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Vremea va fi instabilă. Cerul va 
f prezenta înnorări.

32“ «-o.»
Dimineața La prân? Seara

Jandarmii 
avertizează

Deva (D.I.) - Pentru 
prevenirea accidentelor 
in zonele montane, jan
darmii montani reco
mandă turiștilor să nu 
se aventureze pe trasee, 
fără a fi echipați cores- 

•tunzător, să fie precauți 
™n alegerea traseelor și 

să nu se abată de la aces
tea. Accidentele pot fi 
anunțate la numărele de 
telefon 112 (apel telefon
ic gratuit) sau la 0-SAL- 
VAMONT.

P Deva (C.P.) - Pe site- 
ul ADR Vest (www.adr- 
vest.ro) există o listă cu 
firmele de consultanță, 
destinată celor care do
resc să întocmească pro
iecte pentru accesarea 
fondurilor europene. Fie
care firmă prezintă por
tofoliul de proiecte întoc
mite, rezultatele obținu

se, CV-urile experților, a 
declarat, la Deva, Sorin 
Maxim, directorul ADR 
Vest.

Cod 
portocaliu 
Deva (D.I.) - Până 
duminică dimineața 
va ploua, mai ales în 
Banat, Crișana, Olte
nia, Maramureș, în 
jumătatea de vest a 
Transilvaniei, precum 
și la munte, iar can
titățile de apă vor 
depăși pe arii extinse 
25-30 l/mp. Ploile vor 
avea și caracter to
rențial, vor fi însoțite 
de descărcări elec
trice, intensificări de 
vânt și posibil căderi 
de grindină. în acest 
interval, în județele 
Caraș-Șeverin, Hune
doara, Mehedinți, 
Gorj și Vâlcea, pre
cum și în zonele de 
deal și de munte 
aferente județelor 
Alba și Sibiu, cantită
țile de apă vor depăși 
local 50-60 l/mp. Ca 
urmare a precipita
țiilor prevăzute în 
următorul interval de 
timp, pentru județul 
Hunedoara, va fi 
declarată atenționare 
meteorologică cod 
portocaliu.

Bani pentru drumuri
Deva (C.P.) - Județul Hunedoara va bene

ficia de 22,6 milioane de euro 
pentru refacerea drumurilor 
județene, a declarat 
președintele Consiliului 
Județean, Mircea Moloț. 
Finanțarea va fi obținută 

pe proiectele ce vor fi 
întocmite în vederea 

absorbției fondurilor 
structurale destinate 
Regiunii de Dez- 

Vest.
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ia Brother în infraroșu
■ O echipă de interven
ție și 30 de camere 
video în infraroșu pentru 
siguranța devenilor.

Deva (M.S.) - Liniștea deve
nilor ar putea fi suprave
gheată de 30 de camere video 
dotate cu sistem infraroșu, de

care ar urma să se folosească 
Poliția Comunitară, potrivit 
unei hotărâri adoptate ieri de 
consilierii locali. Autoritățile 
doresc să constituie un echipaj 
de intervenție, care să fie 
dotat cu trei mașini, sisteme 
de supraveghere video în 
infraroșu, tehnică de calcul. 
Camerele video vor fi montate

în zonele cu potențial de risc 
infracțional din oraș. Autori
tățile speră ca prin imple
mentarea proiectului să re
ducă infracționalitatea stra
dală cu 35% și să crească la 
75% numărul cazurilor solu
ționate. Consilierii au fost de 
acord ca Primăria Deva să uti
lizeze 16.600 de euro, sub

5
formă de cofinanțare la un 
proiect cu finanțare europeană 
pentru creșterea capacității de 
acțiune a Poliției Comunitare. 
Proiectul are o valoare de 
126.600 euro și va fi depus la 
ministerul de resort, în cadrul 
Programului PHARE 2006, 
cota de finanțare neram
bursabilă fiind de 86,89%.

Paradoxul măririi pensiilor
■ Majorarea pensiilor 
putea provoca „găuri" în 
bugetul pensionarilor 
săraci.

Deva (T.S.) - Federația Sin
dicatelor Pensionarilor susține 
că majorarea pensiilor îi va 
scoate pe mulți bătrâni din 
grila de ajutoare de încălzire 
sau din cea a venitului minim 
garantat. Astfel, ce vor câștiga 
pe o parte, din mărirea pen
siilor, vor pierde pe de altă 
parte, pentru că nu vor mai 
lua bani din ajutoare sociale. 
Soluția ar trebui să vină de

la Guvern care trebuie să 
hotărască creșterea plafoa
nelor de venituri pentru acor
darea acestor ajutoare. în caz 
contrar sute de mii de pen
sionari se vor trezi mai săraci 
cu câteva zeci, chiar sute de 
lei noi. în acest moment, orice 
persoană singură, care are un 
venit mai mic de 96 de lei be
neficiază de un ajutor social, 
iar dacă e vorba despre două 
persoane, venitul minim pen
tru acordarea ajutorului este 
de .173 de lei. Familiile cu ve
nituri de până în ,125 de lei 
primesc subvenție de 90% din 
costul încălzirii.

Doar unii dintre pensionari șe 
vor bucura de pensiile mărițe

Emigrare
Deva (T.S.) - în fiecare 

an, sute de hunedoreni 
trec pragul agențiilor 
care intermediază obține
rea vizelor pentru Aus
tralia și Noua Zeelandă. 
Cu toate acestea, numă
rul celor care au reușit 
să plece este mai mic de 
30. Și asta deoarece 
majoritatea renunță din 
cauza banilor. Noua Zee
landă este singura țară 
care recunoaște orice 
diplomă, absolvenții nefi- 
ind obligați să susțină un 
examen de diferență, /p.5

Copil accidentat grav
Râu Alb (M.T.) - Un copil 

în vârstă de doi ani, din local
itatea Râu Alb, comuna Sălașu 
de Sus, a fost grav rănit în 
urma unui accident de circu
lație petrecut joi, în jurul orei 
14:20, pe drumul comunal 73. 
„Conducătoarea unei Dacii 
Logan, Elena B., de 29 ani, din

Petroșani, a surprins și acci
dentat grav pe minorul 
Alexandru A., de 2 ani, din 
localitate care, fiind lăsat 
nesupravegheat, a fugit din 
curte pe carosabil, impactul 
fiind inevitabil”, a declarat 
subcomisar Magda Popa, din 
cadrul IPJ Hunedoara.

NOU! NOU! NOU! i

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic intens)

16,5 RON/MP a
rxO

* — ■

i.«OM Wsî-

UȘI METALICE
449 RON

«ta

wwwJmmi.ro
mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.adr-vest.ro


sâmbătă, 11 august 2007 cuvÂMiit .

• Acuzații retrase. Procurorii americani 
au retras acuzațiile formulate împotriva a 
doi militari cercetați în cazul uciderii în 
2005 a 24 de civili irakieni din orașul 
Haditha. Acuzațiile la adresa caporalului 
Justin Sharratt și a căpitanului Randy Stone 
au fost retrase în urma reexaminării cazu
lui. Sharratt era acuzat de omor cu pre
meditare, iar Stone de abateri disciplinare.

Dinescu, reclamat la CNSAS

Acord bilateral 
SUA - Japonia

Tokyo (MF) - Japonia 
și Statele Unite au sem
nat, ieri, un acord bilat
eral care are ca scop pro
tejarea schimburilor de 
informații militare con
fidențiale în cadrul coo
perării în domeniul apă
rării, au anunțat surse 
diplomatice. Acordul a 
fost parafat de ministrul 
japonez al Afacerilor 
Externe, Taro Aso, și de 
ambasadorul SUA în 
Japonia, Thomas Schi- 
effer. Acordul intervine 
ca urmare a divulgării 
unor informații sensi
bile referitoare la coop
erarea militară ameri- 
cano-niponă, mai ales cu 
privire la sistemul a- 
merican de apărare Ae
gis, desfășurat în Ja
ponia.

Taro Aso (Foto: FAN)

Ismail Hanlyeh
(Foto: EPA)

Nu vor 
stat poli
țienesc 
Khan Yunes (MF) - 
Fostul premier pales
tinian Ismail Haniyeh a 
dat asigurări, ieri, că 
mișcarea islamistă Ha
mas, din care face par
te, nu aspiră la instau
rarea unui „stat poli
țienesc", după prelu
area prin forță a con
trolului asupra Fâșiei 
Gaza, la jumătatea lui 
iunie. „Nu dorim să 
militarizăm societatea, 
nu dorim un stat poli
țienesc", a spus Hani
yeh. El a subliniat însă 
„necesitatea unei auto
rități puternice, care 
să poată aplica le
gea", care reprezintă 
„ceva la care aspiră 
toți oamenii din lu
me". Haniyeh s-a ex
primat de asemenea 
în favoarea unui 
acord cu mișcarea 
Fatah, condusă de 
președintele Autorității 
Palestiniene, Mah
moud Abbas, pe 
„baza unei uniuni 
naționale".

■ BOR reacționează la 
declarațiile lui Dinescu 
conform cărora Plămă
deală bar fi cerut lui Ceau
șescu să-l facă general.

București (MF) - Patriarhia 
Română a sesizat în scris, 
ieri, Consiliul Național pen
tru Studierea Arhivelor Secu
rității în legătură cu decla
rațiile date de Mircea Dines
cu unui cotidian central, po
trivit cărora IPS Antonie Plă
mădeală i-ar fi cerut lui Ceau- 
șescu să-l facă general.

Purtătorul de cuvânt al Pa
triarhiei Române, Constantin 
Stoica, a declarat că sesizarea 
a fost depusă, „de un laic - 
reprezentant al Patriarhiei”, 
la sediul CNSAS, fiind adre
sată președintelui instituției, 
Ladislau Csendes.

Stoica a adăugat că această 
sesizare va fi înaintată la co
misia parmamentară care coor
donează activitatea CNSAS, 
probabil la începutul săptă
mânii viitoare, arătându-se 
rezervat față de soluționarea 
acesteia întrucât este vacanță 
parlamentară.
Despre morțl...

„Ca urmare a articolului 
intitulat «IPS Antonie i-a ce
rut lui Ceaușescu să-l facă ge
neral», publicat în ziarul «Coti
dianul» din 9 august, Patriar
hia Română va sesiza Cole
giul Consiliului Național pen

Mircea Dinescu, membru al Colegiului CNSAS (Foto: arhivă)

tru Studierea Arhivelor fostei 
Securități (CNSAS) în legătu
ră declarațiile domnului Mir
cea Dinescu, membru al Cole
giului CNSAS, care intră sub in
cidența art. 24 din Legea nr. 
187/ 1999 privind accesul la pro
priul dosar și deconspirarea

securității ca poliție politică”, 
se arată într-un comunicat al 
Patriarhiei. Potrivit reprezen
tanților Patriarhiei, declara
țiile lui Mircea Dinescu sunt 
incompatibile cu statutul de 
membru al CNSAS.

Patriarhia a precizat că po

trivit legii privind accesul la 
propriul dosar și deconspir- , 
area Securității ca poliției 
politică^ „darea spre publici
tate a unor date sau informații 
din dosare, necorespunzătoare 
adevărului, de natură să lezeze 
viața, demnitatea, onoarea sau 
reputația unei persoane con
stituie infracțiune și se pe
depsește cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani”.

Mircea Dinescu a declarat 
că mitropolitului Ardealului, 
Antonie Plămădeală (mort în 
2005), ar fi activat în Securi
tate. „Există o scrisoare a lui 
Plămădeală către Ceaușescu 
în care, pe 23 august, cerea să 
fie avansat general, pentru că 
a stat suficient timp colonel”. 
Dinescu a precizat că decla
rația sa este determinată de 
faptul că CNSAS a anunțat că 
va verifica dosarele ierarhilor 
Bisericii Ortodoxe române 
care vor candida pentru scau
nul de Patriarh. „Unul dintre ei 
va fi Patriarhul Bisericii Or
todoxe Române și ar fi păcat 
să descoperim după aia că e 
general de Securitate”, expli
ca Mircea Dinescu.

Mircea Dinescu, membru al 
Colegiului CNSAS, a primit cu 
detașare informația potrivit csQ 
reia Biserica Ortodoxă Româna* 
îl reclamă la CNSAS pentru că 
ar fi încălcat legea de funcți
onare a instituției prin divul
garea de informații, arătând că 
cele pe care le-a afirmat nu se 
regăsesc în arhiva CNSAS.

Cer demisia ministrului
Constanța (MF) - Uniunea Națională a 

Consiliilor Județene din România (UNCJR) 
cere demisia ministrului Muncii, Familiei și 
Egalității de Șanse, Paul Păcuraru (foto), pe 
care îl acuză de inconsecvență și politician
ism.

Liviu Dragnea, președintele Uniunii 
Naționale a Consiliilor Județene din Româ
nia, a declarat că la adunarea generală a 
UNCJR desfășurată, ieri, la Mamaia, s-a 
adoptat un document de poziție în care se 
cere demisia ministrului Muncii, Familiei și 
Egalității de Șanse, Paul Păcuraru, care 
susține reducerea cu zece la sută a person
alului din sectorul bugetar.

Dragnea a făcut precizarea că motivația 
prezentată, cum că această măsură ar ajuta 
la asigurarea fondurilor necesare măririi 
pensiiilor, este anulată de faptul că în urmă 
cu două săptămâni, ministrul Paul Păcuraru 
a semnat împreună cu primul ministru 
Călin Popescu Tăriceanu hotărârile de 
Guvern privind reorganizarea administrației 
publice, mărind numărul funcțiilor de con
ducere de la 12.000 la 21.000 de locuri. Pre
ședinții de consilii județene cred că impune

rea forțată a unor grile de sala
rizare „vădit defavorabile” auto- 

locale are drept con
secință dificultatea atragerii
către acest sector a specialiș
tilor de care este nevoie, care 

preferă să lucreze în 
sectorul privat un
de pot obține veni
turi cel puțin de 

- șase ori
mari.
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in Statele Unite, doar cu viză
N Șapte membre ale 
Uniunii Europene au 
nevoie în continuare 
de vize pentru SUA.

Washington (MF) - Cetă
țenii din șapte state membre 
UE, inclusiv din România, 
vor avea nevoie în continu
are de vize la călătoriile în 
Statele Unite, deși liderii 
europeni au cerut Washing
tonului de nenumărate ori 
uniformizarea regimului 
vizelor pentru cele 27 de țări 
membre, comentează USA 
Today, în ediția online.

în momentul de față, ce
tățenii din 15 state europene 
beneficiază de călătorii fără

vize în Statele Unite.
Prezentarea pașapoarte

lor, adreselor, numărului de 
telefon și a datelor despre 
conturile bancare le permit 
acestor cetățeni să rămână 
în Statele Unite timp de 90 
zile. Cele 15 state sunt Aus
tria, Belgia, Danemarca, Fin
landa, Franța, Germania, Ir
landa, Italia, Luxemburg, Ma
rea Britanie, Olanda, Portu
galia, Slovenia, Spania și 
Suedia.

Legea adoptată recent de 
Congresul american va per
mite cetățenilor din alte 
cinci țări europene să călă
torească fără vize în SUA.

Criteriul luat în conside
rare este o rată de respin

gere a solicitărilor de viză 
sub 10 procente. La acest 
capitol se califică țări pre
cum: Cehia, Estonia, Malta, 
Cipru și Grecia.

Alte șapte membre UE, 
inclusiv România, vor avea 
în continuare nevoie de vize 
pentru că au rate de resp
ingere a cererilor de viză de 
peste 10 la sută.

Este vorba de România, 
Lituania, Polonia, Letonia, 
Bulgaria, Slovacia, Ungaria, 
în demersul de obținere a 
vizelor, cetățenii acestor 
țări vor trebui să furnizeze 
date despre proprietățile pe 
care le dețin, despre con
turile bancare și locul de 
muncă.

Prezenți pe front
Bistrița (MF) - Ministrul 

Apărării Naționale, Teodor 
Meleșcanu, a declarat, ieri, că 
Armata română va continua 
să fie prezentă în teatrele de 
operații în care va fi solici
tată de aliați, numărul mili
tarilor disponibili în 2008 
fiind cu 450 mai mare com
parativ cu acest an. Ministrul 
Apărării a declarat că totalul 
cheltuielilor pentru misiunii^ 
armatei din străinătate este 
de aproximativ 450 de mili
oane de dolari, dar acestea nu 
reprezintă costurile reale, ci 
doar cele legate de deplasare 
în teatru. în ceea ce privește 
retribuțiile pe care le primesc 
militarii români, Meleșcanu 
a recunoscut că acestea nu 
ajung la nivelul soldelor 
primite de militarii din alte 
armate, dar chiar și așa sunt 
motivante.

Atentatele sinucigașe, 
în creștere în Afganistan

Bruxelles (MF) - Numărul 
atentatelor sinucigașe comise 
în Afganistan a crescut sem
nificativ în ultimele luni, a 
anunțat un oficial de rang 
înalt din cadrul Forței inter
naționale de asistență pentru 
securitate (Isaf), citat de AFP.

„în primele șase luni ale 
anului 2007, au fost înregis
trate 41 de atentate sinucigașe 
cu vehicule și 25 fără ve
hicule, adică un total de 66 de 
atentate.

Comparativ, pe tot parcur
sul anului 2006 s-au înregis
trat 47 de atentate”, a expli
cat într-o videoconferință de 
la Kabul, generalul Fausto 
Macor, comandantul regiunii

Vest a Isaf, forță formată din 
circa 33.000 de militari sub 
egida NATO.

Generalul italian, care a 
preluat funcția la jumătatea 
lunii iulie, la Herat (nord- 
vest), a subliniat că Isaf a 
înființat recent „o unitate spe
cială” însărcinată cu ana
lizarea noilor metode folosite 
de insurgenți, împrumutate 
de la luptătorii străini, în spe
cial arabi, mai radicali decât 
talibanii. Provinciile din ves
tul țării, de la granița cu 
Iranul, unde sunt staționați 
militarii italieni, spanioli, litu
anieni și americani, „nu sunt 
afectate de răpiri sau de alte 
tactici noi”, a subliniat el.

Supravegheat de Al EA
Viena (MF) - Inspectorii 

ONU au montat camere de 
supraveghere necesare pen
tru verificarea continuării 
procesului de închidere a 
reactorului nuclear nord- 
coreean, în cadrul efor
turilor de stopare a fabri
cării armelor nucleare de 
către regimul comunist, a 
anunțat un diplomat din 
cadrul AIEA.

Șase inspectori ai Agenți
ei ONU pentru Energie Ato
mică (AIEA) vor părăsi Co
reea de Nord, la acest sfâr
șit de săptămână, după ce 
vor finaliza instalarea came
relor de supraveghere. Ei 
vor fi inlocuiți de o echipă

mai redusă, formată din 
doi inspectori, care va con
tinua monitorizarea, a de
clarat diplomatul la Viena, 
unde se află sediul AIEA.

Prima echipă fomată din 
zece inspectori AIEA a con
firmat, lima trecută, că Phe
nianul a sistat activitatea la 
complexul nuclear de la 
Yongbyon, furnizorul pluto- 
niul folosit în testul nuclear 
din octombrie anul trecut, 
care a îngrijorat întreaga 
comunitate internațională.

Coreea de Nord i-ă expul
zat pe inspectorii AIEA în 
2002, după destrămarea u- 
nui acord de dezarmare 
încheiat în 1994.
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• Doar patru zile. Ca urmare a lucrărilor 
de revizie efectuate de termocentrala 
Mintia, Calor va opri apa caldă în Deva, 
între 13 august, ora 7,00 și 17 august, 
ora 19,00. Este prima oară când oprirea 
apei calde pentru revizie durează atât de 
puțin. (D.l.)

Trei zile de petrecere la Deva
■ Devenii au parte în 
weekend de concerte, 
spectacole folclorice și 
focuri de artificii.

Curățenia 
Hunedoarei
DANA IQAN
dana.loanginforniniedia.ro

Deva (C.P.) - Aseară, cu 
câteva ore înainte de deschi
derea oficială a serbărilor, în 
Deva a început să plouă toren
țial, iar vântul să sufle cu pu
tere... motiv de dezamăgire 
pentru cei care intenționau să 
meargă la concerte, dar și pen
tru organizatori. Coincidență 
sau nu, cu 30 de minute îna-

Trec zilnic pe lângă mormanele de fier 
vechi înșirate în depozite la ieșirea 
din Hunedoara. Deși știu că mormanele de 

metal repezin’tă materia primă cu care 
funcționează oțelăria electrică și sunt con
vinsă că nu sunt adunate doar’din Hune
doara, îmi doresc în fiecare zi să nu le mai 
văd. Intru și ies zilnic din oraș printre mor
mane de fier și imaginea lor ruginită mă 
urmărește chiar pe străzile înverzite ale 
orașului. Nu mă lasă să o uit necăjiții care 
scotocesc în containerele de gunoi, la fel 
de bucuroși când găsesc o bucată de metal 
sau o bucată de pâine.

îmi amintesc că în Hunedoara anilor '70 
iconsiderată atunci parcă o prelungire " 
necesară, dar neînsemnată a combinatului) 
fiecare cvartal de blocuri sau cartier avea 
în mod sigur în peisajul lui bucăți groase 
de metal, cu diverse utilizări. Chiar zonele 
verzi erau înconjurate, protegiutor, cu țevi 

“T groase cât mâna mea de copil.

Acum parcă se face curățenie. Orașul 
se curăță de bucăți de metal ruginit, 
de ruine și trecut. în ciuda pesimismului 

generalizat din '98, Hunedoara n-a murit. 
Nu mă împac însă cu ideea că trebuie 
obligatoriu, ca să ajung în oraș, să trec 
printre munți de metal ruginit și ruine - 
ultimul semn a ceea ce a fost Hunedoara 
cândva. Așa am sentimentul că mă

» împiedic zilnic de trecut?

Devenii au apreciat spectacolul Dansul înseamnă bucurie 4

Cămin pentru Marian și 
Roberta •

Hunedoara (D.L) - Cazul celor doi copii 
de cinci și șase ani din municipiul Hune
doara, care au dormit câteva zile sub cerul 
liber, după ce au fost lăsați pe stradă, a 

«—ajuns în, instanță. Direcția Generală pentru 
Protecția Drepturilor Copilului Hunedoara a 
cerut în instanță încredințarea celor doi 
copii. Cei doi ar putea fi dați în grija unui 
asistent maternal. în acest moment, ei se 
află în Centrul de Plasament în Regim de 
Urgență din Deva. Cazul se află și în aten
ția polițiștilor hunedoreni, care încearcă să 
dea de urma tatălui lor.

Marian și sora lui Roberta au dormit 
câteva zile într-o zonă verde din apropierea 
fostului cinematograf Flacăra, din Hune
doara, situată chiar în fața blocului unde 
au locuit într-o garsonieră cu bunica, tatăl 
lor, concubina acestuia și doi frați vitregi. 
Tatăl lor a plecat în Italia, la muncă, în 
urmă cu șase luni, bunica a murit, iar gar
soniera a fost vândută de moștenitori. Copi
ii au fost lăsați în grija concubinei, care s-a 
mutat cu cei patru copii la bunica ei.

în urmă cu peste două săptămâni, Marian 
și Roberta au fost dați afară din locuință’și 
de atunci copiii au trăit din mila foștilor 
vecini.

Se caută 50 de 
tineri de vârf

Hunedoara (D.l.) - Asocia
ția Linișor derulează, în pe
rioada 1 august - 1 noiem
brie, proiectul „Tinerii hune
doreni - promotori ai modele
lor pozitive”, proiect finanțat 
de către Agenția Națională 
pentru Dezvoltarea Zonelor 
Miniere. în cadrul acestui 
proiect se va edita un ghid 
în care vor fi promovați la 
nivel județean și național 50 
dintre tinerii de succes din 
comunitățile Hunedoara, Că- 
lan, Ghelar, Teliucu Inferior, 
indiferent de domeniul în câ- 

. re excelează. Asociația Lini
șor așteaptă propuneri din 
partea comunităților, a unor 
lideri de opinie sau lideri 
informali pentru a putea 
alege pe cei 50, cei mai buni 
dintre tinerii cu care comu
nitățile se mândresc. Ideea 

.asociației este una notabilă, 
eforturile tinerilor de a 
obține rezultate deosebite în 
anumite domenii de activitate 
sunt tratate, de cele mai 
multe ori, cu indiferență de 
către comunitățile din care 
fac parte.

Branșări ilegale
Petroșani (M.T.) - Un nu

măr de zece persoane au fost 
depistate de către jandarmii 
hunedoreni și reprezentanții 
Electrica, pe raza localității 
Petrila, branșate ilegal la 
rețeaua de distribuție a ener
giei electrice.

„Jandarmii au întocmit 
persoanelor în cauză acte de

Amendat de jandarmi
Costești (M.T.) - Un tânăr în 

vârstă de 22 de ani, Andrei P., 
din comuna Beriu, a fost a- 
mendat de către jandarmii 
montani, din cadrul Postului 
Montan Costești, în timp ce 
conducea o motocicletă „En
duro” pe teren cu vegetație fo
restieră aparținând Ocolului 
Silvic Grădiște. „Tânărul a 
încălcat astfel prevederile arti
colului 4 din Legea 31/2000 
privind stabilirea și sancțio
narea contravențiilor silvice, 
lege care spună că: „circulația 
în fondul forestier național și 
pe terenurile cu vegetație fo
restieră din afara acestuia cu 
autovehicule sau vehicule 
tractate de animale, nerespec- 
tarea indicatoarelor de circu
lație, precum și parcarea în 
alte locuri decât cele marcate 

inte de ora anunțată ca mo
ment al începerii spectaco
lelor, ploaia a încetat și a ieșit 
soarele. Astfel că piața de la 
poalele Cetății s-a umplut ime
diat de lume, pregătită de pe
trecere. Manifestările au fost 
deschise cu un spectacol sus
ținut de ansamblurile folclo
rice ce participă în această pe
rioadă la Festivalul Interna
țional de Folclor „Carpatica”. 
Spectacolul a fost urmat de 
recitalul sibianului Alin Popa. 
Seara s-a încheiat cu recitalul 
susținut de Andra. Astăzi, 11

Parteneriat agricol 
româno-belgian
■ Alte nouă agricul
toare din județ se 
pregătesc să meargă 
în Belgia.

Deva (D.I.) - între Aso
ciația Egalității de Șanse 
pentru Femei din Deva și U- 
niunea Agricultoarelor Va
lone (Belgia) continuă deru
larea parteneriatului înce
put în primăvară. După ce 
atunci șase agricultoare ro
mânce, cu vârste între 35 și 
52 de ani, din Lelese, Lun- 
coi și Turdaș au fost în re
giunea valonă și au văzut 
cum se face acolo agricul
tura, acum se caută alte no
uă persoane din mediul 
rural pentru a relua expe
riența. “Chiar dacă diferen
țele sunt mari între ce e 
acolo și ce este la noi, expe
riența aceasta e necesară, 
înainte de a face călătoria, 
agricultoarele noastre trec 
ptintr-un proces de pregă

constatare, pentru comiterea 
infracțiunii de furt, faptă 
prevăzută și sancționată de 
articolul 208 Cod penal, care 
vor fi înaintate Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Pe
troșani pentru continuarea 
cercetărilor”, a declarat pur
tătorul de cuvânt al Jandar 
meriei Hunedoara.

constituie contravenție silvică 
și se sancționează cu amendă 
cuprinsă între 60 și 100 de lei”. 
Jandarmii au sancționat per
soana în cauză cu amendă 
contravențională în valoare de 
100 lei”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Inspectoratului 
de Jandarmi Județean „Dece- 
bal” Hunedoara, sublocote
nent Nicolae Răducu.

Sit. Nicolae Răducu

Nume...............................................Prenume ..........................
Adresa ..................................................................................Tel.

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora. Informații supli
mentare la tel,0254/ 21 1 275, int, 8834

ON

S-a dansat atât pe scenă cât și în public

august, sunt programate șase 
concerte live, cu începere de 
la ora 20. Pe scenă vor urca 
Forever, Sexy, Raluca, Celia, 
Symboll și La Strada Dance. 
Invitații serii sunt băieții de 
la Cassa Loco. Petrecerea se 
va încheia cu un foc de arti

tire, de la câteva noțiuni de 
limbă franceză, la discuții 
cu consilierii. Pentru că să 
vii din agricultura de sub
zistență, cum se face în Ro
mânia, și să ajungi să vezi 
familii obișnuite acolo, care 
întrețin ferme de câte 30 de 
animale pe 100 de ha, poate 
fi neașteptat. încercăm să le 
pregătim cât mai mult”, 
spune Carmen Micu, șefa de 
proiect. în acest moment se 
încearcă și implicarea în 
derularea acestui proiect a 
autorităților locale din co
munele din care vor pleca 
cele 9 agricultoare. Primă
riile nu au decât de câștigat 
dacă localnicele se vor în
toarce acasă cu idei noi 
pentru dezvoltarea comuni
tăților. între timp, oricum o 
delegație valonă formată 
din membre ale Uniunii A- 
gricultoarelor va veni în ju
deț la sfârșitul lui septem
brie pentru a vedea cum se 
face agricultura în țară. 

Cuplul verii 2007

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!

Localitatea ....................................... Votez pentru cuplul

A

ficii. Spectacolele sunt prezen
tate de actorul Coco Dimitriu. 
Mâine, 12 august, cu începere 
de la ora 11, este programat 
concertul fanfarei de la Ghe
țari, concert ce încheie cele 
trei zile ale- „Târgului Cetății 
2007”.

Start la deratizare
Hunedoara (D.L) - începând 

cu data de 13 august 2007 se 
vor efectua lucrări de dezin- 
secție, dezinfecție și deratizare 
pe domeniul public și în 
unitățile aparținătoare Con
siliului Local. Concomitent cu 
acțiunea Primăriei, toți agen
ții economici și asociațiile de 
proprietari au obligația, con
form prevederilor legale, să 
efectueze aceste lucrări. Nea- 
sigurarea condițiilor de igienă 
prin operații de curățenie, 
dezinsecție și deratizare a 
imobilelor și a spațiilor pe 
care le dețin se sancționează 
cu amendă de la 500 lei la 1000 
lei pentru instituțiile publice 
și agenții economici, cu sau 
fără personalitate juridică.

începe dezinsecția

Dacă formați un cuplu șl I 

aveți ceva poze de 
arătat, acum este 
momentull Vă facem 
vedete și vă răsplătim 
pentru asta! Trimiteți o 
fotografie cu voi, speci
ficând nume, prenume șl 
un nr. de contact, pe 
adresa „Cuvântul liber" 
Deva, B-dul 22 Decem
brie, nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, sau Tn 
format electronic la 
adresa de mail: 
sanda.bocaniciuainfbrm- 
media.ro ?n perioada 3 
iulie- 2 august, iar în 27 
august vă alegeți cu 200 

i lei! Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.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 
asta!

I

dana.loanginforniniedia.ro
media.ro
http://www.huon.ro
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Berbec .............................................

Dimineața este posibil să plecați într-o delegație anunțată 
în ultimul moment. Deși întâmpinați obstacole, vă debar
cați bine..

Taur

Aveți ocazia să plecați într-o excursie. Vă simțiți plin de 
jMk energie și cei din jur vă apreciază ideile. încercați să prof- 
* itațl de ocazie de a vă relaxai Nu merită să vă gândiți la

'* ’* - -î O ■’■•T ÂT A.

- iancu de Hunedoara a murit răpus de ciumă 
lângă Belgrad.______________________
1839 - S-a înființat, la Paris, 
«Societatea pentru învățătura 
poporului român», care a con
tribuit la dezvoltarea conștiinței 
naționale românești._______________
1921 - S-a născut scriitorul și 
ziaristul american Alex Haley, 
devenit faimos după scrierea 
romanului «Rădăcini» (m. 1992). 

1928 - A murit, la 87 de ani, romancierul englez 
Thomas Hardy.___________________________________________

1961 - A încetat din viață poetul și matematicianul 
Ion Barbu (foto) (Dan Barbllian). _________

1999 - A avut loc eclipsa totală de Soare, ultima din 
secolul XX.

cheltuieli.

Gemeni

ț

1

Prognoza pentru astăzi
Cer parțial senin. Minima termică va fi 

de aproximativ 17°C, iar maxima de 32°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer mai mult noros. Temper

atura minimă va fi de 15°C, iar maxima de 
30°C.

Luni. Cerul inorat, posibil furtună. Ter
mometrele vor înregistra temperaturi mi
nime de 13°C și maxime de 27°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului;
Sf.Mare Mc.Evplu arhidiaconul.

Calend ar Romano-Catolk
Sf. Clara, fc. **.

Calendar Greco-Catolic_____________________________
S Euplu, m (+ 304). ăS Clara de Assisi, c (+ 1253)].

Apa

Soluția integramei din 
numărul precedent: V - 
L - S - F - BIJUTERIE - 
SAFIRE - R - ST - 
TOPAZE - IDA. - ALB - 
LEI - NR - OT - RARE - 
ORE - MIMI - GD - Z - 
U - ADORATA - 
TANARA - EU - RT - 
AURAR - AG - US - IAR 
- INELE - TRAC

telefoane utile

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C HD 214971
Deranjamente lift 
Direcția Sanitar-Veter.

235090
221145

Vă pregătiți să plecați într-o călătorie șl toată familia Intră I 

în priză. S-ar putea să vă indispună o rudă apropiată; Totuși, 
mal târziu, sfaturile sale s-ar putea dovedi utile.

Rac

Dimineața s-ar putea să primiți o veste bună în legătură 
cu o sumă de bani pe care trebuie să îl primiți de la ser
viciu, spre bucuria partenerului de viață.

Leu

Astăzi sunt șanse să culegeți roadele unei colaborări. După- 
amiază s-ar putea ca relațiile sentimentale șă nu meargă 
bine. Nu este cazul să vă îngrijorați, veți depăși acest 
moment.

Fecioară

După o perioadă nu tocmai favorabilă pe plan sentimen
tal, se pare că astăzi norocul vă zâmbește din nou. Aveți 
ocazia să faceți cunoștință cu o persoana care s-ar putea 
să vă răpească inima.

Balanță

Se pare că sunteți nemulțumit datorită problemelor finan
ciare. Pe plan Intelectual, sunteți într-o formă deosebită. 
Profitați șl dedicați-vă studiului sau proiectelor de viitor.

Scorpion

Aveți multe probleme de rezolvat. Vă sfătuim să vă pla
nificați cât mal bine, ca să nu vă consumați energia inutil. 
Chiar dacă aveți spor la treabă, nu refuzați ajutorul pri
etenilor!

«
Săgetător

j Sunteți bine dispus, iar relațiile cu anturajul decurg fără 
probleme. Singurul lucru care nu vă mulțumește pe deplhi î 
este situația financiară. Puteți avea succes în toate acti-' 
vltățile.

Capricorn

Sunteți creativ și puteți avea succes în afaceri. Planurile 
pe care vi le faceți azi se vor concretiza șl vă vor aduce 
satisfacții financiare.

Vărsător

Astăzi aveți un farmec deosebit, care vă deschide toate 
ușile. Puteți să vă ocupați de afaceri și să faceți investiții 
pentru cămin. Evitați discuțiile în contradictor!.

Pești

Aveți ocazia să începeți o activitate care vă va aduce mari 
satisfacții profesionale și financiare. La serviciu, munciți 
într-un ritm alert, spre nemulțumirea colegilor.

&
111

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Energie electrică____ __________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.

Gaz metan________________ ________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

SfET ZILEI

Supă de pui cu găluște 
de griș
Ingrediente: 1 pui sau o găină, 2 morcovi, 2 cepe, 1 
țelină, 1 cub delikat, pătrunjel verde, 2 ouă, griș. 
Mod de preparare: Se spală găina sau puiul, se pune 
'a fiert, după aceea se adaugă morcovul tăiat în 
patru, cepele, țelina curățată și tăiată cuburi. 
Găluștele: Se bat 2 ouă cu un pic de sare și după 
aceea se adaugă încet grișul în ploaie și, după ce s-a 
format un aluat mai gros, se adaugă un pic de ulei 
de măsline sau chiar untură pentru a fragezi 
găluștele. Când au fiert pe jumătate zarzavaturile, se 
ia cu vârful linguriței din compoziția pe care am 
tăcut-o și se pun în oală găluștele. După ce au fiert 
Dine, se stinge focul și se adaugă pătrunjelul tocat 
mărunt. Se poate servi și cu un pic de piper și 
zeamă de lămâie.

7:00 Cărarea împărăției
(doc.)

7:30 Pelerin
8:00 Phil din viitor (s 
H comedie, SUA)

8:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

9:20 La Zoo 
9:30 Ro-kids.eu

10:30 Chips, cățelul 
războinic (dramă, 
SUA, 1990)

11:20 Odiseea animalelor 
(doc.)

1130 în slujba națiunii (r) 
12:00 Cartea europeană 
12:35 O vedetă populară 
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
14:20 Stăpânul timpului 

(aventuri, SUA, 2004) 
15:55 Eveniment APTR. Pre

miul pentru portret: 
Sofia lonescu, 
amprenta unui bisturiu 

16:30 Parteneri de week-end 
17:00 Rock’n Roll Club (r) 
17:50 Mamia ieri și azi 
18:00 Teleencidopedia 
18:55 Agendă Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

20:15 Mr. Baseball (come- 
die/aventuri, SUA,

‘ 1992). Cu: Tom Sell-
eck, Ken Takakura, 
Takanashi, Dennis 
Haysbert

22:10 Top Super Hit. Maga
zin muzical

23:40 Hard Bounty (western,
■ SUA, 1995). Cu: Matt 

McCoy, Kelly LeBrock, 
John Terlesky. R.: Jim 
Wynorski

1:15 Generația Wrestling 
(partea I) (doc.)

2:15 Jurnalul TVR (r).
Meteo. Sport

3:15 Apartamentul 16 
(thriller erotic, Marea 
Britanie/Belgia/Olanda, 
1994). Cu: Pete 
Postlethwaite

555 Cartea europeană. 
Club 27 (r)

530 Profesioniștii (r)
630 Integrante după inte- 

<jare

6:30 Antz - Fumicutze
«(desene animate, 

Statele Unite ale 
Americii, 1998).
In distribuție: 
Woody Allen, Dan 
Aykroyd, Anne Ban
croft, Danny Glover, 
Sylvester Stallone, 
Sharon Stone, Gene 
Hackman, Jennifer 
Lopez, Christopher 
Walken, Jane Curtin. 
R.: Eric Dranell, 
Tim Johnson 

8:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

10:00 Cucerirea Angliei
i (partea a ll-a) (film, r) 

12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:00 Caravana dansez pen

tru tine
18:00 Xena, Prințesa 

0 războinică (ep, 11, 
aventuri, SUA/Noua 
Zeelandă, 1995)

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

Vremea

20:30 Soldați de rezervă
C (acțiune, SUA, 1999). 

în distribuție: 
Michael Dudikoff, 
Cary-Hiroyuki Tagawa, 
Tyrin Turner, 
Jacqueline Obradors. 
Regia: 
Louis Momea 

22:30 Bobocul (acțiune, 
SUA, 1990). In dis
tribuție:
Clint Eastwood, Charlie 
Sheen, Raul Julia. R.: 
Clint Eastwood 

1:00 800 de gloanțe 
(comedie, Spania, 
2002). Cu: Sancho 
Gracia, Angel de 
Andres Lopez, Carmen 
Maura, Eusebio Pon- 
cela. R.: Alex de la 
Iglesia

3:15 Soldați de rezervă 
(film, r)

500 Caravana Dansez 
pentru tine (r)

6:45 învingătorul ia totul

i ’ (film, r)
8:30 în gura presei, cu 

Mircea Badea
9:30 Casa de piatră 

10:00 Roata de rezervă 
10:30 Comedia animalelor

(s)
1150 Spiritele ascunse (SF,

■ L SUA, 2001). Voci: Alee 
Baldwin, Ving Rhames, 
Donald Sutherland

13:00 Știri
13:15 Felicia
14:00 Bătălia de la Midway 

(război, SUA, 1976). 
în distribuție: 
Charlton Heston, 
Henry Fonda. 
Regia: Jack Smight

16:30 Dispariția lui Vonnie 
(thriller, SUA, 1994). 
în distribuție:
Ann Jillian, Joe Penny, 
Kim Zimmer, Graham 
Beckel. Regia: 
Graeme Campbell

18:30 Săptămâna 
financiară

19:00 Observator. Sport 
Meteo

20:15 Fotbal - Liga 1: 
Ceahlăul Piatra Neamț 
vs Dinamo

22:15 N-am uitat ce ai făcut 
astă-vară (thriller, SUA, 
1998). Cu: Jennifer 
love Hewitt, Fredie 
Prinze Jr, Brandy Nor
wood, Mekhi Phifer, 
Brandy, Matthew Set
tle. R.: Danny Cannon

0:15 Euforia Midnight Sun 
Tour

1:00 Huff(s)
2:00 Concurs interactiv 
3:00 Săptămâna financiară

(r)
3:30 Drumul spre casă

■ (dramă, China, 2000). 
Cu: Ziyi Zhang, Hon- 
glei Sun, Hao Zheng. 
R.: Yimou Zhang

5:15 Desene animate: Ani- 
max - Slimer și 
vânătorii de fantome

630 Felicia
(reluare)

6:00 Clona (r) 7:00 Iubiri (r) 06.30-07.00 Observator (r)950 Arta supraviețuirii (r) 930
Natură și aventură 10:00 Via - 8:00 Răzbunarea Victoriei (rj 1630-1645 Știri locale 

sacra 11:00 Liber pe con- —'* -
trasens 12:00 EU-RO Case (r) 
12:30 Bugetul meu (r) 13:00 
Arena leilor (r) 14:00 Miracole 
(s) 15:00 D'ale Iu' Mitică (r) 
16:00 Bazar (r) 16:30
Autostrada TVR. Magazin 
regional 18:00 Jurnal regional 
18:35 Verdict: crimă! (s) 1925 
Europa altfel 1940 Să vorbim ; Numai iubirea (s) 21:15 Clona 
despre cinema 20:10 în umbra (s). Cu : Murilo Benicio, Gio- 
legii (s) 21:00 Ora de știri 
22:10 Festivalul: Romanian 
Top Hits. Partea a ll-a 23:10 i 
Generația Prozac (dramă, 
SUA) 0:50 Liber pe contrasens 
(r) 1:50 Muzica la maxim (r) 
2:45 Verdict: crimă (r) 335 In 
umbra legii (r) 4:30
Megatehnicus (r) 5:00 Să vor
bim despre cinema (r)

9:00 Cântec de iubire (s). Cu: , 
Lucero, Fernando Colunga, 
Daniela Romo 11:15 Un medic 
în familie (s) 1230 Al șaptelea 
cer (s) 13:30 Prizoniera (s) 
14:30 Mama vitregă (s) 1530 
Iubiri (s) 16:30 Daria, iubirea 
mea (s) 17:30 Poveștiri ade
vărate 1830 Salome (s) 2030

vanna Antonelli 23:15 Mon- 
tecristo (s) 0:15 Prizoniera (r) 
1:15 Poveștiri adevărate (r) 
2:15 Numai iubirea (r) 2:45 De 
3 X femeie (r)

9:10 Confesiunile unei mirese 
(comedie, SUA, 2005). 1040 
Un antrenor to Africa (come
die, SUA, 1994). 1230 Sutu
rile (dramă, SUA, 2005). 1425 
Cinema, dnema, dnema 1455 
Polițist sub acoperire (acțiune, 
SUA, 2005). 1635 Fiica preșe
dintelui (romantic, SUA, 2004). 
1820 Fără o vâslă (comedie, 
sua, 2004). 20:00 Closer - 
Ispita (dramă, SUA, 2004). 
21:45 Pirații din Caralbe 2: Cu
fărul mortului (aventuri, SUA, 
2006). 0:15 Alibiul (comedie, 
SUA, 2005).

6:00 Bere de la gheață (r) 7fX) 
Pitici de vară (r) 8:00 
Nemaipomenitul Tick (d.a.) 
9:00 Gool old days 11:00 
Ghem, set și meci (s) 12:00 
Agenția de turism 12:30 Fit 
& Chic 13:00 Tibanu' 13:30 
Pet Zone 14:00 Odiseea inim
ilor (dramă, Germania, 2005) 
16:00 Fotbal 18:00 Sărbători 
de vară 1830 Știri Național TV 
19:45 Viață de la gheață 
20:00 Freshmania. Cu Catrinel 
Sandu 22:15 Vreau capul lui 
Mavis Davis (comedie, Anglia, 
1997).

9:15 Descoperă România 9:45 
Duminică de duminică cu Flo
rin Călinescu 12:45 Aventurile 
lui Pee Wee (film, r) 14:45 Ca- 
n familie (s) 15:45 Moromeții 
(dramă/biografic, România, 
1988) 19:00 Jake, specialistul 
în relații (s) 20:00 Entertain
ment News 20:20 Alias (s) 
21:30 Divorțați... dar împre
ună (s) 22:00 CSI: Miami (s) 
23:00 Faimosul Paparazzo 
(dramă, România, 1999) 150 
Camarazi de război (s) 2:15 
Faimosul Paparazzo (film, r)

8:00 Quizzit - em. interactivă 
9:00 Copiii de la 402 (d. a.) 
10:00 Imobiliare Blitz 11:00 
Autoforum 11:40 Tele RON 
13:00 Justiție oarbă (s) 14:00 
S.O.S. Salvați-mi casa (r) 15:30 
Ciao TV (r) 16:00 O vreau pe 
mama înapoi (r) 1750 Te crezi 
mai deștept? (r) 18:00 Focus 
19:30 Mondenii (r) 20:00 Un 
prinț în America (comedie, 
SUA, 1988) 22:30 Rowenta 
Elitte Model Look 2330 Afa
ceri interne (thriller/dramă,

<*» a» j-g>» kssess: capitala (acțiune, SUA, 1987). ■ ■ •• -------------
Cu: Nick Nolte 4:00 Sunset
Beach (s)

11:00 Realitatea de la 11:00 
1130 Jurnal de bord 13:10 
Money Express 14:00 Reali
tatea de la 14:00 1550 Rea
litatea de la 15:00 1520 Fa
brica 16:00 Realitatea de la 
16:0017:10 Euroșceptid (talk
show) 19:15 Ediție specială 
20:10 Reporterii Realității 
21:00 Realitatea de la 21:00 
2130 Ediție specială (r) 2350

nai de mare audiență 2450 
Realitatea de la 24:00 1:00 
Realitatea de la ora 1:00

•TL-

10:00 Vis de vacanță 10:30 La 1050 Curse 1150 în viteza a 
limită. Autoshow 11:00 Lu- cincea 1130 X-Testers 1250 
mea Poveștilor Nemuritoare Cum se fabrică diverse lunuri? 
11:30 Quadriga (doc.) 12:00 13:00 Dependent de cas-
Beretele albe. Magazin de cadorii 1450 Cascadorii ca-n 
informații culturale și de diver
tisment 13:00 Fan X 14:00 
Destinații la cheie 1430 Pasul 
Fortunei (r) 16:00 Esentze 
17:00 High Life (r) 18:00 Brief
ing 19:00 Documentar 1930 
Situație de criză (s) 20:00 Ve
ronica (film de familie, Româ
nia, 1972). Cu: Lulu Mihăescu,
Dem Rădlescu, Comei Patrichi Copiii bătrâni 2450 O predă 

mortală: La noroc 150 Zece 
metode de a contacta o fan
tomă

filme 1550 Vânătorii de mituri 
1650 Brainiac 1750 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 1950 
Automobile americane recon
diționate 2050 Indestructibilii 

I 21:00 Dr. G, medic legist 
12M Crime care au zguduit 
lumea: Ucigașul BTK'2350 
Incredibile mistere medkaie:

2250 Beretele albe (r) 2350 
Interzis. Cu Laura Andreșan 
2330 Trenul vieții (r)
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URMA Emigranți in Noua Zeelandăwww.teste-inteligenta.ro
Deva (D.l.) - Acest site vă propune teste de 
inteligență, inteligență emoțională, teste pentru 
copii, teste de cultură generală, probleme și teste de 
logică, jocuri logice și puzzle.

1 euro________________________________________3,1890 lei

, 1 dolarul american__________________________ 2,3286 lei
, - 1 gram de aur 49,7592 lei

Amplasarea aparatelor radar in data de
11,08.2007:
- DN 7: lila - Tătârăști - Zam;
- DN 7: Slmeria - Orâștie;
- DN 76: Șoimuș - Bejan - Căinelu de Jos -
Fornădie;
- DN 76: Brad - Țebea;
- Deva: Calea Zarandului (D.N.7), B-dele 22 Decem- 

. brie, Decebal șl N. Bălcescu, str. M. Eminescu.
" 'Amplasarea aparatelor radar in data de 
9?c12.08.2007:
’"V- DN 7: Săcămaș - Ilia - Tătărăști - Zam;

- DN 68A: Lăpușnic - Dobra;
- DN 7: Simeria Veche;
- DN 76: Șoimuș - Bejan - Căinelu de Jos -
Fornădie;
- DJ 705: Rapolt;
- Deva: Calea Zarandului (D.N.7), B-dele 22 Decem
brie, Decebal și N. Bălcescu, str. M. Eminescu.

■ Sute de hunedoreni 
încearcă, anual, să 
obțină viză pentru 
Noua Zeelandă.

Tiberiu Stroia
tlb6rlu.s1raia@informmedla.ro

Deva - Visul de a emigra în 
Australia sau în Noua Zee
landă există în mintea multor 
hunedoreni. Potrivit unui re
prezentant al unei agenții de 
profil, anual, câteva sute de 
hunedoreni cer informații 
despre modalitatea în care 
poți obține o viză, Cu toate 
acestea puțini reușesc să-și 
împlinească acest vis. Majori
tatea renunță din cauza lipsei 
banilor.
Studiile contează

„Pentru Noua Zeelandă 
sunt preferați cei care au 
studii superioare. într-un top 
al meseriilor pe primul loc se 
situează inginerii, absolvenții 
de școli postliceale, în special 
domeniul tehnic și medical, 
informaticienii și medicii ve

Noua Zeelandă este noua destinație a emigrației române

terinari. în Australia au 
șanse și cei cu studii liceale, 
cu școli profesionale. Sunt 
excluși cei care nu au o 
meserie, respectiv absolvenții 
de licee teoretice”, declară 
Gabbiel Ștefănoiu directorul 
unei agenții de profil. Oricine 
visează să ajungă în celălalt 

capăt al lumi, trebuie să știe 
că există o serie de taxe obli
gatorii. Astfel taxa guverna
mentală, pentru Noua Zee
landă este de 1000 de dolari, 
iar pentru Australia de 1500 
de dolari. La acestea se mai 
adaugă taxele noastre de con
sultanță, care variază în func

ție de programului ales. Ob
ținerea vizei durează 8 luni 
pentru Australia, iar pentru 
Noua Zeelandă 1 an și trei 
luni.
Merg și ciobanii

Interesant este faptul că 
ciobanii sunt la mare căutare 
în Nouă Zeelandă. De aseme
nea, un avantaj enorm este 
acela că Noua Zeelandă, 
recunoaște orice profesie, fără 
a mai fi necesară susținerea 
de examene sau de diferențe. 
Astfel, Noua Zeelandă pare să 
fie singurul loc unde un ab
solvent al Facultății de Drept 
din România poate profesa ca 
avocat pledant sau jurist doar 
cu condiția să treacă un test 
foarte exigent de limba engle
ză, să facă dovada că are trei 
sau cinci ani experiență și să 
se înscrie în Uniunea Avo- 
caților (Juriștilor) din Noua 
Zeelandă. Mai sunt căutați și 
doctorii, în special stoma
tologii. Și croitorii și asis
tenții medicali iși pot găsi 
ușor de lucru în Noua Zee
landă.

> Vine medicul la ei Se investește în istorie

FARMACII DE SERVICIU

HUNEDOARA

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.®-» 748080.

DEVA
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
nr. 29. ®-> 211616, 224488.

i

Piața Victoriei,

TRANZACȚII BURSIERE

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SIF5 4,2700 ■2,73
SIF2 3,5500 -4,05
SIF4 2,5200 -4,18
BRD 29,2000 +1,74
IMP 1,0600 -1,85
TLV 0,9350 0,00
SIF1 3,8800 -1,77
SIF3 2,5200 -3,08
SNP 0,5400 +0,93
Rublicâ realizată de SVM IFB FINWE5T SA Deva, 
b-dul Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

■ Echipe medicale se 
vor deplasa periodic 
în zonele greu acce
sibile.

Deva (D.l.) - în toate co
munele din județ încă mai 
există cabinete medicale, 
vechile dispensare de altă 
dată. Puține dintre ele, mai 
ales în zonele greu accesi
bile, mai funcționează însă. 
Unele sunt păstrate în bune 
condiții, dar lipsa cadrelor 
de specialitate le face inuti
lizabile. în acest timp popu
lația din Bătrâna, Lunca 
Cernii, din Zona Pădureni- 
lor trebuie să ajungă „la o- 
raș” pentru a merge la me
dic. Cei mai în vârstă nu 
o fac constant, pentru că 

drumurile sunt greu acce
sibile, și uneori ajung să 
fie consultați de un spe
cialist abia când boala s-a 
agravat.

Pentru toți aceștia, CJAS 
a pus la punct un proiect 
ce a început să se deruleze 
în aceste zile: în toate loca
litățile greu accesibile peri
odic va ajunge un medic 
specialist care va consulta 
populația din zonă. Joi 
echipa medicală a ajuns la 
Bătrâna, iar vineri o altă e- 
chipă a consultat locuitorii 
din Bunila. Consultațiile 
vor fi reluate la fiecare 
două săptămni, astfel încât 
locuitorii zonelor îndepăr
tate să nu mai fie nevoiți 
să parcurgă distanțe lungi 
până la primul medic.

Deva (D.I.) - Ministerul Cul
turii și Cultelor (MCC) 
finanțează în acest an, cu o 
sumă de circa 1,5 mii. lei, 53 
de șantiere arheologice și 
proiecte de inventariere arhe
ologică, cele mai importante 
sume fiind destinate săpătu
rilor de la Cetatea Histria - 
150.000 lei și Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa - 120.000 lei. Po
trivit MCC, finanțarea arhe
ologică în acest an se rea
lizează atât prin subvenție de 
stat, cât și prin contracte cu 
instituțiile care fac cercetări. 
Au mai primit finanțare Ce
tatea medievală Târgu-Mureș 
- 50.000 lei, Cetatea Zânelor 
din Covasna - 30.000 lei, Ceta
tea Callatis - 15.000 lei, fortifi
cația romano-bizantină Ovidiu 
-10.000 lei, Hârșova - 10.000 lei, 
Tropaeum Traiani - 10.000 lei 
și Capidava 10.000 lei. 

Cercetări importante în dome
niul arheologic desfășoară 
Institutul de Arheologie „Va- 
sile Pârvan” București, care 
a primit de la MCC aproape 
300.000 lei. în afară de 
cercetările derulate la Cetatea 
Histria, Institutul derulează 
săpături la Jidava, Costișa, 
Argamum/Orgame, Muri- 
ghiol, Nufăru, Păcuiul lui Soa
re, Rotbav, Târgsoru Vechi și 
Târgusor - Peștera La Adam.

MCC a alocat fonduri în a- 
cest an și pentru inventa
rierea unor situri arheologice. 
Astfel, Direcția pentru Cultură 
din județul Hunedoara a pri
mit 40.000 lei, Direcția pentru 
Cultură, Iași - 30.000 lei, Insti
tutul de Cercetări Eco- 
Muzeale Tulcea - 40.000 lei, 
Muzeul Județean Vâlcea - 
40.000 lei și Muzeul Național 
al Unirii Alba Iulia - 40.000 lei.

Mașina de vot, stricată pentru cetățeniSUDOKU
i i i « ««*« • • »'«■< * * < i v*. *. x « i. ...... - •
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!,t>în fiecare 

; bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă,

,;1 în așa fel
1!: 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 

ț rândurile 
' orizontale 

cât și pe 
coloanele 

i verticale ale 
■ celor nouă 
s blocuri luate 

împreună.
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■ Cor ilierii locali nu 
votea^.. așa ușor în 
favoarea cetățenilor 
Devei

Hannelore Acârnulesei

AVANSAȚI
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Deva - Mașina de vot a 
Consiliului Local Deva nu 
este constantă. Funcționează 
perfect doar atunci când este 
vorba despre hotărâri mai 
mult sau mai puțin îndoiel
nice. Pentru interesele oame
nilor, a celor care i-au votat 
și din ai căror bani își iau 
salariile, roțile mașinii încep 
să scârțâie. O hotărâre prin 
care câțiva deveni, care locu
iesc pe strada Scărișoara, ce
reau aprobare să își constru
iască niște garaje, a fost 
respinsă. Motivul invocat de 
consilieri, lipsa documentelor.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

4 8 6 9 5 1 3 2 7 ■ ! Q 3 4 6 : g 1 5 2 ■7 |
7 1 9 2 8 3 4 6 5 7 1 6 ■.2 4 G 9 4 . 8

2 3 5 6 7 4 8 1 9 2 5 8 4 7 9 : 3 ■ 1 6i
, 1 5 2 3 9 8 6 / 4 1 8 2 5 6 3 4 7 91

“3 9 7 ’ 4 2 6 5 8 1 : 5 6 1 9 2 4 8 3 1 i
3 5 4 5 1 7 2 S 3 i 3 4 9 8 1 7 2 6 g

o 4 1 3 3 Q . 7 c 2 4 9 3 5 6 7 8 2
,9 2 3. 7 6 5 ț 4 S 2 c 7 4 s G 3
6 *7 8 4 2 9 3 6 g 7 3 i 9 2 6 g 4

începători Avansați Eugen Savin

Pe acest teren un grup de deveni doresc să construiască garaje (Foto ha;

Proiectul de hotărâre nu a 
avut nici măcar avizul favo
rabil al comisiilor consulta
tive din cadrul Consiliului 
Local. Consilierii motivează 
că „nu există documentele 
care arată că pământul pe 
care vor să construiască gara
jele nu va fi revendicat de un 
fost proprietar”, afirma con
silierul local Ioan David, în 
cadrul ședinței de consiliu.

Oamenii însă spun că de 
trei ani se chinuie să adune 
documentația necesară și au 
investit deja o mulțime de 
bani. Mai mult, ei nu au unde 
să iși parcheze mașinile, pen

tru că zona este supraaglome
rată. în zonă este o grădini
ță, o școală și un restaurant. 
Majoritatea celor care locu
iesc în zonă au deja garaje. 
Cei rămași, își parchează 
mașinile pe unde apucă și se 
chinuie, de câțiva ani, să 
primească aprobare pentru 
a-și construi și ei câteva lo
curi în care să-și țină ma
șinile în siguranță. „De trei 
ani ne poartă cu actele. Am 
dat deja aproape 20 de mi
lioane fiecare. Suntem nouă 
locatari care vrem să ne con- 
stnfim garaje acolo. Terenul 
nu este folosit. Sunt câteva 

pubele de gunoi și multă mi
zerie. Este un loc neîngrijit, 
care nici măcar ca loc de par
care nu este folosit de nimeni. 
Consilierii nici măcar nu știu 
ce votează. Ei nu au fost la 
fața locului să vadă despre ce 
este vorba. Dar probabil, nici 
nu vor să facă un lucru bun 
în Deva”, afirmă Eugen Sa
vin, unul dintre locatarii im
plicați. Proiectul de hotărâre 
a fost respins de către con
silieri. Așa că oamenii au ple
cat acasă cu buza umflată. Și 
nu pot face altceva decât să 
aștepte ședința de luna viitoa
re a Consiliului Local Deva.

http://www.teste-inteligenta.ro
mailto:tlb6rlu.s1raia@informmedla.ro
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Slovacii angajează oțelari
• Posturi vacante. în județul Hunedoara 
numărul locurilor de muncă vacante, la 
data de 10 august, era de 1.537. (C.P.)

• Bursa absolvenților. Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Hunedoara va organiza la sfârșitul 
lunii august o bursă destinată tinerilor 
absolvenți. (C.P.)

Studiind oferta de job-uri

Rata șomajului
Deva (C.P.) - Rata 

șomajului în județul 
Hunedoara, la finele lu
nii iulie, a fost de 4,51%, 
cel mai scăzut nivel 
înregistrat până acum 
de către AJOFM Hune
doara. Comparativ cu 
perioada similară a anu
lui trecut, rata șomaju
lui s-a diminuat cu 2,89 
puncte procentuale. Nu
mărul șomerilor aflați în 
evidență era de 9651, din
tre care 4391 erau in- 
demnizați, iar alți 5260 
neindemnizați. Cele mai 
multe persoane fără un 
loc de muncă erau înre
gistrate în municipiul 
Brad. De altfel reparti
zarea șomerilor pe loca
lități era următoarea: 
Deva - 1041, Brad - 1530, 
Hunedoara - 1130, Călan 
- 872, Petroșani - 732, 
Hațeg - 936, Lupeni - 687, 
Ilia - 379, Vulcan - 376, 
Petrila - 670, Simeria - 
289, Aninoasa - 181 și 
Orăștie - 831.

Angajări
Deva (C.P.) - în luna 

iulie, în județ, prin 
programul de medi
ere s-au ocupat 
1789 locuri de 
muncă, dintre aces
tea 1297 locuri de 
muncă fiind înche
iate pe perioadă 
nedeterminată și 492 
locuri de muncă pe 
perioadă determi
nată. în cadrul aces
tui program au fost 
angajați: 314 de 
șomeri peste 45 de 
ani, 46 șomeri unici 
întreținători de fami
lie, 35 de absolvenți 
ai instituțiilor de 
învățământ și 1394 
de persoane 
aparținând altor ca

tegorii socio-profe- 
sionale.

Vacanțe 
mai scurte
București (MF) - Lo
cuitorii celor 12 noi 
state membre ale UE 
muncesc, în medie, 
cu două săptămâni și 
jumătate mai mult 
pe an decât cei din 
cele 15 vechi state 
membre, potrivit 
unui articol publicat 
pe site-ul Internet 
Euractiv. Cetățenii 
din UE-12 benefici
ază anual de 31,3 
zile libere (concediu 
anual și sărbători 
naționale)

■ Pe portalul EURES 
numărul locurilor de 
muncă vacante este de 
peste 1,2 milioane.

Clara Păs___________________
clara,pas@nformmedia.ro

Deva - Cele mai recente 
oferte de locuri de muncă în 
străinătate, care se află pos
tate pe site-ul ANOFM, indică 
faptul că în Slovacia se caută 
oțelari, strungari și lăcătuși. 
Numărul posturilor oferite 
pentru oțelari este de 10. An- 
gajații vor lucra în turnătorie, 
iar pentru angajare trebuie să 
prezinte actele de calificare. 
De asemenea, se caută spre 
angajare 10 strungari și 100 de 
lăcătuși, pentru ambele mese
rii solicitându-se calificare și 
minim un an de experiență. 
Persoanele interesate de cele 
trei oferte trebuie să cunoască 
limba slovacă sau maghiară, 
în toate cazurile contractul 
este permanent, salariul mi
nim este de 2-4 euro/oră și se 
asigură transport și cazare.
Măcelari în Irlanda

Un număr de 20 de per
soane, care au cel puțin doi
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confecționer-asamblor articole din textile 111

confectioner leniqție după comandă 99

munc. necal. în construcții SG

confectioner cablaje auto 53

șofer autocamion/mașină de mare tonaj 49

muncitor necalificat în industria confecțiilor 32

■■ 21 ,..

munc. necal. în agricultură__________

■cusător piese din piele și înlocuitori 

asistent medical generalist 

șofer de autoturisme și camionete

22

cusător confecții industriale din blană 19

ospătar (chelner) 18

aqent de pază, control acces, ordine si intervenție 17

lucrător la amenajare teren sportiv (amenajator bază sportivă) 17

electrician de întreținere și reparații 16

Oțelarii hunedoreni se pot angaja în Slovacia (Foto: cl)

ani de experiență în meseria 
de dezosator-tranșator de 
carne, pot să își găsească un 
job în Irlanda. Solicitanții tre
buie să posede, de preferat, 
cunoștințe minime de limba 
engleză, deși nu este o con
diție obligatorie pentru obți
nerea slujbei. Salariul oferit 

este de 8,65 euro/oră. Se 
acordă și alte beneficii: asis
tență în găsirea unei locuințe, 
candidații sunt așteptați la 
aeroport. Contractul are ca
racter permanent.

Rețeaua EURES informează 
în legătură cu: posturile 
vacante din 31 de țări euro

Profesia de mediator
București (C.P.) - Consiliul 

Național de Mediere a început 
autorizarea profesiei de medi
ator. Consiliul a primit deja 
primele dosare. Pot deveni 
mediatori avocații, notarii 
publici, consilierii juridici, 
precum și persoanele care au 
absolvit un curs’ de formare a 
mediatorilor în țară sau 
străinătate. în mai 2006, a fost 
publicată legea medierii, me
todă care permite soluționarea 
conflictelor în afara sălii de 
judecată. în toamna anului 
trecut, a fost ales Consiliul de 
Mediere, care, în urmă cu o 

pene, CV-urile candidaților 
interesați, ce trebuie să știți 
dacă doriți să locuiți și să 
munciți în străinătate, cum 
puteți aplica on-line pentru 
locurile job-urile vacante.

Toate informațiile se găsesc 
pe site-uî www.anofm.ro, 
secțiunea EURES.

lună, și-a definitivat regula
mentul de organizare și 
funcționare. în urma acestei 
măsuri, Ministerul Justiției 
speră că multe dintre dosarele 
aflate pe rolul instanțelor vor 
putea fi soluționate mult mai 
rapid, iar ședințele de judecată 
nu vor mai fi atât de 
încărcate. Singurul proiect 
pilot specializat în mediere se 
derulează la Craiova. De patru 
ani, în cadrul proiectului, o 
treime dintre cele peste o mie 
de litigii mediate au fost 
soluționate în afara sălii de 
judecată.

Asociația județeană a Vânătorilor 
și Pescarilor Sportivi Hunedoara, 

cu sediul in Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21, jud. Hunedoara, 

anunță ca vacante două posturi de cabanier și îngrijitor la 
gospodăria anexă de la Căpățâna. De preferință, se dorește ca cele 

două posturi să fie ocupate de soț și soție.
Pentru alte amănunte puteți lua legătura cu persoane de contact la 

numerele: 0752/099.088, 0752/099.089
(106599)

SOCIETATE 
COMERCIALĂ 

Angajează 
următoarele categorii 

de personal:

SC DAC Food
Ingredients SRL PL 

Hunedoara

&

MET

Sociefcrfe comercială angajează

cu atestat, pentru camion MAN (cu Abrol 
- Kiper) sau camion DAF (preferabil din Deva) fi 
muncitori necalificați la depozit Deva. Relații supli
mentare la tel. 0254/232715, 0254/226149, între 
orele 8 - 17.

HO7327)

Asociația Județeană a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Hunedoara, 

cu sediul în Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21, județul Hunedoara, anunță că 
_________________angajează în condiții avantajoase un___________________ 

TEHNICIAN VETERINAR
gospodăria anexă de la Căpățâna.

Pentru alte amănunte puteți lua legătura cu persoane de contact la 
numerele: 0752/099088, 0752/099089

(106881)

- mcnmrori
- operatori

1 electrician

Cei interesați pot să 
trimită CV-uri la FAX: 

0254/235822 
sau e-mail 

septimiujascau@anorom.ro

(107184)

_____ Angajează_____
Reprezentant 

Comercial
Cerințe:
■ Permis categoria B

■ Disponibilitate la program pre
lungit

■ Studii medii, superioare

Operare PC

5e oferă:
■ Pachet salarial motivant

■ Mașină de serviciu

■ Telefon de serviciu

CV se trimit la fax:
0254/719.717 sau la 
virgil,Davel@dsc/foodingredients,r 
o și dan.avrarh@zeelandia.ro.

(106560)

SC REVA SA SIMERIA
Organizează în data de 15.08.2007, era 10,00, concurs pentru 

ocup»-ea postului de

CONSILIER JURIDIC / JURISCONSULT
Condiții de participare:
- Studii superioare juridice

- Experiență.

Dosarele se vor depune până 

la data de 14.08.2007, ora 

12,00 la sediul societății - 

Biroul Resurse Umane și vor 

cuprinde:

- cerere de înscriere la concurs 

sau scrisoare de intenție

- curicullum vitae

- diploma de studii în original 

și copie

- copie după cartea de muncă

- adeverință de la medicul de 

familie cu mențiunea „apt 

pentru muncă"

- dosar plic

Informații suplimentare se pot 

obține la Biroul Resurse 

Umane, tel, 0254/260402, 

0254/260435 sau 

0729/991744, int. 23.

ANUNȚ ANGAJARE
Societate comercială angajează

cu atestat fi vechime pentru capete tractor: 
Volvo, Man, Mercedes.

Informații la tel.: 0254.236.250; 0747.055.503.
(106730)

TOMDEMDEMIO

S.C. SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L 
Angajează pentru fabrica din Deva personal 

necalificat pentru poziția de:

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO
OFERIM;
* Contract de muncă permanent;

* Calificare la locul de muncă:

* Salariul de încadrare plecând de 

la 580 lei;

* Bonus de prezența de minim
85 de lei; ‘

* Spor de vechime și indem
nizație de loialitate;

* Ore suplimentare plătite dublu 

și spor pentru orele de noapte;

* Tichete de masă;

* Transport gratuit pentru toți 
angajații;

* Cantină și cabinet medical;

V__________

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

noxe.
CERINIE:
■ Disponibilitate pentru munca în 
3 schimburi; ,

■ Minim 8 clase;
■ Stare buna de sănătate,
- Îndemânare, flexibilitate, serio
zitate.

SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULUI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.

Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600.

mailto:pas@nformmedia.ro
http://www.anofm.ro
mailto:septimiujascau@anorom.ro
mailto:dan.avrarh@zeelandia.ro
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ș • Debut cu dreptul. Reprezentativa de 

handbal feminin a României a învins, ieri,
: eu scorul de 33-29, echipa similară a 

-Austriei, în primul meci din grupa C a
j ‘Campionatului European de Tineret, ce se 

ițșsfășoară la Izmir (Turcia). România va 
țfisputa următorul meci sâmbătă, la ora 
14.00, în compania Poloniei, iar dumi
nică, tot la14.00, va întâlni Spania. (MF)

• Clujeni la Naționala. Trei jucători ai 
echipei CFR Cluj, Eduard Stăncioiu, 
Gabriel Mureșan și Eugen Trică, au fost 
convocați de selecționerul Victor Pițurcă, 
pentru partida amicală a României contra 
reprezentativei Turciei. Eugen Trică, care 
până în prezent are două selecții, revine 
la echipa națională după șase ani și 
jumătate. (MF)

Agresat de gangsteri pe Vale
■ Un jucător al Jiului 
susține că a fost bătut 
de gorilele lui Simota, 
dar patronul neagă.

ClPRIAN MARINUT

ciprian.marinut@infarmmedia.ro

Petroșani - Violența bân
tuie clubul Jiul. Mâna forte și 
legile împrumutate parcă din 
filmele cu gangsteri cu care 
încearcă să se impună patro
nul Alin Simota au declanșat, 
ieri, un scandal monstru la 
clubul din Valea Jiului. Fun
dașul echipei Jiul, Mihai Lun
gan, susține că a fost bătut, 
joi după-amiază, în vestiar de 
bodyguarzii patronului Alin

Arcașii încep cursa pentru JO
Aninoasa (C.M) - Cei mai buni arcași din 

țară au început cursa pentru locul rezervat 
României la Jocurile Olimpice Beijing 2008, 
cu ocazia participării la Cupa Minerul și 
Cupa României, competiții care au demarat 
ieri la Aninoasa. Oficialii Federației Române 
de Tir monitorizează în acest sens patru 
sportivi, dintre care doi, Răzvan Marcu și 
Simona Băncilă, sunt legitimați la CS Mine- 

«11 Aninoasa. „La JO Beijing 2008 vor par- 
cipa numai 63 de arcași din întreaga lume, 

iar lupta pentru aceste locuri este dură. La 
Campionatul Mondial din Germania, Alexan
dru Bodnar de la CSS Rădăuți a ocupat locul 
29 și a obținut astfel un loc la Olimpiadă 
pentru România. Locul e alocat țării și nu 
sportivului care l-a obținut, astfel că Federa
ția îl va trimite la JO pe cel mai în formă 
sportiv la momentul respectiv”, afirma Vic- 

^tor Stănescu, președintele FR Tir. Din pă- 
^|cate, sportivii de la Minerul Aninoasa nu au 

avut rezultate prea bune ieri, când au dema
rat întrecerile Cupei Minerul. „Nu suntem 
îngrijorați din această cauză. Acesta e doar 
un concurs de verificare și pregătire, dar ne 
vom arăta valoarea la Campionatele 
Naționale care vor avea loc în luna septem
brie. Marcu și Băncilă au șanse mari de a 
demonstra că sunt cei mai buni din țară și 
de a fi ei cei care vor reprezenta România la 
JO”, preciza Viorel Hăbian, antrenorul CS 

^Minerul Aninoasa. La „Cupa Minerul” par- 
^ticipă sportivi din țară și de la cluburi din

Cipru, Serbia și Bulgaria, iar la Cupa 
României Outdoor concurează numai arcași 
de la cluburile din țară.

Consternare
Managerul general al 

Jiului, loan Sdrobiș, a 
afirmat că a rămas șocat 
când jucătorul i-a apărut 
în față și l-a văzut bătut. 
„Nu știu ce s-a întâmplat, 
dar am rămas șocat. Am 
văzut jucătorul bătut, mi- 
a ieșit în față și era des
figurat. Nu pot să-mi re
vin. Era bătut, iar eu nu 
pot accepta așa ceva la 
clubul la care lucrez. 
Cum apar eu în fața jucă
torilor în vestiar? Și eu 
am urecheat jucători, 
i-am mai dat un șut în 
fund lui Chivu, dar așa 
ceva niciodată nu am 
făcut. Acum mă gândesc 
serios să plec de la acest 
club pentru că eu nu pot 
accepta așa ceva. Nu știu 
cine l-a bătut, dar eu nu 
pot minți că nu l-am 
văzut pe jucător bătut”, 
a spus Sdrobiș.

w-.'. J
..

Razvan Marcu (16 ani) de la CS 
Minerul Aninoasa este unul dintre 
arcașii care se află în atenția Fede
rației Române de Tir pentru a 
reprezenta țara noastră la Jocurile 
Olimpice Beijing 2008.

Jiul, un club neserios
. Petroșani (C.M.) - Lipsa de respect față de 
^adversari știrbește serios blazonul clubului 
Jiul care și așa a fost pătat în ultimul 
sezon de retrogradarea în liga secundă, fără 
îndeplinirea baremului. Fostul antrenor al 
echipei Jiul, Gheorghe Borugă, în prezent 
in staff-ul tehnic al formației de Liga a IlI-a 
Gloria Arad, s-a arătat deranjat de faptul că 
formația din Petroșani a jucat în amicalul 
de joi seara cu juniorii, folosind un singur 
senior, portarul Ionuț Curcă. „Patronul Jiu
lui e principalul vinovat. Simota e un nese
rios. M-a făcut să vin 300 de km ca să 
jucăm cu niște juniori. E incredibil. Dar în 
viață, toate aceste răutăți o să i se 
întoarcă”, a spus Borugă. Jiul a pierdut 
amicalul respectiv, cu scorul de 2-0, iar 
sâmbătă va juca un meci de verificare la 
Timișoara cu Poli II.

Bicfahri me a 
mai mult

Petroșani (C.M.) - Scurta 
apariție a lui Bicfalvi în teren 
la finalul meciului Steaua 
București - Zaglebie nu l-a 
mulțumit pe managerul ge
neral al echipei Jiul Petro
șani, loan Sdrobiș, deși jucă
torul era super încântat că a 
avut șansa de a debuta în Li
ga Campionilor. „Acest copil 
merită să joace mai mult de
cât un minut, așa cum l-a bă
gat Gheorghe Hagi în meciul 
cu polonezii. Dar i-am spus să 
stea liniștit că o să vină și 
rândul lui, așa că trebuie să 
aibă răbdare. Nu e treaba 
mea cât trebuie să joace Bic
falvi, dar un minut e puțin. 
Dacă eu procedam așa când 
eram antrenor, atunci Cristi 
Chivu nu mai ajungea în veci 
la Roma. Mie îmi place să dau 
credit tineretului”, a spus 
Sdrobiș.

Master în mana
gement sportiv

Lupeni (C.M.) - Prejudecata 
că sportivii nu au nimic în 
cap este contrazisă cu vârf și 
îndesat de Ovidiu Tâlvan, 
fundașul de în vârstă de 35 de 
ani al echipei din liga a doua 
Minerul Lupeni, care a obți
nut masteratul în manage
mentul sportiv. „Sunt tentat 
să preiau conducerea unui 
club pentru că am studiat 
mult în acest domeniu, dar 
deocamdată nu renunț la fot
bal. Nu mă tentează să îmbră
țișez meseria de antrenor”, a 
spus jucătorul care a mai 
evoluat lâ Inter Sibiu, Di
namo București, Rocar Bu
curești, Astra Ploiești, FC 
Sibiu, Unirea Alba Iulia și 
Universitatea Cluj.

Alin Simota

- -
Mihai Lungan pe teren

Simota, deoarece a depus 
memoriu la Federația Româ
nă de Fotbal pentru a deveni 
liber de contract. Simota 
neagă acuzațiile, însă nu este 
pentru prima dată când 
bodyguarzii săi sunt suspec
tați de violență.
Lungan acuză

„Am fost chemat de un 
antrenor de la juniorii clubu
lui Jiul care mi-a spus că 
domnul Simota mă așteaptă 
în vestiar să vorbească cu 
mine. M-am dus întreg în ves
tiar și am ieșit de acolo cu 
dinții rupți, vânătăi la coate, 
coaste fisurate și buze um
flate în urma bătăii pe care 
am primit-o. Am depus ime
diat plângere la Poliție și m- 
am dus la spital pentru a 
obține certificatul medico

Pentru că 
suntem numărul

^Consultanții 
\noștri de 
\vânzări, la 
\dispoziția ta! 
[Mihaela 
Stroia 
0720 - 400 438 
Anca Bobora 
0721- 513 871 
Sorin Flori 
0720 - 487 389

in juueț, 
te ajutam să fii 
și tu numărul 1!

Wîl M»|

Vara aceasta 
reclama 
ta în 
Cuvântul 
liber va fi 
doar 50 de 
lei + 
TVA!
Cu bani 
puțini, poți 
câștiga bani 
mulți!

legal”, a declarat jucătorul. 
Lungan susține că i-a fost 
amenințată și familia.

„Mi-au amenințat familia. 
Sunt șocat. Patronul vroia să 
mă trimită să joc la nu știu 
ce echipă din Liga a IlI-a. Mă 
voi adresa și lui Mircea San
du. îi voi da în judecată, voi 
merge la toate comisiile abil
itate să facă dreptate în acest 
caz”, a mai spus jucătorul, 
aflat acasă la Vâlcea. Oficialii 
Poliției din Petroșani au 
declarat că jucătorul a depus 
o plângere pentru că a fost 
bătut.

„Cererea lui a fost înregis
trată penal și se vor demara 
cercetările în acest caz” a 
spus Constantin Stegărescu, 
locțiitorul șefului Poliției 
Petroșani. Patronul Alin 
Simota a afirmat că nu are 

cunoștință de așa ceva.
„Nu știu ce aberații spune 

unul și altul. Eu am fost ple
cat din țară și, în primul 
rând, eu nu am bodyguardzi”, 
a comentat Simota pe mar
ginea acestui caz.

Finanțatorul echipei Jiul a 
avut aceeași atitudine și în 
urmă cu doi ani când body
guarzii săi au bătut un spec
tator la Ineu și în turul cam
pionatului trecut, când mai 
mulți jucători s-au plâns că 

’au fost amenințați în vestiar, 
după ce au pierdut un joc pe 
teren propriu. De altfel, dis
puta din vestiar a, provocat 
practic retrogradarea Jiului, 
întrucât după incidentul 
respectiv, numeroși fotbaliști 
au ales să „divorțeze” de Jiul 
Petroșani, unde au fost 
amenințați.

mailto:ciprian.marinut@infarmmedia.ro
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| • Atenționare. Antrenorul echipei BATE
Borisov, Igor Kriușenko, a declarat că 
Steaua București ar face o mare greșeală

1 dacă s-ar considera deja calificată în gru

pele Ligii Campionilor înaintea dublei 
manșe din turul trei preliminar al com
petiției.

Campionul riscă închisoarea

in finală
Duisburg (MF) ■ Echi

pajul de kaiac 4 al Ro
mâniei, în componenta 
Alin Anton, Alexandru 
Ceaușu, Florean Mada 
și Ștefan Vasile, s-a cali
ficat direct, vineri, în fi
nala probei pe distanta 
de 500 m, după ce a câș
tigat seria în care a evo
luat.

Meci greu
Bistrița (MF) ■ loan 

Ovidiu Sabău a declarat 
că partida cu UTA va fi 
dificilă fiindcă echipa 
oaspete este foarte moti
vată, așa cum era și an
trenorul Marius Lăcătuș 
ca jucător, dar, cu toate 
acestea, Gloria trebuie 
să câștige după cele 
două remize obținute 
până acum în Liga I.

„Meciul cu UTA va fi, 
ca și toate celelalte, foar
te greu. Nu cred că mai 
există vreun joc ușor, 
câștigat dinainte” - a mai 
spus Sabău.

Ovidiu Sabău (Foto: FAN)

UEFA cere 
dovezi
București (MF) - 
Președintele UEFA 
Michel Platini, cere 
ca tehnicianul Ray
mond Domenech să 
aducă dovezi în spri
jinul afirmațiilor sale 
privind „un arbitru 
cumpărat", la un 
meci dintre 
naționalele de tineret 
ale Franței șl Italiei, 
disputat în 1999. 
„Vom trimite o 

scrisoare la federația 
franceză pentru ca 
domnul Domenech 
să ne dovedească 
ceea ce susține, Iar 
dacă nu vor exista 
dovezi, el va fi 
sancționat", a expli
cat Platini în cotidia
nul L'Equipe. Selec
ționerul Franței, Ray
mond Domenech, a 
afirmat, într-un inter
viu publicat de Le 
Parisien, că îmi 
amintește de „un 
meci de tineret 
Franța - Italia (n.r. - 
în 1999, când s-a 
disputat partida 
respectivă, el era 
antrenorul echipei de 
tineret a Franței), la 
care arbitrul era 
cumpărat". Dacă 
Domenech nu va 
aduce dovezi, afir
mațiile sale vor fi 
încadrate în categoria 
„conduită anti- 
sportivă", iar cazul 
său va fi analizat de 
Comisia de Disciplină 
a UEFA.

■ Valentino Rossi a 
intrat serios în colima
torul fiscului italian și 
poate plăti cu libertatea.

Roma MF) - Fiscul italian 
reclamă de la pilotul de moto- 
ciclism Valentino Roșsi, în ca
zul căruia a sesizat Parchetul, 
112 milioane de euro, sumă ce 
include și dobânzile și pena
litățile acumulate din 2004 
până în prezent, după ce timp 
de cinci ani sportivul nu a 
declarat o parte din venituri.

Serviciul de Impozite din 
Pesaro nu a confirmat, dar 
nici nu a dezmințit că ar fi 
sesizat Parchetul în cazul lui 
Rossi, dar informația a fost 
dată drept „sigură” de agenția 
Ansa și a apărut în toate jur
nalele televizate din Italia.

La o zi după dezvăluirile 
potrivit cărora Rossi a omis 
să declare 60 de milioane de 
euro câștigați în perioada 
2000-2004, presa italiană a de
taliat sumele pe care i le re
clamă fiscul sportivului: 43,7 
milioane de euro ca evaziune 
fiscală, bani cărora li se adau
gă dobânzile și penalitățile, 
ajungându-se la un total de 
112 milioane de euro.

Rossi riscă o condamnare 
la închisoare în urma aces
tui caz. Pilotul în vârstă de 28 
de ani, care și-a mutat domi
ciliul în Marea Britanie în 
anul 2000, nu ar fi declarat o 
mare parte a veniturilor obți
nute din activități prestate în

Elvețieni, la Cluj
Cluj (MF) - Partida CFR Cluj - Anorthosis 

Famagusta, din prima manșă a turului doi 
preliminar al Cupei UEFA, va fi arbitrată 
de o brigadă din Elveția, avându-1 la centru 
pe Carlo Bertolini, informează site-ul oficial 
al forului fotbalistic european.

Bertolini va fi ajutat la cele două linii de 
compatrioții săi Raffael Zeder și Stefan 
Buhlmann.

Revine Zidane? Sydney FC 1-a

Probleme
București (MF) - Fundașul 

echipei Getafe, Cosmin Con
tra, ar putea fi indisponibil o 
lună și ar putea rata înce
putul campionatului Spaniei, 
dar și meciul amical al Româ
niei cu Turcia.

Cosmin Contra s-a acciden
tat în cantonamentul din Olan
da al formației Getafe și are 
o leziune la ligamentul lateral 
intern de la genunchiul stâng.

„Primele teste i-au îngrijo
rat pe medicii clubului, care 
se tem că românul ar putea fi 
indisponibil o lună. Deocam
dată, fundașul nu se antre
nează până când va ajunge în 
Spania unde i se vor face alte 
teste și se va stabili cu exac
titate perioada de indisponi-

contactat pe fostul internațional francez 
Zinedine Zidane făcăndu-i o ofertă pen
tru ca acesta să joace într-un singur 
meci, un amical cu Los Angeles Galaxy, 
programat la 27 noiembrie. (Foto: EPA)

Adrian Iile (Foto: fan)

Ginobili, ambasador UNICEF
Buenos Aires (MF) - Ema

nuel Ginobili, baschetbalistul 
argentinian al campioanei 
NBA, San Antonio Spurs, a 
fost numit ambasador al bu
năvoinței pentru UNICEF.

„îmi ofer timpul și disponi
bilitatea în beneficiul acestei 
cauze și pentru a face lucruri 
bune în tară”, a declarat ju
cătorul într-o conferință de 
presă.

Reprezentantul UNICEF în 
Argentina, Gladys Acosta Var
gas, șl directorul regional pen
tru America Latină și Carai- 
be, Nils Katsbers, au dat ca 
exemplu cariera argentinia
nului pentru copiii din Ar
gentina.

Campion al Italiei în 2001

Lui Valentino Rossi s-ar putea să-i mai scadă din entuziasm (Foto: EPA)

Italia, mai ales din publici
tate.

Acest caz a apărut în con
textul în care guvernul italian 
ia măsuri împotriva fraudei 
fiscale care, potrivit estimări
lor, este de peste 100 de mi
liarde de euro pe an. înainte 
de a intra în vacanță, la în
ceputul lunii august, pre
mierul Romano Prodi a făcut 
un apel ca toată lumea să 

pentru Contra

Cosmin Contra nu se va mai lupta, o vreme, cu adversarii
(Foto: EPA)

bilitate”, notează AS. Campio
natul Spaniei începe la 25 
august, iar în prima etapă Ge
tafe întâlnește formația FC 
Sevilla.

Steaua visează la încă o victorie
București (MF) - Managerul 

sportiv al clubului Steaua, 
Adrian Ilie, a declarat, vineri, 
că formația condusă de Gheor- 
ghe Hagi va bifa a treia vic
torie în Liga I, după meciul 
cu Politehnica Iași, și a adău
gat că echipa poate face față 
să joace în ritmul miercuri- 

cu Bologna, Ginobili a fost 
„draftat” în 1999 de San Anto
nio Spurs, echipă alături de 
care a câștigat trei titluri de 
campion NBA în 2003, 2005 și 
2007. El a câștigat și medalia 
de aur la JO de la Atena în 
2004, cu naționala Argentinei.

„Sunt recunoscător că am 
fost ales pentru acest rol. Este 
o onoare imensă că pot aju
ta”, a adăugat Ginobili, sub
liniind care sunt cele mai 
îngrijorătoare probleme în 
opinia sa: malnutritie, violen
ta domestică, educația și lip
sa activității sportive.

„Chiar de când mi s-a pro
pus această sarcină, am răs
puns afirmativ fără ezitare”, 
a spus argentinianul. 

lupte împotriva fraudei fis
cale.

Toate jurnalele de joi din 
Italia au plasat pe prima pa
gină datoriile lui Valentino 
Rossi, descris de La Stampa 
ca „un campion model care 
înșală fiscul”. „Este dezagrea
bil să descoperi că acest tânăr 
fericit, genial în domeniul 
său, personalitatea cea mai 
proaspătă și nonconformistă

Cosmin Contra face parte 
din jucătorii convocati de 
selecționerul Victor Piturcă 
pentru meciul amical cu Tur
cia, din 22 august.

sâmbătă-miercuri.
„Avem moral destul la echi

pă, n-am pierdut niciun meci, 
avem două victorii în campio
nat, iar cu Iași va fi a treia 
victorie. Cu siguranță Poli ne 
va pune probleme, respectăm 
echipa din Iași, dar trebuie să 
câștigăm, așa cum am făcut 

Mânu Ginobili a punctat și la UNICEF, nu numai pe terenul de 
baschet (Foto: EPA)

care a apărut în acești ulti
mi ani, este înglodat în acest 
noroi care face să nu se mai 
poată trăi în această tară”, 
notează La Repubblica.

Septuplu campion mondial 
la motociclism viteză, ValerfT* 
no Rossi este unicul campion" 
din istorie care a câștigat 
titlul mondial la patru clase 
diferite: 125 cc, 250cc, 500 cc 
și MotoGP.

Amânare
Hong Kong (MF) - Me- * 

ciul amical pe care FC Ț 
Barcelona trebuia să-l 
dispute împotriva unei 
formații de jucători din I 
Hong Kong, în cadrul ; 
turneului vicecampioa- j 
nei Spaniei în Asia, a 
fost amânat pentru sâm- j 
bâtă, din cauza unei aler
te de ciclon.

Observatorul din Hong -p 
Kong a difuzat la ora 6.30 X- 
GMT o alertă de nivelul j 
8, recomandând locuito
rilor să revină la casele 
lor. Bursa din Hong Kong 
a fost nevoită să-și în
cheie ședința mai de
vreme.

cu Ceahlăul și cu Farul. Este 
adevărat că miercuri am 
jucat cu Zaglebie și la trei zile 
întâlnim Iașiul, dar echipa 
poate face fată acestui ritm și 
să se concentreze la fel pen
tru acest meci”, a spus manage
rul sportiv al Stelei, Adrian 
Ilie.
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LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

A0 ■ Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A10 - Liliacul Multicom
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Jetta. Nu te mai saturi sâ o privești.
I M-te la ea" Îmbinând armonios eleganța eu sportivitatea. Volkswagen delta te atrage prin dedgnul său 

surprinzător. C.îrila cromaU a radiatorului în partea frontală conferă vitalitate liniei elegante, iar interiorul foarte 

spațios și portbagajul foarte încăpător, de 527 litri, îți oferii un plus de confort.

Mai mult decât atât, beneficiezi și de o ec hipare standard generoasă: airbag frontal șofer și pasager, airbag lateral 
fașă și airbag pentru cap, ABS, aer condiționat Climatic, radio CI>-player, oglinzi reglabile și încălzite electric. 

. Închidere centralizatâcu telecomandași geamuri acționate electric.

Vrei să o privești și tu mai îndeaproape? le așteptăm la Centrul Volkswagen Timișoara. Calea I nșojulut. bifurcație 

aeroport!

^re| TVA: H W5 ifiMv. preț TVA: 16.416 îiursK motorizare L614 l(SCR ocn*um mediu (Lît«y kml Z4; «iniaie CQ '£ lOOkSI .' 1 '’■■■

Autodub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Calea Lugojului, bifurcați» aeroport, telefon: 0256-289892,287316
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Ctorf muruxțti roafd sdpfarrfana, dumîfoce 
e mentala pentru reiamie. Dormi pe 
săturate, citești norul, veri un film, te distrezi 
fa faffed verde cu fam;?» sau cu prietenii. 
Cu afte cuvinte, Iți faci plinul ți fa somn p fa 
mâncare ți ta distracție.
Și daco tot e duminkt). fă-ți plinul ți la 
rezervări fina pe 14 octombrie, m fiecare 
dummied, la stetȚfa fiampetrolde pe Gdea 
Zamndirkti DN 7,primești cadou un tricou* 
fa fiecare pfM Abnerdeazi cucei puțin 301 
de carburant de orice tip și mai adaugi tm 
triconkiGiiK^cto!
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Societate comercială execută S.C. MARMOSIM S.A. SIMERIA selectează personal in vederea ocupării următoarelor posturi :

Relații la telefon: 0742.034.449 0729.942.745
Vând ap. 2 camere (03)

Nr. Denumire post 

crt.

Departament / Locație Cerințe generale Cerințe specifice Observata

1 Inginer miner Cariere / 
Cariera Ruschita, 
jud. Caras’Severin

- studii superioare de specialitate

- cunoștințe operare PC (Word, Excel)

- experiența in cariere de 
suprafata/subteran
- disponibilitate cazare in Ruschita

- se accepta si abrolwnti

- se accepta si Ingineri 

mecanici, electromecanici

2 Inginer topograf Departament Cariere - limba engleza 
(alte limbi străine constituie avantaj)

- cunoștințe AUTOCAD, proiectare
- utilizare statie totala
- disponibilitate deplasări in cariere

3 Reprezentant 
vanzari

Departament Vanzari 
/ Distribuție

- permis conducere B (constituie avantaj) - experiența in vanzari
- abilitați de comunicare si munca in grup

4 Inginer / tehnician 
retea ITC Compartiment IT - experiența in domeniul administrării 

rețelelor de calculatoare
- cunoștințe de,cablare 
structurata: date, voce
- cunoaștere sisteme de operare :
- de tip client (Windows 2000, XP, VISTA)

■ de tip server (Windows 2000 server, 
Windows 2003 server)
- cunoștințe privind Instalarea, 
Implementarea si mentenanta 
echipamentelor de rețea active si pasive

- se accepta si studii medii/ 

postllceale 

se accepta, si absolvenți 

facultate

• 4 apartamente cu 2 șl 3 camere, In vilă, 
cu spălătorie șl uscătorie, boxă la demisol, 
cute Interioară, grădină, zonă rezidențială, 
hi Deva. TeL 0768/340261 (12/808)

• decomandate, etaj 1, Deva, Mărăști, lângă 
Poliția oraș, ușă metalică, 2 balcoane închise, 
transformat modern cu living și oficiu bucătărie 
in balcon, gresie, faianță conto rizări. Tel. 225376, 
0727/152818.

• Devă Kogălnlceanu. bL D7, etaj 4, ac 1, 
renovat complet greale, faianță centrală 
termică geamuri termopan, uși noi, preț la 
vedere. TeL 0752/429379, 0747/999831. 
(1/3137)

• Devă lemldecomandate, renovat 
centrală termică, termopane, parchet 
Relații la teL 0742/223535, 0728/929558, 
•xdus Intermediari. (2/1038)

• Deva, zona Mioriță confort 1, contorizări apă, 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. Tel. 223336. (T)

• Hunedoara, zona OM. Relații la tel. 
0723/487720. (T)

• zona Dadă parchet laminat, gresie, faianță 
lavabil, ușă metalică, termopan, complet contor- 
izat, preț 85.000Ron, tel. 0745/786.578. (A0)

• zona Aleea Jiului, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță CT, termopan, balcon închis, preț 
125.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)
• zona Zamflresa, parchet, gresie, faianță CT, 
ușă metalică instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)

• zona Uzo Balcan, et. intermediar, parchet 
laminat, gresie, faianță lambriuri, CT, ușă 
metalică lavabil, preț 87.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (A0)

• zona Gojdu, et. Intermediar, apometre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat, preț 135.000 
Ron neg, teln 0745/786.578. (A0)
• dec, zona I. Corvin, et. bun, ST-55 mp, parchet, 
termopane, CT, amenajat preț 155.000 Ron neg, 
tel. 0745/786.578. (A0)

• Devă et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)

• balcon Inchiă parchet, repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)

■ aemldecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat, et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)

o Daclă 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)
• Go|du, 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. lullu Maniu, semidec., faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
moderne, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică, preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
• str. 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 Decobal ■ Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
urgent, apartament 2 camere, zona Astoria, etaj 
bun, cu balcon, centrală termică termopan, uși 
schimbate, totul nou, renovat recent, ocupabil 
imediat, preț 108.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0723/251498,232808 (A4)

• zona L Creangă ■ ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808. (A4)

■ urgent, dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231300,0740/317314. (A9)

• dec, contorizări, balcon, et.3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231.800. (A9)

• dec, modificat, parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg., tel. 231.800,0740/317.313. 
(A9)

Se oferă : salariu motlvant, bonuri de masa si condiții de munca Intr-un mediu profesional In plina dezvoltare

Depuneți pana in data de 24.08.2007 un C.V., scrisoare de intenție si diplome doveditoare privind studiile, la sediul firmei situat In Simerla, str.Cuza Vodă, 
nr. 24, Compartiment Resurse Umane, sau prin fax : 025/260853, e-mall: 0fflce9marmosim.ro .

Informații suplimentare pot fi obținute la Compartiment Resurse Umane, tel. 0254/260851, interior 122, 144.
(107423)

• dec, amenajat integral, (gresie, faianță, 
parchet, CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva jjreț 50.000 
Euro, tel. 231.800,212.141. (A9)
• urgent, sdec, et. intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)

• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.49O- ( A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent Deva, plata Imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere, în Deva, zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, 
Bălcescu, se oferă de la 120.000 lei până la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață, tel.0730/474275,0723/251498,232808 
(A4)

• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231.800. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, împăratul Traian, decomandate, bloc 
cărămidă, etaj 1, 2 băi, centrală termică, 
termopane, faianță gresie, parchet, 2 balcoane 
închise, boxă. Tel. 219068, 0723/341591, între 
orele 16 • 21. Fără intermediari. (1/10.08)

• dec, amenajat integral, baia mare (gresie, 
faianță vană), baia mică (gresie, faianță cabină 
de duș), bucătăria amenajată baleen închis, 
parter înalt, zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT,
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg., 
tel.231.800. (A9)

• dec, hol central, CT, et.l, zona Liliacului, Deva, 
preț neg., tel. 231.800. (A9)

• dec, 2 băi, contorizări integrale, et. Interme
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg., tel. 
231.800. (A9)

• sdec, camera cu parchet, CT, et.2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)

• dec, amenajaț 2 băl (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel. 
231.800. (A9)

• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• centru, ST-60. Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A 10).

Vând case, vile (13)

• urgent Devă P+l, 3 camere, 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. 231.800. (A9)

• vilă In Deva, la chele, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231.800,0740/317313. (A9)

• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)

• vilă construcție nouă, amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231300. (A9)

• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva nr»t 300.000 Ron, tel, 231.800. (A9)

• rigle, 3 camere+bale, 2 hă St-60, TudorănestL 
preț 18000 Euro, tel. 0254/613366, 07884)40490. 
(A10)
• cărămidă 4 camere, 03 hă ST-100, București, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 4 camere+baie, 0,2 hă ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. 
(A10)
• cărămidă 2 camere, 0,5 hă ST- 50 Dealul 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• cărămidă 4 camere, 03 hă ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 5 camere, 1 hă ST-110, Dumbravă 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,07884)40490 
(Aii)

Vând garsoniere (19)

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

Vând case la țară (17)

Citește!

Cuvântul

Liber

ți se

potrivește!

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, 
geamuri termopan, centrală termică pereți 
izolați dotări modeme, moblat complet 
TeL 0720/005452. (4738)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona Bala Sporturilor, et2/4, ușă metalică 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat preț 
62.000 Ron neg, tel. 0745/786378. (A0)
• zona Dadă at intermediar, parchet 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat preț 
70.000 Ron neg, tel. 0745/786378 (AO)
• zona Profl, dec, ST-45 mp, parchet gresie, 
faianță complet contorizată et 1, preț 1254)00 
Ron neg, tel. 0745/786378 (A0)
• zona BJiicascu Nou, dec, et bun, parchet 
laminat termopane, contorizări, gresie faianță 
preț 120.000 Ron neg, tel. 0745/786378 (A0)
• zona 22 Decembrie dec, ST-45 mp, parafat 
CT, amenajată preț 125300 Ron neg,v' 
0M/7&51&W)
• urgent Deva, 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 l. Maniu, preț 37300 euro, tel. 
0741/154401.227542 seară (A2)
• semidec, bucătărie, bale, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dadă preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seară (A2)
• semidec, bucătărie, bale, faianță+gresia etaj 
intermediar, zona Dadă preț 70,000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seară (A2)
• semidec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 Seara. (M)
• garsonieră 2 camere, bucătărie, f*, Ya, 

gresie, Dadă preț 83.000 RON, neg„”tel. 
0741/154401,227542 seară (A2)
• urgent zona Daclă et Intermediar, st=16 mp, 
cameră bale, hol, preț 48000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent zonă centrală st=40 mp, amenajări 
moderne, etaj Intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona hotel Devă cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilă foarte repede, stare bună 
preț 75.000 lei negociabil, tel 0788/165702, 
2328080723/251498 (A4)
• zona Dorobanți etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon, contorizări totale, preț 115300 
lei negociabil, tel. 0254/232808 0723/251498 
0788/165702. (A4)
• urgentau sau fără amenajări,tel. 231800. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet 
geam termopan, contorizări Integrale, bala 
(gresie, faianță), zona Daclă Devă preț 45.000 
Ron/neg, tel. 231300,0740/317313. (A9)

• casă curte, fântână, grădină, grajd, teren 
arabil la 16 km de Deva și Volvo 244, CI, numere 
noi. Tel. 0721/614402. (T)

• legent 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)

• 4-teren, 2+1,0,5 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• ultracentraL 70 ha, ST- 240, 7+ depend., 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• + garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• + anexe, ST- 70+1500, 3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• 3 corpuri+șură 12+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• + șură 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• + dependințe* 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• +dependlnțe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613366, 
0788/040,490. (A10)

• Iernă 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săveștl, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• cărămidă 3 camere+bale, 2 ha, ST-60, Crișdor, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

• dec, zona M.T., et intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopan, 
complet contorizat, preț neg., tel. 0745/786.578. 
(A0)

• 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, tel. 0788/165 703,0745/302200,232808. (A4)

• decomandate, etaj 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, bloc 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. 231.800. (A9)

• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură I 
Deva, preț neg., tel, 231.800. (A9)

• dec,S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231.800,0745/511.776. (A9)

• sdec, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231.800. (A9)

• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et. bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (AO)

• dec, zona Trident 2 băi, parchet, gresie, 
faianță, CT, termopane, preț 215.000 Ron neg., 
tel. 0745/786.578. (A0)

• dec, zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat, 
gresie, faianță, termopan, ocupabil imediat, preț 
180.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)

• 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+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Băices- 
cu, preț 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. (Al)

• decomandate, CT, et. 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• Mihai Viteazul, dec., et. 2, 2 băi. parchet, 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat, preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări. preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)

• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț 65.000 euro, neg., tel. 
0745/367893. (A2)

• etaj 1, bid. Decebal ■ Operă cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)

• zona M.Viteazul - piață cu 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță, preț 66.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703, 
232808. (A4)

• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0723/251498,232808. (A4)

• zonă 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. 0740/317.314. (A9)

• dec, boxă și garaj sub bloc, zonaT. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231.800. (A9)

• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231.800. 
(A9)

• dec, 2 băi, et. intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231.800. (A9)

• idee, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

Informația te privește!
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Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva + garaj, scară interioară C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
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• Dec, meri a. la-s-az. oaia (gresie. 
Tianțâ). termooare. contorizân. parțial 
moodotă. rona Gofdu. txet 88000 Ron. neg., tel. 
0740317313. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, garsonieră în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei până 115.000 lei, în’ funcție de 
amenajări, etaj și suprafață, tel. 0723/251498, 
0730/474275,232808. (A4)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren lângă restaurantul Pacific, intrare 
de pe DN7, toate facilitățile. Tel. 0767/048633. (T)

• Vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)

• intravilan, zona Liliacului, ST-375 mp, FS-11 m, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90.000 euro neg, tel. 
0745/786.578. (A0)

• In Deva, DN7, ST-900 mp, FS-4S m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (AO)

• In Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel.

->oV 8745/786.578. (AO)
• in Sântandrei, ST-10.000 mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg., 
tel0745/786.578. (A0)

• Deva, zona rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)

• intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903.

(1...W)

jât ii» Intravilan, Zăvoi, la strada st 600 mp, gaz, apă, 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel.

:.T2^il/593403.(Al)

Kt;.» Intravilan In localitatea Balata 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 in Deva tel.
231.800. (A9)
• in Sântuhalm, 5-4520 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 Deva S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231.800. (A9)

.e 2parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
?u;.aprppiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800.

W

• Blăjeni, 5 ha preț 4.200 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• 5T-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp. tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• DN Deva-Orăștie. 0.15 ha intravilan Orăstie. 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613366.0788'040.490. 
(A10)
• Brad-Deva, 03 ha Săliștioara, preț 6.000 Euro, 

a tel. 025.4/613366,0788/040.490, (A10)

• Brad, 03 ha Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad-Oradea 1 ha intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare la șosea Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (Al)

I «Agent, teren intravilan și extravilan, în Deva 
sad împrejurimi, la 30 km maxim de Deva pentru 
investiție sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723/251498,0788/165702,232808. 
(A4)

Vând spații comerciale (25)

• Deva 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)
•! I mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 

n^reț neg., tel.231.800. (A9)

Vând alte imobile (27)

• S-432mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg, tel. 0745/511.776. (A9)

• U ha. ST- 250. comuna Vata, oret 150.000 Euro, 
tel. 0254,613366,0788/040.490. (A10)

Imobile chirii (29)

• închiriez spații de producție profil 
marmură sau depozit, st 1100 mp, 
construita, plus 2500 mp curte. TeL 

| 0765/356148.(4'10.08)

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

• ofer spre închiriere spațiu 32 mp. tip vilă, 
termopan, centrală termica, în spatele Băncii 
Transilvania, B-dul 22 Decembrie, preț 400 
euro/lună. Tel. 0723/227569. (T)

i • primesc in gazdă O elevă, ofer cameră 
separată. Tel. 212400. (T)

| • dec, zona Zanfirescu, et. bun, mobilat și utilat, 

pe termen lung, preț 160 euro/lună, tel. 
0745/786.578. (A0)

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, telefon 215212. (Al)

• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)

I • Deva, 70 mp, parter, cu intrare stradă, 
amenajat pt. birou, cabinet, sediu firmă, 500 
euro/lună, tel, 0722/564004. (Al)

• S-434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel.
212.141,231.800. (A9)

• dec, semimobilat și utilat, zona Zamfirescu
I Deva, 500 Ron/lună, tel. 0740/317.313. (A9)

• hală, ST-500, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)

• hală, ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
■tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Imobile schimb (30)

I • schimb apartament 3 camere, et 3, Calea 
Aradului (Piața Verde) Timișoara, cu aparta-

I ment 2 camere, et. 1 sau 2, Deva sau Simeria, tel.
1 0724/320508. (T)

Auto românești (36)

• vând Dada Logan, af 2006 luna XI, culoare gri- 
metalizat, Euro 4,12.000 km, garanție extinsă 3 
ani, preț 6100 euro, negociabil. Tel. 0744/125690. 
(T)

Auto străine (37)

• vând Ford Sierra 1,8 I, benzină, cu GPL 
montat. Informații tel. 0742/996656. 

! | (12/7.08)

• vând Opel Astra Caravan. 1,7 TOI, af 2000, 
preț 5800 euro. negociabil. Tel. 0728/838409. 
(11/6.08)

• vând Peugeot 605 Diesel, nr. Franța, preț 2300 
euro, negociabil. Tei. 0723/227569. (T)
• vând VW Golf 4, af 2001, motor 1,4, benzină, 
Euro 4, adus recent din Germania, extrase full, 
negru-metalizat, preț 7950 euro, negociabil. Tel. 
0723/270348. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând mobilă de bucătărie albă, mobilă 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat 
DW. Tel. 0744/515484. (T).

• vând urgent canapea extensibilă cu ladă, 
nouă, preț negociabil. Tel. 0766/592541. (T)

• vând urgent și ieftin mobilă de sufragerie 
completă, covoare persane de 3/4 și 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, sobiță de teracotă la 
curent. Tel. 0723/851439. (T) ■

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând sistem P III Celeron 766 MHz, 128 
MB/SDR, HDD 20 GB, preț 150 lei. Tel. 
0723/288282. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând distanțieri pentru fier beton (pureci 
pentru turnare), diferite diametre. Tel. 
0723/227569. (T)

• vând dopuri (capace) pentru țeavă rotundă și 
ovală, diferite diametre. Tel. 0723/227569. (T)

Electrocasnice (56)

• vând ladă frigorifică Arctic cu 7 sertare, 
aproape nouă, preț 350 lei și firgider Zill, 
stare bună de funcționare, preț 150 lei. Tel. 
0254/221314. (7/9.08)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând câine, rasa Doberman, vârsta 2 ani, 
preț 300 lei. Tel. 0720/351071, 0724/019498. 
(9/8.08)

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

Altele (61)

• cumpăr lăzi de plastic, plata pe loc. Tel. 
0723/301857. (T)

j • SC ttticonf SRL Ilia vinde brichete 1 

rumeguș pentru centrale termice, 
înlocuiește foarte bine lemnul, putere 
calorică V. TeL 0720/421581 (4/808)

Prestări servicii (72)

• închiriez mașină frigorifică pentru nunti. Tel. 
0740/420521. (T)

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

• organizări evenimente: nunți, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD. Relații la teL 
0721/747411 sau 0721/614425, (7/808)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm șoferi categoriile D și Dl și mecanic 
auto cu experiență in domeniu; oferim salariu 
atractiv. Relații la tel. 0254/231394, între orele 8 • 
16.(4/7.08)

• angajez vânzătoare pentru magazin 
alimentar; cerințe: cunoștințe calculator. Relații 
la tel. 0722/307874. (6/8.08)

• SC CEPROMIN SA cu sediul în Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, angajează personal pentru 
următoarele posturi: economist, inginer 
constructor specialitatea CCIA și inginer 
constructor specialitatea hidrotehnică. CV-urile 
se depun la secretariatul firmei (camera 121).

: Informații suplimentare la tel. 0254/214892.
i (5/7.08)'

• societate comercială angajează contabili I 
. și/sau economiști, experiență în contabilitate.
■ Informații la tel. 0254/213141, 0254/219751, i 
i 0726/392830, între orele 9 • 17. (3/10.08)

• societate comercială angajează electricieni în 
construcții; condiții: experiență, permis de

' conducere cat B, domociliul în Deva. Relații la 
tel. 0254/225049,0749/254773.  (3/1.08)

i • agent comercial Deva. 3 posturi, data limită 
24.08, permis cat B. D. Tel. 213244. orele 9 • 16.

• agent comercial Deva, 3 posturi, data limită 
i 26.08 Tel. 213244, orele 9-16.

| • agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Brad. 4 posturi, data limită 30.08 Tel. I 
213244, orele 9-16.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții Deva, 6 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Hunedoara, 7 posturi, data limită

, 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

■ • agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții Simeria, 2 posturi, data limită 26.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• agent de turism Deva, 3 posturi, data limită 
26.08. el. 213244, orele 9-16.

• agent imobiliar Deva, 4 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.

I • ambalator manual Călan, 3 posturi, data limită 
21.08. Tel. 213244, orele 9-15.

• ambalator manual Hunedoara, 11 posturi, 
data limită 20.08. Tel. 213244. oreid 9 • 16.

• ambalator manual Hunedoara, 45 posturi, 
data limită 30.09, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.

• apicultor Călan, 2 posturi, data limită 22.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• arhitect clădiri Deva, 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• asistent medical fizioterapie Hunedoara. 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• asistent medical generalist Hunedoara, 4 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• asistent medical generalist Hunedoara, 6 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• asistent social Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• barman Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• barman Deva, 3 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

j • barman Deva, 5 posturi, data limită31.08. Tel.
213244, orele 9-16.

I • betonist Deva, 8 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-18

• brancardier Hunedoara, 4 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• brutar Deva, 4 posturi, data limită 26.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

• câlcătoreasă lenjerie Deva, 1 post, data limită 
17.08. Tel. 213244, orele 9-18

• cameristă hotel Deva, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• coafor Hunedoara, 1 post, data limită 19.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

• coafor Hunedoara, 1 post, data limită 20.09. 
Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• coafor Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• contecționer articole din piele și înlocuitori 
Orăștie, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.

I • confecționer asamblor articole din lemn

I Hunedoara, 1 post, data limită 31.08, permis cat.
1 B, bărbați. TeL 213244, orele 9-16.

• confecționer asamblor articole din textile
Călan, 3 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• confecționer asamblor articole din textile 
Deva, 50 posturi, data lifnită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.

• contecționer asamblor articole din textile 
Hunedoara, 12 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• confecționer asamblor articole din textile 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• confecționer asamblor articole din textile 
Simeria, 19 posturi, data limită 25.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• confecționer cablaje auto Simeria, 23 posturi, 
data limită30.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• confecționer geam dublu termoizolator Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• consilier administrația publică Deva, 1 post, 
data limită 17.08, operare PC. Tel. 213244, orele 9 
■16.

• consilier, expert, inspector Simeria, 1 post, 
data limită8.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Mâine, 12 august se împlinesc 6 luni de la decesul celui 
care a fost un bun fiu, tată și bunic

ALEXOI GHEORGHE ADALBERT

Nu te vom uita niciodată.
Părinții Gheorghe și Olga, fiul Cătălin, 

nora Mădălina, nepotul Sebastian

• contabil Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• contabil Hunedoara 1 post, data limită 20.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

• contabil șef, Deva, 1 post data limită 26.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

■ cosmetician Hunedoara, 1 post, data limită
20.09. Tel. 213244, orele 9-.16.

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

(1. 13.08)

• croitor ștanțator piese încălțăminte Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. TeL 213244, 
orele 9-16.

• cusător piese din piele și înlocuitori Brad, 5 
posturi, data limită 30.08.Tel. 213244, orele 9 • 16.

• cusător piese din piele și înlocuitori Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele9 -16.

• cusător piese din piele și înlocuitori Hune
doara, 14 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.

I
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•Baby Spice are băiat. Cântăreața bri
tanică Emma Bunton, cunoscută sub 
numele de Baby Spice în trupa Spice 
Girls, a născut vineri un băiețel pe care 
l-a numit Beau. Copilul cuplului format 
din cântăreața în vârstă de 31 de ani și 

• iubitul său, Jade Jones, s-a născut la un 
spital particular din Londra.

Dansatori maori din Noua Zee- 
landă au susținut -un spectacol în a 
doua zi a festivalului de la Sziget, din 
Ungaria. (Foto: epa)

Accident în Oceanul Arctic

Cea mai fru
moasă

Londra (MF) - „La 
răscruce de vânturi” de 
Emily Bronte a fost a- 
leasă cea mai frumoasă 
poveste de dragoste a 
tuturor timpurilor, potri
vit rezultatelor unui son
daj realizat în Marea Bri- 
tanie de un post de tele
viziune.

Romanul apărut în 
1847, care prezintă po
vestea zbuciumată de 
dragoste dintre Heathcliff 
și Catherine Earnshaw, a 
surclasat povești scrise 
de clasici ai genului pre
cum Daphne du Maurier 

• și DH Lawrence.

Anchetă la 
Playboy

Los Angeles (MF) - O 
anchetă asupra unei 
posibile agresiuni sexu
ale care a avut loc la 
„conacul Playboy”, reșe
dința extravagantă deți
nută în California, de 
fondatorul celebrei pu
blicații, Hugh Hefner, a 
fost deschisă de poliția 
din Los Angeles.

Pitt (Foto: EPA)

Swe Zin face primii pași alături de 
mama sa, Htoo Khin Aye, și mătușa 
Ma Palai la Emmen Zoo din Olanda.

(Foto: EPA)

Leopard de Aur la Locarno
Locarno (MF) - Scurtmetrajul românesc 

„Valuri” de Adrian Sitaru a obținut un pre
miu Leopardul de Aur în secțiunea Leopards 
of Tomorrow la cea de-a 60-a ediție a Festiva
lului Internațional de Film de la Locarno, ce 
are loc între 1 și 11 august, a declarat pentru 
Mediafax regizorul. Filmul, o producție Audio 
Design Digital Art & Dawis Film, a concurat 
în competiția internațională a secțiunii Leo
pards of Tomorrow. în distribuție se află 
Sergiu Costache, Karen Wallet, Bors Roberto, 
Adrian Titieni, Clara Vodă, Vlad Vodă și 
Marcelo Cobzariu. Povestea din film se 
desfășoară la mare, pe plajă, unde doi oameni 
sunt puși în situații limită. Proiectul a câș
tigat un credit de 140.000 lei la concursul Cen
trului Național al Cinematografiei din 2005.

■ Accidentul s-a soldat 
cu rănirea a 18 turiști 
britanici, din care patru 
sunt în stare gravă.

Oslo (MF) - Optsprezece 
persoane au fost rănite, din
tre care patru sunt în stare 
gravă, după dezintegrarea 
unui ghețar în apropierea 
unei nave care transporta 
turiști britanici, în arhipe
lagul norvegian Svalbard din 
Oceanul Arctic, au anunțat 
joi autoritățile locale.

Nava rusă Aleksei Marișev, 
transportând aproximativ 50 
de turiști și 19 membri ai 
echipajului, se afla în 
apropiere de ghețarul Horn, 
atunci când blocuri de gheață 
s-au desprins din el.

„Acest incident pare să fi 
format valuri mari și frag
mente de gheață, care au 
proiect pasagerii înspre 
pereții navei”, a declarat Eli
sabeth Loevold, guvernator 
interimar al Svalbard.

A pățit-o și Endeavour
Cape Canaveral (MF) - Nave

ta Endeavour a fost lovită de 
trei bucăți mici de spumă izo
latoare desprinse de pe rezer
vorul extern, în timpul lansării 
de miercuri, dar specialiștii 
NASA spun că, probabil, aces-

Brad Pitt, 
jurat
Los Angeles (MF) -
Actorul american Brad 
Pitt a fost convocat ca 
jurat la un tribunal din 
Los Angeles. Potrivit 
site-ului de știri mon
dene tmz.com, Pitt a 
sosit, joi, la un tribunal 
din Los Angeles și a 
fost invitat să aștepte 
începerea procesului 
într-o cameră, în timp 
ce ceilalți jurați au stat 
pe hol. Actorul nu a 
ajuns, însă, să „joace" 
rolul de jurat pentru 
că persoana care tre
buia judecată pentru 
conducere în stare de 
ebrietate și-a recunos
cut vinovăția în ultima 
clipă, evitând astfel un 
proces complicat.

Endeavour la lansare (Foto: epa)

Studiourile Cinecitta în flăcări
■ Un banal scurtcircuit 
produs într-un depozit 
de materiale ar fi putut 
provoca incendiul.

Roma (MF) - Incendiul de 
proporții a distrus în noaptea 
de joi spre vineri o parte 
importantă din studiourile de 
producție italiene Cinecitta, 
potrivit serviciilor de pompieri 
din Roma.

Focul s-a declanșat în jurul 
orelor 22.00 (23.00 ora
României) și a distrus un 
hangar de 2.000 de metri 
pătrați, unde erau depozitate 
elemente de decor necesare 
pentru realizarea superpro
ducției televizate anglo-ameri- 
cane „Roma”, care prezintă 
nașterea imperiului roman.

Au forat toată noaptea (Foto: epa)

Echipe de salvare (Foto: EPA)

Toți turiștii sunt de naționa
litate britanică, iar echipajul 
este în mare parte de națio
nalitate rusă, a precizat Jan 
Tommervold, comandantul 
adjunct al poliției din Sval
bard, contactat prin telefon.

Cele patru persoane rănite 
grav, trei turiști și un mem
bru al echipajului rus, au fost 
spitalizate la Tromsoe, în nor
dul Norvegiei. „Starea lor de 
sănătate este gravă, dar viața 
nu le este pusă în pericol”, a 
afirmat Tommervold.

tea nu au provocat daune. 
Nouă bucăți de spumă s-au 
desprins de pe rezervorul 
extern în primele minute după 
lansarea navetei și trei dintre 
acestea au atins vehiculul 
spațial, a indicat John Shan
non, coordonatorul misiunii. 
Niciuna dintre aceste bucăți de 
spumă nu a fost suficient de 
mare pentru a provoca stri
căciuni serioase, a adăugat 
acesta.

„Abia după arimare (la 
Stația Spațială Internațională 
n.r.) vom afla dacă stricăciu
nile au fost sau nu serioase”, 
a continuat John Shannon.

Pompierii au ținut flăcările sub control (Foto: epa»

Numeroase mașini de pom
pieri s-au deplasat la fața locu
lui pentru a ține flăcările sub 
control. „Flăcările, probabil

Echipele de salvare forează
Huntington (MF) - Eforturile 

de salvare a celor șase mineri 
blocați în subteranul unei 
mine prăbușite în statul ame
rican Utah au continuat în 
noaptea de joi spre vineri, 
după ce echipele de intervenție 
au constatat că forarea de la 
suprafață durează mai mult 
decât estimaseră inițial. Cei 
șase mineri nu au dat nici un 
semn de viață de la prăbușirea 
galeriei, luni dimineață, și exis

provocate de un scurtcircuit, 
au pornit de la un depozit de 
materiale (...) și a fost nevoie 
de puțin timp pentru ca totul 

tă posibilitatea ca ei să fi mu
rit. Din momentul în care va 
fi perforat peretele galeriei un
de au fost prinși minerii, echi
pele vor mai avea nevoie de 
încă două ore pentru coborâ
rea prin puț a echipamentelor 
de comunicații cu ajutorul că
rora vor stabili dacă muncito
rii mai simt în viață. Prin orifi
ciul forat, minerii vor putea pri
mi alimente, apă și aer, în timp 
ce este săpat im tunel mai larg,. 

să se transforme în cenușă”, a 
explicat, ieri, într-o conferință 
de presă, Guido Parisi, șeful 
serviciilor de pompieri din 
Roma. „Incendiul s-a extins 
apoi la un platou de televiziune 
vecin, care în această perioadă 
nu este utilizat”, a adăugat 
acesta. Incendiul nu a făcut 
nici o victimă, a indicat Parisi.

Flăcările au afectat grav o 
suprafață de 4.000 de metri 
pătrați din cele 40 de hectate 
ocupate de studiourile Cinecit- 
ta. Grație intervenției rapide 
a pompierilor, decoruri cele
bre, precum cele utilizate în- 
pelicula „Ben Hur” (1958) de 
William Wyler, au putut fi sal
vate.

Studiourile cinematografice 
au sărbătorit 70 de ani de exis
tență în luna aprilie.

Uriașul Cartea
Recordurilor l-a numit 
pe ucrainianul Leonid 
Stadnik (36 ani) ca fiind 
cel mai înalt om din 
lume, având 2,57 metri.

(Foto: EPA)
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