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„Aruncătorul de papuci
Fotbalist agresat

Petroșani (G.M.) - Unul dintre presupușii agresori ai fotbalistului echipei Jiul, MihaiLungan, a fost audiat luni după-amiază. El s-a prezentat la sediul politiei, însoțit de avocatul personal. Persoana audiată luni de polițiști a fost indicată de către MihaiLungan ca făcând parte din anturajul patronului clubului Jiul, Alin Simota (foto), /p.7

Călugăr mort
Vâlcea (MF) - Un călugăr de la Schitul Pătrunsa (Vâlcea), a fost găsit mort pe munte. ■ Cadavrul bărbatului de 54 de ani, din Orăștie, a fost găsit duminică, de niște ciobani, în stare avansată de descompunere. Din primele verificări, reiese că decesul călugărului a survenit în urma alunecării de pe stâncă.

^Accident grav
Petroșani (MF) - Un bărbat de 30 de ani, care se afla într-un taxi, a fost rănit grav, ieri seară, în Vulcan, după ce șoferul mașinii în care se afla a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina pe contrasens, într-un microbuz. în urma impactului cu taxiul, microbuzul s-a răsturnat pe calea ferată, în fața unui tren personal. Mecanicul trenului care circula pe ruta Lupeni-Deva a reușit să oprească la un metru de microbuz.
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Vacanțele românilor

■ Câțiva trecători au 
fost loviți cu papuci în 
cap, în timp ce se aflau 
ieri în zona Miorița.

Deva (M.T.) - După bine- * cunoscuta metodă a aruncatului de pungi cu apă după trecători, un devean a „omo
Casa de Cultură din Deva a găzduit, ieri, lansarea unui volum de proză indianistică prezentă, semnat de Octavian Sărbătoare. Cartea este a patra' dintr-un ciclu omagial dedicat ' de scriitor mentorului său Mircea Eliade, la împlinirea a 100 de ani de la naștere, /p.3

(Foto Dragos' Mihail

Alexandra și Bobic

Programul de sănătate continuă

| Animal de 
| companie

Deva (R.R.) - A avea 
un animal de com- 

i panie este deja o 
; modă. La ora actu- 
i ală, între cele mai 
i cunoscute animale 
i pe care oamenii le 
i țin în case se 
; numără: câinele, pisi

ca, hamsterul, broas- 
i ca țestoasă, iguanele 
| și papagalii. Dintre 
i câini, pechinezii sunt 
i apreciați datorită ta- 
i liei mici, adaptându- 
i se perfect vieții din 
i apartament. Alexan- 
i dra Indrei, din Deva, 
i are în apartament, 
: de 11 ani, o cățelușă 
j din această rasă, pe 
i care o alintă Bobic.
: /p-7

■ Taloanele din iulie 
pot fi folosite și în au
gust, dacă au fost pri
mite acasă cu întârziere,.

Deva (M.S.) - Taloanele pentru consultațiile și analizele medicale gratuite ce au fost primite de cetățeni în luna iulie pot fi folosite și în luna august, dacă au ajuns la destinatari cu întârziere. în 

logat”, ieri dimineață, o nouă invenție, cea a aruncatului cu papucii, de la balcon, după trecători. Bărbatul locuiește într-un bloc din zona Miorița. Ieri dimineață, după ce a „luat la bord” câțiva “deți” de alcool s-a supărat pe trecătorii, care probabil fiind prea mulți și mișcându-se prea repede îl 

cazul în care poștașul nu a găsit destinatarul acasă, taloanele nu se pierd. Purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Hunedoara, Ovidiu Bîndea, a explicat că persoanele care nu au reușit să-și ridice taloanele vor putea beneficia, în continuare, de Programul de evaluare a stării de sănătate, deoarece Poșta returnează 

amețeau. Așadar, a luat papucii din casă și i-a dus în balcon, de unde i-a arucat unul câte unul după pesoanele care se aflau în câmpul lui vizual. Din nefericire a și nimerit vreo două persoane care au anunțat polițiștii. Oamenii legii au reușit să-l liniștească într-un final, pe bărbat, după 

aceste documente CJAS, care le trimite apoi medicilor de familie. „Pentru persoanele care sunt înscrise la un medic de familie, nu există nicio problemă. Ele vor putea fi ridicate de la acești medici. Pentru cei care nu sunt înscriși la un medic de familie, taloanele pot fi ridicate de la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara”, a afirmat sursa citată. 

care i-au aplicat o amendă pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Și asta pentru că nici una dintre persoanele pe care le-a lovit „aruncătorul de papuci” nu a depus plângere împotriva acestuia. Polițiștii comunitari susțin că este primul caz de acest gen cu care se confruntă.

Culturi asigurateDeva (T.S.) - Ministrul Agriculturii intenționează să-i oblige pe țărani să-și asigure culturile agricole, condiționând acordarea sprijinului de la stat de existența unei polițe. Guvernanții ar putea forța și mâna marilor companii să preia riscul de secetă și inundații. /p.5

Plătim mai mult pentru gunoi
Grecia

Bulgaria

Potrivit estimărilor, in acest an, peste 700 000 ae ornăm 
își vor petrece concediile sau vacanțele în străinătate, 
principalele destinațiijind Balcanii.

Sania,Egipt, 
Taisia

urcia

AMdestinații

■ Din cauza creșterii 
altor tarife conexe, ser
viciile de salubritate 
costă cu 12% mai mult.

Hunedoara (D.I.) - De cinci zile, hunedorenii au de plătit tarife mai mari pentru serviciile de salubrizare. Societatea Salub, operatorul local de salubritate, a solicitat aprobarea majorării tarifelor cu 12% pentru populație. Din această lună se va încasa 2,68 lei/persoană. Salub și-a moti

vat cererea către Consiliul Local prin creșterea salariului minim pe economie, creșterea cu până la 20% a prețului carburanților, creșterea taxelor și impozitelor la utilajele ce deservesc parcul auto, dar și creșterea tarifelor de închiriere a spațiului administrativ și a utilităților furnizate de Arcelor Mittal. Probabil lipsa banilor a condus la oferirea de servicii de o mai slabă calitate în ultima perioadă în Hunedoara, de aceea s-a ajuns la această soluție. /p3

Emoțiile cresc pentru elevii care nu au trecut prin focurile examenului de Bacalaureat pe zi ce trece. Sesiunea de toamnă va demara începând de luni, 20 august, /p.3 
«Foto: arhivă)
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PKSCVBT• in pericol. Viața inginerului german Rudolf Blechschmidt, luat ostatic de talibani în Afganistan, este în pericol, a anunțat ieri corespondentul televiziunii al-Jazeera în Afganistan, precizând câ a discutat cu el la telefon. Rudolf Blechschmidt, în vârstă de 62 de ani, a fost răpit la 18 iulie la circa 100 de kilometri sud de Kabul, împreună cu un alt inginer german care a fost împușcat.

Premierul, acuzat de șeful PD1 5

Minoritarii, 
demiși

Varșovia (MF) - Premierul polonez Jaroslaw Kaczynski a demis, ieri, mai mulți miniștri din două partide minoritare, membre ale coaliției aflate la guvernare. „Coaliția s-a destrămat”, a declarat Jaroslaw Kaczynski. Anunțul intervine în contextul convocării alegerilor anticipate, pe fondul crizei politice izbucnite în urmă cu mai mult de o lună. Noile alegeri sunt o miză mare pentru frații Kaczynski, al căror partid Lege și Justiție este în sondajele de opinie în spatele formațiunii de opoziție Platforma Civică.

Premierul Kaczynski
(Foto: EPA)

Karl Rove
(Foto: EPA) 

Și-a anun
țat demisia 
Washington (MF) - 
Karl Rove, consilierul 
politic al președintelui 
SUA George W. Bush, 
a anunțat că va demi
siona la sfârșitul lunii 
august. „Pur șl simplu 
cred că a venit mo
mentul", a spus Rove. 
Apropiații lui spun că 
Rove discutase de 
mult despre demisie. 
El nu a vrut să demi
sioneze imediat după 
victoria democrată în 
alegerile parlamentare 
parțiale. Intr-un final, 
șeful administrației 
prezidențiale Josh 
Bolten i-a informat pe 
consilieri că dacă nu 
se vor retrage vor tre
bui să rămână în 
funcții până la 20 ia
nuarie 2009. „Există 
mereu ceva care te 
poate ține aici. Dar 
oricât de mult aș vrea 
să rămân, demisionez 
de dragul familiei", 
explică Rove.

■ Boc: Tăriceanu își 
cumpără cu bani publici 
liniștea în PNL și sus
ținerea din partea PSD,

București (MF) - Liderul PD, Emil Boc, a declarat, ieri, că premierul Călin Popescu Tăriceanu își cumpără cu bani publici liniștea în PNL și susținerea din partea PSD, alocând pe criterii politice fonduri guvernamentale pentru învățământul preuniver- sitar, în detrimentul localităților administrate de primarii PD.Emil Boc a declarat că, după ce PD a fost dat afară de la guvernare, Cabinetul Tăriceanu a inițiat o repartizare a fondurilor pentru învățământul preuniversitar pe criterii politice.
Alocări discreționareEl a susținut că, în martie 2007, PD a primit 31% din

fondurile guvernamentale pentru învățământul preuniversitar, PNL - 24%, PSD - 31%. Boc a făcut o comparație cu alocarea Cabinetului Tăriceanu 2, care în august 2007 a acordat către PD 7,6%, PNL - 42,6%, PSD - 38,8%.
„Asistăm la o 

mită politică a . 
Guvernului cu 

bani publici, cm 
servesc interese 

politice ele 
moment"

Emil Boc

.....................................M„Domnul Tăriceanu își cumpără cu bani publici liniștea în PNL și susținerea din partea PSD. Asistăm la o mită politică a Guvernului cu bani publici, care servesc

interese politice de moment, prin alocări discreționare către PNL și alocări politice către PSD, pentru a-și putea cumpăra pentru o lună sau două scaunul de premier”, a spus Boc.El s-a declarat revoltat de faptul că Guvernul nu a alocat sume destinate învățământului preuniversitar pentru 320 de obiective aflate în administrarea a 67 de primari PD, iar în alte 8 județe, Executivul a finanțat doar un singur obiectiv administrat de PD.„Guvernul Tăriceanu copiază cele mai negre practici ale Cabinetului Năstase, când și atunci mita politică a fost cea care a ținut PSD la guvernare”, a afirmat liderul PD.El a completat că alocarea acestor fonduri dovedește că interese politice sunt cumpărate cu resurse guvernamentale, ceea ce periclitează
Premierul, acuzat că alocă fon
durile pe criterii politice (Foto: arhiva)începerea anului școlar în foarte multe unități de învățământ administrate de către primarii PD.

Ostaticele sud-coreene, eliberate

Un disident la 
președinția RusieiLondra (MF) - Vladimir Bukovski, un apropiat al fostului agent FSB Aleksandr Litvinenko (decedat în Marea Britanie prin otrăvire), va reveni la Moscova pentru a-și depune candidatura în alegerile prezidențiale, relatează Daily Telegraph în ediția electronică.„Nu mă tem, dar societatea rusă se teme foarte mult. Trebuie să ridicăm moralul populației. Dacă vrem schimbarea lucrurilor, se poate prin ieșirea a milioane de oameni pe străzi. Dar este nevoie de hotărâre”, a afirmat Bukovski, un neuropsihiatru în vârstă de 64 de ani stabilit la Cambridge.în urmă cu 40 de ani, autoritățile ruse au încercat să-l omoare pe Bukovski sub acuzația că ar pregăti o revoltă. A petrecut 12 ani în ospicii și lagăre de muncă înainte de a fi deportat în 1976 și a obține azil politic în Marea Britanie.Bukovski ar putea fi desemnat candidatul la președinție al mișcării de opoziție Cealaltă Rusie.

» Două ostatice au fost 
eliberate din mâinile tal- 
ibanilor, în urma 
negocierilor.

Kabul (MF) - Două ostatice sud-coreene, din grupul de 21 de persoane răpite la 19 iulie de către talibani, au fost eliberate ieri, în sudul Afganistanului, fiind transferate în grija unui lider tribal, Haji 
Zahir, â declarat, acesta din urmă prin telefon, pentru agenția France Presse.„Au fost transferate în grija noastră în urmă cu puțin timp”, a declarat Zahir, mediator în criza ostaticilor.„Par să fie în stare bună de sănătate și urmează să fie predate Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR)”, a adăugat el prin telefon, din satul Azara, în provincia Ghazni, din sudul Afganistanului.„Le-am preluat. Sunt cu mine și ne îndreptăm cu autoturismul spre drumul principal”, a mai spus Zahir. „Am demarat (această mediere) astăzi, cu permisiunea guvernului, și am reușit să obțin eliberarea lor”, a declarat el.O femeie care s-a prezentat a fi una dintre ostatice a confirmat prin telefon, pentru AFP, că ea și cu colega sa sunt bine și că se deplasează cu mașina spre Ghazni, capitala provinciei cu același nume.

Două din cei 21 de ostatici au fost eliberate (Foto EPA)„Eu sunt bine, prietena mea este bine”, a declarat ea, însă dificultățile sale de exprimare în limba engleză au făcut imposibilă înțelegerea numelui ei.Femeia a precizat însă că cele două ostatice eliberate au vârsta de 32 și respectiv 36 de ani.
Mai sunt 19întrebată cu privire la starea de sănătate a celorlalți 19 ostatici, ea nu a fost în măsură să

răspundă, deoarece vocea îi era încărcată de emoție și era acoperită de cele ale celorlalți pasageri ai autoturismului.Ostaticele au fost predate CIGR în jurul orei 12.30 GMT (15.30 ora României). Ele păreau obosite și au izbucnit în lacrimi în momentul în care au urcat în vehiculul Crucii Roșii.Ministerul de Externe sud-co- reean a confirmat că cele două femei ținute ostatice de insurgenții talibani timp de aproape o lună au fost eliberate.
Operațiune de amploare

Vinovate de 
crime de
război

Nairobi (MF) - Armata etiopiană, forțele guvernamentale somaleze și insurgenții care luptă la Mogadiscio de șapte luni au comis „numeroase crime de război”, arată un raport al Human Rights Watch (HRW).„Forțele etiopiene, somaleze și insurgenții sunt toți responsabili de încălcări grave și sistematice ale regulilor războiului; au comis numeroase crime de război”, afirmă HRW în docu-mentul de 133 de pagini.„Toate părțile beligerante au arătat o indiferență criminală față de viețile civililor”, afirmă directorul HRW, Ken Roth.„Iar indiferența Consiliului de Securitate ONUfață de această criză nu face decât să amplifice tragedia poporului somalez”, este de părere Roth.Somalia este în război civil din 1991. Situația s-ă schimbat radical în ultimele luni, prin căderea, la începutul anului, a tribunalelor islamicecare controlau centrul și sudul țării.

*

Summitul: 35 de milioane
Bagdad (MF) - Armata americană a anunțat, ieri, că a ucis între trei și cinci persoane și a arestat alte 13 suspectate de trafic de arme cu Iranul, în timpul unui raid efectuat la Bagdad, relatează AFP.Operațiunea, care s-a desfășurat duminică, în cartierul șiit Sadr City, a avut ca scop „capturarea sau uciderea traficanților de arme dați în urmărire și care întrețin legături cu (mișcarea iraniană) Gardienii Rev

oluției”, a precizat un comunicat al armatei americane.„Persoanele reținute sunt suspectate că au înlesnit transportul de arme și de persoane din Iran către Irak”, adaugă comunicatul.începând din mai 2004. mai mult 200 de militari americani au fost uciși cu asemenea arme, fabricate în mod ilegal în Iran și furnizate extremiștilor irakieni, susțin oficialii militari americani.

București (MF) - Organizarea summit-ului NATO, care va avea loc în perioada 2-4 aprilie 2008 la București, având ca participanți 48 de șefi de state și de Guvern și 3.000 de delegați, va costa circa 30 - 35 milioane de dolari, a declarat ieri Adrian Cioroianu. „Nu pot spune exact cât va costa, dar știu că organizarea ultimelor sum- mit-uri NATO, de la Istanbul și Riga, au costat țările gazdă între 30 și 35 de milioane de dolari”, spune Cioroianu.România va găzdui anul viitor, în 2-4 aprilie, summit-ul NATO, eveniment la care vor participa 48 de șefi de state și

de Guvern, 3.000 de delegați și peste 3.500 de jurnaliști.„Luna trecută a avut loc licitația pentru desemnarea agenției de turism care se va ocupa de rezervarea locurilor de cazare în hotelurile din București pentru cei 3.000 de delegați. Una dintre condițiile de înl scriere la această licitație, la’’ care au fost prezente doar două agenții - Vacanța și Tanco Pro - a fost ca acestea să se mai fi ocupat de organizarea unui eveniment la care să fi participat peste 1.000 de persoane’, a declarat Victor Micula, subsecretar de stat în Ministrul Afacerilor Externe.
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• Retezatul în expoziție. în perioada15-22 august 2007, la Casa de Cultură i „Drăgan Muntean" Deva, va fi deschisă , publicului expoziția intitulată „Peisaje șiicoane în Munții Retezat". Proiectul expoziției este susținut de Universitatea de Arte „.George Enescu"- lași și o societate farmaceutică deveană. (S.B.)

Primul accident in giratoriu

Viața 
on-line
DANA IQAN
dana.ioan@informmedia.ro

I

Prima adresă electronică mi-am făcut-o 
(oricum, cu sentimentul unui gest 
inutil) acum vreo opt ani. De atunci și 

până acum am ajuns să îmi petrec o parte 
din viață într-o... realitate paralelă. Pentru 
că așa pot spune, în condițiile în care na
vighez pe internet cel puțin două ore pe zi. 
Citesc ziarele, îmi fac cumpărături, 
descopăr mereu lucruri noi. Chiar discuțiile 
cu prietenii au o savoare diferită on line. 
Mie internetul mi-a schimbat viața. Și nu 
sunt singura. Pentru milioane de oameni 
din întreaga lume, spațiul virtual este cel 
mai puternic mediu pentru interacțiunile 
sociale de toate felurile - de la legăturile 
sentimentale la cele de afaceri.

Britanicul Tim Berners-Lee, inventatorul 
Internetului a creat primul server și proto
coalele necesare funcționării Internetului și 
le-a pus gratuit Ia dispoziția celor care au 
dezvoltat ulterior această lume. Din 1991, 
de când este disponibil publicului larg, 
internetul a deschis noi perspective tuturor. 
Datorită lui, distanțele s-au redus la ...un 
singur click. în multe domenii contează 
acum mai puțin unde ai sediul firmei. E 
suficient să ai ce oferi și doar o fereastră 
deschisă spre lume.

■ Neacordarea de pri
oritate în sensul girato
riu din Deva a făcut o 
primă victimă.

Tiberiu Stroia___________ ■
tlberlu.strola@lnformmtdla.ro

Deva - Un accident de circulație în care o persoană a fost grav rănită a avut loc sâmbătă noaptea, în sensul giratoriu ce tocmai a fost inagurat. „Conducătorul unui autoturism marca Nissan, Adrian T., de 21 ani, din Deva, a pătruns în sensul giratoriu fără a acorda prioritate de trecere motoscu- terului marca Honda, condus regulamentar de Dorinei B., de 41 ani, din Deva, intrând în coliziune cu acesta. în urma impactului, a rezultat rănirea gravă a pasagerei de pe motoscuter, Măriuța B., de 25 ani, din Geoagiu. Femeia nu purta cască de protecție”, declară purtătorul de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu. Dincolo de imaginea estetică care a fascinat pe mulți cetățeni ai munici

piului, conducătorii auto au ridicat foarte multe obiecții privind funcționalitatea acestui sens giratoriu.
Pro și contra„Sunt foarte multe persoane care își duc copiii pe marginea construcției pentru a vedea de aproape fântâna arteziană. Nu țin cont de faptul că se află practic în mijlocul unei intersecții. Astfel pericolul de accidente este foarte mare”, spune loan Col- da șofer.Nu trebuiau făcute două benzi de circulație în acest sens giratoriu, spune Aurel, un alt șofer din Deva. „Gân- diți-vă că cel care intră în acest sens giratoriu pe banda de lângă fântână, trebuie să fie foarte atent când iese de pe bandă pentru a intra pe bulevard. Mai mult, având o rază foarte mare, este foarte greu să vezi în oglinda retrovizoare dacă cineva vine din spate, pe cealaltă bandă. O să fie frecvent accidente”, crede Aurel. „Este o construcție prea înaltă pentru un sens giratoriu. Așa se face că,

Sensul giratoriu din zona Lidodacă nu este circulație mare, te poți încadra liniștit pe con- trasens. Am văzut o situație de acest gen, în care cei doi șoferi s-au trezit bot în bot și
(Foto: CL)fiecare ere dea că a intrat bine în girator iu. Noroc că a mai venit o mașină și astfel s-au dumirit”,, povestește Costel Irinoiu.

t Din păcate, petrecem din ce în ce mai 
mult timp căutând calea cea mai 
scurtă șpre o informație sau alta. Internetul 

ne acaparează chiar momentele de relaxare 
și tot mai puțini îl abandonează pentru a 
ieși să vadă... cum crește iarba, de exem
plu. L-am acceptat inițial neîncrezători în 
viața noastră, și am ajuns să îi închinăm tot 
mai mult din ea. Lui. Internetului.

* Volum dedicat lui EliadeDeva (S.B.) - Un nou volum omagial, la aniversarea a 100 de ani de la nașterea lui Mircea Eliade, a fost lansat ieri, la Casa de Cultură Deva, de Octavian Sărbătoare. Cartea, intitulată „Jivanmukti - Calea eliberării spirituale în viață”, este a patra lansată în România și a doua în Deva. Octavian Sărbătoare susține că a ales Deva pentru că are un nume spiritual deosebit care recomandă prin excelență: „Zeu”. Cele patru cărți spirituale ale lui O. Sărbătoare fac parte dintr-un proiect al autorului, dedicat mentorului său, Mircea Eliade. Toate cele patru volume au văzut lumina tiparului la Editura „Flori Spirituale”, Deva. La lansarea de ieri, autorul s-a arătat nemulțumit de faptul că poporul l-a uitat pe Mircea Eliade și că, nici măcar la centenarul său, nu a fost marcat pe plan cultural. Sărbătoare s-a născut la Brașov, în 1952. în 1986 a emigrat în Australia. La Sydney, a absolvit Facultatea de Litere și din 1998 a început să publice. Până în prezent a scris 19 volume.
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Bac-ul de toamnă se apropie!
■ în 16-20 august 
are loc înscrierea la 
sesiunea a doua a Ba
calaureatului 2007.

Deva (S.B.) - La examenele sesiunii din această toamnă a Bacalaureatului vor participa elevii care nu au promovat sesiunea de vară sau cei care aveau corigențe la finalul anului școlar 2006 - 2007. Prima proba orală, ce va fî susținută în data de 20 august,' va fî cea de limba și literatura română. Ea este urmată de proba orală la limba și literatura maternă (21 august) pentru elevii care aparțin minorităților naționale. în data de 22 august, elevii vor susține ultima probă orală, cea la limba și literatura modernă. Sesiunea a doua a Bacalaureatului vă continua cu probele scrise (23 augusț): - limba-și lite-

Elevi la exameneratura română și limba și literatura maternă (24 august).Proba obligatorie a profilului este programată pentru data de 27 august, iar pentru 28 august a fost stabilit examenul la o materie la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (scris sau practic).Probele sesiunii de toamnă a Bacalaureatului se vor

încheia în data de 29 august, cu examenul la proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare. Rezultatele vor fi afișate în 31 august, până la ora 16.00, iar contestațile se pot depune în aceeași zi, până la ora 20.00.Soluționarea lor are loc în zilele de 1 și 2 septembrie. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 3 septembrie.

Așteptăm 
rezultatele

Hunedoara (D.I.) - După c( j au reușit să trateze peste 1450 de câini pe raza, municipiului Hune- doai ra, echipa Vier Pfoten și-a redus efectivele de luci ti aici. în același timp ins ă s-a demarat o campanie de castrare a câinii or și în Orăștie, și o pa rte din personal a fost di.« slocat acolo. Principalul m otiv e că în mare parte și -a îndeplinit misiunea. A cțiunea de castrare a c.-finilor a avut cel mai p uțin succes pe raza fos- t ului combinat. Pentru a sie păstra continuitatea j programului, fundația ’ Vier Pfoten va încheia un i contract cu un medic veterinar hunedorean, iar cheltuielile necesare vor fi acoperite de fundație.
Gunoiul costă mai mult

Hunedoara (D.I.) - După mai puțin de șase luni de la ultima... ajustare de tarife, Salub a solicitat din nou CL majorarea acestora. Pentru colectat, transportat și depozitat deșeuri menajere de la populație prețul este de 2,68 lei/pers./lună + TVA, iar pentru colectat, transportat și depozitat deșeuri menajere de la agenții economici - 32,07 lei/mc/lună + TVA. Se modifică și chiriile pentru con

tainere și pubele. închirierea unui eurocontainer de 1,1 mc. va costa 25,85 lei/buc/lună, iar a europubelei ( 120 1 și 240 1) - 3,3 lei /buc/lună. La aceste prețuri Se adaugă TVA. Majorarea tarifelor este motivată de creșteri la o seamă de cheltuieli interne, dintre care cheltuielile cu personalul, pentru că a fost majorat salariul minim pe economie, și 70% dintre angajați sunt încadrați la acest nivel.

Cuplul verii 2007

RECLAMĂ

Dacă formați un cuplu și 

aveți ceva poze de arătat, 
acum este momentull Vă 
facem vedete șl vă 

răsplătim pentru astal 
Trimiteți o fotografie cu 

voi, specificând nume, 

prenume și un nr. de con
tact pe adresa „Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 22 

Decembrie, nr.37A, 
clădirea Cepromin, parter, 
sau In format electronic la 

adresa de mail: 
sanda.bocanidue>informme- 
dia.ro în perioada 3 Iulie— 

2 august, iar în 27 august 
vă alegeți cu 200 leii 
Câștigătorii vor fi departa
jați atât pe www.huon.ro. 
sub forma votului electro
nic, cât și prin intermediul 
taloanelor apărute în 

„Cuvântul liber", în perioa
da 3 - 25 august. Ce mai 
așteptați?
Cu noi faceți casă 

bună vara asta!

j Nume...........................................Prenume .........................................................
j Adresa........................................................................  Tel.................................
! Localitatea................................. Vot ez pentru cuplul ..............................

regulament Pozele vor fi incluse at, 
nu pot participa angajați! SC inform M 
mentare la tel.0254/ 21 1 275. int. 83

tI
t în ziar, cât și pe portal La acest concurs 
ledia și nici rudele acestora Informații supli 
34
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mailto:dana.ioan@informmedia.ro
mailto:tlberlu.strola@lnformmtdla.ro
http://www.huon.ro


! 1864 - Al. I. Cuza a promulgat printr-un decret Leg
ea rurală, prin care au fost împroprietărite 463.554

1867 - S-a născut scriitorul britanic 

John Galsworthy, laureat al Pre

miului Nobel pentru literatură pe 

anul 1932 (m. 1933).

1945 - S-a născut actorul amerl- 

can Steve Martin (foto).____________

1951 - A murit William Randolph 

Hearst, magnat al presei ameri
cane, editor de ziare de scandal, care l-a Inspirat pe 

Orson Welles în realizarea celebrului film «Citizen 

Kane».___________________________________________________________
1956 - A* murit scriitorul german Bertolt Brecht (n. 

1898)._______________________________________________ ____________
1958 - A miurlt savantul Frederic Jollot-Curle, laureat 

al Premiului Nobel pentru chimie pe anul 1935 (n. 

1900). ................................................... ......................... .
1958 - S-a 'născut baschetbalistul american Earvin 

„Magic" Johnson (LA Lakers).______________________________
1972 - A muri t. la 86 de ani, romancierul francez Jules 

Romains.

Cer partial însorit. Temperatura minimă va fi de 15°C, iar maxima de 28 °C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer sen in. Termometrele vor înregistra temperați; iri minime de 15°C și maxime de 28°C.
Joi. Cer însorit. M inima termică va fi de 17°C, iar maxima de 31°C.
CALENDAR REUlUOS

Calendar Creștin Ortodo x______________________
Inainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. 

Prooroc Miheea.

Calendar Romano-Catolic______________________
Sf. Maximilian Kolbe, pr. m. **.

Calendar Greco-Catolic______________________
Preserbarea Adormirii Maicii Domnului. S Micheia, pf 

(+ 699 Î.Cr.). ăS Maximilian Kolbe, m (+ 1941)].
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Direcția Sanitar-Veter. 221145

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urqențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Soluția integramei din numă
rul precedent: P - SAS - S
- PANA - CLOP - NART - 
AMA ■ OG - BOR - BL - LT
- CAPRA ■ CIRCA - AER - 
CIL - MIRI - MAC - PE - 00
- E - ORALE - A - ICRE - 
ODOR - AN - JN - MA - OP 
■ CO - EFEB - STEPE - ELEN

Berbec
Dimineața s-ar putea ca relațiile cu prietenii să fie tensionate 
din cauză că nu reușiți să îi înțelegeți. Azi nu eindicat să 
luați decizii importante pe plan profesional $i în afaceri.

Taur
Nu este momentul să începeți o nouă afacere, pentru că 
astăzi vă cam lipsește simțul practic. Vă sfătuim să nu 
luați decizii importante în domeniul profesional.

Gemeni. ... , J . V-.. *Tt- -- . - • - —■ ~ - . ■ <•<-.««•> ......

în prima parte a zilei, s-ar putea să aveți dificultăți de comu
nicare. încercați să vă adunați gândurile și să lămuriți 
neînțelegerile! Vreți' să cumpărați un obiect de valoare.

Rac
Nu este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii șl nici pen
tru afaceri. Starea de hipersensibilitate pe care o reslmțiți 
vă îngreunează comunicarea cu persoanele din anturaj.

Leu
în urma unei vești de la o rudă, sunteți nevoit să vă schim
bați programul șl să plecați într-o călătorie în interesul fa
miliei. Ar putea fi vorba de îmbolnăvirea gravă a unei rude.

Fecioara
Se pare că nu aveți spor în nici o activitate, deoarece vă 
lipsește simțul practic. Vă sfătuim să nu forțați lucrurile și 
să vă dedicați unor activități de rutină. Aveți grijă la spe- 
culațill

Balanță
Un eveniment neașteptat vă dă programul peste cap. Cu 
prilejul unui drum în interes personal, s-ar putea să faceți 
cunoștință cu o persoană care vă va fi de mare folos în 
afaceri.

Scorpion
Se pare că nu sunteți în forma, așa că vă recomandăm să 
nu vă asumați nici un risc. Datorită stării de confuzie pe 
care o reslmțiți azi, capacitățile fizice șl intelectuale sunt 
reduse.

Săgetător
în prima parte a zilei sunteți confuz și aveți sentimente con
tradictorii, care vă pot afecta relațiile partenerlale. Dacă vi 
se propune o colaborare sau o asociere, amânați decizia.

Capricorn
Sunteți Indispus din cauza problemelor financiare cu care 
vă confruntați de mai mult timp. Nu este momentul să luați 
decizii Importante. Astăzi nu este Indicat să plecați în 
călătorii.

Vărsător
Sunteți hipersensibil și confuz, iar această stare vă împiedică 
să luați decizii corecte. Vă recomandăm să amânați afa
cerile șl activitățile care necesită putere de concentrare.

Pești
în prima parte a zilei nu sunteți în aoele dumneavoastră 
pentru că nu ați reușit să rezolvați tot ce v-ați propus. 
Datorită oboselii acumulate, capacitatea de concentrare 
este redusă.

îiMBMimrai ani-. HAZ, CURENT

Apa
Se va întrerupe furnizarea apel între orele:
■ 7.00-15.00 - în Deva, str. A. lancu, bl. H1-H5.

Gaz metan
Nu sunt programate întreruperi 

metan.

Enerqie electrică

în furnizarea gazului

Energia electrică va fi întrerupta

- 8.00-14.30 - în localitățile: Gura 

ina, Merișor, Șesuri.

între orele:

Gârji, București, Rov-

RETETA ZILEI

Tocană cu mazâire verde
Ingrediente: 1,5 kg mazăre verde, 300 g carne de 

porc (sau de vițel), 2 morcovi, 2 linguri de ulei, 1 

ceapă roșie mică, 1 cățel de usturoi, 1 lingură de ■ 

făină, sare, 1 legătură de pătrunjel verde.

Mod de preparare: Ceapa tocată mărunt se prăjește 

în ulei împreună cu usturoiul zdrobit, se adaugă 

carnea tăiată în cuburi, apoi se călejște cu puțină 

apă. Când este aproape moale se amestecă în ea 

morcovii curățați și tăiați rondele, m azărea curățată 

și se călesc până când se înmoaie, l.a sfârșit presară 

pătrunjel verde și se dă încă un clocot.

i Poftă bună! (Foto: arhivă)

s«,
7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Isabel, în căutarea 
g iubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004)
8:50 Integrame după inte

grare (r)
9:00 Ducesa din Duke 
» Street (ep. 7, dramă, 
a Anglia, 1976)

10:00 Ne vedem la... TVR!
Talk-show (r) 

11:00 Reflector (r) 
11:25 Grădini de vis (doc.) 
11:55 Profesioniștii (r) 
12:50 Mamaia ieri și azi 
13:00 Zack și Cody, ce viață 

minunată! (s)
13S Desene animate. Club 

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 Planeta în jeanși (r) 
16:00 Kronika. Emisiune In 

limba maghiară
17:00 Misterele din Sankt 

Petersburg (s)
18:00 Justiție militară (s) 
18:50 Mamaia ieri și azi 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Dolmen
(s, Franța, 2005). Cu: 
Ingrid Chauvin, Bruno 

BMadinier, Yves Renier.

R.: Didier Albert 
21:20 Linia verde 
21:50 Anatomia lui Grey (ep.

32, dramă, SUA, 
2005). Cu: Ellen Pom- 

Hpeo, Sandra Oh,
Katherine Heigl, Justin 
Chambers

22:45 Jurnalul IVR. Sport 
Meteo

23:20 Rețeaua morții 
(thriller, Marea Bri- 
tanie/Germania, 1986). 
Cu: Will Patton, John 
Gottfried, Adelheid 
Arndt. R.: Christopher 
Petit

0:55 Celebritățile timpului 
tău

1:10 Justiție militară (r) 
2:00 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo
3:05 0 vedetă populară (r) 
4:20 Sănătate pentru toți

(r)
4:50 Reflector (r)

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

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) ; 

10:00 Om sărac, om bogat
(r)

11:00 Caravana Dansez pen- i 
tru tine (r)

11:45 Zâmbiți, vă rogi 
12:15 Emmerdale - Afaceri . 

nde familie (s, dramă, 
“Marea Britanie). Cu: 

Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock

13:00 Știrile ProTv 
13:45 La Bloc (r) 
14:15 Lupii mărilor (aven-

Ijtură, SUA, 1980). Cu: 
Gregory Peck, Roger 
Moore, David Niven

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

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo (s, 
“dramă, SUA 2005).

Cu: Jennifer Love 
Hewitt

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

Vremea

2030 Coșmarul diamantului 
(acțiune, Suedia, 
2004). Cu: Rosanna 
Arquette, Claudette 
Mink, Chris Potter, 
Diego Wallraff, Joseph 
Kell? R.: Walter Klen- 

hard

- Vremea
- Vreau să fiu mare

0:30 Coșmarul diamantului 
(acțiune, Suedia, 2004) 
(reluare). Cu: Rosanna 
Arquette, Claudette 
Mink, Chris Potter, 
Diego Wallraff, Joseph 
Kell? R.: Walter Klen- 

hard
2:25 Omul care aduce 

cartea (r)
2:30 Știrile ProTv 
3:30 Parte de carte (r) 
4:30 Icstrim tivi (r) 
5:15 La Bloc (r)
6:30 Emmerdale - Afaceri 
0de familie (r)

6:00 în gura presei cu

Mircea Badea. Revista 
presei

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (serial) 
12:00 Tinerii mușchetari

—(serial). Cu: Tobias 
“ Mehler, Karen Cliche 

13:00 Observator 
13:45 Tobruk (război, SUA, 

.1967). Cu: Rock Hud
son, George Peppard, 

Nigel Green, Guy 
Stockwell. R.: Arthur 
Hiller 
Septembrie 1942... 
După ce a fost cap
turat de forțele 
franceze, un expert 
topograf canadian este 
răpit de un comando 
britanic.

16:00 Observator 
17:00 Agentul VIP cu Crist

ian Brancu
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

20:30 Tablou de nuntă
(divertisment) 

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

24:00 Imaginea morții
(thriller, SUA, 1992). 
Cu: Gregory Harrison, 
Nicholas Campbell, 
Rebeca Jenkins, Maury 
Chaykin. R.: Sheldon 

Larry
Chipeșul și bogatul 
Robbie Daniels pleacă 
la vânătoare împreună 
cu prietenul său, Gos- 
sage. El se filmează în 
timp ce împușcă un 
om cu sânge rece. 
Peste câțiva ani, în 
Detroit, o atrăgătoare 
jurnalistă îi ia un inter
viu lui Daniels.

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Agentul VIP (r) 
5:00 Vwere (s)

8:30 Lecția de... știință. 
Ochiul științei (doc.) 9:00 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 9:15 Miracole (s) 10:15 
Plaja lui Măruță 12:05 Doc
tor Who (s) 13:00 Aventurile 
lui Tarzan (s) 13:30 ABC... de ’ 
ce? 14:30 Jobbing (r) 15:00 « 
împreună în Europa 16:00 

Jurnalul TVR (r) 16:20 Descop- 
j eră românii 16:30 Autostra

da TVR 18:00 Jurnal regional 
1830 Replay 19:00 Omul între 
soft și moft 19:30 Ulița spre 
Europa 20:00 Celebritățile tim
pului tău 20:10 Farmece (s) 

> 21:00 Ora de știri 22:10 Anne 
’ Frank (partea a ll-a) (dramă, 
) SUA, 2001) 24:00 American 

) Gothic (s) 0:50 Replay (r) 1:20 
' Lanțul minciunilor (film, r)
2:50 Visuri spulberate (doc. 
M.Ap.N.) 3:10 Autocritica (r)

» ? A ♦ i r 1 36'1 £ • yțt'a *' * Î-T
** 1* J f • •

8:30 Great Artists 9:00 Film 
artistic 11:00 Pentru o cauză 
dreaptă (film serial). în dis

tribuție: Elizabeth Lackey, 
Richard Thomas, Roger R. 
Cross 12:20 Look who is wi
nning 14:30 Acapulco Heat 
(film serial). în distribuție: 

Catherine Oxenberg, Brendan 5 
Kelly, Alison Armitage, 
Spencer Rochfort 15:30 Pitici 
de vara 16:30 Baronii (film 
serial) 17:30 Bere de la gheață 
18:30 Știri Național TV 20:00 
Film artistic 22:00 Cronici 
paranormale (film serial)

; 11:00 Telefonul de la miezul 
; nopții (s) 12:00 Teo (r) 13:15 
< Călătoriile lui Sinbad (s) 13:45 
j Animatrix (s) 14:15 Lumea Pro 
ș Cinema (r) 14:45 ProMotor (r) 

15:15 Ruleta destinului (s) 
16:15 Entertainment News (r) 

116:30 Drumul spre casă (s) 
j 1730 Divorțați... darîmpre- 
' ună (r) 18:00 Telefonul de la 
! miezul nopții (s) 19:00 Ruleta 
destinului (s) 20:00 Entertain
ment News 20:20 Veronica 
Mars (s) 2130 Divorțați... dar 
împreună (s) 22:00 Ringul
morții (acțiune, SUA 1993)

7:00 Iubiri (r) 9:00 Căpșune cu 
zahăr (s, Portugalia, 2003) 

10:15 Uzurpatoarea (s, Mexic, 
1998) 12:30 împotriva destin

ului (s, Mexic, 2005) 1330 Pri
zoniera (s) 14:30 Mama vi
tregă (s) 1530 Iubiri (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:30 
Salome (s) 19:30 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 20:30 
Numai iubirea (s) 21:15 2orro 
(s) 22:15 Poveștiri de noapte 
22:45 Clona (s) 23:45 Monte- 

cristo (s) 0:45 Prizoniera (r) 
1:45 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r) 3:15 , 
Poveștiri de noapte (r) 3:45 
Rețeta de acasă

8:25 Flavours 3 bucătari (r) 
9:45 Spitalul All Saints (s, r) 
10:45 Tele RON 1225 Quizzit 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Pasiune obsesivă (ulti
ma parte) (film, r) 1635 Spi
talul All Saints (s) 1725 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 Țintă vie (aventură, 
SUA, 1994) 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. - cele mai bune 
momente 22:30 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s). Cu: 
William L. Petersen 1:00 Focus 
(s) 2:00 Sunset Beach (s) 330 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 

MVVRSHi’
........j ■
6:30 Videodipuri muzicale 

7:00 Matinal 710 10:00 Arte 

(r) 10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Emisiune reli
gioasă (r) 14:35 Lumea 
cărților. Cu George Mihalcea 

15:40 Euromaxx 16:00 La 
vârsta dragostei (comedie, 
România, 1963) 18:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 

Mbela 20:00 Mitică Popes
cu (comedie, România, 1984) 
21:30 Dincolo de nisipuri 
(dramă, România, 1973). Cu: 
Mircea Albulescu, Violeta 

Andrei 2400 Interzis. Cu Lau
ra Andreșan

0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

7:35 între vis și Insomnie 

(romantic, SUA 1998) 9®5 
Prada (comedie, Italia, 2006) 
10:35 Felidty (dramă, SUA 
2005) 12:05 Tentația banlkx 

(dramă, SUA, 2005) 1335 
Blankman (acțiune, SUA 
1994) 15:10 Firewall ■ Pro
gram de protecție (thriller, 
SUA, 2006) 17.-00 Cronidledn 

Namia: Leul, vrăjitoarea și 
dulapul (aventuri, SUA, 2005) 
1920 New York Taxi (come

die, sua) 21:00 Dragoste 
mare: Testamentele (Ep. 11, 
dramă, SUA, 2006) 22:00

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 8:00 Realitatea de la 8:00 
9:00 Realitatea de la 9:00 
11:00 Realitatea de la 11 ti» 
13:00 Realitatea de la 13.-00 
14:40 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Fabrica 17:45 Editorii 
Realității 18.-00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 2030 
Realitatea de la 20:00 20D5 
Realitatea zilei 21.-00 Reali
tatea de la 21:00 2150 Ziarul 
Realității 22:00 1 și 1

8:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 9ri» Automobile

americane recondiționate 
10:00 Vânătorii de mituri
11:00 Porsche 91 Targa 12:00 
Tehnologie extremă 13:00 
Curse și fiare vechi 1400 Clin 
se fabrică diverse lucruri?
16:00 Curse 17:00 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20d» Cum se fabrică diverse 
lucruri? 21:00 Decodificarea 
dezastrului 22:00 Ora Zero: 
masacrul familiei regale 
nepaleze 2330 Clubul Auto
mobilelor Clasice 24J» Cum 
se fabrică dhrerse lucruri?
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Obligați să-și asigure culturilewww.condo.ro >
Deva (D.l.) - Aceasta este o revista online care prezintă 
informații de calitate privind ultimate tendințe în arhi
tectura, design interior, mobilier, Jecorațiunl, articole 

pentru casă, birou șl grădină.

Euro -___________________________________________ 3,1944 lei

Dolarul SUA -2,3-.: î

gramul de aur - 50,3920 lei

J . 'j i i / j t tj j SSJ 4 * w 4 4 «

- Amplasarea aparatelor radar în data de 14.08.2007:

- DM; Vețel - Burjuc - Zam - limită jud. Arad;

I - DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihai Eminescu

■ Ministrul Agriculturii 
vrea sâ introducă asi
gurări obligatorii pen
tru culturi

Tiberiu Stroia______________
tlb.rlu.itrolaelnforlnm.dla.ro

Deva - Cunoscut ca fiind ministrul care a impus taxa pe scaune în restaurante și baruri, ministrul Remeș le pregătește o surpriză țăranilor. Practic, fostul ministru al Finanțelor intenționează să-i oblige pe țărani să-și asigure culturile agricole, condiționând acordarea sprijinului de la stat de existența unei polițe. Mai mult, guvernanții ar putea forța și mâna companiilor să preia și riscul de secetă și inundații. Problema este însă că majoritatea țăranilor de abia au bani pentru arat

și semănat. Ideea ministrului vine după ce, anul acesta, seceta a compromis peste 60 la sută din culturile agricole, determinând scăderi importante ale recoltei.
Să tot fie secetăDespăgubirile plătite de stat fermierilor sunt de ordinul milioanelor de lei, iar pomi- cultoriii și legumicultorii nu au primit Încă niciun ban. Ministerul Agriculturii vede In obligativitatea asigurării culturilor agricole o soluție pentru a diminua pagubele. Interesant este și faptul că țăranii hunedoreni nu ar zice nu, dacă polița le garantează că vor primi bani de la stat in cazul în care natura le face praf munca. Există insă o problemă. „Noi nu prea avem bani. Din pensii, abia reușim să plătim aratul și semănatul.

Seceta a compromis peste 60% din culturile agricole (Foto: cl)Și asta pe suprafețe mici. Iar restul rămâne nelucrat. De ce nu fac o asigurare pe care s-o putem plăti cu produse”, spune Marius Danciu, sătean
din Gothatea. Comparativ cu statele UE, unde gradul de trenuri asigurate este de 60- 80%, în România rata de asigurare este de 10-20%.

Societatea Preț Variație
< rnst închidere (lel/acț) (%)

SIF4 2,5000-0,79

» BRD 28,6000 -2,05

SIF2 3,5600 +0,28

SIF5 4,2900 +0,47

SIF1 3,9300 +1,29

TLV ■ 0,9100 -2,67

Ui lubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 

trb-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 

i 221277.

OLT. 1,0500 +6,06
SIF3 2,5000 -0,79

SNP 0,5250 -2,78

IMP 1,0600 0,00
COMI 2,0900 -0,48

V. J

HUNtDUAKA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 

cu, nr. 14. ®-» 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd Dacia, nr.

33.®-» 748080.

Farmacia „Amica", str G. Enescu, nr. 7. î— 

713045.
' DEVA

Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 

5. ®-> 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. ©-» 211616, 224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ®-» 211949.

□SUDOKU

I i

-■ 'i r ,
., . In fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9,

i stabilite

: dinainte.

. î .Acestea tre- 

Ș buie com-

i pietate cu 

cifrele lipsă,

f în așa fel 

încât fiecare 

număr să 
figureze o

i- singură da

tă. De ase-

' menea, ci-

‘ freie de la 1 

la 9 trebuie 

; să figureze 

• o singură 

. dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

‘ celor nouă 
’ blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

928451736 

, 1 76938524

i 4 35672891
i 25931’4 678

• 783596412

• 614287953

:8 67129345 

1541763289 

r .392845 'o?

începători

157269438

389741652

642853197

874195263

961327584

523684719

236418975

7 1 5932 8 46

498576321

Avansați

"Serbări de Sfânta Maria"
■ Timp de două zile, 
la Geoagiu, au loc 
spectacole folclorice cu 
invitați de seamă.

Geoagiu (S.B.) - Ca în fiecare an, și în 2007, la Geoagiu, în ziua de Sfânta Maria, este mare sărbătoare. „Serbările de Sfânta Maria” se vor derula astăzi și mâine. Manifestările cuprinse în program vor fi deschise, oficial, la ora 17.00.în deschidere, după cuvântul de întâmpinare al primarului Simion Mariș, va avea loc lansarea „Monografiei orașului Geoagiu” și decernarea „Diplomelor de aur” familiilor care împlinesc peste 50 de ani de căsătorie. Coordonatorii monografiei, ce

Nicolae Furdui lancu (Foto CDva fi prezentată la festivitate, sunt prof. Ioan Vălean și Petru Baciu, iar lansarea acesteia va avea ca invitat principal pe poeta Paulina Popa.Mâine, 15 august, se vor derula evenimente religioase, literare și, cu începere de la

ora 18.00, va avea loc un spectacol artistic în cadrul căruia își vor da concursul grupuri instrumentale și soliști de muzică populară (Nicolae Furdui lancu) cât și invitatul special al serbărilor, Laurențiu Cazan.

Mai puțini cer 
ajutoareDeva (D.L) - Numărul solicitărilor privind ajutoarele financiare pe care le acordă Direcția de Muncă și Protecție Socială Hunedoara (DMPS) a scăzut în ultimele luni, “în aceste zile se distribuie doar 4 ajutoare de urgență, solicitate de persoane cu venituri mici, afectate de inundații, pe Valea Jiului și 128 de ajutoare financiare, în special pentru acoperirea unor cheltuieli medicale. Suma totală se ridică la peste 50.000 lei”, spune Fănică Ștefan, reprezentant DMPS Hunedoara.

Big-Brother în infraroșu
Deva (M.S.) - Faptul că autoritățile locale din Deva doresc să îmbunătățească dotările Poliției Comunitare a stârnit vii reacții pe portalul de știr, www.huon.ro. Cititorii și ..c exprimat părerile, mai ales câ în cadrul proiectului se dorește montarea, în zonele cu infracționalitate ridicată, a unui număr de 30 de camere video cu sistem infraroșu.
Bravo. Bravo lor! Ar putea și primăria Hunedoara să le urmeze exemplul. (Anonim. 10.08, ora 18.27)

Da. Păi să le pună odată. Sunt destule firme care fac acest lucru. Uită-te la H...rion, de exemplu. Profesioniști, nu alta, și nu glumesc. (Anonim, 11.08, ora 0.30)***Ilegal!!!. Este o decizie ilegală și atentează la libertățile fundamentale ale omului. Unde vom ajunge dacă viața noastră va fi supravegheată pas cu pas. Nu are importanță de cine? (Anonim, 11.08, ora 11.51) ***Să merite numai! Sincer, nu mă deranjează că mă vor

Polițiștii comunitari vor privi cetățenii prin infraroșuvedea cum îmi plimb amanta pe stradă... numai să merite. Să văd la știrile locale cum au intervenit și au arestat... amendat scandalagii. Dacă ar pune camere de genul acesta și în intersecții ar face bani serioși la buget, cu condiția să fie amendați toți șoferii, indiferent că sunt în mașini de poliție care nu semnalizează,

când virează, sau alți „mahări”. (Anonim, 11.08, ora 13.32) ***Camere video. Este bine să le pună, ca să vadă cu ele câinii vagabonzi care au împânzit orașul Deva, mai ales în centru, la doi pași de primărie. (Radu, 11.08, ora 13.36)
Cu privirea ridicata spre cer
s Un tânăr hunedo- 
rean a fost admis la 
Academia Forțelor 
Aeriene din Brașov.Simeria (C.P.) - Absolvent al unui cunoscut liceu din Deva, la cei 19 ani aii săi, Adrian Șoș s-a confruntat cu unul dintre cele mai grele examene de admitere în învățământul superior. A trebuit să treacă șapte probe, unele eliminatorii, pentru a fi declarat admis la Academia Forțelor Aeriene din Brașov. Candi- dații au fost supuși unei vizite medicale stricte, la o probă specială din sport, la un exa

men psihologic și la un interviu de evaluare. Nu au lipsit un test de limba engleză, examene la matematică și psihologie. Recent, Adrian a aflat că se află printre cei admiși. „A fost și greu și ușor. Am absolvit secția de matematică- informatică, așa că unele probe nu mi-au creat mari probleme. La sport, unde sunt bareme impuse, am avut mai multe șanse decât alți candidați pentru că, de șapte ani, practic fotbalul. Pentru academie, specializarea aleasă este „Rachete și artilerie antiaeriană”. Adică, voi avea privirea îndreptată spre cer!”, povestește Adrian.

Mulți hunedoreni au ales în ultima vreme să urmeze o carieră militară. Dar stilul de viață cazon nu este tocmai la îndemâna unui tânăr de 19 ani. îi motivează însă faptul că au siguranța locului de muncă. „Când m-am prezentat la Biroul de Informare-Re- crutare de la Centrul Militar Județean, mi-au fost prezentate și avantajele și dezavantajele acestei cariere. Vor urma patru ani de studiu într-o academie cu reguli stricte. Nu voi avea programul lejer de la o facultate civilă, dar cel puțin știu că, mai târziu, viitorul meu profesional nu va fi nesigur. Categoric, că profesia de
militar comportă și riscuri. Dar le privesc ca pe o provocare sau o posibilitate de a avea parte de experiențe dintre cele mai diverse", susține Adrian Șoș.

http://www.condo.ro
tlb.rlu.itrolaelnforlnm.dla.ro
http://www.huon.ro
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ANIMALE DE 
COMPANIE

pc tomr
• O modă. A avea un animal de companie este deja o modă. La ora actuală, între cele mai cunoscute animale pe care oamenii le țin în case se numără: câinele, pisica, hamsterul, broasca țestoasă, iguanele și papagalii. (R.R)

de companiedatorită aspectului exterior, iguana nu este atât de greu de îngrijit precum ar părea. (Foto: CL)

Șopârla Gecko
Deva (R.R.) - Este una dintre cele mai cunoscute specii de reptile, renumite ca animale cu personalitate, care se Îmblânzesc ușor și nu pun probleme în captivitate. Gecko este o șopârlă de culoare galbenă, cu pete negre, deseori cu dungi albastre sau violete, din această cauză fiind denumite Gecko- leopard. Sunt șopârle longevive, trăind, în medie, 20-25 de ani, dar unii masculi au ajuns și la 29 de ani. în captivitate, ter- rariumul pregătit trebuie să se apropie cât mai mult de habitatul natural, asigurându-le umiditate scăzută și căldură. Nisipul trebuie udat cel puțin de două ori pe zi. Pentru o singură șopârlă, terrariumul trebuie să aibă un volum de aproximativ 60 de litri. Hrana zilnică se compune din diverse insecte și vier- mișori, ce pot fi cumpărați din magazinele specializate. Șoriceii roz sunt folosiți pentru a ingrășa șopârlele.

Țestoasele 
Deva (R.R.) - în 

prezent există 11 

specii de broaște 

țestoase. Dieta de 

bază cuprinde: melci, 

scoici, peștișori, in

secte, larve, creveți, 

păianjeni, râme. Ele 

trebuie hrănite la 3-4 

zile, iar exemplarele 

tinere din două în 

două zile. Un habitat 

eficace necesită, în 

primul rând, o aten

ție constantă acor

dată curățeniei, spa

țiile în care trăiesc 

având nevoie de 

igienizare în fiecare 

zi. Fiind animale ac

vatice, ele vor avea 

nevoie de o cantitate 

mare de apă, în care 

să înoate. Au nevoie 

de o zonă uscată 

unde să se odih

nească și să stea la 

căldură. Acest tip de 

habitat este denumit 
aqua-terranium. în 

libertate, țestoasele 

hibernează timp de 

două-trei luni, dar în 

captivitate nu fac 

acest lucru.

Hamsterul - șoricelul de 
apartament

Deva (R.R.) - In 1930, profesorul de zoologie Aharoni a găsit în deșertul sirian un cuib de hamsteri și a luat animalele acasă cu el. Așa a început totul, iar descendenții acelor animale au devenit foarte dragi iubitorilor de animale. Când sunt în formă, sunt foarte jucăuși și compania lor este agreabilă. Hamsterii sunt animale solitare, care nu necesită compania altora din rasa lor. Cândcumperi un hamster, acesta ar trebui să aibă vârsta cuprinsă între 3 și 5 săptămâni. Cel mai ușor mod de a te împrieteni cu el este să îi oferi din mână ceva bun de mâncare. Astfel, se va obișnui cu mirosul mâinii și va accepta să fie atins și mângâiat. Hamsterii sunt animale de deșert și de aceea nu trebuie niciodată spălați! Dinții lor cresc în permanență, motiv pentru care trebuie să aibă mereu la dispozițe ceva tare de ros.

Hamsterul este un 
animal solitar

Pechinezul
■ Pechinezii sunt apre- 
ciați datorită taliei mici, 
adaptându-se perfect 
vieții din apartament.

Roxana Rus

Deva - Alexandra Indrei, din Deva, are în apartament, de 11 ani, un pechinez. „Acest suflet de cățel a intrat în familia mea în vara anului 1996, când noi toți treceam printr-o perioadă tensionată. L-au adus acasă, într-o seară, soțul și fiica mea. Avea doar câteva zile, iar noi nu prea știam cu ce să-l hrănim, așa că am început studiul cărților despre animalele de apartament. Sunt de profesie asistent veterinar și îmi sunt dragi toate animalele, dar pentru că locuim la bloc, nu am prea agreat această situație, la început. Ulterior am descoperit beneficiul de a avea un animal de companie în casă”, povestește stăpâna cățelușei.Până la vârsta de un an,

cățelul

Alexandra Indrei, din Deva, are în apartament, de 11 ani, un pechinez; pe nume Bobic (Foto: ci)cățelușa, pe numele ei Bobic, a făcut toate vaccinurile recomandate de veterinar, importante atât pentru sănătatea ei, cât și pentru cea a membrilor familiei Indrei. „în acești ani a adus pe lume de două ori câte cinci pui. A trebuit să-i

dăm, dar de fiecare dată despărțirea de pui i-a provocat suferință lui Bobic. Așa că după cele două fătări am fost nevoită să o sterilizez. însă această operație are efecte secundare: dereglarea hormonală ce determină obezi

tatea și apariția nodulilor mamari. Pentru a nu-i afecta prea tare sănătatea am subus- o la dietă și Bobic s-a tijps- format într-un câine... igrbi- vor. Hrana ei de bază, înti > zi, sunt morcovi, varză crudă și fructe”, spune Alexandra.
Ce înseamnă un cățel în casă
■ Decizia de a adopta 
un cățel este impor
tantă, pentru că ea ne 
poate schimba viața.

Deva (R.R.) - Ca și omul, câinele are nevoie de spațiul său personal, de un „teritoriu” pe care să-l poata apăra, în care să se simtă bine și în care să se poată retrage atunci când are nevoie de liniște. Un coș adaptat taliei, plasat într- o zonă mai liniștită a casei și

o pătură comodă ar fi o soluție ideală. Un cățel e ca un copil: vrea să se joace, încearcă să povestească ce i se întâmplă, caută atenția stăpânului și este influențat de stările acestuia. Câinele, oricât de curat ar fi, chiar și ținut în casă, este totuși un animal; lasă păr și poate avea paraziți, interni sau externi. Chiar și mușcăturile „în joacă” pot fi periculoase. Câinii nu știu că un copil este mai sensibil decât un semen al lor.

Copiii, pe de altă parte, dacă sunt prea mici, nu sunt conștienți că un cățel nu este o jucărie și îl pot lovi sau chiar răni. Câinii latră de fiecare dată când simt ceva suspect sau când aud alți câini lătrând. Agresiv sau entuziast, lătratul câinelui este foarte zgomotos și poate fi foarte neplăcut, mai ales dacă ne trezește în mijlocul nopții. Să avem și copil -mic, și câine este într-adevăr dificil, dar nu imposibil. Limi-

Femele
1. Princess

2. Lady

3. Jessie

4. Kara

5. Tora

Masculi
1. Nero

2. Rex

3. King

4. Blacky

5. Jackytând strict accesul câinelui încamera copilului și respectând toate regulile de igienă, copilul va fi în siguranță.

Terrier Doberman Saint Bernard Caniche (Foto: CL)

Cum alegem un câine după temperament
■ Câinele de lângă 
noi: păcat că nu poate 
vorbi - înțelege fiecare 
cuvânt.

Deva (R.R.) - Când cumpărăm sau adoptăm un câine este foarte important să nu ne bazăm pe criterii de evaluare estetică, ci pe tipul de viață pe care i-1 vom oferi și

pe aptitudinile comportamentale pe care le așteptăm de la el. Se spune că, pentru fiecare temperament, pentru fiecare caracter se potrivește o anumită rasă de câini. Cert este că orice câine, după un timp, împrumută ceva din caracterul stăpânului. Persoanele agitate, cu un psihic labil, nu trebuie să își ia alături câini care, prin rasa lor, au o agi

tație continuă, un temperament foarte vioi, cum sunt ter- rierii, pentru că starea permanentă de agitație a stăpânului va exacerba agitația unui câine oricum greu de stăpânit. Persoanele agresive nu trebuie să își aleagă niciodată un câine agresiv, cum este doberman-uh deoarece între stăpân și câinele său există o certă legătură telepa

tică și câinele, fără nici o comandă, poate executa actul agresiv pe care omul îl gândește.. Persoanele care au tendințe la depresiuni psihice trebuie să caute întotdeauna câini veseli, care au tot timpul dorința de a se juca, așa cum este caniche-ul. Un Saint Bernard va da încredere în sine persoanelor complexate.
Pisica, felina cea mai îndrăgită

Deva (R.R.) - în ultimii ani, pisica și-a câștigat un număr din ce în ce mai mare de admiratori pasionați, depășind chiar și câinele în delicatul și dificilul rol al animalului care inspiră afecțiune. Pisicile de casă se pot împărți în două grupuri: pisicile comune și pisicile de rasă. Nu trebuie trecute însă cu vederea diferențele comportamentale: unele pisici sunt mai gălăgioase, altele mai liniștite, jucăușe sau de ținut doar în brațe. Pisica persană este masivă și impunătoare, cu părul foarte lung și într-o incredibilă varietate de culori, adusă în Europa din Orientul Mijlociu, în secolul al XVII-lea: este rasa

cea mai cunoscută și răspândită în lume. Are un caracter calm și independent, afectuos și lipsit de agresivitate. Tot o felină de rasă este și birma- neza. Ce o deosebește de suratele ei sunt ochii mari, ușor oblici, rotunzi și bine distanțați, de culoare albastru intens. Pisica siameză este foarte gălăgioasă, are un mieunat inconfundabil, răgușit și insistent, mai ales în perioada estrului. Foarte activă, jucăușă și curioasă, sociabilă și afectuoasă, cere multă atenție, uneori devenind geloasă și posesivă. Pisica ds rasă comună este felina domestică cea mai numeroasa și cea mai bine cunoscută de om. Pisica siameză Pisica de rasă comună



Anchetează violenta de la Jiul
3

• Turneu în Serbia. Handbalistele de la Cetate Deva au plecat, ieri, în Serbia pen
tru un stagiu de pregătire și jocuri amicale. Turneul a fost propus și facilitat de r.fioul antrenor al echipei devene, sârbul 

ta Boșcovici. Devencele vor susține în are zi câte un joc amical, iar la finalul tămânii vor participa la un puternic leu internațional. (C.M.)
Pogăcean - medalie, Leucă - nu

Deva (C.M.) - Cele mai bune luptătoare te la CSS Deva, Alina Pogăcean și Alexan- draaLeucă, au onorat blazonul clubului devean în cadrul Campionatelor Internaționale ale României, derulate în week-end, la Brașov, la care au participat sportivi din 12 țări. Cea mai bună performanță a realizat-o Alina Pogăcean, sportiva antrenată de Cosmin Văcărașu cucerindAlina Pogăcean
■ ‘ I »!'

■ Poliția îi cercetează 
pe bodyguarzii care 
l-au agresat pe Lun
gan, pentru violență.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Jucătorii echipei Jiul și componenții sta- ff-ului tehnic au fost intero- gați ieri, de reprezentanții Poliției Petroșani, în cazul jucătorului bătut la vestiar, Mihai Lungan. „Acum suntem toți întorși pe dos. A venit poliția, m-a interogat și am spus ceea ce am spus și presei, adică ceea ce am văzut eu”, a afirmat managerul general loan Sdrobiș.Comandantul Poliției Petroșani, Florin Nicolae, a spus că în urma reclamației fotbalistului echipei Jiul, Mihai Lungan, care a spus că a fost bătut de doi bodyguarzi

Mihai Lungan a fost bătut la vestiar (Foto: 1 Mânu)ai patronului Alin Simota, a fost întocmit un dosar penal pentru lovire și alte violențe.Aflat la Vâlcea, Lungan a trimis poliției din Petroșani, prin fax. certificatul medicolegal în baza căruia necesită 11-12 zile de îngrijiri me

dicale. „în funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale stipulate în certificat s-a stabilit încadrarea juridică a celor’ doi bodyguarzi. Astfel, a fost întocmit un dosar penal pentru lovire și alte violențe”, a declarat Florin Nicolae.

Fostul antrenor al Jiului Petroșani, Marin Tudorache, a declarat că a fost amenințat în vestiar cu pistolul de Miron Cozma și, deși nu e de acord cu asemea practici, totuși crede că se face prea mare vâlvă în cazul violențelor actuale din fotbal. „Mă întreb ce ar fi făcut jucătorii Jiului de astăzi, dacă peste ei ar fi intrat în vestiar Miron Cozma și i-ar fi amenințat cu un pistol în mână, așa cum s-a întâmplat cu noi, în anul 1996, când jucam cu echipa Foresta Fălticeni. Am strâns rândurile, ne am concentrat, am promovat în prima divizie și am luat banii. Sunt împotriva a ceea ce s-a întâmplat, dar și jucătorii să nu uite că au luat bani frumoși la Petroșani și au retrogradat echipa”, a afirmat Marin Tudorache, făcând referire la cazul Mihai Lungan.
„Micuța Kasparova", trădată de psihic

medalia de bronz la categoria 55 kg. „Concursul a fost dificil, pentru că s-a luptat numai la categoriile olimpice, iar Alina a concurat la 55 kg, nu la 51 cum luptă de obicei. în turul I, Alina a învins-o pe cam-. pioana Bulgariei și a ajuns în. semifinale linsă în penultimul act a cedat în fața AneiPavăl de la Steaua, care a câștigat apoi aurul. Șansa i-a surâs Alinei în finala mică, în care a dispus de reprezentanta Cehiei și a cucerit medalia de bronz”, afirma CosminVăcărașu. Alexandra Leucă, antrenată de Suraj Moravan, a avut și ea dificultăți, pentru că a concurat la o categorie superioară de greutate (63 kg în loc de 59) însă a făcut o figură frumoasă. Leucă a dispus în turul I de reprezentanta Ungariei, dar a pierdut în turul secund în fața unei sportive de laSteaua.

■ Daria Vișănescu a 
cucerit argintul la CE al 
UE, deși era favorită la 
locul întâi.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Lupeni - Recunoscută pentru talentul ei și cotată ca favorită a competiției, Daria Vișănescu, de la Comexim Lupeni, a obținut doar medalia de argint la Campionatul de șah al Uniunii Europene rezervat juniorilor. Șahista antrenată de Gheor- ghe Șcurhan a avut titlul în mână la competiția desfășurată săptămâna trecută, în

orașul austriac Mureck, dar l-a scăpat printre degete, din cauza emoțiilor. „Fără șahis- tele din țările ex-sovietice, Daria și Georgiana Steluța Morea, cealaltă reprezentantă a României, au fost cu mult peste celelalte competitoare de la categoria 12 ani și era clar că meciul direct dintre ele va decide soarta titlului. în runda a VTI-a, când s-au întâlnit, Daria a dominat jocul, a avut avantaj un cal și putea câștiga partida. Din păcate, pe final, Daria a intrat în criză de timp, pentru că în loc să joace ca și adversara ei doar la trecerea timpului, ea gândea și căuta soluții să învingă”, comenta Gheorghe Șcurhan,

antrenorul Dariei. în afară de cele două medalii obținute de Daria și Georgiana la categoria 12 ani, România a mai obținut două medalii prin Călin Gheorghiu (argint, la 10 ani), Alexandru Dragomirescu (bronz, la 14 ani). Daria va participa în luna septembrie, la alte două competiții de top, între care și CE din Croația, unde are de apărat blazonul de campioană europeană obținut anul trecut, când juca la categoria 10 ani. „La 1 septembrie, Daria va pleca în Bulgaria, pentru un turneu de pregătire cu echipele naționale ale țării gazdă și Ungariei. Apoi, la 15 septembrie începe CE din Croația și

Daria Vișănescu (Foto: t Mânu)sperăm ca Daria să urce pe podium, chiar dacă anul acesta va concura la categoria 12 ani și va înfrunta jucătoare mai experimentate”, afirma Gheorghe Șcurhan.
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zi de vară până-n iarnă

Sony Encsson K800i

gratuit

aiîe surprize te așteapSa în rftagaz ?

LG KG275 
gratuit

Nokia 3110 classic
99EUR

prețurile nu includ TVA; oferta este valabilă în București și județul Ilfov și în județele Arad. Argeș. Brașov, Brăila. Buzău, Caraș Sevenn. Călărași. Constanța. Dămbovița, Dolj. Giurgiu. Gog. Hunedoara. Ialomița, Mehedinți. Ott, Prahova. 
Suceava. Teleorman. Timiș, Vâlcea și Vrancea; ofertă valabilă pană la 16 septembrie pentru abonamentul de 3 euro, pe 2 ani; telefoane in hrrata stocului; prețul pentru telefonul Nokia 3110 classic este valabil pentru abonament pe 1 an. 
restul pretunkx sunt valabile pentru abonament pe 2 ani: Sagem my202C și Samsung C520 sunt disponibile după 10 august: oferta de date este vaiablă pentru pachetele Mobse Internet cu trafic inclus între 5 și 50 MB activate pe 2 ș
an pe aceiași SIM cu servicâe de voce; minutele internaționale sunt valabile pentru ajunse către Sx si mob4 în Europa, israel. SUA & Canada 5

Abonează-te la Orange pentru 2 ani și ai:

«

■

50% reducere pentru apelurile naționale în timpul săptămânii, 8 luni 
70% reducere pentru apelurile naționale în weekend, 8 luni
200 de minute naționale + 200 de minute în rețea valabile 3 luni
150 de mesaje scrise în rețea cu 1,5 euro/lună, 3 luni 
trafic inclus dublu pentru pachetele Mobile Internet 5-50 MB, 8 luni 
25 de minute naționale lunar, pe viață 
abonament gratuit 3 luni

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

20 de euro reducere suplimentară la telefoanele:BenQ-Siemens S68. Motorola W220, Motorola W375. Motorola L7e. SPV C100, Sony Ericsson K61 Oi, LG KG810, Motorola 23, Sony Ericsson W710i până la JTjuguai
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19EUR
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PE SCURT• Acuze. Președintele clubului Poli lași, Sorin Boca, a acuzat faptul că arbitrul Cristian Balaj a acceptat jocul dur al steliștilor în partida de sâmbătă, precizând că „se arbitrează în funcție de cine țipă mai tare".
Audieri

Petroșani (MF) - Jucătorii echipei Jiul și com- ponenții staff-ului tehnic au fost interogați, luni, de către reprezentanți ai Poliției Muncipiului Petroșani, in cazul jucătorului bătut la vestiar, Mihai Lungan.
Surpriză

Montreal (MF) • Te- nismanul sârb Novak Djokovici a câștigat turneul de Masters Series de la Montreal, după ce i l-a învins pe numărul 1 mondial, Roger Federer, deținător al titlului, cu scorul de 7-6 (7/2), 2-6, 7-6 (7/2). îLa 20 de ani, Djokovi- j ci, aflat la al șaselea ș titlu din carieră, este primul jucător care îi învinge la același turneu și pe Federer și pe spaniolul Rafael Nadal, pe care l-a'eliminat în semifinale.

Novak Djokovic (Foto: ERA)

Suporteri arestați
Istanbul (MF) - Patru suporteri au fost arestați în urma incidentelor ce au dus, duminică seară, la suspendarea partidei Trabzonspor - Sivasspor, din prima etapă a ediției 2007/2008 a campionatului Turciei, informează cotidianul turc Star.Meciul a fost suspendat după ce, în minutul 90, numeroși suporteri ai echipei gazdă au intrat în teren și, conform declarațiilor oficialilor de la Sivasspor, i-au agresat pe unii dintre jucătorii formației oaspete.Star menționează că numărul arestărilor ar putea crește în următoarele zile.în momentul izbucnirii incidentelor de la partida de duminică, Trabzonspor conducea, cu scorul de 1-0. Federația Turcă de Fotbal urmează să ia o decizie în privința acestui meci.

Dinamo, la un pas de Ligă

Mircea Sandu
(Foto: EPA)

La 
Constanța 
București (MF) - Pre
ședintele FRF, Mircea 
Sandu, a declarat, 
duminică seară, la 
Craiova, că meciul 
naționalei României 
cu Olanda se va dis
puta la Constanța.
„A fost decizia exclu
sivă a selecționerului 
Victor Pițurcă și a ju
cătorilor. Am vrea să 
jucăm peste tot în 
provincie și din când 
în când la București. 
Sper ca orașul Con
stanța să ne poarte 
noroc, la fel ca și la 
meciul cu Cehia", a 
spus Sandu.
Meciul România - 
Olanda, din grupa G 
a preliminariilor Euro- 
2008 este programat 
la 13 octombrie.

■ Cristi Borcea spune 
că meciul cu Lazio e cel 
mai important de după 
Revoluție.

București (MF) - Directorul general al FC Dinamo, Cristi Borcea, a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coandă, la plecarea spre Roma, că meciul cu Lazio din preliminariile Ligii Campionilor este cel mai important de după Revoluție și că în cazul unei calificări fotbaliștii vor fi recompensați cu cele mai mari prime.„Suntem campioana României. Mergem la Roma să ne calificăm. Este cel mai important meci al lui Dinamo de după Revoluție. Fotbaliștii vor avea cele mai mari prime pentru acest meci. Orice rezultat care ne va da dreptul să sperăm va fi unul pozitiv iar eu am încredere. Lazio este o echipă valoroasă, puternică în Italia, dar Dinamo și românii în general se mobilizează la meciurile importante. Dacă vom obține un rezultat bun să fiți siguri că la meciul retur, vor fi 50.000 de dinamoviști pe stadionul Lia Manoliu”, a declarat Borcea.Și acționarul Vasile Turcu
Record pentru Chelsea

Londra (MF) - Formația Chelsea a stabilit un record de 64 de meciuri pe teren propriu fără înfrângere în Premiership, după ce s-a impus, duminică, la Londra, cu scorul de 3-2, în fața echipei Birmingham City, în prima etapă a ediției 2007/2008 a campionatului Angliei.Recordul precedent aparținea echipei Liverpool, neînvinsă pe teren propriu în perioada februarie 1978 - decembrie 1980.Chelsea nu a mai fost învinsă pe „Stamford Bridge” în campionat de când tehnicianul Jose Mourinho a preluat echipa, în iunie 2004.„Suntem foarte mândri de acest record. A fost un meci bun pentru a sărbători o astfel de performanță, o partidă cu multe goluri și entuziasm”, a declarat Mourinho.Jose Mourinho are și satisfacția unei performanțe per
Se va negocia pentru Ronaldinho

Cristian Borcea, în fața celui mai important examen de când e la Dinamo (Foto: fan)a confirmat faptul că dinamo- viștii vor juca la Roma pentru cele mai mari prime din istoria clubului, miza fiind calificarea în grupele Ligii Campionilor. „Pentru aceste meciuri vor fi prime mari așa cum nu au mai fost vreodată la clubul ăsta. Dar nu discutăm de sume, nu ne batem cu pumnul în piept ca alții. Dacă jucătorii ne fac fericiți îi vom face și noi pe ei. E vorba de 

Jose Mourinho a intrat cu Chelsea în istoriesonale, el înregistrând ultima înfrângere de pe teren propriu în campionatul intern în 2002, în Portugalia, când antrena formația FC Porto, într-un meci cu Beira Mar. „Sunt a- cum la 99 de victorii și sper că prietenul meu Harry Redk- 

o primă care nu a mai existat în România și în Ștefan cel Mare”, a spus Turcu.Oficialul dinamovist consideră că un rezultat de egalitate ar fi foarte bun pentru echipa antrenată de Mircea Rednic: „Avem un meci foarte greu dar cred în jucători și sper să ne întoarcem cu un rezultat foarte bun. Ne așteptăm să înscriem la Roma, dar dacă venim cu un rezultat de 

napp (n.r. - antrenorul echipei Portsmouth, pe care Chelsea o va întâlni în următorul meci de pe teren propriu) nu îmi va strica palmaresul, pentru că mi-ar pfifeea să ajung la cifra 100”, a explicat tehnicianul portughez.

1-1 eu cred că va fi foarte bine. Poate chiar și cu o victorie. Putem obține un rezultat bun pentru că avem cel mai bun atac din România. Avem un lot foarte valoros și ăsta este atuul nostru. Jucăm cu echipa de pe locul 4 din Italia dar vom demonstra că și noi avem valoare. O calificare în dauna lui Lazio va fi o mare realizare pentrii noi”. *
Accidentat

Manchester (MF) - Atacantul echipei Manchester United și al naționalei Angliei, Wayne Rooney, a suferit o acciden- j tare în meciul de campio- ' ț nat contra formației Reading, scor 0-0, și va fi indisponibil cel puțin șase săptămâni. ,Internaționalul englez va absenta de la urmă- toarele două meciuri naționalei Angliei K’ preliminariile Campionatului European 2008, cu Israel și Rusia, fiind in- f" certă prezența sa și în j ‘ ultimele trei meciuri din ! aceleași preliminarii.Rooney a suferit o mică fractură la piciorul^ stâng după ce a fost căi-1 cat de Michael Duberry, i la sfârșitul primei reprize.Atacantul, în vârstă de 21 de ani, este la a treia accidentare gravă la picior în ultimii trei ani petrecuți la Manchester United

In coborâre. Tenismanul Andrei Pavel a coborât două poziții în clasa

Barcelona (MF) - Președintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, i-a promis patronului clubului AC Milan, Silvio Berlusconi, că în vara anului viitor va negocia cedarea atacantului brazilian Ronaldinho, a anunțat, luni, a- genția Datasport.

mentul îndesit ATP 2007 Race, dat publicității luni și în care ocupă locul 73, cu 55 de puncte. Tot o coborâre de două poziții a înregistrat și Victor Hănescu, acesta aflându-se pe locul 154, cu 11 
puncte. (Foto: EPA)

Dragomir, pus
București (MF) - Dumitru Dragomir, a fost înjurat, luni dimineață, pe Aeroportul Henri Coandă, de aproximativ 20 de suporteri dinamoviști, care plecau spre Roma pentru a susține echipa Dinamo la meciul cu Lazio, din prima manșă a turului trei preliminar al LC. „Mitică la pușcărie”, i-au strigat suporterii oficialului LPF, care le-a cerut ca- meramanilor să-i filmeze pe fani spunându-le că ei vor fi cei care vor merge la închisoare.

„Tratăm în vara viitoare, acum este imposibil”, i-a spus Laporta lui Berlusconi în cadrul unei întâlniri între cei doi.Sursa citată notează că Berlusconi a receptat pozitiv mesajul lui Laporta și este sigur că din sezonul viitor internaționalul brazilian va evolua

Dumitru Dragomir (Foto fan)„Acești derbebei se vor duce la pușcărie în curând. Legea va ieși în septembrie și lor nu le convine, pentru că vor merge la pușcărie. Comportamentul lor este de animale”, a afirmat Dragomir.

la AC Milan.Impresarul și fratele lui Ronaldinho, Roberto de Assis, a declarat, săptămâna trecută, că AC Milan a oferit 60 de milioane de euro pentru achiziționarea internaționalului brazilian, dar FC Barcelona a refuzat.
Patru medalii pentru șahiștiMureck (MF) - Delegația României a obținut patru medalii (una de aur, două de argint și una de bronz) la cea de-a cincea ediție a Campionatului de șah al Uniunii Europene rezervat junioarilor, desfășurată săptămâna trecută, în orașul austriac Mureck.în cadrul competiției, desfășurate pe trei categorii de vârstă, 10, 12 și 14 ani (sistem elvețian, turnee mixte), Georgiana Steluța Morea a câștigat medalia de aur la 12 ani, învingând-o chiar pe compatrioata sa, Daria Vișănescu. medaliată cu argint. Cea de-a

Wayne Rooney (Foto: epa)

doua medalie de argint a fost obținută de Călin Gheorghiu (10 ani), iar cea de bronz de Robin Alexandru Dragomires- cu (14 ani).. Competiția a reunit la start toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.Lotul de nouă sportivi al României a fost însoțit de antrenorul emerit Vasile Ma- nole și de Gheorghe Șcurhan. „A fost o competiție foarte disputată. Daria Vișnescu a pierdut titlul aproape copilărește la compatrioata sa, Georgiana Morea”. a declarat antrenorul Dariei Vișănescu, • Gheorghe Șcurhan.
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Vând ap. 2 camere (03)

romimo.ro
• 4 apartamente cu 2 și 3 camere, m vilă 
cu spălătorie ți iscăterie, boxă la demisol, 
curte interioară, gră&iă, zonă rezidențială, 
bl Deva. TeL 0768/340261 <12/&08)

• Deva, . «iiudecomandate, renovat, 
centrală termică, termopane, parchet 
Relații la tel. 0742/223535, 0728/929558, 
exclus intermediari. (2/1808)

• Deva, zona Gojdu (vizavi de blocul exper
imental), etaj 1, amenajări interioare, 
interfon, preț 135300 lei Tel 221487, 
0746/155995. (7/1338)

• zona Dada, parchet laminat, gresie, faianță,1 
lavabi I, ușă metalică termopan, complet contor- 
izat, preț 85.000Ron, tel. 0745/786.578. (AO)

• zona Aleea Jiului, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță CT, termopan, balcon închis, preț 
125.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)

• zona Zamfirescu, parchet, gresie, faianță CT, 
ușă metalică instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel. 0745/78657R (AO)

• 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)

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

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

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

• Dacia, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)

• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 

te Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
^parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 

0724/305661. (A2)

• Al. Jiului, et 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• bd. luliu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• urgent zona Gojdu, etaj .1, amenajări 
modeme, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zona Dacia, et intermediar, balcon, 
amenajări modeme, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• str. Zamfeescu, bloc de cărămidă etaj 1, cu 
balcon închis, parchet, gresie, faianță reparti
toare, zonă liniștită ocupabil imediat, preț 
135.000 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/ 
251498,0254/232808. (A4)
• zona Gojdu ■ central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808 (A4)

• zona Decebal ■ Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808 
0788/165703. (A4)

• urgent, apartament 2 camere, zona Astoria, 
etaj bun, cu balcon, centrală termică termopan, 
uși schimbate, totul nou, renovat recent, 
ocupabil imediat, preț 108.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0723/251498 232808 (A4)

• zona L Creangă ■ ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808 (A4)
• urgent, dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231300,0740/317314. (A9)

• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231.800. (A9)

• dec, modificat, parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg., tel. 231.800,0740/317313. 
(A9)
• dec, amenajat integral, (gresie, faianță 
parchet, CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Euro, tel. 231300,212.141. (A9)

• urgent, sdec, et. intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)

• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10'

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

• urgent apartament 2 camere, în Deva, zcnele: 
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, eL 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, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et. bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578 (A0)
• dec, zona Trident 2 bă, parchet gresie, 
faianță CT, termopane, preț 215.000 Ron neg., 
tel. 0745/788578 (A0)

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

NOU! NOU! NOU!
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• Deva, ultracentral et 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)

• decomandate, et 3, CT, parchet gresi- 
e+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, preț 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. (Al)

• decomandate, CT, et. 3, zona Bălcescu, preț 
170 ooo ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• Mihai Viteazul, dec., et 2, 2 băi, parchet 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat, preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)

• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Liliacului, et 4, amenajat termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)

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

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

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

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

• zonă 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. 
231300. (A9)

• dec, hol central, 5T-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
66300 Euro neg, tel. 0740/317314 (A9)

• dec, bontă și garaj sub bloc, 2onaT. Mai orescu 
Deva, preț 75300 Euro, tel. 231800. (A9)

• dec,2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg, tel. 231800. 
(A9)

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic rnterrs;

10,5 RON/MP

• dec, 2 băi, et. intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231800. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

• dec, amenajat integral, baia mare (gresie, 
faianță vană), baia mică (gresie, faianță cabină 
de duș), bucătăria amenajată, balcon închis, 
parter înalt, zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231800. (A9)

• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg., 
tel.231800. (A9)

• dec, hol central, CT, et.l, zona Liliacului. Deva, 
preț neg, tel. 231800. (A9)

• dec, 2 băi, contorizări integrale, et. interme
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg., tel. 
231800. (A9)

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

• dec, amenajat 2 băi (gresie, faianță). 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel.
231.800. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613366.0788/040.490. (A10)

• lângă primărie, ST-70, Brao, 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. 
0254/613366.0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In orațu! Hațeg, numai la parter. Relații 
teL 0741/278718. (3/13/08)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, zona M.T., et. intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopan, 
complet contorizat, preț neg., tel. 0745/786578 
(A0)

• iigent, 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 bă, 
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, zonaCarpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702, 0254/232808 (A4)

Ofertă speciala de M Mafia 
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• urgent 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)

• viâ ăi Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231300,0740/317313. (A9)

• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)

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

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

Cumpâr casă (14)

• 3 corpuri+șură 13+1,2 pădure, ST 120, Valea 

Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613.366, 

0788/040.490. (A10)

• + țurt,2 camere, 1,6 ha, Ewceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613368 0788/040.490. (A10)

• + depemfințe, 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. 0254/613368 0788 '040.490. (A10)

• 3 carnete, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 

Euro, tel. 0254/613.366,078FI/040.490. (A10)

• +dependlnțe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 

Dealul Mare, preț 25.000 Kuro tel. 0254/613.368 

0788'040.490. (A10)

• prteuâm qn vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă tel. 231300. (A9)

• doc. Hoc nou, S100 mp. amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg. tel. 231300. (A9)
• dec,2 băi, 2 balcoane. CT, et3. zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)

• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)

• dec,S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231300.0745/511.776. (A9)

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

4

Lumea«va fi

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• ugent Deva, 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)

romimo.ro

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

Case de vacanță (15)

• cabană P+l, cu 600 mp teren aferent, zona 
Râu Mare Retezat Tel. 0744/515484. CD

Vând case la țară (17)

• casă curte, fântână grădină, grajd, teren 
arabil la 16 km de Deva și Volvo 244, CI, numere 

noi. Tel. 0721/614402. (T)

• urgent casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 

bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună sau 

schimb cu apartament 2 camere + diferență 

preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, 

0788/165702,0254/232808. (A4)

• urgent casă zona Bejan, cu 2 camere, 

bucătărie de vară hol, cămară curte, grădină 

st 7000 mp, fântână, preț 70.000 lei neg, tel. 

0788/165702,0740/535095,232808.  (A4)

• +teren, 2+1,0,5 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (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. 0254/613368 0788/040.490. (A10)

• + anexe, ST- 70+1500, 3 camere, Ociu. preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613 366,0788/040.490. (A10)

• cărămidă 3 camere+baie, 2 ha, ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 07 54/613366, 0788/040.490. 
(A10)

• rigle, 3 camere+bain, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

• cărămidă 4 camere, 0,5 ha, ST-100, Bucureșcî, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

• cărămidă 4 cam ere+baie, 0,2ha,ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 

(A10)

• cărămidă 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A 10)

• cărămidă 4 c amere, 05 ha, ST ■ 150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)

• cărămidă !»camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Vând aarsoniere (19)

• zona Saja Sporturilor, et.2/4, ușă metalică 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 

62.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)

• zona Dada, et. intermediar, parchet, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 

70.000 R on neg., tel. 0745/786578 (A0)

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

Cu bani puțini, poți câștiga bani mulți!

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

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

Pentru câ suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1! (6

76
45

)

romimo.ro
romimo.ro
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Societate comercială angajează_________

șorer cai
cu atestat, pentru camio' MAN (cu Abrol - 

Kiper) iau camion DAF ' iaroi* -fin Deva) si munci
tori necalificați la depoztț Deva. Relații suplimentare 
la tel. 0254/232715, 0254/226149, între orele B - 
17.

(107327)

S.C. AUS PROD IMPEX S.A., cu sediul în Mintia, sfr. 
Lucian Blaga, nr. 2, jud. Hunedoara, anunți depunerea salicitârii 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru activitatea 
CENTRU DE MORĂRIT, cu punctul de lucru situat Tn Mintia, str. 
Crisan, nr. 26. Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hune
doara, zilnic între orele 8-16.
Eventualele sesizâri ți reclamați! pot fi depuse în termen de 10 
zile lucrătoare do la data anunțului.

(107517)

• tâmplărie aluminiu, uși, ferestre

Relații la telefon: 0742.034.449 0729.942.745
Vând terenuri (21)

ANUNȚ LICITAȚIE ■ vând 4 parcele de circa 750 mp flecare, Hune
doara, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
25.000 eu ro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)

s.c. sews-romAnia deva sjll 
Angajează pentru fabrica dfei Deva peraeaai 

necalificat pentru poziția 4k 
CONFECTIONER CABLAJE AUTO

OFERIM i * condiții de lucru la standarde
* Contract de muncă permanent; occidentale falr-un mediu fără

* Calificare la locul de muncă; noxe-
* Salariul de încadrare plecând de CERI' 

la 580 lei; :

* Bonus de prezența de minim 85 

de lei;

* Spor de vechime și indemnizație 

de loialitate;

* Ore suplimentare plătite dublu 

și spor pentru orele de noapte;

* Tichete de masă;

* Transport gratuit pentru toți 

angajațll;

Cantină șl cabinet medical;

Dlsponlbllllala pentru munca în 
3 scNmbirii

Minim 8 claie;

- Stare bună de sănătate;
- îngemănare, flexibilitate, serio

zitate.

SEWS DEVA t îșttupta znnic să- 
ți depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANOULUI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.

informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 

2066DO
(1045271

• 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)

R.P.L. Ocolul Silvic Ținutul Pădurenilor RA, cu sediul în Hune
doara, str. Aleea Câmpului, bloc C21, sc. D, ap. 63, telefon 
0723/319304, organizează în data de 24.08.2007, ora 10.00, 
licitație de masă lemnoasă pe picior, pentru cantitatea de 
11.560 mc, din care 2450 mc, Rășinoase șl 9110 mc, Fag.

Preselecția se organizează la sediul organizatorului, în data 
de 21.08.2007, ora 10.00.

Documentația necesară preselecției este cea prevăzută de 
H.G. 85/2004, Art. 12, alin. 8, lit a-g.

Licitația se organizează în data de 24.08.2007, ora 10.00, în 
sala de conferințe a Centrului de Afaceri din localitatea Teliuc, 
Str. Minei, nr. 42.

Licitația este de tip deschis, ofertele fiind anunțate prin stri
gare. Caietul de sarcini este pus la dispoziția agențllor 
economici interesați, la sediul organizatorului.

(107534)

• vând sau închiriez 600 mp teren, situat pe 
B-dul 22 Decembrie. Tel 0745/898105. 
0/1100)

s zona Profl, dec.. ST-45 mp. parchet, gresie, 
faianță, complet contorizată, et. 1, preț 125.000 
Ron neg., tel. 074'1/786.578. (AO)

• zona Bâlc*scu Nou, dec., et. bun, parchet 

laminat, termopane, contorlzări, gresie, faianță, 

preț 120.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (AO)

• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet, 

CT, amenajată, preț 125.000 Ron neg., tel. 

0745/786.578. (AO)

• urgent, Deva, b-du I luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată, 
convector, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)

e amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona I. Muniu, preț 37.000 euro, teii 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• semldec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 sear a. (A2)

• semidec., bucătărie, baie, faianță+gresie, etaj 
intermediar, zona Oalca,. preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• semldec, amenajată, pa rter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401', 227542 Seara. (A2)

• garsonieră, 2 camere, bucătărie, faianță, 
gresie, Dacia, preț 83.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542 seara. (A\2)

• urgent, zona Dacia et. intermediar, st=16 mp, 
cameră, baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)

• urgent, zonă centrală, st=40 mp, amenajări 
moderne, etaj Intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• zona hoM Deva, cu balcon, finisaje, 
contorlzări, ocupabllăfoarte repede, stare bună, 
preț 75.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
232808,0723/251498. (A4)

• zona Dorobanți, etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon, contorlzări totale, preț 115.000 
lei negociabil, tel. 0254/232808, 0723/251498 
0788'165702. (A4)
• urgent, ai sau fără amenajări, tel. 231800. (A9)
• confort redui, st-18 mp, cameră cu parchet, 
geam termopan, contorlzări Integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231.800,0740/317.313. (A9)

• In Deva, amenajată integral (gresie, faianță, 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată, Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231.800,511.776. (A9)
• dec, cameră cu parchet laminat, baia (gresie, 
faianță), termopane, contorlzări, parțial 
mobilată, zona Gojdu, preț 88.000 Ron, neg., tel. 
0740/317313.(A9)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, garwnleiă în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei pănă 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, etaj șl suprafață, tel. 0723/251498, 
0730/474275,232808. (A4)

Suntem 
numărul 1 în 

județul Hune
doara!

(35428:

e Intravilan, zona Liliacului, ST-375 mp, F5-11 m, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90.000 euro neg, tel. 
0745/786,578. (AO)

eln Deva, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (AO)

e In Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (A0)

e InSântandml, ST-10.000mp, FS-100m.se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg., 
tel0745/786.578. (AO)

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

e Intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)

• Intravilan, Zăvoi, la stradă, st 600 mp, gaz, apă, 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)

e Intravilan In localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte la zi, 
ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808. (A4) 
preluăm spre vânzare terenuri în Deva tel. 
231300. (A9)

• In Sântuhakn, 5-4520 mp. FS-22 m la DN7, in 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)

• parcate a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231.800. (A9)

• Intravilan Deva, 5-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231.800. (A9)

• 2 parcate, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800, 
(A9)
• Blăfenl, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040,490. (A10)

• ST-1500, Arleșenl, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613.366,0788/040,490, (A10)

a DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
a Brad-Deva, 0,3 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

a Brad, 0,5 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

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

• doc, 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)

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

• 3*434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231.800. (A9)

o dec, semlmobllat și utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună, tel. 0740/317.313. (A9)

• hală, ST-500, tel. 0254/613.366, 0788/040,490. 
(A10)
e hală, ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

Pierderi (62)
■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bocan Doina Se declară nul. (3/13.08)

Prestâri servicii (72)

imobile schimb (30)

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

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

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

• NOUIII Călătoriți Ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zl de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

Cumpăr teren (22)

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

• urgent, teren intravilan și extravilan, în Deva 
sau împrejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
investiție sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723/251498,0788/165702,232808. 

(A4)

Auto românești (36)

• vând Dada Logan, af 2006, model Laureat, 3 
ani garanție, metalizat, preț 6400 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/270348. (T)

best .ro
Auto străine (37)

• vând VW Golf 4, af 2001, model limuzină, 
ireproșabil, preț 7850 euro. Tel. 0745/789789. (T)

• vând VW Golf 4, af 2001, motor 1,4, benzină, 
Euro 4, adus recent din Germania, extrase full, 
negru-metallzat, preț 7950 euro, negociabil. Tel. 
0723/270348. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

> vând mlnlgmrator de acetilenă și trusă de 
sudură și tăiere oxiacetilenă, preț 500 lei. Tel. 
0254/231750. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă bucătărie din fag melamlnat, 
masă rabatabilă, 3 scaune, mobilă cameră 
combinată furnir nuc, frigider Zill, bicicletă First 
Bike, acordeon Weltmeister 40 bași, metodă de 
acordeon. Tel. 0254/227610. (T)

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

Electrocasnice (56)

• vând șl transport la prețuri avantajoase 
orice produs de balastieră șl lemne de foc. 
Tel. 0748/928069. (2/13.08)

• posesor Penat dispun de 2 locuri, transport 
la destinație Germania ■ ajut și la cumpărarea 
unul autoturism, o zi ■ două, in diferite orașe, 
plecare în 15 august, seara după ora 22. Tel. 
0745/616333.0747/022882. (5/13.08)

Oferte locuri de muncâ (74)

Vând spații comerciale (25)
• vând frigider Arctic, stare bună, preț 120 lei și 
role nr. 39. Tel. 230459. (T)

• magazin ultracentral angajează vânzătoare, 
minim 3 ani activitate, salariu 700 ■ 900 lei. Tel. 
0727/881104. (8/13.08)

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

• soctetete comercială angajează cu carte de 
muncă fierari betonlștl, dulgheri, zidari, munci
tori finisaje pentru lucrări în județele Hunedoara, 
Cluj, Sibiu; salariu net 1000 - 1800 lei. Tel. 
0742/376712.(1/13.08)

• Școala „Andrei Șaguna" Deva organizează în 
data de 22 august 2007, concurs pentru ocua- 
parea postului de îngrijitor (femei). Informații la 
tel. 0254/227434. (6/13.08)

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

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

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

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

• ambalator manual Călan, 3 posturi, data limită 
21.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• ambalator manual Deva, 4 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.

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

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

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

• aiNtoct dădri Deva, 1 post, data limită 20.06 
Tel. 213244, orele 9-16.

• asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.06 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 limită31.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• aslitont medical generalist Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• aslitont social Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Brad, 2 posturi, data limită 31X6. Trt^*
213244, orele 9-15. v -

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

• barman Deva, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• betonist Dtva, 8 posturi, data limită 31.06. Tel. 
213244, orele 9-16

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

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

• cameristă hotel Deva, 3 posturi, data limită
30.08. Tel. 213244, orele 9-16. 4
• coafor Hunedoara, 1 post data limită 20.09.1

Tel. 213244, orele 9-16. 1

• coafor Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.06 
Tel. 213244, orele 9-16.

213244, orele 9-16.

• confocțloner articole din piele și înlocuitori 
Orăștie, 2 posturi, data limită 31X6 Tel. 213244, 
orele 9-16.

• confocțloner asamblor articole din lemn 
Hunedoara, 1 post data limită 31.08, permis cat 
B, bărbați. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• confocțloner asamblor articole din textilei 
Deva, 50 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244/ 
orele 9-16.

• confocțloner asamblor articole din textile 
Hunedoara, 12 posturi, data limită 31.06 Tel. 
213244, orele 9-16.

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

• confocțloner asamblor articole din textile 
Simeria, 19 posturi, data limită 25.06 Tel. 213244, 
orele 9 -16

• confocțloner cablafo auto Simeria, 23 posturi, 
data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 -16

• confocțloner guun dublu termoizolator Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.06 Tel. 213244, 
orele 9-16.

• consilier administrația publică Deva, 1 post, 
data limită 17.08, operare PC. Tel. 213244, orele 9 
•16.
• contabil Deva 1 post, data limită 31.06 Tel. 
213244, orele 9-16

CEA MAI BUNĂ OFERTĂ DIN JUDEȚ!!!
CRISDEY CAR SRLjj închirieri auto

a 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)

• S-ÎO mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg, tel.231.800. (A9)

nacnrrttiMf siimr.niww

începând | 
de la prețul de"

68 de lei
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vând alte imobile (27)

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

• 0,8 ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

imobile chirii (29)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunți
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 

înscrieri pentru anul universitar 2007-2008 
învițământ economic de licență la distanță:

• închiriez spații de producție profil 
marmură sau depozit, st 1100 mp, 
construită, plus 2500 mp curte. Tel. 
0765/356146(4/10X8)

• ofer spre închiriere 20 mp plus birou și grup 
social, în Deva, B-dul luliu Maniu, preț 300 
euro/lună Tel. 0722/564004. (T)

• oier spre închiriere hală industrială, 700 
mp. situată în Brad, construcție nouă, acces 
DN. birouri 90 mp. instalat utilități. Relații la 
tei. 0721/078090. (7/31X7)

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

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

înscrieri:Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007Etapa II: 4 august -12 septembrie 2007
Luni - Vineri O800 -15°°;Sâmbătă - Duminică IO00-12°°Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8°° - 15“ la sediul 

Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr3, telefon 0254-235466.

100m.se
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cu sediul în Călan str. Fumalistului, nr. 17/J, județul Hunedoara

• Inginer constructor
• Macaragii
• Electricieni magini unelte
• Sudori
• Strungari
• Turnător - formatoi

CV-urile pot fi
depuse la sediul societății sau trimise la fax 0254/731461, 
până la data de 24.08.2007.
Informații suplimentare la tel. 0254/731461, persoană de 
contact d-ra David Tatiana.

(107433)

ANUNȚ ANGAJARE
Societate comercială angajează 

f^arjjBSSiesătM
cu atestat fi vechime pentru capete tractor: 

Volvo, Man, Mercedes.
Informafii la tel.: 0254.236.250; 0747.055.503.

(106730)

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

• contabil șef. Deva, 1 post, oara limită 26.08. Tei. 
.213244, orele 9-16.

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

• croitor Hunedoara. 13 posturi, data limită 
„2008 Tel. 213244, orele 9-16,

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

• cusâtor plete din piele și înlocuitori Brad, 5 
posturi, data limită30.08. Tel. 213244, orele9 ■ 16.

• cusâtor plete din piele și înlocuitori Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• rfcector adjunct societate comercială Călan, 
'1 post, data limită 22.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• director tucursala și asimilați Brad, 1 post, 
data limită31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• drector tehnic Petroșani, 1 post, data limită 
15.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• dndbist Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• dulgher Deva, 1 post, data limită 30.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.

• dulgher Deva 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• dulgher Deva 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• tMgher Deva, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• dulgher Deva 3 posturi, data limită 26.08. Tel. 

213244, orele 9-16.

I

Vinzi

Cumperi 

închiriezi
Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

Firmă din 
Timisoara

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:
AO - Evrika
A1 - Prima Invest
A2 ■ Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora

A7 Mimason
AB • Elitte
A1O - Liliacul Mufticom

• dulgher Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

• educatoare Deva 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• electrician auto Petroșani, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• electrician de întreținere și reparații Brad, 1 
post, data limită 31.08. Tel, 213244, orele 9 -16.

. • electrician de întreținere și reparații Deva, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.

• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.

• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 5 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

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

• lalanțar Deva, 3 posturi, data limită 12.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

• lalanțar Deva, 3 posturi, data limită 26.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• Berar betonist Deva, 2 posturi, data limită 
26.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• fierar betonist Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244. orele 9-16.

• fierar betonbi Petroșani, 3 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• frigoriferist Bred, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• frizer Brad, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

• frizer Hunedoara, 1 post, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275,fax 218061.
Persoană de contact: Ovidiu Trufaș

E-mail: ovidiu.trufas@mformmedia.ro
i

(83179)

• frizer Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• gatrist la tăiat bușteni Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• gestionar depozit Deva, 1 post, data limită 
27.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• gestionar depozit Deva, 1 post, data limită 
29.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• gestionar depozit Hunedoara. 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• infirmieră Hunedoara. 3 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• inginer construcții civile, industriale șl agricole 
Hunedoara, 1 post, data I imită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• Inginer de cercetare în exploatări miniere 
Deva, 1 post, data limită 20.08. Tel. 213244, orele 
9-16.

• Inginer instalații pentru construcții Deva, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• inginer material rulant cale ferată Simeria, 1 
post, data limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• Inginer mecanic Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• Inginer producție Deva, 1 post, data limită 
29.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• Inginer șef construcții Petroșani, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Instalator încălzire centrală șl gaze Brad, 1 
post, data limită30.09. Tel. 213244, orele 9 -16,

• Instalator încălzire centrală și gaze Deva, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• încărcător descărcător Deva, 2 posturi, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9-16,

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială șl 
sănătate Hunedoara, 1 post, data limită 31.08, 
Tel. 213244, orele 9-16.

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate Hunedoara. 9 posturi, data limită 31.08 
Tel. 213244, orele 9-16.

• îngrijitor clădiri Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• laborant determinări fizico chimice Deva, 2 
posturi, data limită 12,08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș construcții metalice și navale
Petroșani, 10 posturi, data limită 15.08. Tel. 

213244, orele 9-16. .

• lăcătuș mecanic Deva, 5 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.08, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• lenjer confecționez lenjerie după comandă
Brad, 100 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9 -16.

• lucrător comercial Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.08 bărbați. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• macaragiu Deva, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• magaziner Deva, 1 post, data limită25.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• maistru montaj Hunedoara, 1 post, data limită 
2O.oa Tel. 213244, orele 9-16.

• manichlurist Brad, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mankNurist Himedoara 1 post, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• manipulant mărfuri Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mașHst la mașini mobile pentru transporturi 
Deva, 1 post data limită 31.08 Tel. 213244, orele 
9-16.
• mecanic agricol Orăștie, 1 post, data limită 
20,08. Tel. 213244, orele 9-16.

• mecanic auto Petroșani, 4 posturi, data limită 
30,08. Tel. 213244, orele 9-16.

• montator placaje interioare și exterioare 
Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• montator subansamble Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• montator subansamble Orăștie, 17 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necallficat în agricultură Deva, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necallficat în agricultură Hațeg, 32 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-18

• muncitor necalificat în industria confecțiilor 
Călan, 21 posturi, data limită 8.08 Tel. 213244, 
orele 9-18

• muncitor necallficat în industria confecțiilor 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat în industria confecțiilor 
Orăștie, 30 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• muncitor necallficat în silvicultură Brad, 2 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necallficat în silvicultură Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallficat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la ambalare produse 
solide șl semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-18

• muncitor necallficat la ambalare produse 
solide și semisolide Hațeg, 5 posturi, data limită 

25.08, Tel. 213244, orele 9-18

• muncitor necallficat la asamblarea, montarea 
pieselor Hunedoara, 18 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necaHflcat la asamblarea, montarea 
pieselor Hunedoara, 7 posturi, data limită 30,08. 
Tel. 213244, orele 9-18

• muncitor necallficat la asamblarea, montarea 
pieselor Orăștie, 15 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determiantă. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -18

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-18

• muncitor necaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• muncitor spălare și curățire cisterne, Simeria,
3 posturi, data limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.

• operator calculator electronic și rețele Deva, 1 
post, data limită 26.08.Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator confecțO industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje Hunedoara, 12 posturi, data 
limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator fabricarea mezelurilor Hațeg, 5 
posturi, data limită 25.08 Tel. 213244, orele 9 • 18

• operator roboți industriali Hunedoara, 3 
posturi, data limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 -18

• ospitar Deva, 3 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-18

• paznic Hunedoara, 1 post data limită 20.08 
Tel. 213244, orele 9-18

• paznic Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-18

• pedchbalst Brad, 1 post data limită 31.08 Tei. 
213244, orele 9-16.

• pregătitor piese încălțăminte Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.08Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• recepȘomr de hotel Deva. 3 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -18

• referent de specialitate administrația publică 
Deva, 8 posturi, data limită 20.09,operarePC. Tel. 
213244, orele 9-18

• salvator la ștrand Deva, 1 post, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-18

• sociolog Deva, 1 post data limită 1.09, 
absolvenți 2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• spălător vehicule Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• strungar la strung paralel și de detalonat 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 

213244, orele 9-16.

• sudor Deva, 4 posturi, data limită 30.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• sudor Hunedoara, 10 posturi, data llmltă31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată în 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. g

fi

Familia îndoliată mulțumește tuturor rudelor, priete
nilor, vecinilor, cunoștințelor care au fost alături de 
noi și au condus pe ultimul drum pe cel care a fost un 
deosebit soț și tată

HOCAN CONSTANTIN
din Hunedoara. Dumnezeu să-l odihnească.

• sudor Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-18

• sudor In mediu protector Deva, 3 posturi, data 
limită 27.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• sudor In mediu protector Deva, 3 posturi, data 
limită 29.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor manual cu arc electric Deva, 1 post, 
data limită 24.08. Tel. 213244, orele 9 • 16,

• sudor manual cu flacără de gaze Deva, 1 post, 
data limită 26.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor manual cu flacără de gaze Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• șef atelier transporturi Deva, 1 post, data 
limită 25.08 Tel. 213244, orele 9 • 16.

• țtf birou aprovizionare - desfacere Deva, 1 
post, data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-18

• șofer autosanitară Deva, 1 post, data limită 
10.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• șofer autoturisme și camionete Hunedoara, 1 
post, data limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• șofer autoturisme și camionete Hunedoara 2 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șofer autoturisme și camionete Simeria, 2 
posturi, data limită 26.08, cat. B, C. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• tâmplar binale Călan, 3 posturi, data limită 
22.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• tâmplar manual ajustor montator Hunedoara
2 posturi, data limită 20.08 tâmplărie pvc. Tel. 
213244, orele 9-18

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

• tehnician echipamente de calcul rețele Hune
doara 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 
orele 9-18

• tehnician electromecanic Brad, 1 post, data 
limită 30.09. .Tel. 213244, orele 9-18

• tehnician electromecanic Deva 1 post, data 
limită 26.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician energetlclan, electrician Brad, 1 

post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tehnician energetidan, electrician Deva, 1 
post, data limită 2809. Tel. 213244, orele9 • 16.

• tricolor manual Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 20.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• vânzător Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-18

• vânzător Deva, 2 posturi, data limită 31.08 Tel, 
213244, orele 9-16.

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

• vânzător Hunedoara, 1 post, data limită 25.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-18

• vânzător Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător Orăștie, 2 posturi, data limită 15.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător Orăștie, 2 posturi, data limită 31.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

• vopsitor industrial Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• vopsitor industrial Simeria, 3 posturi, data 
limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar, pietrar Deva, 4 posturi, data limită 30.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar, pietrar Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.

• zidar restaurator Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar rosar tencuitor Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar rosar tencuitor Deva, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar rosar tencuitor Deva, 4 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar rosar tencuitor Deva, 5 posturi, data 
limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 -18

• zidar rosar tencuitor Hunedoara, 8 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar șamotor Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.

mailto:ovidiu.trufas@mformmedia.ro
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• Cutremur în Grecia. Un cutremur de 4,8 grade pe scara Richter a avut loc■ duminică în Marea Ionică, în apropiere de insula Paxi din nord-vestul Greciei, fără a provoca pagube materiale, a anunțat Institutul de geodinamică al Observatorului din Atena, citat de AFP. Epicentrul seismului produs la ora locală 14.20 (11.20 GMT) a fost localizat la 330 de kilometri nord-vest de Atena.

în Legiunea de
■ Francis Ford Coppola 
a primit una dintre cele 
mai înalte distincții 
franceze.

San Francisco (MF) - Frederic Desagneaux l-a promovat pe regizor de la Cavaler la Ofițer al Legiunii, lăudând contribuțiile sale din cinematografie și cultură, dar și

Festival. în Coreea de Sud se desfășoară în aceste zile Festivalul Lotusu

„pasiunea pentru mâncare, vinuri și artă”. „Nu m-am aș-

lui, floare care simbolizează puritatea și eternitatea. (Foto: epa)
l_________ .._________________ ____

teptat la această promovare. Sunt foarte recunoscător și sunt foarte emoționat”, a spus Coppola, după ce Desagneaux i-a prins medalia de reverul hainei. „Ești un povestitor excepțional. Cred că unul dintre principalele motive pentru care publicului francez îi plac filmele tale este acela că se opresc asupra mitului și legendei Americii”, i-a mărturisit Desagneaux lui Coppola în timpul unei ceremonii în cerc restrâns care s-a desfășurat la casa consulului din San Fran- cisco. Printre filmele lui Co
Accident 
maritim

Istanbul (MF) - Un vas turc de pasageri și un cargo sub pavilion neprecizat au intrat în coliziune luni în largul Is- tanbulului, provocând rănirea a cel puțin 30 de persoane, a anunțat presa turcă, citată de AFP. Accidentul s-a produs în Marea Marmara, iar pe cheiul Yentkapi, din partea europeană a metropolei, unde vasul de pasageri a reușit să ama- reze după coliziune au fost trimise ambulanțe.
împușcat 
pe autostradă

Londra (MF) - O autostradă din Marea Bri- tanie a fost închisă după ce un motociclist a fost împușcat mortal în timp ce se afla în trafic. Polițiștii anchetează cazul, despre care se crede că are legătură cu reglările de conturi între bandele de motocicliști.

Natalie Portman

Costume marca „Pinochet'
Santiago (MF) - Douăzeci de costume ale fostului dictator chilian Augusto Pinochet au fost puse în vânzare de către croitorul său din centrul orașului Santiago, potrivit coti-

(Foto: EPA) 

Portman 
și gorilele 
Los Angeles (MF) - Ac
trița Natalie Portman 
a acceptat să lucreze 
la un documentar 
despre gorile, care va 
fi difuzat de Animal 
Planet. Vedeta va fil
ma alături de exper
tul în animale Jack 
Hanna în Rwanda. 
Documentarul „Go- 
rrilas On The Brink" 
are ca scop atrage
rea atenției publicului 
asupra acestei specii 
de maimuțe pe cale 
de dispariție. Scenari
ul prevede ca Hanna 
să o plimbe pe Port
man în Parcul Națio
nal Virunga, iar în 
timpul vizitei îi vor
bește despre gorile.

Brandul Pinochet (Foto EPA)

Misiune prelungită in spațiu

Tandrețe. Cea mai mică maimuțică din Grădina zoologică Attica (Grecia),

■ Naveta spațială 
americană Endeavour își 
amână cu trei zile 
revenirea pe Pământ.

Cape Canaveral (MF) - A- genția spațială americană (NASA) a prelungit misiunea navetei Endeavour pe Stația Spațială Internațională (ISS) cu trei zile și va decide luni sau marți dacă va fi necesară o reparație a scutului termic al vehiculului, lovit după lansare de o bucată de spumă izolatoare.Duminică, astronauții au utilizat un laser și o cameră video de înaltă definiție, atașate la brațul robotizat al navetei, pentru a examina o fisură adâncă apărută în scutul termic. Nouă bucăți de spumă s-au desprins de pe rezervorul

sub atenta îngrijire a mamei și surioarei Sale. (Foto: EPA)
Adio burlăciei (Foto: EPA)

Crocodili în avion
Cairo (MF) - Un bărbat din Arabia Sau- dită a fost arestat pe aeroportul din Cairo după ce autoritățile au descoperit că încerca să scoată din Egipt sute de animale vii.Contrabandistul era un tânăr care mergea în țara sa natală. în bagajele turistului se aflau 265 de pui de crocodili vii, 5 cobre și 40 de șopârle.

Coppola, prețuit de francezi
(Foto: EPA)ppola se numără „Apocalipsa” („Apocalypse Now”) și trilogia „Nașul” („The Godfather”). Cel mai recent film al său, „Tinerețe fără tinerețe” („Youth Without Youth”), inspirat de opera lui Mircea Eliade și turnat în România, va avea premiera la Festivalul de la Roma, din octombrie. Legiunea de Onoare a fost înființată de Napoleon Bonaparte în 1802 ca o formă de cavalerie, iar președintele în exercițiu al Franței deține gradul de Mare Maestru.

dianului chilian „La Terce- ra”, citat de AFP. Fiul cel mare al fostului dictator. Augusto Pinochet Hiriart, a declarat că printre piesele de îmbrăcăminte, rezervate exclusiv clienților care au fost partizani ai generalului, se găsesc costume și sacouri purtate de fostul dictator între 1980 și 2006, anul morții sale. „Sunt mai mult costume obișnuite, pe care le purta a- casă sau pentru activități particulare, dar nu pentru ceremonii sau ocazii speciale”, a precizat fiul fostului dictator.

Astronauții vor trebui să remedieze defecțiunile navetei (Foto, epa)extern în primele minute după lansarea navetei de la Cape Canaveral, Florida, și trei dintre acestea au atins vehiculul spațial. John Shannon, coordonatorul misiunii, a indicat că se vor studia rezultatele analizelor termice pentru
Prințul Wiliam se însoară

3
Londra (MF) ■ Prințul William și iubita sa, Kate Middleton fac planuri de căsătorie. Publicația Sunday Express relatează că cei doi vor aștepta mai întâi ca prințul să-și termine cursurile militare în domeniul aviației și marinei, anul viitor. în luna aprilie când William și Kate s-au despărțit după o relație de patru

a se putea decide necesitatea unei eventuale reparații. A- ceste analize termice sunt realizate cu ajutorul unor modele matematice care permit reproducerea exactă a gradului de încălzire a zonei afectate din partea inferioară a 
ani, prințul le-ar fi mărturisit bunicilor săi că nu era sigur de sentimentele pentru Kate, afirmă un apropiat al casei regale, citat de'publicație. în consecință, regina Elisabeta a Il-a și soțul ei s-au săturat de șovăielile nepotului și-i cer lui William să aleagă: ori o ia de soție pe Kate, ori se desparte definitiv de ea. 

navetei în timpul intrării a- cesteia în atmosferă. Temperatura, poate depăși 1.500 de grade Celsius în anumite ț puncte ale navetei în urma frecării acesteia cu aerul la intrarea în straturile dense ale atmosferei, la o viteză de 20 de ori mai mare decât cea a sunetului. Agenția și-a luat mai multe precauții de laș accidentul navetei Columbia,! pe 1 februarie 2003. Naveta Columbia s-a dezintegrat la intrarea în atmosferă, în a- cest accident murind cei șapte astronauți care formau e- chîpajul. Catastrofa s-a produs din cauza unei fisură în scutul de protecție ternucă, provocată de impactul ca o bucată de spumă izolatoarele 700 de grame desprinsă di pe rezervorul extern în momentul lansării.

Credință, o tână
ră nepaleză oferă flo
ri zeului Shiva, in 
speranța găsirii unui 
SOț bun. (Foto: EPA)


