contact: Ovidiu Trufaș

E-mail: ovidiu.trufas@informmedia.ro

«CAME

• electrician In construcții Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician in construcții Petroșani, 1 post, 
data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• faianțar Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faianțar Deva, 3 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faianțar Deva, 3 posturi, data limită 26.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faianțar Petroșani, 1 post, data limită 15.08
Tel. 213244, orele 9-16.
• fasonator produse ceramice Deva. 8 posturi, 
data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• femele de serviciu Petrila, 1 post, data limită
10.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar betonlst Deva, 15 posturi, data limită 
12.08 perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16,
• fierar betonlst Deva, 2 posturi, data limită 
19.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar betonlst Deva, 2 posturi, data limită 
26.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar betonlst Hațeg, 1 post, data limită 15.08 
Tel. 213244, orele 9-16
• fierar betonlst Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• fierar betonlst Petroșani, 3 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16
• fierar betonlst Simeria. 5 posturi, data limită
10.08 Tel. 213244, orele 9-18
• fiziochinetotorapeut Deva, 1 post, data limită 
17.08 Tel. 213244, orele 9-18
• frezor unfireraal Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.08 perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.

(83179)

• mgornenst arad, 1 post, oara limită 30.09. Tei. 
213244, orele 9-16.
• frizer Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer Hunedoara, 1 post, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• gatrlst la tăiat bușteni Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16. .
• gestionar depozit Deva, 1 post, data limită 
27.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit Deva, 1 post, data limită 
29.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• infirmieră Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agricole 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• inginer de cercetare în exploatări miniere 
Deva, 1 post, data limită 20.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• inginer industria alimentară Deva, 2 posturi, 
data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer instalații pentru construcții Deva, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer material rulant cale ferată Simeria, 1 
post, data limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer mecanic Deva, 3 posturi, data limită 
12.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer mecanic Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer producție Deva, 1 post, data limită 
29.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• eiginer șef construcții Petroșani, 1 post, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inspector Orăștie, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• instalator apă, canal Deva. 2 posturi, data 
limită 19.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator indtizire centrală și gaze Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• instalator încălzire centrală și gaze Deva, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator incitare centrală și gaze Petroșani, 
1 post, data limită 15.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator instalații tehnico sanitare și de 
gaze, Petroșani, 5 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• incăreător descărcător Deva, 2 posturi, data 
limită 25.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• p*ware  la unități de ocrotire socială și 
sănătate Hunedoara, î post data limită 31.08 
Tel. 213244, orele 9-18
• pwtture la unități de ocrotire socială și 
sănătate Hunedoara, 9 posturi, data limită 31.0a 
Tel. 213244, orele 9-16.
• impiptor clădiri Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• tocitor farmacii, cabinete veterinare Lupeni, 
1 post, data limită 10.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Idnetoterapeut Deva, 1 post, data limită 17.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• laborant determinări fizico chimice Deva, 2 
posturi, data limită 12.08. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• lăcătuș construcții metalice și navale 
Petroșani, 10 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Deva, 1 post, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Deva, 5 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.08, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16..
• lăcătuș mecanic Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lenjer confecționer lenjerie după comandă 
Brao, 100 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
oreie9-18 

w îuuaîvi wiiiciuăî Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.08, bărbați. Tel. 213244, orele 9 -16.
• macaragiu Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• macaragiu Simeria, 3 posturi, data limită 8.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• magaziner Deva, 1 post, data limită 25.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru montai Hunedoara, 1 post, data limită 
20.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• manichiurist Brad, 1 post, data limită 31.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• manichiurist Deva, 1 post, data limită 19.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• manichiurist Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• manlpulant mărfuri Orăștie, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• mascur Deva, 1 post, data limită 17.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• mașinist la mașini mobile pentru transporturi 
Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mecanic agricol Orăștie, 1 post, data limită 
20.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto Petroșani, 4 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut Brad, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator pereți și platoane din gips carton 

. Petroșani, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• montator placaje interioare și exterioare 
Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator, reglor, depanator aparate elec
tronice Petroșani, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator subansamhte Hunedoara, 10 
posturi, data limită30.09. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• montator subansamhte Orăștie, 17 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necafificat în agricultură Deva, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalfficat in agricultură Hațeg, 32 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necalificat în industria confecțiilor 
Călan, 21 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• minator necaMcat în industria confecțiilor 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244. orele 9-16.
• mundtor necalificat in industria confecțiilor 
Orăștie, 30 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură Brad, 2 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalfficat in silvicultură Brad, 4 
posturi, data limită30.09. Tel. 213244, orele9 -16.
• mundtor necalfficat in silvicultură Simeria, 5 
posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necalificat ia ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide șl semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalfficat la ambalare produse 
solide și semisolide Hațeg, 5 posturi, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Hațeg, 7 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• mundtor necalfficat la ambalare produse 
solide și semisolide Vulcan, 2 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalfficat la asamblarea, montarea 
pieselor Hunedoara, 18 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalfficat la asamblarea, montarea 
pieselor Hunedoara, 7 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la asamblarea montarea 
pieselor Orăștie, 15 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determiantă. Tel. 213244, orele 9 ■ 16,
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

LEGENDĂ AGENȚII
i

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant 
Consulting

A4 - Fiesta Nora 

A7 - Mimason

A9 - Elitte 

A10 - Liliacul
Multicom

în vârstă de 67 de ani. îmormântarea va avea loc loc azi 06.08, ora 13, la Capela Cimitirului catolic din Deva, str. M.Eminescu.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

• muncitor necalfficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalfficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalfficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalfficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalfficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 6 posturi, data 
limită 15.08, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalfficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalfficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalfficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Hațeg, 1 post, data limită 
15.08 perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
-16.
• muncitor necalfficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Hațeg, 3 posturi, data 
limită 15.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Hațeg, 4 posturi, data 
limită 13.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalfficat la spargerea și tăierea 
materialelor Hunedoara, 8 posturi, aata limită 
31.08, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• mundtor spălare și curățire cisterne, Simeria, 
3 posturi, data limită 26.08 Tel. 213244, orele 9 - 
18
• operator caicdator electronic și rețele Deva. 1 
post data limită 2808 Tel. 213244, orele 9-16.
• operator condiționare și prelucrare plante 
medicinale Orăștie, 2 posturi, data limită 15.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecți industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje Hunedoara, 12 posturi, data 
limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator fabricarea mezelurilor Hațeg, 5 
posturi, data limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 -16.'
• operator roboti industriali Hunedoara, 3 
posturi,data limita 20.08. Toi. 213244, orele 9 ■ 16.
• ospătar Deva, 2 posturi, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Deva, 3 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Hațeg, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Petroșani, 12 posturi, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pavator Deva, 2 posturi, data limită 19.08. Tel. 
213244, orele 9-18
• paznic Hunedoara, 1 post, data limită 10.08. 
Tel, 213244, orele 9-16.
• paznic Hunedoara, 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic Orăștie, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• pedichlurist Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte Hunedoara, 5 
posturi, data limită30.08.Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare Deva, 2 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• primitor distribuitor materiale și scule Deva, 3 
posturi, data limită 12.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• recepțloner de hotel Deva, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• referent de specialitate administrația publică 
Deva, 8 posturi, data iimitâ 20.09,operarePC. Tel. 
213244, orele 9-16.
• salvator la ștrand Deva, 1 post, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• sociolog Deva, 1 post, data limită 1.09, 
absolvenți 2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

Citește!
Cuvântul

Liber
ți se 

potrivește!

(1/06.08)

• solist instrumentist Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• solist vocal Orăștie, 1 post, data limită 15.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse Lupeni, 5 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
■ spălător vehicule Deva, 2 posturi, data limită 
10.08. Tel, 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• strungar la strung, paralel și de detalonat 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31,08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• subinginer industria alimentară Deva, 2 
posturi, data limită 12.08. Tel, 213244, orele 9-16.
• sudor Deva, 4 posturi, data limită 30.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor Hunedoara, 10 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector Deva, 3 posturi, data 
limită 27.08. Tel. 213244, oțele 9 ■ 16. ■
• sudor în mediu protector Deva, 3 posturi, data 
limită 29.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector Simeria, 5 posturi, 
data limită 8.08.Tel. 213244, orele 9 • 16.
• sudor manual cu arc electric Deva, 1 post, 
data limită 24.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric Hațeg, 1 post, 
data limită 15.08, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16. -
• sudor manual cu flacără de gaze Deva, 1 post,

■ data limită 26.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
I • sudor manual cu flacără de gaze Hațeg, 1 
: post, data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
i • sudor manual cu flacără de gaze Hunedoara, 5
i posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor Petroșani, 10 posturi, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• șef atelier’ transporturi Deva, 1 post, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șei birou aprovizionare ■ desfacere Deva, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj
Lupeni, 1 post, data limită 10.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer autosanitară Deva, 1 post, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autoturisme și camionete Deva, 1 post, 
data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autoturisme și camionete Hunedoara, 1 
post, data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autoturisme și camionete Hunedoara, 2 
posturi, data limită'31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autoturisme și camionete Lupeni, 1 post, 
data limită 7.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autoturisme și camionete Simeria, 2 
posturi, data limită 26.08, cat. B, C. Tel.. 213244, 
orele 9-16.
• tăietor cu flacără Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.08, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• tâmplar binale Călan, 3 posturi, data limită 
22.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar manual ajustor montator Hunedoara,
2 posturi, data limită 20.08, tâmplărie pvc. Tel. 
213244, orele 9-16.
• tâmplar universal Brad, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal Călan, 1 post, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician echipamente de calcul rețele Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.
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Vacile aveau febră aftoasă
• Dat dispărut. Autoritățile italiene continuă operațiunile de căutare a unui cercetător rus dispărut în Marea Medite- rană după coliziunea de vineri dintre o navă comercială și ambarcațiunea de studii oceanografice Thetis, care s-a scufundat, relatează pagina online a agenției ANSA.

Aventură Actorul britanic EwanMcGregor și actorul american Charley Boorman au ajuns la Cape Town, după o călătorie pe motorete, care a pornit din Scoția și a traversat Europa și continentul African. (Foto: EPA)

■ Virusul febrei aftoase 
descoperit la ferma din 
Surrey ar putea proveni 
de la un laborator.Londra (MF) - Șeful serviciilor veterinare britanice, Debbie Reynolds, a anunțat că nu există alte cazuri declarate de febră aftoasă și că animalele din apropierea fermei din Normandy, unde virusul a fost identificat vineri, au fost sacrificate.Debbie Reynolds a apreciat că deocamdată este prematur să se tragă concluzia că virusul febrei aftoase provine din cel utilizat într-un laborator de cercetări. Ministerul britanic al Mediului a anunțat sâmbătă că tulpina respectivă fusese utilizată la pregătirea unui vaccin fabricat luna trecută într-un laborator situat la Pir- bright, la doar câțiva kilometri de ferma infectată. „Animalele au fost sacrificate, iar testele

Animalele au fost sacrificate
(Foto: EPA)de febră aftoasă s-au dovedit pozitive”, a declarat șeful serviciilor veterinare. Virusul febrei aftoase face parte dintr-o tulpină asemănătoare celei utilizate în laborator.UE va interzice exporturile de animale și produse derivate din Marea Britanie, după depistarea unui focar de febră aftoasă la Surrey, în Marea Britanie, a anunțat, sâmbătă, un ministru britanic, citat de BBC News 24,

Parada „Gay 
Pride"Amataradam (MF) - Peste 250.000 de persoane au asistat, sâmbătă, la parada Gay Pride din Amsterdam, unde homosexuali, lezbiene, dar și heterosexuali și tineri însoțiți de părinți au sărbătorit pe 70 de vapoare care pluteau prin centrul orașului.Potrivit poliției, 250.000 de persoane au asistat la defilarea homosexualilor.
Ucis de câiniLos Angeles (MF) - Un bărbat care lucra pe proprietatea californiană a actorului Ving Rhames a fost găsit mort vineri, decesul fiind cauzat, aparent, de cei doi dulăi ai vedetei care a jucat în „Misiune imposibilă”, transmite AFP.

Delta 2 (Foto: EPA)

Au lansat 
Phoenix
Washrigton (MF) -
NASA a lansat sâmbă
tă, Phoenix, o sondă 
care va săpa în stratul 
de permafrost al regiu
nilor arctice de pe 
planeta roșie pentru a 
detecta eventuale sem
ne de viață. Racheta 
Delta 2 cu trei etaje a 
fost lansată de la baza 
aeriană din Cap Cana
veral, in Florida, la ora 
09:26 GMT (05:26, o- 
ra locală), așa cum era 
prevăzut. Sosirea son
dei pe Marte este pre
văzută pentru 25 mai 
2008, iar misiunea sa 
va dura trei luni.

Jiwlew, un cățel Pomeranian, plic- tisindu-se înainte se show-ul canin, s-a jucat cu un cărucior de marfă. (Foto: EPA)
Morți în inundații

New Delhi (MF) - Inundațiile musonice car® afectează India, Bangladeshul și Nepalul s-au soldat cu peste 1.400 de morți, iar alte 26 de milioane de persoane au fost • nevoite să își părăsească locuințele. în India, bilanțul morților a atins cifra de 1.120. Statul indian Bihar este cel mai afectat: 91 de morți, iar 10,8 milioane de persoane sunt sinistrate. Alte 120 de persoane au murit în nordul și centrul Bangladeshului, iar 8 milioane de persoane și-au părăsit casele sau sunt izolate.

Guwahati, India (Foto: EPA)

Bush a fost la MinneapolisMinneapolis (MF) - Președintele american, George W. Bush, și-a exprimat, sâmbătă, tristețea pentru decesele înregistrate ca urmare a prăbușirii unui pod rutier, la Minneapolis, în statul Minnesota, exprimându-și dorința de a contribui la lu-

Bush la locul incidentului

crările de reconstrucție. „Asemenea milioanelor de americani, am fost șocat și întristat la aflarea veștii privind prăbușirea podului de pe autostrada 1-35, la o oră de trafic intens”, a spus Bush.Bush s-a deplasat, sâmbătă, la Minneapolis, la locul incidentului, soldat cu moartea a cel puțin cinci persoane și rănirea altor 80. Președintele a subliniat că administrația a alocat un fdhd de urgehță%e cinci milioaiife de dolari pentru curățarea zonei și fluidizarea circulației. Nu este decât începutul sprijinului financiar, a spus liderul de la Casa,Albă.(Foto: EPA)

■ Actorul și muzicianul 
Florian Pittiș a încetat 
din viață, ieri, la vârsta 
de 63 de ani.

București (MF) - Florian Pittiș s-a născut la București, la 4 octombrie 1943. A studiat la Liceul „Gheorghe Lazăr” și a absolvit în 1966 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. în 1969 s-a angajat la Teatrul Bulandra.Florian Pittiș a fost Alencon din „Elisabeta I” de Paul Foster, Alioșka din „Azilul de noapte” de M. Gorki, Edmund și Jamie din „Lungul drum al zilei către noapte” de Eugene O'Neill și Ariei din „Furtuna” de W. Shakespeare, toate în regia lui Liviu Ciulei. A jucat

Carmen Maura (Foto epa)

a plecat în ceruri

Florian Pittiș, actor, muzician și om de radio (Foto FAN)și în celebrul „Hamlet” al lui Alexandru Tocilescu.Publicul l-a mai putut vedea în „Iulius Cezar” de W. Shakespeare (regia Andrei Șerban),
„Bună seara, domnule Wilde” de Oscar Wilde (regia Alexandru Bocăneț), „Titanic Vals” de Tudor Mușatescu (regia Toma Caragiu) și „Antigona” de Sofo-

cle (regia Alexandru Tocilescu). A regizat el însuși pe scena Bulandrei spectacole precum „Câinele grădinarului” de Lope de Vega. _în 1992, a fondat trupa Pasărea Colibri, unde a rămas până în 2000. Pittiș a fost director, începând cu 1998, al Radio România Tineret, transformat în Radio3net. „Moțu”, cum îi spuneau prietenii, a murit la Institutul Oncologic FundeniJ unde fusese internat suferind de cancer la prostată. Jucătorii echipei Rapid au evoluat, ieri seară, la meciul cu Gloria Bistrița, cu banderole negre, în memoria actorului. Pittiș a fost unul dintre membri fondatori ai Clubului Aristocratic Răpiți și era președintele senatur- acestui club.
Premiul de Excelență la Locamo

Locarno (MF) - Actrița spaniolă Carmen Maura a primit, sâmbătă, la Festivalul de Film de la Locarno (Elveția), Premiul pentru Excelență pentru întreaga carieră.Născută pe 15 septembrie 1945, la Madrid, Carmen Maura este fiica unui politician conservator. Ea apare pentru prima dată pe ecrane în 1971, însă se face remarcată câțiva- ani mai târziu, în special

datorită prestației din „Los ojos vendados”, semnat, în 1978, de Carlos Saura. Ea devine actrița-fetiș a regizorului Pedro Almodovar, încă de la primul său film, realizat în 1980. Carmen Maura a apărut, de exemplu, în „La ley des Deseo”, în 1987 și în „Mujeres al borde de un ataque de nervi- os”, din 1988. Filmografia sa numără peste 70 de filme pentru marele ecran și de televiziune.
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rare a victimelor primei 1 
bombe atomice lansate 
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dial asupra orașului 
japonez Hiroshima.
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