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Cerul va fi variabil. Vântul va sufla

Dimineața La prânz Seara

Pepune jurământul
București (D.I.) - Iuliu Winkler va depune 

astăzi, la ora 11.00, jurământul de învesti- 
tură în funcția de mi
nistru al Comunicațiilor 

I și Tehnologiei 
I Informației. (MCTI). La 
1 începutul lunii iunie, 
șeful statului a semnat 
decretul privind sus

pendarea lui Zsolt 
Nagy din funcția 
de ministru al 

«MM MCTI.

J
Falsificatori de euro

TVA scăzut la 
legume și 
fructe

Deva (D.I.) - Produ- | 
cătorii agricoli solicită i 
autorităților reducerea : 
TVA-ului pentru legume l 
și fructe la 7-9%, moți- = 
vând solicitarea prin ; 
pagubele importante pro- i 
vocate de secetă în acest i 
an. Producția de legume i 
și fructe din acest an re- ; 
prezintă 5-7% din nivelul i 
înregistrat în 1989.

Vier Pfoten la | 
Orăștie

Orăștie (D.I.) - Din 6 î 
august Primăria Orăștie i 
va începe colaborarea cu i 
organizația Vier Pfoten I 
România. Proiectul se va i 
desfășura timp de o lună i 
în paralel cu cel din 
Hunedoara. Și în Orăștie i 
activitatea Vier Pfoten se i 
va desfășura pe bază de i 
contract, semnat cu \ 
Primăria, prin care orga- : 
nizația se angajează să i 
sterilizeze gratuit câinii î 
fără stăpân din oraș.

■ Trei hunedoreni au 
fost arestați, ieri, în timp 
ce încercau să vândă 
10.000 de euro falși.

Deva (T.S.) - Ofițerii Brigă
zii de Combatere a Crimi
nalității Organizate Alba Iulia, 
sub coordonarea procurorilor

Antrenor 
de top la 
Cetate
Deva (C.M.) - Marian 
Muntean, președin
tele dubului Cetate 
Deva, a spart ghi
nionul care a urmărit 
echipa în această 
vară la capitolul 
finanțare, prin adu
cerea unui antrenor 
cu o carte de vizită 
care întrece tot ce 
există la ora actuală 
în România. Pasio
natul președinte de 
la Cetate a obținut 
semnătura 
antrenorului sîrb Șașa 
Boșcovici care a 
antrenat în ultima 
perioada echipa 
Kneaz Miloș, 
formație care a avut 
o prezență constantă 
în grupele Ligii Cam
pionilor. "Boșcovici 
are, la nivel de 
echipe de club, un 
palmares mai valoros 
chiar decât a lui 
Gheorghe Tadici, 
antrenorul naționalei 
României și al 
Oltchimului", a spus 
Muntean, /p.7

(Foto: Dragoș Mihai)

Șase englezi din Organizația 
Internațională „Lions” se află timp 
de o săptămână alături de copiii 
din centrele de plasament din județ. 
Ieri, în cadrul acțiunilor comune, 
aceștia au participat activ la o com
petiție sportivă dedicată copiilor, 
stârnind zâmbetul pe fețele 
micuților, /p.5

Minerii au nevoie de ajutor
■ Dan Voiculescu con
sideră că greva antico
munistă din 1977 nu le- 
a folosit minerilor.

Lupeni (D.I.) - Prezent luni 
la Lupeni, la manifestările 
prilejuite de cei 30 de ani care 
au trecut de la greva antico
munistă din Valea Jiului, 
Dan Voiculescu a declarat că 
actele de curaj de care au dat

Alte firme vor în Parc
■ încă 11 parcele din 
Parcul Industrial au fost 
adjudecate pentru dez
voltarea unor afaceri.

Hunedoara (D.I.) - Ieri au 
fost scoase la licitație în vede
rea concesionării încă 19 
parcele din cadrul Parcului 
Industrial Hunedoara. Până la 
termenul anunțat 18 societăți 
cumpăraseră caietul de sar
cini, dar au fost depuse în 
final doar 11 oferte. între aces
tea și-au anunțat intenția de 

DIICOT - Biroul Teritorial 
Hunedoara, au organizat prin
derea în flagrant a doi falsifi
catori de euro. Este vorba de 
Romeo C., zis „Calu”, în vâr
stă de 30 de ani, din comuna 
Baia de Criș, și Constantin G., 
în vârstă de 27 de ani, din 
Deva, care au fost prinși în 
timp ce încercau să vândă 

dovadă minerii în timpul 
grevei anticomuniste nu le-au 
folosit prea mult acestora. El 
consideră că oportunitățile pe 
care le oferă Valea Jiului ar 
trebui exploatate mai eficient.

Tot luni Dan Voiculescu s- 
a întâlnit, în municipiul Hu
nedoara, cu mai multe gru
puri de pensionari cu care a 
discutat despre problemele 
lor, dar și despre proiectele 
conservatorilor legate de sus

a-și extinde afacerile câteva 
firme care au demarat diverse 
activități în Parc, dar și noi 
firme. între ele, o firmă itali
ană dorește să producă aici 
canapele, și una franceză este 
interesată de producția de 
obiecte din mase plastice obți
nute prin injecție. Parcelele 
au între 1800 și 2500 metri 
pătrați și firmele vor trebui să 
creeze cel puțin un loc de 
muncă pentru 100 mp conce
sionați. Toate cele 11 societăți 
și-au adjudecat terenurile pen
tru care au licitat

10.000 de euro falși. „Totul a 
început în luna iunie, când cei 
doi infractori periculoși, care 
au suferit condamnări pentru 
infracțiuni de omor și care s- 
au cunoscut în penitenciar, au 
inițiat și constituit un grup 
infracțional având drept scop 
falsificarea și punerea în cir
culație de bancnote aparți

ținerea persoanelor vârstnice 
- reducerea TVA la alimentele 
de bază, Fondul de solidari
tate, confiscarea averilor do
bândite ilicit și direcționarea 
banilor către fondul de pensii 
ș.a.

El și-a anunțat demisia din 
Parlament în cazul în care nu 
se soluționează favorabil con
stituirea Fondului de Soli
daritate cu pensionarii cu 
venituri reduse. 

U nouă 
serie de can
didați a tre
cut, ieri, 
prin furcile 
caudine ale 
examenului 
pentru 
obținerea 
permisului 
de șofer.

(Foto: Drago;
Mihai)

Si www.huon.ro

nând altor state. La acest grup 
a aderat și Dorin C., de 29 ani, 
din Brad. Acesta falsifica 
bancnota de hârtie străină 
acasă, pe calculatorul perso
nal, după care sarcina celor 
doi era să pună în circulație 
bancnotele contrafăcute”, de
clară Traian Berbeceanu șeful 
brigăzii BCCOA. /p.3

Hârburi de 
capitală

Deva (T.S.) - în Deva 
sunt peste 160 de auto
turisme abandonate pe 
domeniul public. Majori
tatea sunt Dacii vechi, 
pline de rugină, și chiar 
cu numere vechi. Sunt 
însă și mașini străine, 
dar și rulote sau chiar un 
autobuz, /p.3

http://www.huon.ro
cuvantulffiinformmedia.ro
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Democrații somează Guvernul• Confruntări. 0 persoană a fost ucisă în 
urma unui schimb de focuri declanșat între 
poliția sârbă și persoane înarmate, într-o regiu
ne locuită de populație majoritar albaneză, în 
apropiere de Kosovo. Ministrul de Interne de 
la Belgrad a precizat că violențele au izbuc
nit sâmbătă noaptea, după ce poliția a iden
tificat un grup de persoane înarmate ata
când autoturisme pe drumul către Kosovo.

Va forma 
Guvernul

Ankara (MF) - Preșe- 
' dintele turc, Ahmet Ne- 

cdet Sezer, l-a însărcl- 
’ nat, ieri, pe premierul
- Recep Tayyip Erdogan 

cu formarea unui nou
• guvern, după victoria 
formațiunii acestuia la 
alegerile legislative.

- Erdogan a precizat că va 
avea consultări cu mem-

' brii din conducerea par
tidului său, Dreptate șl 
Dezvoltare (AK), în ved- 

' erea formării „unui Cabi
net și mai performant, 

'• pentru a atinge un nivel 
‘ mai dezvoltat de de
mocrație șl un venit de 
10.000 de dolari pe cap de 
locuitor”. Potrivit Con- 

*• stituției Turciei, Erdogan 
are la dispoziție un ter- 

* men de 45 de zile pentru 
»' a prezenta președintelui 
1 noul Guvern.

Nicolas Sarkozy 
(Foto: EPA) 

Respinge 
criticile
Washington (MF) - 
Președintele Franței, 
Nicolas Sarkoky, aflat 
îh vacanță îhtr-o 
stațiune din nordves- 
tul Statelor Unite, a 
încercat duminică să 
respingă polemldle 
Iscate de vacanța sa 
de lux șl de contractul 
de armament încheiat 
cu Libia. Sarkozy nu a 
confirmat vreo întâlnire 
cu președintele 
George W. Bush la 
reședința acestuia din 
Kennebunkport. „Casa 
Albă șl Palatul Elysee 
vor anunța întâlnirea la 
momentul oportun", a 
spus Sarkozy îh cursul 
unei conferințe de 
presă. întrebat îh 
legătură cu contractul 
de armament îhcheiat 
de grupul european 
EADS cu LJbia, Sarkozy 
ă dat asigurări că acest 
luau nu are legătură 
cu recenta eliberare a 
infirmierelor bulgare.

■ PD cere Guvernului sâ 
înceapă negocieri cu par
tidele pentru stabilirea 
datei euroalegerilor.

București (MF) - Președin
tele executiv al PD, Adriean 
Videanu, a solicitat, ieri, Gu
vernului să înceapă negocie
rile cu partidele pentru sta
bilirea datei alegerilor euro- 
parlamentare, democrații 
propunând organizarea aces
tui scrutin la sfârșitul lunii 
octombrie • Începutul lunii 
noiembrie.

„Cerem Guvernului să 
înceapă negocierile cu par
tidele politice ln’vederea sta

Președintele afgan, încadrat de președintele Bush șl soția-acestuia, Laura (Foto: epa>

La discuții despre al-QaidaRecep Tayyip Erdogan
(Foto: EPA)

Schimb de focuri la frontieră
’ Seul (MF) - Un schimb de focuri a avut loc la 

frontiera dintre cele două Corei, dar nu au fost 
înregistrate victime, a declarat un oficial din

■ cadrul Biroului șefului Statului Major Inter- 
arme, de la Seul. „Câteva focuri de armă au 
fost trase din Coreea de Nord, cărora le-am

' răspuns cu tiruri de avertizare. Nici o reacție
■ sau mișcare neobișnuită a trupelor nord-coreene 

nu a fost identificată în urma tirurilor”, a
r declarat oficialul. Nu există informații despre 

eventuale victime. Proiectilele au aterizat la 
_ aproximativ 100 de metri distanță de un post 

? - de control sud-coreean, instalat în interiorul 
. Zonei Demilitarizate. Un expert în probleme 

nord-coreene a apreciat că incidentul ar putea 
- * avea legătură cu tensiunile de ordin intern din 

armata nord-coreeană, declanșate ca urmare a 
deciziei Phenianului de a renunța la programul 
de înarmare nucleară.

■ Bush și Karzai vor dis
cuta despre securitatea 
Afganistanului și 
amenințarea al-Qaida,

Washington (MF) ■ Discuții
le de luni dintre președintele 
american, George W. Bush, și 
cel afgan, Hamid Karzai, se 
vor concentra pe problema 
intensificării violențelor din 
Afganistan și a amenințărilor 
reprezentate de militanții re
grupați de-a lungul frontierei 
pakistaneze.

Reuniunea de două zile a 
celor doi lideri are loc pe fon
dul criticilor la adresa pre
ședintelui american privind 
incapacitatea de a reconstrui 

bilirii datei alegerilor pentru 
Parlamentul European”, a 
spus Adriean Videanu.

El a spus că România este 
singurul stat membru UE ai 
cărui europarlamentari nu 
sunt aleși prin vot.

Liderul democrat a adăugat 
că Guvernul a amânat ale
gerile europene susținând că 
cetățenii nu sunt informați pe 
problematica europeană și nu 
sunt preocupați de aceste 
subiecte importante.
Nu vor alegeri

El a susținut că justificarea 
Executivului pentru amâna
rea alegerilor a fost un „nea
devăr", motivația reală fiind

Afganistanul și de a-1 Captura 
pe Osama ben Laden. Criticii 
liderului de la Casa Albă 
susțin că aceste eforturi au 
fost împiedicate de alocarea 
resurselor în Irak.
Sprijin american

Bush urmează să dea asi
gurări omologului său afgan și 
opiniei publice americane că 
își menține angajamentul de 
a sprijini Afganistanul și de 
a combate militanții al-Qaida 
și insurgenții talibani.

Karzai, care a sosit, du
minică, la Camp David, a dus 
puține vești încurajatoare în 
ceea ce privește eforturile de 
capturare a lui ben Laden, 
declarând pentru CNN că

„cea a sondajelor de opinie”.
Videanu a mai spus că PD 

vrea ca acest scrutin să fie or-

„La tătara hmi 
distnață, Guvernul 
nu a suflat nj.cio 

vorbă ifespre- 
informarea popu
lației în feptură 
rii probtanafca 

europeariă"

Adriean Videanu

ganizat în „intervalul rezona
bil” de la sfârșitul lunii oc
tombrie șl începutul lunii

Statele Unite și aliații săi nu 
au înregistrat progrese în 
ultimii ani, în această privință, 

în pofida sprijinului acordat 
de statele occidentale, Karzai 
a fost până în prezent vizat de 
trei tentative de asasinat. El 
depune însă eforturi pentru 
formarea unui Guvern stabil, 
pe fondul divergențelor dintre 
triburile afgane și a controlu
lui exercitat asupra anumitor 
provincii de liderii militanți.

Unul dintre subiectele dis
cuției cu președintele ameri
can vizează și creșterea alar
mantă a numărului de vic
time înregistrate în rândul 
populației civile în urma 
raidurilor efectuate de forțele 
americane și NATO. 

noiembrie. El a adăugat că, 
după ce au văzut rezultatele 
sondajelor de opinie, Bunt 
unele partide care ar dori ca 
data alegerilor pentru PE să V 
fie „33 decembrie. Vor încer- ▼ 
ca să amâne sine die acest 
lucru”, a spus el.

El a adăugat că „sunt voci 
care spun că, inclusiv la Bru
xelles, se Încearcă amânarea 
alegerilor pentru PE odată cu 
alegerile locale de anul viitor".

El a acceptat ideea că popu
lația nu este informată pe 
problemele europene șl a soli
citat Guvernului să Înceapă, 
alături de partidele politice, o 
campanie de informare a ce
tățenilor pe aceste subiecte.

Serbia, dispusă 
la compromis

Belgrad (MF) - Un oficial 
guvernamental sârb a decla
rat că Serbia este dlspuBă să 
Încheie un compromis re
feritor la statutul Kosovo, 
însă nu va accepta să piardă 
suveranitatea asupra pro
vinciei, relatează pagina 
electronică a postului de 
radio B92.

„Avem nevoie de un acord 
cu albanezii din Kosovo cât 
mai curând posibil, iar Ser
bia este pregătită pentru un 
compromis", a afirmat Dusan ț 
Frorokovici, secretar de stat 
în cadrul Ministerului pen
tru Kosovo.

El a adăugat că un compro
mis va depinde de desfășurarea 
viitoarelor negocieri. „Din 
acest motiv vrem să auzim de 
la albanezi, cât mai curând» 
posibil, cât de departe sunt dis-M 
puși să meargă pentru com
promis”, a adăugat oficialul.

întrebat ce înțelege Guver
nul de la Belgrad prin com
promis, Prorokovici a pre
cizat că limita peste care nu 
se va trece este pierderea 
suveranității asupra provin
ciei Kosovo. „Ceea ce le ofer
im albanezilor este o șansă să 
își influențeze dezvoltarea 
economică, cu asistență din 
partea Serbiei, o șansă de a- 
și administra resursele și de 
a-și organiza propriul sistem 
intern de guvernare”, a 
adăugat el.

Conform lui Prorokovici, 
albanezii din Kosovo ar putea 
fi reprezentați de asemenea în 
unele organizații, cum ar fi în 
sport sau în cultură, „la fel 
cum sunt Insulele Feroe, ca 
parte a Danemarcei, sau cum 
este Scoția, ca parte a Marii 
Britanii”.

Pentru eliberare. Zeci de sud- 
coreeni au protestat ieri, în fața amba
sadei SUA din Seul, pentru a cere Sta
telor Unite să negocieze eliberarea celor 
21 de conaționali răpiți de talibani, la 19 
iulie, în sudul Afganistanului. (Foto: epa)

Morți în Irak
Bagdad (MF) - Un cami- 

on-capcană a fost detonat 
în orașul Tal Afar, din nor
dul Irakului, provocând 
moartea a 25 de persoane, 
a anunțat, ieri, poliția, pre
cizând că zece case au fost 
distruse în urma defla
grației. Poliția a spus că 
atentatul s-a produs în 
cartierul șiit Saadeh, cir
ca 30 de persoane fiind 
rănite. Echipele de sal
vare prezente la fața locu
lui încearcă să descopere 
supraviețuitori, printre 
dărâmături. Poliția a im
pus o serie de restricții de 
circulație la Tal Afar.

Reuniune între iranieni și americani
■ Experții iranieni, ame
ricani și irakieni s-au 
întâlnit pentru stoparea 
violențelor din Irak.

Bagdad (MF) - Experții 
iranieni, americani și iraki
eni au participat ieri, la Bag
dad. la prima reuniune a 
unui comitet format în scopul 
reducerii violențelor din Irak, 
de a căror amploare Tehera
nul și Washingtonul se acuză 
reciproc.

Reuniunea s-a desfășurat în 
biroul premierului Nuri al- 
Maliki, în Zona Verde, ultra- 
securizată.

Oficialii iranieni și ameri

cani au confirmat întâlnirea 
comitetului, a cărui înființare 
a fost decisă în urmă cu două 
săptămâni, în cadrul negoci
erilor la nivelul ambasado
rilor celor două țări, desfă
șurate în capitala irakiană.

Ambasadorii american și 
iranian, Ryan Crocker și Has
san Kazemi Qomi, s-au reunit 
pentru prima dată la 28 mai, 
în capitala irakiană, dar fără a 
obține progrese semnificative.

Cea de-a doua întâlnire, 
care a avut loc la 24 iulie, s- 
a încheiat cu decizia de înfi
ințare a unui comitet tripar
tit care să se ocupe de pro
blema securității în Irak.

Acest comitet urmărește să

limiteze activitățile milițiilor, 
să lupte împotriva, rețelei 
al-Qaida și să instaureze secu
ritatea la frontieră.
A doua întâlnire

Este pentru a doua oară 
când cele două țări, divizate de 
numeroase diferenduri, au dis- A 
cutat la nivel înalt de la între-■ 
ruperea relațiilor lor diplo * 
matice, în urmă cu 27 de ani.

Statele Unite acuză Iranul t 
că susține milițiile șiite din I 
Irak, afirmații respinse de 
Teheran. Teheranul cere re
tragerea militarilor ameri- ’ 
câni, pe care îi face răs
punzători de insurgența din 
Irak.
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• Locuri de muncă, online. Pe site-ul 
Agenției Județene de Ocupare a Forței de 
Muncă Hunedoara (www.ajofmhd.ro) se 
poate vedea lista completă a locurilor de 
muncă existente la nivelul țării, iar 
căutarea poate fi făcută pentru o anumită 
meserie sau într-un anumit județ. (D.l.)

• La muncă în Spania. Pentru că există 
ofertă fermă din partea unei firme din 
Zaragoza (Spania), AJOFM Hunedoara 
caută sudori, cazangii, instalatori tuburi, 
cu minim 3 ani de experiență care să 
dorească să lucreze acolo. (D.l.)

• Festival. Mâine va avea loc deschi
derea Festivalului Internațional de Folclor 
„Carpatica". Participanții vor prezenta, pe 
principalele artere ale municipiului, o 
paradă a portului popular, iar de la ora 
19, un spectacol în fața Casei de Cultură 
din Deva. (R.R.)

Euro „plasați" la prostituate
■ O parte din banc
notele de 50 de euro 
false au fost „spălate" 
plătind servicii sexuale.

Tiberiu Stroia_______________
tlbarlu.ltroll9lnformmedla.ro

Sesiune extra
ordinară

Deva (M.F.) - Liderul 
PLD, Gheorghe Flutur, a 
solicitat, luni, convo
carea unei sesiuni extra- 

i ordinare a Parlamentu
lui în care Guvernul să 
prezinte bugetul pentru 
anul 2008, ceea ce, în o- 
pinia sa, ar elimina 
scandalurile de pe scena 
politică și speculațiile ce 
rezultă din frământările 
interne ale Executivului. 

| „E regretabil să aflu 
acum că în sânul Guver
nului sunt frământări și 
că secretarul de stat, 
respectiv fostul ministru 
de Finanțe Vlădescu, 
vrea să-și dea demisia 
din Guvern, pentru că el 

,.acum consideră că nu 
Sieste sustenabilă proble

ma Legii pensiilor. De 
aceea, cer Guvernului 
României să prezinte, 
într-o sesiune parlamen
tară extraordinară în a 
doua parte a lunii au
gust, bugetul de stat pe 
2008”, a declarat Gheor
ghe Flutur. Liderul PLD 
a acuzat și înțelegerile 
politice dintre diferite 
formațiuni care con
tribuie la situația gravă 
din România.

Mittal se 
împrumută 
Hunedoara (M.F.) - 
Combinatul Siderur
gic Mittal Steel Hu
nedoara a împrumu
tat, în luna iulie, 33,5 
milioane de dolari de 
la compania olande
ză World Steel Data, 
deținută de propri
etarul combinatului, 
grupul Arcelor Mittal, 
cel mai mare pro
ducător siderurgic 
mondial. Tot în luna 
iulie, compania a 
rambursat un împru
mut de 70 de mi
lioane de lei, către 
compania Romport- 
met Galați, care face 
parte din același 
grup. Mittal Steel 
Hunedoara, fostul 
Combinat Siderurgic 
Hunedoara, și-a 
schimbat recent de
numirea în Arcelor
Mittal Hunedoara. 
Afacerile firmei din 
Hunedoara au cres
cut anul trecut cu 
27,6%, la 746,54 
milioane de lei, iar 
firma a obținut un 
profit net de 22,5 
milioane de lei, după 
pierderile de 75,86 
milioane de lei din 
2005.

Deva - Modalitățile prin 
care cei trei infractori 
reușeau să introducă pe piață 
bancnotele de 50 de euro false 
erau diverse. în câteva seri 
au frecventat un club situat 
în municipiul Deva, și au 
jucat la ruletă. Au pierdut 
3.000 de euro pe care i-au 
achitat în bancnote de 50 de 
euro false. Apoi au urmat mai 
multe drumuri la Arad unde 
făceau diverse cumpărături și 
plăteau cu euro falși.

Pentru a fi tentantă oferta 
lor, cei doi fixau o valoare 
mult scăzută față de cursul 
valutar din acea perioadă.
Sex plătit cu euro fialși

Tot la Arad, s-au cazat la o 
pensiune și, prin ziarele de

Romeo zis „Calu"

mică publicitate, au contactat 
telefonic mai multe prostitu
ate care ofereau servicii se
xuale la domiciliu. Prostitu
atele erau plătite de asemenea 
în bancnote contrafăcute în 
cupiuri de 50 euro, restituind 
inculpaților câte 100 lei la 
fiecare bancnotă falsă, ca rest. 
Din Arad, inculpații au plecat 
la Timișoara, și acolo fiind 
plătite prostituate de stradă 
în modul descris anterior. De 
la Timișoara cei trei inculpați 
au revenit la Deva, unde au

Deva, sufocată de hârburi

Constantin G.

împărțit sumele în lei rămase 
din activitățile de schimb și 
plată cu bancnote contra
făcute.

Există indicii cum că Ro
meo a pus în circulație mai 
multe bancnote de 50 euro fal
sificate și în Spania, în Pal
ma de Majorca, unde se depla
sează foarte des și locuiește, 
de fapt, în prezent, una din 
modalități fiind aceea de a 
plăti cu bancnote false în 
cupiuri de 50 euro, prostitu
ate de la care primea rest în

bancnote reale. Când au fost 
prinși in flagrant, hunedo- 
renii mai aveau asupra lor 
200 de bancnote de 50 de euro 
false și alte bancnote ridicate 
din circuitul economic. 
Aceeași serie se regăsește de 
altfel și pe bancnotele false, 
hârtiile tipărite, dar nedecu
pate și rebuturile ridicate cu 
ocazia percheziției domici
liare de la locuința inculpat
ului C. Dorin-Vasile. Seria S 
18105948775 se regăsește și pe 
bancnotele de 50 euro.

„La această dată există sufi
ciente probe din care rezultă 
că inculpații înțeleg să-și pro
cure mijloacele de existență 
prin comiterea de infracțiuni, 
fiind indicii și cu privire la 
comiterea infracțiunii de tra
fic de persoane și prox
enetism internațional. Asupra 
lui Romeo a fost găsit un per
mis de conducere pe numele 
său, falsificat de Dorin G., el 
neavând dreptul de a conduce 
autovehicule pe drumurile 
publice”, a declarat Traian 
Berbeceanu.

Cei mai puțini șomeri, 
în Vale

Petroșani (H.A.) - Valea Jiului este zona 
cu cei mai puțini șomeri. Cel puțin asta 
reiese din datele Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. La 
mijlocul acestui an, cel mai mic număr de 
șomeri s-a întregistrat în Aninoasa, aici fi
gurând doar 192 de persoane fără loc de 
muncă. La fel de bine stă, cel puțin scriptic, 
și Vulcanul, unde, la mijlocul acestui an, au 
fost înregistrați 377 de șomeri. Pe primul 
loc în județ, ca număr al șomerilor, se 
situează municipiul Brad, cu 1631 de - 
șomeri, la jumătatea anului, topul fiind 
completat de municipiile Hunedoara și 
Deva. Rata șomajului, pe prima jumătate a 
acestui an, în județul Hunedoara, a scăzut 
cu aproape trei procente, față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

■ în municipiul Deva 
sunt peste 160 de au
toturisme abandonate 
pe domeniul public.

Tiberiu Stroia________________
titteriu^troia^hrtommedtejo

Deva - Majoritatea sunt 
Dacii, vechi, pline de rugină, 
cu roți dezumflate și chiar cu 
numere vechi. Sunt însă și 
mașini străine, de asemenea 
lăsate în paragină, dar și ru
lote sau chiar un autobuz. în 
cartierul Dacia sunt cele mai 
multe. încă de la intrare o 
mașină ocupă un spațiu bun 
de parcare. Sub ea, mult ulei, 
mizerie, gunoi. Roțile din 
spate sunt de mult moarte, 
așa că autoturismul e înclinat 
bine.

Peste drum, o altă mașină 
ocupă trotuarul din fața unui 
bloc. în spate, o grămadă 
mare de moloz, în jur multe 
buruieni. Dedesubt, ulei de 
motor, rugină. Mașina stă 
aici de ani de zile, cu roțile

dezumflate și totuși nimeni 
nu pare deranjat de ea. „E a 
unui vecin, da nu Se mai 
poate circula cu ea. Nu ve
deți, abia stă și-așa, e distru
să. Dar n-are unde să o ducă”, 
spune Voicu V., un locatar.

Câțiva metri mai departe, o 
Dacie 1310 stă părăsită la 
marginea unui bloc. E plină 
de rugină, iar numărul vechi 
stă mărturie faptului că n-a 
mai fost folosită de mai bine 
de zece ani. în jur au crescut 
buruieni, dar nimeni nu pare 
deranjat. Locatarii spun că îl 
cunosc pe proprietar, dar nu- 
i deranjează mașina, pentru 
că e ținută „la colț”. Mașina 
a devenit loc de joacă pentru 
copiii care dau la țintă cu 
pietre sau analizează bine 
autoturismul care odată era 
mândria unei familii.

Peste drum, o rulotă veche, 
ruginită... în gratiile fostelor 
geamuri - ambalaje, pliante și 
mult gunoi. „Eu m-am mutat 
de trei ani în cartier și aici 
era. Nu știu a cui e, dar e 
păcat că ocupă spațiul verde

Preevaluarea proiectelor
Hunedoara (H.A.) - Centrul 

de Afaceri Master oferă Ad
ministrației Publice Locale 
din județul Hunedoara servi
ciul de preevaluare a proiec
telor elaborate de serviciile 
specializate din cadrul respec
tivelor administrații pentru a 
fi finanțate din Fondul de 
modernizare pentru dezvol
tarea administrației la nivel 
local, linia de buget PHARE 
2005 și 2006 cu recomandări 
pentru creșterea gradului de

finanțabilitate. în perioada 2 
- 10 august 2007 echipa de e- 
valuatori a Centrului de Afa
ceri Master recepționează 
proiectele elaborate de Admi
nistrația Publică Locală și în 
maxim trei zile efectuează 
preevaluarea și recomandă
rile, astfel încât echipa ce ela
borează proiectul să poată 
opera modificările necesare 
înaintea depunerii proiectu
lui, termenul de depunere a 
proiectelor fiind 15 august.

în Deva sunt peste 160 de rable care blochează trotuarul

și strică aspectul. Ar trebui 
dusă, dar unde? Și cine 
credeți că se deranjează?”, 
spune o femeie.
Ce spun autoritățile

Potrivit Poliției Comu
nitare Deva, în total în 
municipiu sunt 162 de astfel 
de autoturisme. „Le-am iden
tificat pe toate, le-am pozat și 
am creat o bază de date. 
Urmează ca în curând să 
trimitem notificări propri
etarilor, care vor trebui să-și 
mute mașinile de pe dome
niul public în 30 de zile. în

caz contrar, autoturismele 
vor fi ridicate de reprezen
tanții primăriei și duse într- 
un parc auto, iar proprietarii 
vor fi amendați cu sume între 
500 și 1.000 de lei”, a spus 
Cristian Cioflica, directorul 
Poliției Comunitare Deva.

Și totuși mai există o pro
blemă. Parcul auto destinat 
acestor rable nu e încă gata, 
motiv pentru care devenii tre
buie să mai aștepte câteva 
luni până în momentul în 
care municipiul va fi curățat 
de aceste, autoturisme degra
date.

■ CARPATICA ASIG S.A.
-membră a grupului financiar CAftFATteA-

Va «fteptiton la aedllle noantri dta:

taL/fax: 0254/613144» MBMk toMOcarpalfcatai0.ro.

DEVA! ftr. I. Maniu, M. 01/Xfe tol./fax: 0254/210028, 
e-maii: devaOcarpatfcaad0.ro.
BRAD: ftr, Independenței, M.17 (Mnpi Romaitei),

ASIGURĂRI LA ÎNĂLȚIME! 

ROHț^CARP ATICA ASIG oferă, I^O iriflurare 

RCA cu piața integrală pentru 12 luni, fiecărui client 
0 aaiflurare a locuinței cu 0 reducere de 50%, precum 
și asiatență rutieri pe 2 luni GRATUIT*!

«r— aaai

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!

$1 va raspiaum 
asta! Trimiteți o 

fotografie cu voi, speci
ficând nume, prenume și 

nr. de contact, pe 
„Cuvântul liber" 

B-dul 22 Decem- 
nr.37A, clădirea 

Cepromin, parter, sau în 

format electronic la 
de mail: 

sanda.bocaniduain* *; 

media.ro în perioada 3 
Iulie- 2 august, iar în 27 

I august vă alegeți cu 200 
leii Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 

liAnyw.huon.ro. sub for

ma votului electronic, 
cât și prin intermediul 
taloanelor apărute în 
„Cuvântul liber", în 

perioada 3-25 august. 
Ce mai așteptați? Cu noi 
Faceți casă bună vara 

lastal

| Nume..........
! Adresa.....
' Localitatea
1

Prenume
............................... Tel. 
Votez pentru cuplul

3țcuLAV:V Pozele vor fi inc'use ; ar cât p»=- po"
nu □ ■ ‘ pa'bripa angajați 5Z p

r»raK ă ’€• Q25-4 2?’ 275 •• 38:4

ON JURNAL cuvÂfflM

http://www.ajofmhd.ro
tlbarlu.ltroll9lnformmedla.ro
toMOcarpalfcatai0.ro
devaOcarpatfcaad0.ro
media.ro
liAnyw.huon.ro
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S-a născut prof.unlv.dr.doc. Ion Zamflrescu,

zBki sMeana gumând Mata Hari (Mar-

personalitate proeminentă a 

vieții culturale ți teatrale 

romlneșîl.

1941 - A murit poetul și filozo
fii Rablndrainarth Tagore, laureat 

■I Premiului Nobel pentru Ute- 

atari pe anul T913.fr>. 1861), 
1941 —551 da evreî sunt 

ImpuM! In ghetto-ut din 

cigțimu._________________ __
194f7 - A murit sctorulamerlan

(foto) («Poarele X>).______  ■ 3 ■
19^0 - ft ivut loc prima competiție de pi pa ■■*•<*-  
lator.

16°
' minim

tnart' 30°
maxim

.Prognoza pentru astăzi
Cer mai mult noros. Temperatura minimă 

vă fi de 16°C, iar maxima de 30°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cerul va fi mal mult noros. 

Termometrele vor Înregistra temperaturi 
minime de 17°C șl maxime de 32°C.

Joi. Cer parțial senin. Minima termică va 
fi de aproximativ 17eC, Iar maxima de 32°C.

t

s

1

Calendar Creștin Ortodox_______________________________

Sf. Cuvioasă Teodora de la Sihla; Sf. Sfințit Mc. Nar
cis, Patriarhul Constantlnopolulul.

- Calendar Romano-Catollc_____________________
Ss. Slxt al ll-lea, pp. țl îns., m. *; Caletan, pr.

Calendar Greco-Catollc

- S Domețiu, c, m (+ 362).

Gaz metan__________________________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Aoă rece:__________________________________________________
Va 8 sistată furnizarea apel între orele:
8-15 pe străzile Rinului ți Germlsara din localitatea 

Geoaglu.

Enerflle electrică_______________________ ■
Va fi sistată ftanizarea energia! etaartce fhtre orale: 

8,30-ÎS în localitățile Șoimuș ți Boholt.

lahnie de fasole
- Ingrediente: 400 g fasole, 2 cepe, 1 morcov, 2 foi 

dafin, 200 g costiță afumată, 200 g bulion, 1 
legătură de pătrunjel, 1 legătură de mărar, sare, 

piper.
Mod de preparare: Se pune fasolea în apă să se 

înmoaie, cu o zi înainte, ca să fiarbă mai repede. Se 

pune fasolea la fiert, se lasă să clocotească 10 
minute după care se schimbă apa. între timp se 

călește ceapa tocată mărunt ți costița, apoi se 

adaugă morcovul ți bulionul ți se mai lasă să fiarbă 

5 minute. Acest amestec se adaugă peste fasolea 

care e în ultima apă, se pun verdețurile ți condi

mentele. Apă trebuie să fie cât să acopere fasolea. 
Se dă la cuptor cam 2 ore ți se lasă să scadă.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Soluția Integrantei din numărul 

precedent:

R ■ B - R - P ■ NESUFERIT - GACI
- OCA - BILANȚ - AV - MIT - OCNA
- TUNET - OT - Rl - NEV - S - VITA
- ORTO -1 - ARC - IAD - EST - REGII
- PEPIT - AU - TI - ES - RAST - DIETA
- TRIL

•-ggflîfijitrece 227087
Dispecerat apa calda 217808

Dispecerat Electrica__________ 929

Dispecerat gaz ■ ■«- 22MT
Informații CFR 212725~

Urgențe____________ ■- flfc

Pompieri_______________________ 9B1_
Jandarmerie____________________956

Politie _____________ .855

OJ.kc.HD 214971
Deranjamente lift 235090

Dl-»cți«

Traversați o perloaJJ relițlitonăntîi

mici probleme

vă calmul 
amânare, 
dlctorlu.

I 
ti

I
i
i 
I

700 Jurnalul TVR.

PRO TV ANTENA 1 acasă
600 în7:00 șurile mTV. Ce se

t

Meteo întâmplă, doctore? cu Mircea Badea.
800 Isabel 1h căutarea 9:10 Omul care aduce Revista presei
0 liblril (s, dramă, cartea 7:00 Matinal: Dimineața

Venezuela, 2004 9:15 Tânăr țl neliniștit (s, r) devreme cu Cristina
9:00 Ducesa din Duke i 1000 0m sărac, omxjgw Cioran ți Dan Capatos

□Street (ep. 2, dramă, (r) ’ 900 în gura presai (r)

Anglia, 1976) 1100 Caravana Dansez pen- 10:00 Concurs interactiv
10:00 Ne vedem la... TVRI tni tine (r) 1 1100 V.I.P. (serial)

Talk-show (r) 11:45 ia Bloc (r) j 1200 Napoleon țl Josephine
11:00 Reflector (r) 12:15 Emmerdale - Afaceri □(istoric, SUA 1987).
1130 Grădini de vis (doc.) de familie (s, dramă, Cu: Armand Assante,
1200 Profesioniștii (r) Marea Britanie). Jacquelline Bisset
1300 Hannah Montana (s, 1300 Știrile ProTv Stephanie Beachman,

□comedie, SUA 2006). 1345 Teren alunecos Anthony Perkins. R.:
Cu: Miley Cyrus □(acțiune, SUA 1986). Richard T. Heffron

1330 Desene animate. Clib Cu: Stephen Collins 1300 Observator cu Simona
Disney J 1600 Tânăr țl neliniștit (s). Gherghe

1400 Jurnalul TVR. Sport 0Cu: Eric Braeden, 1345 Misiunea Casa (r)
Meteo Joshua Morrow, Lau- 14:15 Legături de familie

1500 Teleshopping reen Bell.Doug □(western, SUA 1958).
1530 Planeta in jeanșl (r) Davidson, Peter Cu: Van Heflin, Tab
1600 Kronlka. Emisiune In Bergman Hunter, James Darren.

limba maghiară 1700 Știrile ProTv. Vremea < R.: Phil Karison
1700 Misterele din Sankt 1713 Mesaje de dincolo (s, 1600 Observator

0 Petersburg (ep. 2, dramă, SUA 2005). 1 1700 9595, te învață ce să
dramă, Rusia/SUA, Cu: Jennifer Love fad
2006) Hewitt David Conrad 1900 Observator cu

1800 Justiție militară (s). 18:50 Știrile sportive Alessandra Stoicescu ți
Cu: David James Elliott 19:00 Știrile ProTv. Sport Lucian Mândruță.

1900 Jurnalul TVR Vremea Sport Meteo

2020 Dolmen 20*30  New Yoric-ul sub KT H Tablou de nisită
0 (film serial, Franța, □teroare (acțiune, SUA (emisiune de

2005). 1996). Cu: David Has- divertisment)
în distribuție: selhoff, Kathy Ireland, 2300 Observator
Ingrid Chauvin, Miguel Fernandes. R.: cu Andreea
Bruno Madinier, Sandor Stem Beredeanu ți Andrei
Yves Renier. 2230 Știrile ProTV. Sport Zaharescu. Sport
Regia: 23:15 CSI: New York - Meteo
Didier Albert 0Criminalițtii (s). Cu: 24-OC Crima din Beverty Hills

2120 Unia verde Gary Sinise, Melina □(partea a ll-a)

21:50 Anatomia lui Grey (ep. Kanakaredes (dramă/thriller,
031, dramă, SUA, Vremea Statele Unite ale

2005). Cu: Ellen Pom- 030 New Yoric-ul sub Americii, 1994).
peo, Sandra Oh, □teroare (film, r) în distribuție:

Katherine Heigl 155 Omul care aduce Beverly D'Angelo,
22*45  Jurnalul TVR. Sport cartea (reluare) Edwaid James

Meteo 200 Știrile ProTv Olmos, Damian
2320 Canon m oglindă 30) CSI: New York- Chapa,

(dramă/love story. “Criminalițtii Debrah Farentino.
Italia, 2000). Cu: Hans (reluare) Regia:
Matheson, Melanie ! 400 Pro Motor . Larry Elikann
Thierry, Lee Williams. (reluare) 200 Concurs
R.: Ricky Tognazzi 5|15 La Bloc interactiv

1:15 Justiție militară (r) 0(reluare) 300 Agentul VIP
200 Revizie tehnică lO Emmerdale - Afaceri (reluare)
600 Grădini de vis (r) 0de familie & Vlvere
630 Unia verde (r) (reluare) 0(film serial)

I
I

| | ■---....... ro-ro-—«rae^ J _ ;■ ---- ~
i 900 Jurnalul Euronews pen- 900 Căpțune cu zahăr (s, Por- 0630-07.00 Observator (r) 

........................... ... tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- >
toarea (s, Mexic, 1998) 1230 ! 
împotriva destinului (s, Mexic, i 

2005) 1330 Prizoniera (s) ’ 
1430 Mama vitregă (s) 1530 ' 
Iubiri (s) 17:30 Poveștiri j 
adevărate 1830 Salome (s) < 
1930 Tequila cu suflet de '

i 900 Jurnalul Euronews pei. ;
; tiu România 9:15 Miracole (s) < 

î 10:15 Plaja lui Măruță 1205 '

Doctor Who (s) 1300 Speli- ■
• binder Tărâmul Dragonului (s);
13:30 ABC... de ce? 1430

1 Jobbing 15:00 împreună în i 

Europa. Em. în limba germană :
■ 1600 Jurnalul TVR (r) 1620 ;
Descoperă românii 16:30 , femeie (s) 2030 Numai iubirea ' 

’Autostrada TVR. Magazin 7nrm »■«.
s regional 1800 Jurnal regional J 
i 1830 Replay. Legendele fot- < 

’ balului românesc 1900 Omul * 
•între soft ți moft 1930 Ulița >
* spre Europa 20:00 Cele-,

(s) 21:15 Zorro (s) 22:15 
Poveștiri de noapte 2245 ’ 
Clona (s) 23:45 Montecristo i 
(ep. 2, Argentina, 2006) 0*45  ’ 
Prizoniera (r) 1:45 Poveștiri! 

, adevărate (r) 2:45 Numai J 
britățile timpului tău 20:10 i iubirea (r) 3:15 Poveștiri de « 

•• Farmece (s) 21:00 Ora de știri noapte (r) 
22:10 Anne Frank (partea I) * - ----------- --------------------------------------
(dramă, SUA, 2001) 23:50

< American Gothic (s) 0:45 ’ 
Replay (r) 1:15 Autocritica ■

; (reluare)

7:00 Pitici de vară (reluare) 
8:00 Nemaipomenitul Tick 

j (d.a.) 830 Great Artists 900 ’
Tron (SF, SUA, 1982) 11O0> 

I Pentru o cauză dreaptă (seri- \ 
\ al). 12:20 Look who is win- *

ning 1430 Acapulco Heat' 

> (serial) 15:30 Pitici de vară; 
‘ 16:30 Baronii (serial) 1730 
■ Bere de la gheață 1830 Știri! 
' Național TV 2000 Față în față s 
] (acțiune, SUA/ltalia, 1993)'

22:00 Cronici paranormale 
! (serial) 2300 Un nou început

(serial) 2400 Runda finală > 
(acțiune, SUA, 1993).

■ 13:15 Călătoriile lui Sinbad (s) 
î 1345 Road Runner (s) 14:15 s

• Lumea Pro Cinema (r) 14:45
; ProMotor (r) 15:15 Ruleta des-:
• finului (s) 16:15 Entertainment

News (r) 1630 Telefonul de la ' 
J miezul nopții (s) 1730 Di- f 
vorțați... dar împreună (r) 
1800 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 1900 Ruleta desti
nului (s) 2000 Entertainment

> News 2020 Veronica Mais (s) 
2130 Divorțați.., dar împre
ună (s) 2200 Teroare la ma
gazin (thriller)

1630-1645 Știri locale

HBO

PRIMA TV I

I 
9*45  Al 7-lea cer (s, r) 1045 ' 

Tele RON 1225 Quizzit-emi-; 
siune interactivă 14:05 
Dragoste ți putere (s) 1440 : 
Pasiune obsesivă (partea a II- 
a) (film, r) 1625 Al 7-lea cer 
(s) 1725 Trăsniți în NAT.O.
(r) 1800 Focus 1930 Camera ; 
de râs 2000 Regele ringu
lui (acțiune, Coreea de 
Siid/SIIA. 9004) Trăcniți 
în N.A.T.O. - cele mai bune 
momente 2230 Focus Plus . 
23:30 Totul despre sex (s) 
2400 CSI - Investigații (s). Cu:, 
William L Petersen 100 Focus
(s) 2:00 Sunset Beach (s) 330 ‘ 

Trăsniți în N.A.T.O. (r)

1000 Tatii vitreg al miresei 
(romantic, Australia, 2006). 

1135 Pe platourile de Ittnare 
1205 CSHtoria (aventuri, SUA 

1993). 1330 Crtdunul lor 

(dramă, SUA 2005).1500Dna 
Palfrey la Claremont (dramă, 
Marea Britanie, 2005). 1650G 
(romantic, SUA 2002). 1830 . 
Pirații din Carete 2: Cuftrul 
mortului (aventuri, SUA, 2006). 

21.00 Dragoste mare Botezul 
(Ep. 10) 2200 Deadwood (Ep. 
22) 22:55 Albiul (comedie, 
SUA 2005). 030 l-See-You. 
Corn (comedie, SUA 2006)

1200 Realitatea de la 12:00 

14:40 Realitatea bursieră 
1500 Realitatea de la 15:00 
15:15 Fabrica 1600 Realitatea 

de la 16:00 1700 Realitatea 
de la 17:00 ' 45 Editorii 
Realității 1800 Realitatea de 
la 18:00 1850 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 2000 
Realitatea de la 20:00 2005 
Realitatea zilei 2100 Reali
tatea de la 21:00 2150 Ziarul 
Realității 2200 1 ți 1 2300 
Ultima oră 2400 Realitatea de 
la 24:00

1030 Euromaxx 11:00 Ne ! 
privește 1200 Știri 13:05 Un 
nou început (r) (documentari j 
1335 Emisiune religioasă (r) 
1435 Lumea cărților. Cu ■ 
George Mihalcea 15:40 La 

limită (r) 1600 Căruța cu mere 

(r) (dramă, România, 1983) 
1800 6! Vine presa! 2000 
O vară cu Mara (dramă, 
România, 1988) 2130 Iarba 
verde de acasă (dramă, Romă-. 
nia, 1978). Cu: Florin Zam- 
firescu, Ion Caramitru, Octa
vian Cotescu, Diana Lupescu, 
Ernest Mafie 2400 Interzis. Cu : 
Laura Andreșan 030 6! Vine 

presai

900 Automobile americane 

recondiționate 1 (MX) Vânătorii 
de mituri 11O0 Mațini pe 
alese: Mercedes Cosworth 
1200 Tehnologie extremă: 
Superconstrucția de la Boston 
13:00 Curse ți fiare vechi 
1400 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16KM) Curse 1700 
Automobile americane recon
diționate 1800 Motociclete 
americane 1900 Vânătorii de 
mituri 2000 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2100 Alune
cările de nămol 2200 Ora 
Zero: Lima 2300 Clubul auto
mobilelor clasice 2400 Cum 
se fabrică diverse lucruri?

T913.fr
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Farmacia „Energofirm”, non-stop, str. George Enes- 

cu, nr. 14, ©-* 717659.____________________

1I jh

»
Farmacia .Green Line”, non-stop, Bd. Dacia, nr. 

33,©-> 748080.________________________
Fsrmada .Ămia”, G Enescu, nr, 7. ©-*  

713045.

DEVA
Farmacia .Bella Farm”, non stop, b-dul Decebal, bl. 

5. ©-♦ 231515.

Farmacia nr.1 .Remedia”, non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-♦ 211616, 224488.
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în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 
Acestea tre

buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 
singură da

tă. De ase

menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

1 5 3 7 9
4 1 3 5

1 6 7
4 1 5
2 6 3 4
9 5 4 2
6 7 2 9 4

2 3 8
1 9 3 2 6

AVANSAȚI

3
r—

2
2 6 9 3 8 4

9 8 1 7
3 6

1
5

4 9 7
8 5 3 2

6 7 5 1 4 9
4 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători

2 5 1 6 9 8 3 7 4
3 7 9 2 4 5 1 6 8
4 6 8 1 3 7 2 5 9
59 2 3 6 1 8 4 7
7 4 3 5 8 9 6 1 2
1 8 6 7 2 4 9 3 5
9 1 5 8 7 6 4 2 3
6 2 4 9 5 3 7 8 1
8 3 7 4 1 2 5 9 6

Avansați

1 6 7 8 2 9 5 4 3
9 2 5 4 7 3 16 8
4 8 3 15 8 2 7 9
8 5 2 3 6 4 7 9 1
7 1 4 5 9 8 6 3 2
6 3 9 7.1 2 8 5 4
3 7 6 9 8 1 4 2 5
2 4 8 6 3 5 9 1 7
5 9 1 2 4 7 3 8 6

Chris Hibbert Galerie întrecere Kulcsar Bogdan

„Lei" pe terenul de sport
■ Copiii din centrele 
rezidențiale hunedo- 
rene sunt gazde pentru 
prietenii lor englezi.

Clara PAi________________
cltri.piiflnformmidli.ro

Deva • Aproape o sută de 
copil din câteva centre rezi
dențiale din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială 
$1 Protecția Copilului Hune
doara au participat ieri la o 
competiție Întitulată „Ziua 
Sportului”. Concursurile au 
urmărit dezvoltarea spiritului 
de echipă, de competiție și de 
fair-play Între copii. Inițiatorii 
acțiunii au fost membrii 
Organizației Internaționale de 
Caritate „Lions" ■ Anglia. Pen
tru al șaselea an consecutiv, 
membrii acestei organizații 
vin In centrele rezidențiale 
din Județul Hunedoara cu 
dorința de a petrece cât mai 
mult timp in prezența copiilor. 
„Scopul nostru este de a ne 
dedica, timpul copiilor. Am 
ieșit în oraș, am mers la 
ștrand, avem această com
petiție sportivă. Totul se face 
conform motto-ului organi
zației noastre, ce numără 1,4 
milioane de membri In Întrea
ga lume, motto care spune: 
„Oferim copilărie copiilor!”. 
Anul viitor ne gândim să 
luăm 80 de copii din aceste 
centre și să plecăm, o 
săptămână, în excursie la 
mare. Sunt între ei copii care

Concursurile au urmărit dezvoltarea spiritului de echipă, de competiție șl de falr-play între copil

nu au văzut niciodată marea, 
iar excursia va fi benefică pen
tru ei. Dacă ar fi să fac o ca
racterizare a evoluției parte- 
neriatului nostru aș spune că 
el s-a îmbunătățit de la an la 
an. Am-asistat la modificări 
pozitive în sistemul de pro
tecție a copiilor, iar Deva este 
un oraș în plin progres... mai 
multe magazine noi, mai 
multe mașini. Se văd schim
bări”, spune Chris Hibbert, 
coordonatorul echipei engleze 
a celor de la Lions. Copiii au 
avut parte și de o galerie pu

ternică, fiecare incurajându-și 
colegii sau echipa favorită. In 
galerie l-am găsit pe Bogdan 
Kulcsar. Un senior! Altfel spus 
unul dintre tinerii care au 
petrecut ani mulți in centrele 
de plasament și care acum 
Încearcă să-și facă un rost în 
viață.
Susținere de senior

Nu a uitat însă de unde a 
plecat și nici de colegii mai 
mici din centrul de plasament 
din Hațeg, motiv pentru care 
a ținut să fie alături de ei.

„Am ieșit din sistem în urmă 
cu trei luni. Acum stau în 
chirie. Am fost plecat, legal, în 
Italia, o lună, unde am lucrat 
în construcții. M-am întors 
acasă și aștept să mă duc din 
nou la muncă acolo, asta pen
tru că vreau să plec din țară. 
Știu că nu o să fie ușor. Când 
am ajuns prima dată în Italia 
am trăit cel mai greu moment 
din viața mea. Nu știam lim
ba, nu știam unde să merg să 
ajung unde voiam. A fost 
groaznic, dar am trecut și de 
asta!”, povestește Bogdan.

Nu am concurat 
până acum la 

nicio probă, pentru că 
nu prea îmi place să 
alerg. Azi vreau să joc 
volei, nu am chef să 
fug.
Maria,
Brad

Mă distrez bine, e 
chiar amuzant.

îmi place pentru că 
suntem mulți aici.
Am concurat la proba 
de alergare.

Andreea, 
Orăștie

Am participat la 
alergare. Am ieșit

a doua! Zilele trecute, 
ne-am mai jucat 
diverse jocuri în 
curtea școlii, cu cei 
de la Lions.
Anamaria, 
Brad

Este interesant. în 
curând voi ieși din 

sistem pentru că am 
18 ani. Mă pregătesc 
să termin școala și 
apoi să muncesc.

Mie chiar îmi place 
genul acesta de 

acțiuni. Am 18 ani și 
principala mea pre
ocupare acum este să 
termin liceul.

Sunita, 
Orăștie

Marius, 
Orăștie

Cu bilanțul contabil la fisc
Deva (C.P.) - Agenții eco

nomici hunedoreni mai au la 
dispoziție câteva zile pentru 
a depune bilanțurile contabile 
pentru prima jumătate de an, 
informează DGFP Hunedoara. 
Data-limită pentru depunerea 
bilanțurilor contabile la 30 
iunie 2007 este 15 august. For
matul electronic al raportă
rilor, formularistica generală 
și programul de verificare cu 
documentația de utilizare afe
rentă se pot obține prin folo
sirea programului de asistență 
elaborat de minister. Discheta 
cu raportările contabile va fi

însoțită de raportările con
tabile listate cu ajutorul pro
gramului de asistență, sem
nate și ștampilate conform 
legii. Raportările se depun îm
preună cu o copie de pe codul 
unic de înregistrare, raportul 
administratorului, precum și 
o copie a balanței de verifica
re a codurilor sintetice. Per
soanele juridice care nu au 
desfășurat activitate de la înfi
ințare până la 30 iunie 2007, 
precum și cele care se află în 
curs de lichidare, trebuiau să 
depună o declarație pe propria 
răspundere.

Fără bani de patru luni
Densuș (C.P.) - Asistenții 

personali care șe ocupă de 
îngrijirea persoanelor cu 
handicap din comuna hune- 
doreană Densuș nu și-au 
primit indemnizațiile bă
nești de aproape patru luni. 
Motivul: lipsa banilor în 
vistieria Primăriei. „Sume
le alocate vin de la Consi
liul Județean Hunedoara. 
La începutul anului, când 
s-a făcut proiectul de buget, 
aveam 15 persoane care 
solicitau aceste indemniza

ții. Acum numărul lor a 
crescut la 25. Banii s-au 
epuizat și oamenii își vor 
primi drepturile bănești 
după ce ne vor sosi banii ce 
ne vor fi alocați în urma 
rectificării bugetare”, de
clară Sorin Ștefoni, pri
marul comunei Densuș. Iar 
această rectificare bugetară 
ar urma să aibă loc la 
începutul lunii septembrie, 
după cum ne-a precizat 
Dorin Păran, vicepreședin
tele CJ Hunedoara.

i
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Cercetășie

A Cercetășia românească
• Organizație cercetășească. Cea mai 
tânără organizație cercetășească din județ 
a fost înființată la 1 august la Ghelari. 
„Cercetașii de Rusca" numără 21 de 
membri și au vârste cuprinse între 10 și 
16 ani. Proaspăta organizație este unică 
în Ținutul Pădurenilor. (D.l.)

Cercetași de 
Hunedoara

Hunedoara (D.l.) - Pri
mul grup cercetășesc s-a 
înființat în Deva, în 1993. 
Abia trei ani mai târziu 
a apărut grupul din Hu
nedoara, care acum nu
mără peste 50 de mem- = 
bri, de la 10 la peste 18 
ani. „în acest timp am 
participat și am derulat 
noi înșine zeci de proiec-. i 
te. Includ aici atât pro
iectele de ecologizare a 
diferitelor obiective tu
ristice și istorice, dar și 
parteneriatele bilaterale i 
Eurotranzit, în care simt i 
implicați cercetași din 
întreaga lume”, spune 
Laurian Gherman, șeful i 
cercetașilor hunedoreni. i 
Următorul proiect hune- 
dorean se va desfășura j 
în Parcul Național Gră- 1 
diștea Muncelului, Cio- i 
clovina între 13 și 23 au- ș 
gust. Tinerii cercetași se j 
vor organiza pe echipe, j 
fiecare purtând un nume j 
de țară europeană și în 
fiecare zi acea echipă va = 
fi gazda tuturor, prezen- i 
tând obiceiuri, legende și 
chiar mâncare specifică : 
acelei țări.

Scopul cercetășiei
Deva (D.L) - Scopul Organizației Mondiale 

a Mișcărilor Scout, așa cum apare el definit 
de Constituția Mondială, este „de a con
tribui la dezvoltarea tinerilor către maximul 
potențialului lor fizic, intelectual, social și 
spiritual ca indivizi, ca cetățeni responsabili 
și ca membri ai comunității locale, națio
nale și internaționale”.

Scopul cercetășiei se bazează pe o serie 
de principii - legi și reguli fundamentale - 
ce trebuie să transpară în întreaga activi
tate și să reprezinte un cod de comporta
ment pentru toți cercetașii. Cercetășia se 
bazează pe trei principii: datoria față de 
Dumnezeu, datoria față de ceilalți și datoria 
față de sine.

Principiile mai sus-amintite sunt legate 
de dimensiunile spirituală, socială și per
sonală ale vieții fiecăruia. în consecință, 
programul cercetășesc trebuie să asigure 
maximum de oportunități pentru dez
voltarea tinerilor în temeiul celor trei prin
cipii. încă de la începuturile ei cercetășia a 
utilizat, ca mijloc de a formula principiile 
educative într-o manieră accesibilă și 
atrăgătoare pentru tânăra generație, Legea 
și Legământul Scout.

La 
răspântia 
culturilor 
Sibiu (D.l.) - Cel mai 

recent proiect al cer- 

cetașilor României a 

fost cel derulat la Si

biu. „La răspântia 

culturilor" s-a dorit o 

retrasare simbolică a 

migrației saxone, 
prin schimburi cultu

rale între cercetașii 
veniți din Belgia, 

Franța, Luxemburg și 
tineri români. Având 

ca punct de pornire 

explicația romantică 

a prezenței vorbito
rilor de limba germa
nă în Transilvania (le

genda flautistului ca

re a vrăjit cu cânte
cul său toți copiii 

dintr-un sat saxon, 
pe care i-a dus până 

în adâncul unui deal 

din apropiere; copiii 
au reapărut din peș
tera Vârghiș, la nord 

de Baraolt), proiectul 

a avut ca scop sti
mularea competen

țelor interculturale și 
interregionale, obți
nerea îndemânării și 

a capacității de 

adaptare la diversi
tatea culturală euro

peană. Cinci zile 

tinerii au descoperit 

misterele Sibiului.

■ în prezent există 
peste 5000 de membri 
ai organizației „Cer
cetașii României".

Dana Ioan___________________
dana.loanQlnformmedla.ro

Deva - Gheorghe Munteanu- 
Murgoci, un om de știință 
român, aflat în vizită în An
glia, ia contact cu cercetășia 
de acolo. întorcându-se la Bu
curești, el va deveni principa
lul inițiator și conducător al 
primelor grupuri de cercetași 
români. în 1913 au apărut 
primele grupuri de cercetași 
din România, la Brașov și Bu
curești. Foarte repede miș-
carea a căpătat amploare și 
nevoia unei organizații națio
nale se simțea din ce în ce 
mai tare. Așa că în primăvara 
anului 1914 Asociația Cer
cetașii României, cum a fost 
denumită atunci, a văzut pen
tru prima data lumina zilei. 
Activitățile cercetășești con
stituiau un punct de atracție 
pentru tineret,, așa că asocia
ția s-a dezvoltat foarte repe
de. A devenit membru fonda
tor al Organizației Mondiale 
de Cercetași în 1922, iar cerce
tașii români au devenit cunos-

Cercetașii străini învață jocurile românești

obs ramarilor Al wârrti a
................................................................... .......................... ----------------------------------------------------

în funcție de vârstă, cercetașii sunt grupați în branșe de vârstă:

branșa 1 - cercetași între 7 și 11 ani - Spiriduși

branșa a-ll-a - cercetași între 12 și 15 ani - Temerari

branșa a-lll-a - cercetași între 16 și 18 ani - Exploratori

branșa a-IV-a - cercetași între 19 și 21 de ani - Seniori

- 5-8 cercetași din aceeași ramură de vârstă formează o patrulă

- 3-5 patrule formează o unitate
- toate unitățile de cercetași dintr-o localitate sau dintr-un sector al capitalei 

formează centrul local cercetășesc
- 3 sau mai multe centre locale din același județ sau din capitală se pot orga
niza într-un centru județean* cercetășesc

- toate centrele locale și județene formează împreună Organizația Națională 

Cercetașii României

Baden-Powell, fondatorul
■ Experiența sa de fost 
militar l-a îndemnat pe 
Powell să dea o ocu
pație copiilor englezi.

Deva (D.l.) - Robert Steven
son Baden Powell, părintele 
Cercetășiei, s-a născut la 
22.02.1857, la Londra. La finele 
școlii Baden-Powell a intrat 
în armată și a plecat întâi în 
India, apoi în Africa de Sud, 
pentru a participa la războiul 
împotriva burilor. în timpu
lui acestuia el a fost nevoit să 
se folosească de tineri ca 
ștafete, observatori sau agenți 
de legătură, pentru că avea

în acest an s-au împlinit 100 de ani de cercetășie. Evenimentul a fost aniversat în toată lumea

cuți după ce au participat la 
primul concurs mondial. După 
începerea războiului, cerce
tașii au fost pentru 3 ani par
ticipant activi. Tinerii luptau 
în primele linii ale frontului 
sau în spitale, școli, oriunde 
un tânăr putea fi de folos. 
Aceștia au fost anii de glorie 
ai mișcării cercetășești.

în 1918, cu un număr sensi
bil redus, o nouă viață a în
ceput pentru cercetași. Bravu
ra lor în timpul ultimilor ani 

puțini soldați adulți.
Pentru aceasta tinerii au 

învățat lecții sumare de topo
grafie, orientare și limbaj co
dificat, restul bazându-se pe 
memoria și spiritul de obser
vație al copiilor. Baden- 
Powell a constatat atunci că’ 
o misiune de adult poate fi 
încredințată unui băiat.

După trecerea lui între 
cadrele pensionate ale arma
tei, Powell imaginează un alt 
stil de viață pentru tinerii 
englezi care hoinăreau pe 
străzi, gândindu-se că ei pot 
să dea ce au mai bun în ei 
într-un cadru organizat și să 
aibă fiecare o ocupație, o res

era binecunoscută, iar copiii 
erau foarte mândri să fie cerc
etași. Numărul lor creștea cu 
fiecare zi, astfel încât pe la 
sfârșitul anilor '20 ajunsese la 
peste 30.000. Dar, in 1938, orga
nizația este desființată. Forțați 
să ajungă o organizație poli
tică de tineret, cercetașii dis
par. Renăscută în aprilie 1990, 
mișcarea românească de cer
cetași a găsit foarte repede 
drumul către organizația mon
dială de cercetășie, învățând 

ponsabilitate. Cu acordul re
gelui Angliei, în 1907 încearcă 
să-și pună în practică teoria. 
Ia cu el, în luna august a 
aceluiași an, în Insula Brown- 
seea, la sud de Londra, 22 de 
tineri. Acolo îi organizează în 
patrule de 6 - 8 membri Con
duși de un șef și îi învață să 
exploreze natura, să găsească 
căile de apropiere de un o- 
biectiv, să se orienteze 
etc. Experiența a fost dovedi
toare... Cercetășia se născuse.

La încetarea sa din viață (8 
ianuarie 1941) Cercetășia de
venise o mișcare de nivel 
mondial, cu milioane de ade
renți, copii și tineri.

de la cei mai bătrâni care au 
supraviețuit oprimării comu
niste sau punând în valoare 
mințile deschise ale tinerilor 
înscriși de curând în organi-1 
zație. Acceptată în 1993 ca 
membru al Organizației Mon
diale de Cercetași la Confe
rința Mondială din Bangkok, 
Organizația Națională Cerce
tașii României numără acum 
peste 5000 de membri, acope
rind aproape întreg teritoriul 
țării.

Robert Stevenson Baden-Powell.

La început se fac planurile de acțiune S-a dat startul în programul câmpului Până și cei mici învață cărarea CFtxo lgj

dana.loanQlnformmedla.ro


III! Antrenor de top la Cetate

• Modificare, oțelul Galați va disputa în 
deplasare primul meci cu Lokomotiv 
Sofia, din turul doi prelirrși^ar al Cupei 
UEFA, la 16 august, deși irfițial ar fi tre
buit să joace această partidă pe teren 
propriu. Motivul pentru care s-a decis 
inversarea datelor de disputare este fap- 
tufcă Lokomotiv joacă pe același stadion 
£1^5 Sofia. (C.M.)

• Nu vând nimic. Antrenorul echipei FC 
Vaslui, Dorinei Munteanu, a declarat, ieri, 
că echipa pe care o pregătește nu se va 
despărți de nici unul din jucătorii doriți 
de cluburile bucureștene Steaua și Rapid. 
„Nici un jucător de la Vaslui nu e de vân
zare. De aceea și domnul Porumboiu a 
prelungit contractele la toți jucătorii, pe 
minim doi ani de zile", a declarat Dorinei 
Munteanu. (C.M.)

Poloiștii români în elita lumii
București (C.M.) - Echipa națională de 

polo a României care este calificată pentru 
prima dată în istoria Ligii Mondiale în 
finală va întâlni, azi, reprezentativa Chinei, 
în primul meci al turneului final de la 
Berlin. Elevii lui Vlad Hagiu vor juca, 
mâine, contra Serbiei, urmând ca în 9 
august să susțină meciul împotriva Statelor 
Unite. Câștigătoarea Ligii Mondiale va 
obține calificarea la Jocurile Olimpice de la 
Beijing, din 2008. Dacă turneul de la Berlin 
va fi câștigat de Ungaria, echipă care și-a 
asigurat deja calificarea la JO, „biletul” 
pentru Beijing va fi obținut de următoarea 
clasată.

în grupa „B” a Super Finalei Ligii Mondi
ale sunt calificate Canada, Australia, Ger
mania și Ungaria. Sferturile de finală ale 
turneului vor avea loc vineri, semifinalele 
sâmbătă, urmând ca finala de la Berlin să 
aibă loc duminică.

în sferturile de finală, câștigătoarele gru
pelor vor juca cu locul patru din grupa 
opusă, iar cea de-a doua clasată va juca in 
compania echipei de pe locul trei din 
cealaltă grupă.

■ Echipa deveană a 
adus un tehnician sârb 
care și-a calificat echi
pa în Liga Campionilor.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.mariniJt@inforniniedia.ro

Deva - Marian Muntean, 
președintele clubului Cetate 
Deva, a spart ghinionul care a 
urmărit echipa în această 
vară la capitolul finanțare, 
prin aducerea unui antrenor 
cu o carte de vizită care 
întrece tot ce există la ora 
actuală în România. Pasio
natul președinte de la Cetate 
a obținut semnătura antreno
rului sîrb Șașa Boșcovici care 
a antrenat în ultima perioada 
echipa Kneaz Miloș, formație 
care a avut o prezență con
stantă în grupele Ligii Cam
pionilor.

“Boșcovici are, la nivel de 
echipe de club, un palmares 
mai valoros chiar decât al lui 
Gheorghe Tadici, antrenorul 
naționalei României și al 
Oltchimului. Tehnicianul sîrb 
a fost trei ani consecutiv cam
pion al Serbiei cu Kneaz Miloș 
(formație la care a jucat și 
deveanca Valentina Elisei n.r). 
Boșcovici a jucat cu Kneaz 
Miloș trei ani consecutiv și în

Start cu ghinion pentru 
echipa FC CIP Deva

U. Cluj contestă arbitrajul 
>'"'U. duj va.țfepune memoriu 

entrală a ArbiSuor (CCA) 
jfe la niepihl cu Unirea 

,'pferdut de gruparea clujeană cu 
scgrulde 2^3. „A fost un arbitraj ostil și 
te^^^^^e^re ne-a măciaa tot meciul, 

jartea a douȘțObitrul Bogaciu, 
în’pOTamrâre cu tușietii, i-a?âdus practic pe 
cei*  de la Urziceni peste noi. Au acordat un 
penâlti gratuit pentru gazde^Vom depune 
memoriu la FRF și vom cere să fim arbi
trați corect de acum înainte. Nu ne intere
sează dacă sunt arbitri tineri sau bătrâni, 
important este să arbitreze ceea ce văd pe 
teren”, a spus Sorin Vădana, directorul U. 
Cluj. Meciul a fost arbitrat de o brigadă 
condusă la centru de Aurelian Bogaciu, aju- 
ta^t cele două Mafii jfe asișțgnții Nicolae 
Mârodin și Eduard Crâu^așu- Rezervă a fost 
Cristina Dorc ia

Nemții „fură" de la englezi
B&rlin (MF) - Liga Germană de Fotbal 

(DFL) studiază suprimarea pauzei de iarnă 
diff primele două divizii, pentru adoptarea 
unui calendar similar celui din campionatul 
Angliei, scrie, luni, un cotidian german, 
citat de AFP.

DFL ar putea renunța, începând din 2009- 
2010, la pauza de iarnă care în mod normal 
durează de la mijlocul lunii decembrie până 
la finalul lunii ianuarie, scrie cotidianul 
Westfalische Rundschau.

Acest proiect ar permite începerea campi
onatului la finalul lunii august și organi- 
zateihde meciuri în perioadele,de sărbători, 
cu. partide ce se vor disputa a doua zi de 
Crăciun, în timpul amiezii, lâ 'fel ca în 
Akglia. DFL, £are va avea un nou 
președinte, d^pă ce Reinhard Raubal este 
singurul candidat, prevede și reinstaurarea 
meciului de retrogradare/promovare pentru 
desemnarea celei de a treia formații re- 
trogradafMtfliga secund^Ite asemenea, 
si 01 de desfășurare'» Cupa Germaniei 
ar putea fi modificat cu o finală după for
mula tur-retur.

■ Campioana României 
a început cu stângul 
perioada de pregătire a 
noului sezon.

ClPRIAN MARINUȚ -7-
c ip ria n. marinut^infonn media.ro

Deva - Cea mai bună 
echipă de futsal din România, 
FC CIP Deva - campioana 
ultimelor două ediții de cam
pionat, a suferit două înfrân
geri, la finalul săptămânii, în 
partidele amicale, disputate 
în deplasare, cu Camelot 
Chișinău, campioana Repu
blicii Moldova. Oficialii 
clubului devean nu sunt însă 
îngrijorați de , debutul 
nereușit al perioadei de 
pregătire și susțin că FC CIP 
nu și-a pătat blazonul prin 
eșecurile din Moldova. „Meci
urile au picat într-un moment 
nepotrivit, la nici două zile 
după începerea pregătirilor. 
Nu am fi acceptat ca echipa 
să susțină aceste întâlniri 
dacă nu aveam o datorie de 
onoare față de echipa din 
Moldova cu care avem relații 
foarte bune de prietenie”, 
afirma Paul Grecu, vice
președintele FC CIP.

(

Hunedorenii iau medaliile la țintă
■ CS Minerul Aninoasa 
va găzdui, începând de 
mâine, trei competiții 
de tir cu arcul.

Aninoasa (C.M.) - Baza 
sportivă „Anena” din Ani
noasa va fi, în această 
săptămână, capitala tirului cu 
arcul românesc, întrucât 
începând de mâine clubul 
Minerul Aninoasa va organi
za și găzdui trei competiții de 
top. Prima întrecere, „Cupa 
Minerul”, programată în zilele 
de 8 și 9 august, se anunță cea 
mai puternică, pentru că se va 
bucura de participare inter
națională. Astfel, la competiție 
și-au anunțat prezența sportivi 
de la cele mai bune cluburi 
din țară și de la cluburi din 
Cipru, Serbia, Republica Mol
dova și Slovenia. Următoarea

Noul antrenor al echipei Cetate va avea mult de lucru pentru construirea unei formații valoroase

grupele Ligii Campionilor, 
performanță pe care nici un 
antrenor din România nu a 
reușit-o până acum, pentru că 
nici o echipă din țară nu a 
ajuns în grupele Ligii”, afirma 
Muntean.
Contract pe doi ani

Antrenorul sîrb a urmărit 
echipa deveană la turneul de 
la Cluj, disputat în urmă cu 
două săptămâni, și apoi au 
demarat negocierile. Luni 
între clubul Cetate și antre
norul sîrb s-a semnat un con

Prima explicație a eșecuri
lor suferite de deveni este 
oboseala acumulată în urma 
drumului foarte lung cu auto
carul până în Moldova. A 
doua vizează absența unor 
jucători din echipă; respectiv 
Dobre, Matei, Lupu, plus 
Molomfălean care s-a acci
dentat în primul joc. Iar ulti
ma, și cea mai importantă, 
este dată de diferența de 
pregătire dintre cele două 
echipe, FC CIP efectuând un 
singur antrenament de la 
reluarea pregătirilor, în 
vreme ce Camelot este 
aproape de finalul perioadei 
de pregătire. „Am plecat 
vineri seara pe la ora 18.00 
din Deva, iar până la Sibiu a 
fost un trafic infernal, din 
cauza unui accident. Au fost 
și altfel de probleme pe drum, 
astfel că am ajuns foarte târ
ziu la Chișinău, cu doar șase 
ore înainte de joc. După o 
noapte petrecută în autocar și 
un drum foarte obositor, 
echipa a jucat bine doar în 
prima repriză, în care scorul 
a fost 2-2 și 3-2 la pauză. în 
partea a doua, am cedat fizic, 
am încasat trei goluri în doar 
un minut și jumătate și am 
pierdut 6-3. Al doilea joc, dis- 

Arcașii de la Minerul Aninoasa au șanse la podium

competiție va fi Cupa Româ
niei Outdoor și se va desfă
șura în perioada 10-12 august, 
iar pentru medaliile puse în 
joc se vor bate doar sportivi 
de la cele 14 cluburi din țară. 
A treia întrecere este o Cupă 
de tir în nocturnă și se va 
desfășura în seara de 11 
august La cele trei concursuri 
de la Aninoasa vor participa 

tract pe doi ani, iar ieri 
Boșcovici a condus primul 
antrenament al echipei de- 
vene. “Obiectivul noului an
trenor este construirea unei 
echipe competitive care să 
prindă un loc în cupele 
europene. Contractul tehni
cianului prevede bonusuri 
dacă își atinge obiectivele, dar 
și penalizări în caz de eșec”, 
preciza Marian Muntean.

Antrenorul Șașa Boșcovici 
i-a propus oficialului de la 
Cetate Deva și aducerea unor 
jucătoare din Serbia. în plus, 

Fără căpitanul Lupu FC CIP a debutat cu stângul (Foto: t. Mânu)

putat duminică, a fost mai 
echilibrat. După 2-1 pentru 
Camelot, am condus noi cu 3- 
2 la pauză. în repriza 
secundă, Camelot a întors 
rezultatul la 4-3, sor la care 
noi am avut numeroase 
ocazii, între care și trei bări. 
Ratările s-au răzbunat și în 
ultimele secunde, am mai 
încasat un gol și am pierdut 
cu 5-3”, povestea Karoly 
Gașpari, antrenorul FC CIP, 
cel care va colabora în acest 
campionat cu noul tehnician 
Zoltan Jakab.
începe munca

După aventura nereușită 
din Republica Moldova, FC 

peste 110 de sportivi, dintre 
care 30 isunt reprezentanți ai 
clubului gazdă. Arcașii hune- 
doreni de la CS Minerul Ani
noasa, mulți dintre ei campi
oni naționali, pregătiți de 
Viorel Hâbian care e și 
antrenorul loturilor naționale 
de tir cu arcul, sunt printre 
principalii favoriți ai între
cerilor.

Cetate a perfectat în ultima 
perioadă două transferuri 
care acoperă posturi 
deficitare ale echipei. “Am 
adus-o pe fosta rapidistă Ele
na Pană care a jucat în ulti
ma perioadă în Croația pe 
post de pivot și pe junioara 
Valentina Bardac de la LPS 
Sebeș care e o jucătoare de 
mare perspectivă și evoluează 
pe post de centru. Boșcovici 
a zis că aduce 2-3 sîrboaice, 
pe care le vom testa și vom 
vedea dacă merită să joace la 
Cetate”, preciza Muntean.

CIP a demarat cu adevărat 
perioada de pregătire, ieri, 
când s-a derulat primul antre
nament’ la Sala Sporturilor 
din Deva. „Nu mai avem timp 
de pregătire la munte, cum 
am făcut anul trecut, așa că 
intrăm direct la sală, unde 
vom efectuat unul - două 
antrenamente pe zi. La finalul 
lunii este prevăzută dispu
tarea unor amicale în cadrul 
unui turneu patrulater care 
se va disputa la Deva și la 
care vor veni Camelot Chiși
nău, o echipă din Ungaria și 
una din campionatul intern. 
Apoi, gata, începe campi
onatul”, preciza Karoly Gaș
pari, antrenorul FC CIP.

Curățenie în lot
București (MF) - An

trenorul principal al • 
echipei Gloria Buzău, 
Ilie Stan, a anunțat că 
patru jucători, Nelu Po- 
pliacă, Sorin Chirciu, 
Salih Jaber și Dănuț 
Voicilă, au fost puși pe 
lista de transferuri. 
Aceasta este prima 
decizie a lui Stan după 
ce a rămas singur la con
ducerea tehnică a for
mației buzoiene, ca 
urmare a retragerii lui 
Viorel Ion, care și-a 
păstrat doar funcția de 
manager general al 
grupării nou-promovate 
in Liga I. O posibilă des
tinație pentru cei patru 
disponibilizați de la Glo
ria Buzău este formația 
Onix Râmnicu Sărat

mailto:ciprian.mariniJt@inforniniedia.ro
media.ro
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• Record mondial. Douăzeci și patru de 
sibieni au stabilit un record mondial 
privind cel mai lung meci de baschet, ei 
jucând fără întrerupere 80 de ore, cu 8 
ore mai mult decât vechiul record mon
dial.

Hamilton aplanează scandalul

tn sală
Iași (MF) - Antrenorul 

Nicu Brânzei, de la CFR 
Z*  Iași, a declarat, luni, că 
'. pugilistul Benone Mar- 

cu, care a obținut la 
Târgu Jiu titlul național 
la categoria 48 kg, nu 

; are unde să doarmă, sa
la de sport fiind casa 

. ’ lui.

S-a săturat
București (MF) - Ovi- 

diu Herea (FC Național) 
a declarat că s-a săturat 
de tergiversarea trans
ferului său.

, „Vreau să se termine 
■’■o dată cu transferul 

ăsta. M-am săturat de 
incertitudinea asta. Vreau 
și eu să intru în normal, 

. r pentru că a început 
►’ campionatul și nu știu 

unde voi

Marius Niculae
(Foto: EPA)

juca” -
a de-
clarat Joe 3

Beckham a fost certat
Los Angeles (MF) - Fotbalistul echipei Los 

Angeles Galaxy, David Beckham, a declarat 
că a fost certat de antrenorul Frank Yallop

• • deoarece în presă a apărut o 
< imagine cu el mâncând un 
’' hamburger.

„Din păcate, fotografii 
mă surprind mâncând 
în locuri în care nu 
ar trebui să ajung, 
deoarece sunt

• sportiv”, a spus 
Beckham.

David Beckham, 
care are un con
tract pe cinci ani 
cu Los Angeles 
Galaxy, a ratat debu
tul în campionatul 
american, în weekend-ul 
trecut, din cauza unor 
probleme la gleznă. 
El a jucat la LA 
Galaxy doar 16 
minute, în 

, • data de 21
• iulie, într-un 

meci amical 
cu Chelsea.

•^"bai,;

Au apărut primele probleme pen
tru David (Foto: EPA)

Locul 75. Jucătoarea de tenis Edina 
Gallovits a coborât două poziții în 
clasamentul WTA dat publicității luni,

*. în care ocupă locul 75, cu 369 de 
puncte, informează site-ul wtatour.com.

•' (Foto: EPA)

Apel
Ivemess (MF) - Auto
ritățile britanice au 
programat, miercuri, 
apelul atacantului 
Marius Niculae pen
tru obținerea per
misului de muncă, 
după ce în această 
săptămână au res
pins cererea românu
lui, motivând că jucă
torul nu are suficien
te selecții în repre
zentativa României în 
ultimii doi ani.
„Ar fi bine să îl pu
tem folosi pe Marius 
cât mai curând", a 
declarat tehnicianul 
echipei Ivemess, 
Charlie Christie.

■ Pilotul britanic și-a 
cerut scuze public pen
tru incidentul din califi
cările MP al Ungariei.

Budapesta (MF) - Potrivit 
agenției France Presse, FIA 
a decis, după calificările de 
sâmbătă, ca Fernando Alon
so să fie retrogradat din pole
position pe locul șase J)e gri
la de start și a decis ca Mc
Laren-Mercedes să nu pri
mească niciun punct la GP-ul 
Ungariei, indiferent de rezul
tatele piloților săi, deoarece s-a 
considerat că spaniolul l-a 
blocat intenționat la standuri 
pe britanic, perturbând fina
lul ședinței de calificări. Alon
so a procedat astfel după ce 
Hamilton a refuzat să urmeze 
instrucțiunile de a-1 lăsa pe 
campionul mondial să plece 
primul la a treia fază a califi
cărilor.

Hamilton a declarat că îl 
respectă în continuare la fel 
de mult pe Alonso. „Când 
crești și întâlnești pe cineva 
care a reușit ceea ce tu visezi, 
trebuie să dai dovadă de res
pect. Am văzut ce a făcut în 
ultimii ani și l-am admirat, 
iar acest lucru nu s-a schim
bat. Se pare că nu mai vrea 
să îmi vorbească de ieri, nu 
știu dacă este vreo problemă. 
Am vorbit cu întreaga echipă, 
mi-am cerut scuze dacă am 
făcut ceva ce nu le-a plăcut. 
Sunt gata să vorbesc cu el”, 
a spus pilotul britanic.

.. Lewis Hamilton a explicat

Nu vrea să audă de Dinamo
■ Jon McKain nu vrea 
să meargă în „Groapă", 
deoarece Werder Bre
men e cu ochii pe el.

Timișoara (MF) - Dan Stă- 
linescu, reprezentantul fotba
listului Jon McKain, a decla
rat, luni, că fundașul echipei 
Poli Știința Timișoara nici nu 
vrea să audă de oferta de la 
Dinamo și va rămâne la gru
parea timișoreană.

„Sunt în drum spre Timi
șoara, împreună cu Jon. Este 
adevărat, duminică noapte, 
cei de la Timișoara au nego
ciat cu Dinamo pentru Jon. 
Jon nici nu vrea să audă de 
această ofertă. Va rămâne la

Pleșan, la Steaua!
■ Jucătorul de la 
„Poli" Știința Timișoara 
a semnat pe cinci ani 
cu echipa lui Becali.

București (MF) - „Dumi
nică seara m-am hotărât să-l 
iau pe Mihăiță. L-am văzut 
cum a jucat în meciul cu 
CFR și mi-a plăcut de el. 
Ne-am înțeles pentru trans
ferul lui și acesta a semnat 
un contract pentru 5 ani. 
De acum înainte tot ce va 
încerca Dinamo să ia, voi 
plusa și voi aduce in Ghen- 
cea. Pentru Mihăiță am dat 
cu 20.000 de euro mai mult 
decât Dinamo”, a spus Gigi 
Becali.

Pleșan a plecat de la 
sediul BKP, acolo unde Ma
rian Iancu a purtat discuții 
cu Cristi Borcea și Victor 
Becali. împreună cu soția 
sa, Pleșan a plecat către pa
latul lui Gigi Becali, pentru 
a-și negocia transferul în 
Ghencea, ajungând imediat 
la o Înțelegere.

Monopostul lui Hamilton nu se poate depăși chiar așa de ușor... (Foto: epa)

și de ce a plecat primul la a 
treia fază a calificărilor. „Am 
terminat faza a doua a califi
cărilor primul și mecanicii 
mei au acționat rapid, astfel 
că eram primul la ieșirea din 
standuri și așteptam să pot 
pleca în faza a treia. Atunci 
mi s-a transmis prin radio: 
«Lewis, lasă-1 pe Fernando să 
treacă» și l-am văzut trecând 
în dreapta mea, dar Kimi 
Raikkonen era foarte aproape 
în spate. Mi-am spus că aș 
putea să îl las pe Fernando să 
treacă doar cu condiția ca 
Kimi să nu mă poată, de ase

(Foto: FAN)

Timișoara. Timișorenii nu s-au 
gândit la partea financiară, ci 
au vrut probabil să-i facă un 
bine lui Jon, pentru că ar 
avea posibilitatea să joace în 
Liga Campionilor. Cred că 
toată manevra a plecat de la 
fostul impresar Marcel Popes

Mihăiță Pleșan a ales Ghen
cea (Foto: FAN)

„Am ales cu sufletul. Am 
dorit de multă vreme să a- 
jung la Steaua, o echipă 
foarte bună, iar antrenor e 
Hagi, care mă cunoaște de 
multă vreme și m-a dorit în 
formația sa. Vreau să câș
tig cu Steaua tot ce se poa
te: Campionatul, Cupa Ro
mâniei și calificarea în gru
pele Ligii Campionilor” - a 
spus Mihăiță Pleșan, ime
diat după ce a semnat cu 
Steaua, la Palatul lui Gigi 
Becali.

menea, depăși, pentru că acest 
lucru mi-ar fi stricat cali
ficările”, a afirmat Hamilton.

discutat cu patronul Ron De
nnis, care nu a fost mulțumit, 
dar l-a înțeles și i-a spus: 
„OK, înțeleg, așa este perso

cu, cel care a discutat cu ofi
cialii celor două cluburi, fără 
a avea acceptul lui Jon. Ieri 
seară, Jon a fost urmărit din 
tribunele stadionului din Cluj 
de antrenorul secund de la 
Werder Bremen, echipă care 
îl dorește”, a spus Stălinescu.

Maxi, coleg cu Mutu?
Madrid (MF) - Cotidianul 

AS a scris, luni, că oficialii 
clubului AC Fiorentina, la 
care este legitimat Adrian 
Mutu, oferă 18 milioane de 
euro pentru achiziționarea 
mijlocașului argentinian al 
echipei Atletico Madrid, Maxi 
Rodriguez.

Maxi Rodriguez, căpitanul 
formației spaniole, este dorit 
insistent de antrenorul Fio- 

Liverpool.rentinei, Cesare Prandelli.

Maxi Rodriguez (Foto EPA)

nalitatea ta”. „însă este ade
vărat că incidentul a pus mai 
multă presiune asupra echi
pei. După calificări m-au în
trebat de ce nu am făcut ceea 
ce mi-au cerut. Le-am dat ex
plicații și le-am spus: «Am făcut 
o greșeală, vă rog să mă scu
zați, nu se va mai întâmpla»”.

Lewis Hamilton a câștigat 
Marele Premiu al Ungariei, a 
unsprezecea etapă a Campi
onatului Mondial de Formu
la 1, disputat, duminică, pe 
circuitul de la Hungaroring. 
Fernando Alonso a terminat 
pe locul patru.

Au revenit
Havana (MF) - Pugiliș- 

tii cubanezi Guillermo 
Rigondeaux și Erislandy 
Lara, care au părăsit de
legația Cubei, la 22 iulie, 
la Jocurile Panamericane 
de la Rio de Janeiro, au 
revenit, duminică, la Ha
vana, după ce au fost ex
pulzați din Brazilia.

Președintele Fidel Cas
tro a dat asigurări că cei 
doi pugiliști nu vor fi în
chiși la revenirea în Cu
ba. „Nicio arestare nu îi 
așteaptă pe acești cetă
țeni și nici nu vor fi folo
site metodele utilizate de 
Guvernul SUA la Abou 
Ghraib și Guantanamo”.

Oficialii madrileni au refu
zat deja prima ofertă a italie
nilor de 15 milioane de euro 
și au anunțat că Maxi Ro
driguez nu este de vânzare.

Cotidianul AS notează că 
diriguitorii grupării spaniole 
nu doresc să-l cedeze pe inter
naționalul argentinian pentru 
a nu-i irita pe suporteri, care 
sunt și așa dezamăgiți de ple
carea lui Fernando Torres la

wtatour.com
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• 4 apvtamente cu 2 și 3 camere, In vilă 
ca spălătorie ți uscătone, boxă la demisol, 
certe interioară grâtaă zonă rezidențială 
In Deva. Tel0768/340262 (12/638)

• Deva, Aleea Jiului (lângă Unitatea 
militară), etaj 2, circuit, bloc de cărămidă 
parchet, contorizări apă gaz, agent termic, 
fără îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț 
120.000 lei, negociabil. Tel. 221895.227519, 
0729/815436. (4/1.08)

• Deva, Kogălnlceanu, bL D7, etaj 4, sc. 1, 
renovat complet, gresie, faianță, centrală 
termică geamuri termopan, uși noi, preț la 
vedere. Tel. 0752/429379, 0747/999031. 
(1/3137)

i • Deva, ultracentral, etaj 2 din 4, suprafață 
| utilă 50 mp, balcon, centrală termică bine 
' întreținut, mobilat șl utilat, ocupabil 

imediat, preț 464)00 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619,(6/208)

• Deva, zona Miorița, confort 1, contorizări apă 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. Tel. 223336. (T) •
• 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. (A0)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662.(A0)
• 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)
• Daciă 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., faiarlță, 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, tei. 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. Zamflrescu, 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)

Te așteptăm la sediul Cuvântul Liber 
din Deva, B-duf 22 Decembrie, i^g 
or. 37A, clădire Cepromin, parter or, 
leE/MBUHfe
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• 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)
• urgent, dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, et.l, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231.800,0740/317.314. (A9)
• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231.800. (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), et.3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Euro, tel. 231300,212.141.-(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)

• decomandate, zona parc sau B-dul 
Decebal, etaj 1 sau 2, plata Imediat, fără 
bancă fără Intermediari. Tel 0741/278718. 
(7/138)

• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat integral, baia 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. 231300. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT, 
2 balcoane, et.l, zona Mărăști Deva, preț neg., 
tel.231.800. (A9)
• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva, 
preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, et. interme
diar, garaj sub bloc zona Bălcescu, preț neg., tel.
231.800. (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, et.2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel. 
231300. (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)
• centra, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613366.0788/040.490 r410)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băl, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tei. 0788/165 703,0745/302200,232808. (A4)
• decomandate, eța| 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702, 0254/232808 (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă tel. 231.800. (A9)
• dec, Hoc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et.2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec,2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• etl, pretabll birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

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 cu 4 camere, bucătărie, pivniță garaj, 
curte, st 390 mp, preț 600300 lei, negociabil. Tel. 
223889. (T)
• casă absdut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 bă, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• urgent Deva, P+l,3camere, baie, bucătărie,+ 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231.800. 
(A9)
• urgent 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vilă In Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vilă construcție nouă, amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231300. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă in Cârjiți, centra, tip vilă si terenul 
aferent Relații la tel 0296/561771. (6/2737)

• vilă 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, 
bucătărie de vară hol, cămară curte, grădină, 
st 7000 mp, fântână preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808  (A4)
• +teren, 2+1,03 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• idtracenM, 70 ha, ST- 240, 7+ depend., 
Orăștie, preț 150300 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040490. (A10)
• + garai 4 camere (parter+etaj), Ribița. preț 
25300 Bro, teL 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ♦ aaera, ST- 70+1500, 3 camere, Ociu, preț 
20000 Exru. tel 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3orarat+3să 12+12 pădure, ST 120, Valea 
Arsăă preț 22000 Euro, tel. 0254/613.366, 
<mw4n.(Aio)
• * * graă 2 camere. 13 ha, Buceș, preț 14.000 
Ean»l«Bt«3368 0788/040.490. (A10)
• * *pra*șc  2 camere, ST-70, Brad, preț 
ZUBEraa «0254/613366. 0788/040.490. (A10)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, apartament 2 camere, în Devă zonele: 
Progresului, bid. D'ecebal, 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. 231.800. (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, greși- 
e+fai anță 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)
• Mlhal 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 ă bid. Decebal ■ Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
■ zona MA/iteazul - 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 ultracentrală, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• decomandate,zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoane, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 210.000 lei neg, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808. (A4)
• urgent preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă tel.
231.800. (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. (A®
• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231300. 
(A9)
• dec, 2 băi, et. intermediar, zona CEC Deva, tel.
231.800. (A9)

• tarat B camere, 1 ha. ST-50, Buceș, preț 5300 
am.«L«5WU368 0788/040490. (A10)

• 1 orara*  2 ha, ST-80, Musaru, preț 24300 
&rc« 0254/613366,0788/040490. (A10)

• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-5O, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• cărămidă 3 camere+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 18000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 4 camere, 03 ha, ST-100, Bucureșci, 
preț 30.000 Euro,.tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă4 camere+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 
Tăului, preț 10.000 Euro. tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• cărămidă 4 camere, 0,5 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 5 camere, 1 hă ST-110, Dumbrava, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Vând garsoniere (19)

• zona Dadă parter, cu balcon, parchet gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• urgent Devă b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată 
convector, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Daciă 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)
• urgent 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. 231300. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet, 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Daciă Deva, preț 45.000 
Ron/neg, tel. 231300,0740/317313. (A9)
• bi Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu. Deva, preț 
neg., tel. 231300,511.776. (A9)
• dec, cameră cu parchet laminat, baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88000 Ron, neg., tel. 
0740/317313. (A9)

LunTearava fi

Vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber 
va fi doar 50 de lei + TVA!

Cu bani putini, poți câștiga bani multi!

ții noștri de vânzări, la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438

Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

NOU» NOU! NOU!

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. (A4)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren lângă restaurantul Pacific, intrare 
de pe DN7, toate facilitățile. Tel.O767/048633. (T)
• 8200 mp teren extravilan în Boholt, panoramă 
frumoasă, preț negociabil. Tel. 0729/920473. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mpfiecare, Hune- 
doară apă gaz, curent, loc drept zonă liniștită 
25.000 euro/parcelă negociabil, tel. 0723/005657. 
(T) .
• In Băcta, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• tn Devă pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• Devă zona rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravilan, Devă zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• Intravilan, Zăvoi la stradă st 600 mp, gaz, apă, 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• Intravilan tn localitatea Bălată 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)
• Intravilan Devă S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231300. (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg, tel. 231300. 
(A9)
• Blăjenl $ hă preț 4.200 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 hă intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro. tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad-Devă 03 hă Săliștioara preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490. (A10)

• Brad, 03 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Oradeă 1 hă intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Devă 70 mp, parter cu intrare stradă 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel.
231.800. (A9)
• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231.800. (A9)
• S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg., tel.231.800. (A9)

Vând alte imobile (27)

• S-432mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel. 0745/511.776. (A9) .
• 03 hă ST-250,comuna Vață preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613.3^ 0788/040.49C TA10)

imobile chirii (29)

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

• garsonieră Devă complet mobilată 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Devă mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Devă 70 mp, parter, cu intrare stradă 
amenajat pt birou, cabinet, sediu firmă 500 
euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• MM mp, grup sanitar, se poate și comparti
mentă zonă centrală Devă 15 Euro/mp, tel. 
212141,231300. (A9)
• dec, semhnoMat și utilat, zona Zamfirescu 
Devă 500 Ron/lună tel. 0740/317313. (A9)

SWDM8 (Alffi
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Of&aM:
* 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 ;l indemnizație 

de loialitate;

* Ore suplimentare plătite dublu 

p spor pentru orele de noapEa;

* Tkhete de masă;
* * Transport gratuit pentru toți

• angajații;

* Cantină și cabinet medical;

\___________________

S.C. SEWS-ROMĂNIA DEVA S.R.L 1 
AafajMiA pentru fabrici din Divi paraonal 

nacallflcat pentru poziția de:

CONFECTIONER CABLAJE AUTO
• Condiții de lucru ta 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 DEV- te așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULUI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.

inKîrmațjj suplimentare puteți 
*»*!«*  & numărul de telefon 

206600.

. SC HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC 
• ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. 
. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara vinde la 

licitație publică;
- Corp principal de producție, platforme betonate și 

teren aferent în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, 
’ str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 
. 4670/7, nr. top (3243/Vb/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; 

prețul de pornire a licitației este de 170.500 RON + TVA.
Licitația va avea loc în data de 07.09.2007, ora 11,00, 

la sediul Tribunalului Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din 

prețul de pornire a licitației.
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru 

ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului din 
. Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, fax 

0254-206241.
(106582)

• â, IT-500. tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
CAJO)
• hotă, IT-500. posibilitate de privatizare, Brad,

0254/F” ’66, ('™»"'40.M0, (A10)

Mobilier și interioare (47)

Imobile schimb (30)
• tcNmb apartament 3 camere, et. 3, Calea 
Aradului (Piața Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et 1 sau 2, Deva sau Slmerla tel. 
0724/320508. CD

• vând urgent canapea extensibilă cu ladă, 
nouă, preț negociabil. Tel. 0766/592541. (T)
• vând urgent șl Ieftin mobilă de sufragerie 
completa, covoare persane de 3/4 șl 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, soblțâ de teracotă la 
curent. Tel. 0723/851439. (T)

Auto românești (36)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

a yând Dada Logan,., 2006 luna XI, culoare gri-
metalizat, Euro 4,12.000 km, garanție extinsa 3 
ani, preț 6100 euro, negociabil. Tel. 6744/125890.

Auto străine (37)
• vând Citroen CS, 2003, HDI, 110 CP, D, clima- 
trtnlc, închidere centralizată, radlo-cd, geamuri 
șl 'oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 alrbag, faruri 
ceata. 651/100 km, 8200 euro, negociabil, Tel. 
0722/693683. CD

• vând Opal Astra Caravan, 1,7 TDI, af 2000, 
preț 5800 euro, negociabil. Tel, 0728/838409. 
(IVI»

• vând VW Golf 4, af 2001, motor 1,4, benzină, 
Euro A adus recent din Germania, extrase full, 
neoru-metallzat preț 7950 euro, negociabil. Tel. 
0723/770348. (T)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând iapa pentru scos cartofi șl pluguri cu 
două șl trei brazde pentru tractoare de 15-65 CP. 
Tel.731494. (T)

. •re*-*  anwt ■■■gurărl sănătate pe numele
Cozma Ioana Irma Se declară nul. (3/5.»

• pierdut aanwt asigurări sănătate pe numele 
Cralțolu Olivia Se declară nul. (5/6.08)
• pierdut carnal asigurări sănătate pe numele 
Nlcolae Stan. Se declară nul. (7/6.08)
• pierdut «antet asigurări sănătate pe numele 
Stanca Daniela Amelia Se declară nul. (6/6.»

ÎMPREUNA W AFACERI

Societate comercială execută 
la prețuri avantajoase

confecții metalice:
___________________2_____________________________

- porți
- garduri
- balustrade inox

- fier forjat
- terase Șs

confecții metalice din fier forjat:
* porți

- garduri
- balustrade inox
- terase

• tâmplărie aluminiu, uși, ferestre
•4T

Citatii (63)

• Prin Sentința Civilă nr. 981/2007, dosar 
2433/221/2006, Judecătoria Deva admite 
acțiunea formulată de reclamanta Savu Ionela 
Marla împotriva pârâtului Savu Nicolae Dorin șl 
declară desfăcută din vina exclusivă a pârâ
tului, căsătoria încheiată In data de 10.11.2001 șl 
înregistrată In registrul stării civile al Primăriei 
comunei Bălța sub nr. 20/2001. Cu drept de apel 
în 30 zile de la comunicare. Pronunțată In 
ședința publică azi 7.03.2007. (8/6.08)

Prestări servicii (72)
• NOUII! Călătoriți Ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în flecare zl 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 «xcavatortțtL buldozerlștl, 
compactorlștl, autogreder, din zona Petroșani. 
Avantaj cunoaștere limba maghiară Oferim 
salarizare atractivă Informații tel. 0722/698344, 
(9/1.08)
• angajat eiletonti medicală ■ cabinet medicină 
de familie, în Deva Tel. 0723/276266. (1/3.08)
■ angajez vânzătoare pentru magazin ABC. 
Informații la tel. 0788/328891, 0768/471514. 
(3/2,08)
• magazin ultracentral Deva angajează- 
vânzătoare, minim 3 ani activitate, oferim 700 •
900 lei. Tel. 0727/881104 (9/6.08)
• 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.(6/3»)
• aacHMmmMac noi oereonal (toate 
meseriile) pentru construcții civile șl Industriale; 
pretindem seriozitate; decontăm naveta. CV 
obligatoriu; condiții atractive. Tei. 0729/669020. 
(5/3.08)
• socMato comercială angajează electricieni în. 
construcții; condiții: experiență, permis de 
conducere cat B, domiciliul în Deva Relații la tel, 
0254/225049,0749/254773. (3/1.08)
«eodototo do construcții din Arad angajăm 
muncitori cu experiență zidari, dulgheri, fierari; 
oferim salariu bun, bonuri de maiă șl cazare. 
Tel. 0720/774755. (106386)
o agent comentai Brad, 3 posturi, data limită 
15» Tel. 213244, orele 9-1&
o agent comercial Deva 2 poeturl, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16
o agent eomerelal Deva 3 poeturl, data limită 
24.08, permis cat B, D. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
a agent comercial Deva, 3 poeturl, data limită 
26.08. Tel, 213244, orele 9 -16.
o agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții Brad, 4 poeturl, data limită 30,08, Tal. 
213244, orele 9 -16,
o agent do pază control aceea, ordine șl 
Intervenții Deva 6 poeturl, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16
o agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții Hunedoara 7 posturi, data limită 
31.08. Tei. 213244, orele 9 -16.
o agent do pază, control acces, ordine șl 
Intervenții Slmerla 2 posturi, data limită 26.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o agent do turism Deva, 3 posturi, data limită 
26.08. el. 213244, orele 9-16.
e agent ImoWlar Deva 4 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.
o agent turtim Deva 1 post, data limită 10.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual Călan, 3 posturi, data limită 
21.0& 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 dâdri Deva 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• aiMted clădiri Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 31» 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 medcri generalist Hunedoara 1 post 
data limită 15.0& Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent merBcal generalist Hunedoara 4 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistat medcal generalist Hunedoara 6 
poshxi, data limrtâ3L08. Tel. 213244, orele 9-16.
• aririaat amdfcri generalist Lupeni, 1 post, 
data imită 15» TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• saMaet codri Hwiedoara. 1 post data limită 
3L01T«LZBM<.oreie9-ia

213244, orele 9-16.
• barman Deva, 1 post data limită 12.08. 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.
• hatman Hațeg, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• betonbt Den, 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.
• bnitar Deva 4 posturi, data limită 26.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar Deva 1 post, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• eălcătoreaiă Iederii Deva 1 post, data limită 
17.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel Deva 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• 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.
• coafor Hunedoara 1 post, data Urnită 20.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coater Hunedoara,2posturl,data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16
• coafor Orăștie. 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• confectioner articole din piele șl înlocuitori
Orăștie, 2 posturi, data limită 31» Tei. 213244, 
orele 9-16
• confecțloner asamblor articole din lemn
Hunedoara 1 post data I Imită 31» permis cot 
B, bărbați TeL 213244, orele 9-16.
e eonfecUonor eeamblor articole din textile
Brad, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16
o cenlocțtonor asamblor articole din textile
Călan, 3 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o confeeHonor asamblor articole din textile
Deva, 50 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16
e confectioner asamblor articole din textile
Hațeg, 10'poeturl, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16
o e feeUoner asamblor articole din textile 
'lunodoe . 1 post, data limită 10» Tel. 213244, 
orale 9-16.
o oonfocțlonor asamblor articole din textile
Hunedoara, 12 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecțloner asamblor articole din textile
Hunedoara, 3 posturi, date limită 20,09. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ confectioner asamblor articole din textile
Lupeni, 4'posturl, data limită 15.08, Tel. 213244, 
orele 9-16

ANUNȚ IMPORTANT!
A

întrucât Electrocentrale Mintia efectuează 
lucrări de revizie in perioada 13 august ora

07.00 - 17 august ora 19.00, SC Calor SA între
rupe furnizarea apei calde in aceasta

perioadă in municipiul Deva.
■KEZ31

ANUNȚ LICITAȚIE
HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC BIHARIATUR 

SA - în faliment, cu sediul în Șoimuș, Baza de Agrement, Str. 
Basarabiei, nr. 256, jud. Hunedoara, organizează vânzarea prin 
licitație publică în data de 07.09.2007, ora 12,00 la sediul 
Tribunalului Hunedoara, a urcătoarelor active ale societății, cu 
mențiunea că la această ședință prețurile au fost reduse cu 
25% din prețul de pornire:

1. Clădire Bază de Agrement și teren aferent în suprafață de 
2.060 mp înscrise în CF Șoimuș nr.3/2, nr. cadastral (246/1/1, 
246/2/2/1/1, 247/1, 2'48/1 )/1, schelet metalic discotecă și gard 
metalic ștrand situate în Șoimuș, prețul de pornire a licitației 
este de 544.573,50 Ron + TVA;

2. Chioșc situat în Costețti, prețul de pornire a licitației este 
de 13.426,50 Ron + TVA.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul 
de pornire a licitației. Cumpărarea caietului de sarcini este obli
gatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului 
din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel. 0254- 
240807, fax 0254-206241.

(106584)

• confecțloner asamblor articole din textile 
Slmerla, 19 posturi, data limită 25.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner cablaja auto Slmerla, 23 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• confecțloner geam dubiu termolzoiator Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier administrații publică Deva, 1 post, 
data limită 17.08, operare PC. Tel. 213244, orele 9 
■16
• consilier, expert, Inspector Slmerla, 1 post, 
dată limită 8.08. Tel. 213244, orele 9 ■ .16,
• contabil Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16
• contabR Hunedoara, 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• contabil șef, Deva, 1 post, data limită 26,08. Tel. 
213244, orele 9-16,
• coometldan 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 Orăștie, 1 post data limită 15,08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

o croitor Hunedoara, 13 posturi, data limită 
20.08, Tel. 213244, orele 9-16

o crailor atentator piese încălțăminte Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

o cueător plece din piele șl înlocuitori Brad, 5 
posturi, data limită30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 

o cueâtor piese din piele șl înlocuitori Brad, 5 
posturi, data limită30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 

e cueător plece din piele șl înlocuitori Hune
doara, 14 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 

orele 9 -16
e debavurator ratai or la produse din ceramică 
fină Deva, 1 post, d ita limită 12.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o director edjunet societate comercială Călan, 
1 post, data limită 22.08, TeL 213244, orele 9 ■ 16. 

o dinelor -djunci societate comercială 
Petroșani, 1 post, data limită 15» Tel. 213244, 
orele 9 >15.

o director general adjunct societate comercială 
Hunedoara, 1 poit, data limită 15» Tel. 213244, 
orele 9-16.

• director sucursala șl asimilați Brad, 1 post, 
data limită31.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• director taMc Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16
• dni|blst Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel.
213244, orele 9 -16.
• dulgher Deva 1 post date limită 30.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16
• dulgher Den, 2 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• dulgher Den, 2 posturi, data limită 30» TeL 
213244, orele 9-16
• dulgher Don, 2 posturi, data limită 31» Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Don, 2 posturi, data limită 31» TeL 
213244, orele 9-16.
• dulgher Den, 3 posturi, data limită 26» TeL 
213244, orele 9-16.
• dulgher Hațeg, 1 post, data limită 15» TeL 
213244, orele 9 -16
e dulgher Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08, 
Tel. 213244, orele 9-16
• educatoare Don, 1 post data limită 1» TeL 
213244, erele 9-16
o dedridan auto Petroșani, 2 posturi, data 
limită 30» Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ otoctridan de întreținere șl reparații Brad, 1 
post, data limită 15» perioadă determinat! 
Tel. 213244, orele 9-16
o electrician do întreținere șl reparații Brad, 1 
post data limită 31.08. TeL 213244, orele 9 ■ 16.
o electrician do întreținere șl reparații Deva, 1 
post, data limită 30» TeL 213244, orele 9-16.
• electrician do întreținere șl reparații Hune
doara 1 post data limită 15» Tel. 213244, orele 
9-16.
• electrician do Intrețlnerr'șl reparații Hune
doara, 2 posturi, data limită 31» TeL 213244, 
orele 9-16.
o rioetridan do întreținere șl reparații Hune
doara 2 posturi, data limită 31» Tel. 213244, 
orele 9-16
o rioetridan do întreținere șl reparații Hune
doara 5 posturi, data limită 30.08, Tel. 213244, 
orele 9 -16
o electrician In construcții Deva, 2 posturi, data 
limită 19» Tel. 213244, orele 9-16.
o electrician In construcții Petroșani, 1 poet 
data limită 15» Tel. 213244, orele 9 ■ 16

Anunțul tău 
e gratuit 
înCL!

Flecare aâmbâtâ Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și al ceva de 
vândut/cumpârat/lnchiriat, 
completează acest talon șl apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber" 
instalate in următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamflrescu ■ 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

lila - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sintuhalm - SC Mureș Aliment

Simerla - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de micâ publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. 3
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunți
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008

pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță
Inscrlarl pentru anul universitar 2007-2008 
învățământ economic de licență la distanță:

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri
Finanțe, Asigurări, 
Bănci fi Burse de Valori Finanțe

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007
Etapa II: 4 august -12 septembrie 2007

Luni - Vineri O800 - 1S°°; Sâmbătă - Duminică IO00 - Î200
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 1500 la sediul 

Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr.3, telefon 0254-235466.

• faianțar Dova, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• faianțar Dtva 3 posturi, data limită 12.08 Tel.
213244, orele 9-18

• faianțar Dtva 3 posturi, data limită 26.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
t faianțar Petroșani, 1 post, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• faaonator produM ceramice Deva 8 posturi, 
data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
a famate da serviciu Petrlla, 1 post, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-16.
a fierar batantei Deva. 15 posturi, data limită 
12.08 perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
a fierar batantei Deva 2 posturi, data limită 
19.08. Tel. 213244, orele 9-16.
a fierar batantei Deva 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.
a fierar batantei Hațeg, 1 post, data limită 15.08 
Tel. 213244, orele 9-16.

parte a unei corporații internaționale maaa-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
gi servicii Internet in vestul Austriei, in nord-eetul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Carag- 
Severln, Hunedoara, Arad gi Satu Mare

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

e Abilități de comunicare; 
e Experiență in vânzări;
e Experiență operare calculator; 
e 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 fiincție 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
(83179)

Motorul de căutare locuri de muncă potnvît pentru tine l

înscrieri:

a fierar batantei Hunedoara 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
a fierar batantei Petroșani, 3 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.
a fierar batantei Simeria. 5 posturi, data limită 
10.08 Tel. 213244, orele 9-16.
a IMocNnetotanpeiii Deva 1 post, data limită
17.08 Tel. 213244, orele 9-16.

a frezor unlverul Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.08, perioadă determinat! Tel. 213244, 

orele 9-16.
a frigorifarist Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
a frizer Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel.
213244, orele 9-16.
a frizer Hunedoara, 1 post, data limită 20.09.Tel.
213244, orele 9 • 16.
a frizer Hunedoara, 1 post, data IImită30.0& Tel. 
213244, orele 9-16.
a gatrlat 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.
• geztlonar depozit Deva, 1 post, data limită 
29.08. Tel. 213244, orele 9-16.
e 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.
o Inginer Industria alimentară Deva, 2 posturi, 
data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o 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 -18
• Inginer șef construcții Petroșani. 1 post data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -18
• kMpactarOrifSe. 1 post data limită 1808 Tel. 
213244, orele 9-18
e instalator apă, canal Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
o Instalator încălzire centrală și gaze Brad, 1 
post data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o Instalator încălzire centrală și gaze Deva, 1 
post data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
e Instalator încălzire 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 9-18
• încărcător descărcător Deva, 2 posturi, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9-16.
o îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate Hunedoara, 9 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
o îngrijitor tarmadl, cabinete veterinare Lupeni, 
1 post, data limită 10.08 Tel. 213244, orele 9 • 16.
o klnetoterapeut Deva, 1 post, data limită 17.08. 
Tel. 213244, orele 9-18
• laborant determinări fizico chimice Deva, 2 
posturi, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
o 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 9-18
o lăcătuș mecanic Deva, 5 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.
o lăcătuș mecanic Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.08, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
a lăcătuș mecanic Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

!

SC D&C Food 
Ingredients SRL PL 

Hunedoara

_____ Angajează_____
Reprezentant

Comercial
Cerințe:
■ Permis categoria B

Disponibilitate la program 
prelungit
- Studii medii, superioare

■ Operare PC

Se_oferă;
■ Pachet salarlal motivant
- Mașină de serviciu
■ Telefon de serviciu

CV se trimit la fax: 0254/719.717 
sau la viroil.pavelaidsc/foodingre- 
dients.ro și
dan.avramazeelandia.ro.

(106560)

r

Decese (75)

Angajații AJVPS Hunedoara-Deva aduc un ultim 
omagiu celui care a fost

POROCH ALEXANDRU
un bun coleg și un om deosebit.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Camarazii din Asociația C.M.R.R. Sargeția Deva sunt 
alături de colonelul (r) Panaite Vasile în momentele 
de grea suferință pricinuite de trecerea în neființă a 
soției sale

PANAITE AURELIA ELENA
Transmitem familiei îndoliate sincere 

condoleanțe.

Vasile, soț, Mihai, fiu, și Rodica, noră mulțumesc pe 
această cale tuturor prietenilor, rudelor si 
cunoștințelor care au fost alături de ei în marea 
pierdere pricinuită de moartea celei care a fost o 
minunată soție, mamă, soacră și bunică,

prof. MIHAELAIONAȘ

• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide și semisolide Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide Vulcan, 2 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor mcallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor Hunedoara, 1B posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtar mcallflcat la asamblarea montarea 
pieselor Hunedoara 7 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor mcaMcat la asamblarea montarea 
pieselor Orăștie, 15 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determiantă. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• muncitor mcallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor mcallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 2 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 2-13244. orele 9 -16.
• muncitor mcallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor mcallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-18

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!

(10/6.08)

(2/6.08)

(13/6.08) ' -

• muncitor necalHIcat la demolări clădiri; ’ 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor mcallflcat la demolări clădiri, ' 
zioărie, mozaic, faianță Orăștie, 6 posturi, data 
limită 15.08. perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor mcalHIcat la demolări clădiri; 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani. 2 posturi, dată 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor mcalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, data * * 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -18
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri,. 
șosele, poduri, baraje Hațeg, 1 post, data limită ■ 
15.08, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mtcanlc Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lenjer confecțloner lenjerie după comandă 
Brad, 100 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lucrător comercial 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 montaj Hunedoara, 1 post, data limită 
20.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlchlurist Brad, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• manlchlurist Deva, 1 post, data limită 19.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• manlchlurist Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-18

• manlpulant mărfuri Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• manlpulant măritai 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 
9-18
• mecanic agricol Orăștie, 1 post data limită 
2808 Tel. 213244, orele 9-18
• mecanic auto Hațeg, 2 posturi, data limită 
1808 Tel. 213244. orele 9 -18
• mecanic auto Petroșani, 4 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic întreținere șl reparații mașini de 
cusut Brad, 2 posturi, data limită 15.08 Tel. 
213244, orele 9-18
• monta tor pereți și plafoane din gips carton 
Petroșani, 2 posturi, data limită 15.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
e montator placaje interioare șl exterioare 
Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e montator, region depanator aparate elec
tronice Petroșani, 2 posturi, data limită 15,08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator subansamblo Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansamblo Orăștie, 17 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalHIcat în agricultură Deva, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necallflcat In agricultură Hațeg, 32 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat tn Industria confecțiilor 
Călan, 21 posturi, data limită 8.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat in industria confecțiilor 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat în industria confecțiilor 
Orăștie, 30 posturi, data limită 31.08 Tei. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat în silvicultură Brad, 2 
posturi, data limită31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat în silvicultură Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necallflcat în silvicultură Simeria, 5 
posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-18
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-18
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
31.08, Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide Hațeg, 5 posturi, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide șl semisolide Hațeg, 7 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE: 

AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant 
Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A10 ■ Liliacul

M u 111 c o m

-18
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri,*  
șosele, poduri, baraje Hațeg, 3 posturi, data j 
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 necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.08, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.

mailto:ovidiu.trufas@informmedia.ro
dan.avramazeelandia.ro
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Cântărețul Usher s-a căsătorit
• Furate din muzeu. Mai mulți bărbați 
mascați și înarmați au furat patru tablouri 
de mare valoare, două realizate de 
Bruegel, unul de Sisley și unul de Monet, 
de la Musee des Beaux - Arts din Nisa, 
sudul Franței.

Au fost mobilizați și locuitorii (Foto: epa)

Incendiu în Croația
Zagreb (MF) - Pompierii croați au reușit 

să controleze un incendiu care devastează 
de două zile regiunea orașului Dubrovnik și 
care a atins, duminică, mai multe cartiere 
periferice ale localității, una din princi
palele destinații turistice din Croația, au 
declarat, ieri, surse oficiale. Echipele de 
pompieri erau implicate în continuare, ieri 
dimineață, în operațiunile de stingere a 
incendiului. După ce rafelele de vânt au 
scăzut în intensitate, ieri dimineață, trei 
avioane-cisternă au intervenit în zonele de
vastate, pentru a ajuta cei aproximativ 250 
de pompieri și sutele de locuitori mobilizați 
în operațiunile de stingere a incendiilor.

■ Evenimentul a avut 
loc la o săptămână după 
ce cuplul anunțase anu
larea nunții.

Los Angeles (MF) - Cântă
rețul american de R&B Usher 
s-a căsătorit la sfârșitul săp
tămânii trecute cu logodnica sa 
însărcinată, Tameka Foster. La 
o săptămână după ce purtăto
rul de cuvânt al lui Usher a 
anunțat anularea nunții vede
tei, cântărețul s-a căsătorit în 
cadrul unei ceremonii modes
te, care a avut loc la Atlanta. Cu
plul plănuise inițial o cere
monie fastuoasă care urma să 
aibă loc la New York, pe 28 
iulie.

Foster, în vârstă de 37 de 
ani, a declarat ulterior pentru 
presă că nunta a fost anulată 
din cauza unei probleme cu 
sarcina și nu din cauza unor 
conflicte în cadrul cuplului. 
Foster și Usher, în vârstă de 28 
de ani, și-au făcut publică 
logodna în februarie, Tameka 
anunțând la scurt timp după 
aceea că este însărcinată. Aces
ta va fi primul copil pentru 
Usher și al patrulea pentru

Furtuni și inundații în Grecia
Creion în craniu

Berlin (MF) - O 
femeie din Germania a 
fost operată după 55 de 
ani de când un creion i- 
a intrat în craniu. Toată 
viața a durut-o capul și 
îi curgea frecvent sânge 
pe nas. Margret Wegn
er (59 ani) a căzut când 
avea patru ani, iar 
creionul pe care îl ținea 
în mână i-a pătruns prin 
piele și a intrat în cap, 
trecând la milimetru pe 
lângă părțile vitale ale 
creierului.

Operat la alta 
mână

Londra (MF) - Un 
inginer britanic s-a ales 
cu ambele mâini puse în 
ghips după ce un chirurg 
l-a operat la brațul 
sănătos. Simon Savage 
(26 ani) vrea să dea în 
judecată spitalul.

Camilla (Foto: epa)

Nu este 
dorită
Londa (MR - Un son
daj realizat de publica
ția britanica Daily Mail 
a scos la iveală faptul 
că 54% dintre britanici 
sunt de părere că ar fl 
un lucru „nepotrivit" 
ca femeia descrisă de 
Diana ca „a treia per
soană din căsnicia ei" 
să partidpe la această 
ceremonie. Ceremonia 
de comemorare a 
prințesei Diana va 
avea loc pe 31 au
gust la zece ani de la 
decesul acesteia în 
urma unui accident 
rutier.

Atena (MF) - Furtunile care 
au afectat ieri nordul Greciei 
au inundat mai multe ferme 
și case, distrugând recoltele și 
determinând evacuarea unui 
camping, au anunțat autori
tățile. Ploile care au afectat 
nordul Greciei, în mijlocul 
unei veri neobișnuit de calde, 
au provocat inundații și între
ruperi ale alimentării cu 
energie electrincă în Salonic și 
alte orașe din regiune. Servi
ciul grec de meteorologie a

Ofertă pentru un rebel sudanez

Panda Chuang Cnuang se bucură de 
„tortul” primit de ziua Iui, realizat din 
fructe și bambus. (Foto: epa)

■ Actrița Mia Farrow 
și-a oferit libertatea în 
schimbul unui prizonier 
important din Darfur.

Khartum (MF) - Actrița 
americană Mia Farrow și-a 
oferit libertatea în schimbul 
eliberării unei importante per
sonalități din Darfur, ținut pri
zonier de 13 luni, într-o 
scrisoare adresată președin
telui sudanez Omar Hassan al- 
Bashir.

Suleiman Jamous, coordo
nator în cadrul Armatei pen
tru eliberarea Sudanului 
(SLA), este reținut într-un spi
tal al ONU din Kordofan, în 
apropiere de Darfur, de când 
Națiunile Unite l-au mutat ile
gal în acest loc, anul trecut.

Un rus, următorul turist în spațiu

Polițiști cu panglici roz
Bangkok (MF) - Ofițerii de poliție din 

Bagkok sunt obligați să poarte la braț pan
glici roz, cu inscripția „Hello Kitty” dacă 

sunt prinși că lenevesc și 
dacă au comis mici 
infracțiuni. Ofițerii care 
sunt prinși că aruncă pe 
jos gunoi, că parchează 
unde nu este permis sau că 
întârzie la serviciu mai 
multe zile, sunt obligați să

poarte imprimeul cu o pisică care stă pe o 
pereche de inimi, un personaj dintr-un 
desen animat japonez. Ideea se bazează pe 
teoria „geamurilor sparte” folosită în New 
York în anii '80 și '90, care spune că pedep
sirea severă a unor greșeli minore va 
reduce pe viitor la comiterea unor 
infracțiuni mai grave.

„Hello Kitty"

■ Responsabilul rus a 
refuzat să dezvăluie jur
naliștilor identitatea can- 
didaților.

Moscova (MF) - Un milionar 
rus ar putea fi următorul tu
rist care va ajunge pe Stația 
Spațială Internațională (ISS), a 
anunțat, duminică, șeful pro
gramului de misiuni cu echipaj 
uman din cadrul Agenției

Usher (Foto: EPA)

Foster. Usher a fost descoperit 
într-un concurs de talente pe 
când avea 13 ani și de atunci 
a lansat pe piață cinci albume. 
A jucat în seriale de televi
ziune și filme precum „Școala 
sub teroare”, „O fată min
unată” și „In The Mix”.

La sfârșitul acestui an, Ush
er va lansa continuarea albu
mului „Confessions”, premiat 
cu mai multe discuri de 
platină.

anunțat că furtunile s-ar putea 
extinde și în restul țării și ar 
putea afecta insulele din Marea 
Egee. Circa 50 de case și ma
gazine din orașul Komotini, 
situat în nord-estul țării, au 
fost avariate de inundații. 
Brigăzile de pompieri'au pri
mit aproximativ 200 de apeluri 
de urgență de la locuitorii din 
Komotini și Salonic, pentru a 
pompa apa din clădiri. Sute de 
hectare cultivate cu bumbac și 
tutun au fost distruse.

Mia Farrow, ambasador al bunăvoinței din partea UNICEF (Foto: epa)

Jamous are nevoie de o biop
sie stomacală, procedură me
dicală care nu poate fi efectu
ată în acest spital. Adminis

spațiale federale ruse, Roskos
mos. Potrivit lui Alexei Kras
nov, Roskosmos a primit mai 
multe cereri din partea unor 
ruși care doresc să ajungă în 
spațiu și sunt gata să plătească 
bani grei pentru o asemenea 
călătorie. Primul turist spațial 
rus ar putea călători în toam
na anului 2008. Numele va fi 
anunțat „la momentul potrivit”. 
Compania americană Space 
Adventures, care organizează

Geanina esțe născută 
în zodia Gemeni, li plac . 
dansul, călătoriile și ; 3 
muzica.

trația de la Khartum a declarat 
că dacă Jamous va părăsi acest 
spital va fi arestat, dar că este 
dispusă să negocieze asupra 

aceste călătorii, a anunțat re
cent că a plătit deja locurile de 
pe vehiculele spațiale Soyuz 
destinate turiștilor spațiali 
străini care vor pleca pe ISS în 
perioada 2008 - 2009. Primul 
turist care a ajuns la bordul 
ISS a fost americanul Dennis 
Tito (2001). Acesta a fost urmat 
de sud-africanul Mark Shuttle
worth (2002) și americanii Greg 
Olsen (2005), Anousheh Ansari 
(2006) și Charles Simonyi (2007). 

condițiilor sale de eliberare, 
„înainte de reținerea sa, Ja
mous a jucat un rol crucial în 
aducerea SLA la masa de; 
negocieri și a luptat pentru; 
reconcilierea dintre organizație 
și facțiunile sale rivale”, a 
scris Farrow în scrisoarea 
adresată președintelui sudanez.

„îmi ofer libertatea în 
schimbul eliberării lui Jamous, 
pentru că acesta este important 
pentru civilii din Darfur și 
pentru că simt convinsă că 
acesta își va concentra energia 
asupra instaurării păcii și 
dreptății la care speră și este 
îndreptățit poporul sudanez”, 
continuă actrița. Farrow este 
ambasador al bunăvoinței din 
partea UNICEF. Actrița are 15 
copii, dintre care 11 sunt 
adoptați.

tivalul pepenilor de la 
Praga. oun epa)


