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Dimineața La prânz Seara

Bucuria de a fi părinți
Garda amendeazăDeva (D.I.) - în acest an, Garda de Mediudin județul Hunedoara a efectuat peste 800 de controale, dintre care mai puțin de 400 au fostplanificate. Cele mai vizate sectoare au fost industria lemnului, industriile siderurgică și minieră, dar și factorii de poluare din ariile naturale protejate. Cele mai recentepoluări accidentale sunt cea de pe Jiu și poluarea cu ulei a Mureșului în dreptul termo-Mintia. /p.3
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■ Hunedorenii iau puțin 
în calcul cele 200 euro 
atunci când se decid să 
se căsătorească.Hunedoara (D.I.) - în ciuda, faptului că guvernul a oferit noi facilități celor care doresc să-și întemeieze o familie sau

să aibă un copil, putini locuitori ai municipiului Hunedoara și-au programat în acest an aceste evenimente importante din viată doar luând în calcul ajutorul guvernamental. îmbucurător este însă faptul că, după ce ani la rând natalitatea a fost într-o continuă scădere, iar sporul populației a înregis

trat valori negative, lucrurile au luat-o pe un făgaș normal, în primele șase luni ale acestui an s-au căsătorit cu 50 mai multe cupluri decât anul trecut în aceeași perioadă, și s- au născut 34 de copii în plus față de primele șase luni ale lui 2006. Statistic, la nivelul anului 2006, media de vârstă

în Hunedoara era de 37 de ani; nou-născutii au făcut ca și a- ceasta să scadă, iar teoriile referitoare la îmbătrânirea populației din fostul oraș muncitoresc tind să fie necesar reformulate. Iar concluzia este una singură: hunedorenii vor să aibă copii pentru că au mai mare încredere în viitorul lor.

Cămin 
reabilitatPetroșani (M Ș.) - Un fost cămin de nefami- liști, aflat într-o avansată stare de degradare, a fost preluat de președintele PNG, Gigi Be- cali, pentru a fi reabilitat și transformat, cel mai probabil, în locuințe sociale, a declarat, la Deva, președintele e- xecutiv al PNG, Dan Pavel. Valoarea investiției nu a putut fi precizată. Căminul de nefamiliști a fost al EM Livezeni, după reabilitare clădirea urmând să aibă 40 de apartamente cu 2 și 3 camere, dispuse pe patru etaje. Lucrările vor fi gata peste 45 de zile.

Gigi Becali

Cod galben 
Dera (MF) - Românii 
vor trece printr-un 
nou val de căldură.
ANM a emis o averti
zare cod galben, 
pentru intervalul 22 - 
24 august, pentru: 
Banat, sudul Crișanei, 
cea mai mare parte a 
Olteniei, a Munteniei 
și a Moldovei și în ju
mătatea de vest a 
Dobrogei.

Agresorii 
scapă 
Petroșani (C.M.) - 
Cele două persoane 
care l-au bătut pe 
fotbalistul Mihai Lun
gan în vestiarul clu
bului Jiul Petroșani 
scapă basma curată. 
Jucătorul Mihai Lun
gan și-a retras oficial, 
ieri, plângerea 
împotriva agresorilor 
săi care sunt pre
supuși bodyguarzi ai 
patronului Jiului, Alin 
Simota, iar Poliția a 
renunțat la cercetări 
în acest caz, deoa
rece nu se poate 
autosesiza. /p.7

www.xiuon.ro (Foto: M.Tămaș)

Un bărbat în vârstă de 49 de ani din Teliucu Inferior s-a înecat în Lacul Gineiș. Trupul bărbatului era căutat, ieri, de o echipă a ISU Hunedoara, /p.3
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■ Drumul Simeria - De
va se parcurge într-o ju
mătate de oră din cauza 
altor lucrări la carosabil.Deva (M.S.) - Blocajele rutiere pe una dintre cele mai aglomerate artere de circulație din țară par să nu se mai termine, după ce ieri șoferii au trecut adevărate teste de rezistență la nervi, dacă au

dorit să se deplaseze între municipiile Simeria și Deva. Muncitorii de la drumuri au început reparațiile pe o bucată de carosabil, iar cozile de mașini s-au format rapid, în ciuda faptului că Poliția Rutieră a fost prezentă la fața locului cu echipaje pentru fluidizarea circulației. Șoferii care s-au aflat în trafic au relatat că parcurgerea porțiunii de drum dura aproxi-

E68mativ o jumătate de oră, din cauza aglomerației. O bună parte dintre ei au apreciat că reparațiile se puteau efectua și la ore eu trafic redus sau noaptea, așa cum se întâmplă în țările membre ale Uniunii Europene. Pe distanta dintre localitățile Deva și Orăștie circulă zilnic aproximativ 27.000 de mașini. Din cauza lucrărilor de reparații mașinile merg bară la bară.

Zile de 
exameneDeva (S.B.) - Sesiunea de toamnă a Bac ului a început ieri, cu proba de limba română - oral. Mâine, elevii de clasa a VII- a vor începe sesiunea de toamnă a tezelor cu subiect unic (proba la matematică) ce se va termina pe 28 august, /p.5
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Publicitate bancară cât încape 
in goană după dienți, băncile au declanșat o adevărată 
campă'iie publicitară pentru promovarea, produselor specifice.

Bancnost

Tnmsîtvania 5,0

Accident grav pe DN7
■ Două persoane au 
fost grav rănite în urma 
unui accident produs pe 
DN7, în Orăștie.Orăștie (M.T.) - Două persoane au suferit leziuni grave după ce TIR-urile în care se aflau s-au tamponat frontal. Accidentul s-a petrecut luni dimineață, pe DN7, în Orăștie. „Conducătorul unui autotractor Mercedes Benz, Ioan R., din Mediaș, nu a adaptat viteza într-o curbă la dreapta, a

pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autotren Volvo, condus regulamentar-de Constantin A. din comuna Șura Mare, județul Sibiu”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. în urma impactului a rezultat rănirea gravă a șoferului loan R. și a pasagerului Marian C., din Mediaș. Traficul rutier a fost îngreunat pe acest tronson de drum mai bine de șase ore, timp în care s-a circulat pe un singur sens de mers.
Campioana României, FC CIP Deva, a făcut instrucție cu echipele adverse în partidele amicale, disputate în week end. în Ungaria. (Foto: t. Mânui
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• - r Guvernatorul provincieiai-Muthana, din sudul Irakului, a fost uds ieri, în explozia unei mine amplasate la marginea drumului, care a vizat convoiul acestuia. Guvernatorul Mohammed Aii al-Has- sani se deplasa de la Rumaitha la Samawa, capitala provinciei, când convoiul său a fost atacat. Hassani este cel de-al doilea guvernator șiit ucis într-o săptămână.

Data euroalegerilor, amânată

La curtea 
marțialăWashington (MF) - O curte marțială a început, ieri, judecarea ofițerului de informații din cadrul Forțelor terestre americane, acuzat de abuzuri comise în închisoarea irakiană Abu Ghraib, din apropiere de Bagdad, unde el a condus centrul de interogare, a anunțat corpul armatei. Procesul locote- nent-colonelului Steven Jordan se va desfășura la Fort Meade, în statul american Maryland, în apropiere de Washington. Jordan este acuzat de cruzime și maltratarea deținuților, ca și de fals în declarații, obstrucționarea justiției, nerespectarea ordinelor unui superior și neascultare față de acesta.

Lt-col. Steven Jordan

Bernard Kouchner
(Foto: EPA) 

Vîzită-sur- 
priză 
Bagdad (MF) - MF 
nistrul francez de 
Externe, Bernard 
Kouchner, a început 
duminica o vizită-sur- 
priză la Bagdad, prima 
de acest fel efectuată 
de un ministru francez, 
de când Franța s-a 
opus declanșării 
războiului din Irak, în 
2003. Kouchner a 
început o vizită oficială 
la Bagdad, a declarat 
purtătorul de cuvânt al 
ministerului, Hugues 
Moret. Kouchner se 
află în Irak „pentru a 
exprima un mesaj de 
solidaritate al Franței 
pentru poporul irakian 
și pentru a asculta 
reprezentanții întregii 
comunități". Este pri
ma vizită a unui min
istru francez la Bag
dad, de la declanșarea 
războiului din Irak de 
către SUA în 2003, 
fapt care a provocat 
tensiuni grave în 
relațiile franco-ameri- 
cane.

W Stabilirea exactă a 
datei pentru PE, amâ
nată până la următoarea 
ședință a Guvernului.București (MF) - Liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la un consens privind data alegerilor pentru Parlamentul European. PNL, UDMR și PC au optat pentru data de 25 noiembrie, însă PSD a rămas consecvent datei de 9 decembrie.După două ore de dezbateri, întâlnirea de la Palatul Victoria a rămas fără rezultat, iar stabilirea exactă a datei pentru alegerile eu- roparlamentare a fost amâ-

Premierul Călin Popescu
Tăriceanu (Foto: arhivâ)nată până la următoarea ședință a Guvernului. PD a fost singurul partid care nu a

participat la consultări.Liderii partidelor parlamentare s-au întâlnit, ieri, la ora 15:00, cu primul-ministru Călin Popescu Tăriceanu pentru a stabili data alegerilor europarlamentare și termenul pentru depunerea listelor de candidați.PSD a anunțat că ar vrea ca scrutinul pentru Parlamentul European să se desfășoare în 9 decembrie, începutul lunii decembrie este agreat și de PC, și PRM. UDMR ar opta pentru sfârșitul lui noiembrie.PD, absentPD a anunțat că nu va participa la consultările de la Pala

tul Victoria. Potrivit liderului Emil Boc întâlnirea ar fi doar un „simulacru de consultări”.„Am mai luat parte o data la o astfel de întâlnire, împreună cu toate partidele politice, iar după ce data a fost stabilită inclusiv prin hotărâre de guvern, Călin Popescu Tăriceanu și-a permis să ignore acest lucru și săj decidă de unul singur amânarea alegerilor”, arată un comunicat de presă al PD.Democrații au spus însă că ar vrea ca alegerile să aibă loc în perioada octombrie-noiembrie.Inițial, scrutinul fusese prevăzut pentru luna mai, dar a fost amânat din cauza desființării Alianței PNL-PD.
PSD, pregătit pentru moțiune
■ Partidul Social-Demo
crat va finaliza în maxim 
zece zile textul moțiunii 
de cenzură.București (MF) - Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat, ieri, după o ședință informată a conducerii partidului, că social-democrații sunt pregătiți pentru depunerea moțiunii de cenzură.Iliescu a spus că liderii social-democrați au luat notă, ieri, de faptul că o parte a conducerii centrale a PSD a decis, săptămâna trecută, la Bran, inițierea unei moțiuni de cenzură la începutul sesiunii parlamentare.El a explicat că ideea de

punerii acestei moțiuni de cenzură s-a bazat pe faptul că, în teritoriu, în rândul organizațiilor PSD și primarilor social-democrați, „s-au acumulat foarte multe nemulțumiri” în legătură cu felul în care reprezentanții partidului sunt tratați de actuala guvernare.întrebat dacă PSD este pregătit pentru o moțiune de cenzură, Iliescu a răspuns afirmativ.în zece zileSecretarul general al PSD, Titus Corlățean, a declarat că departamentele de specialitate ale formațiunii vor finaliza în maxim zece zile textul moțiunii de cenzură anunțate

de social-democrați.Corlățean a declarat că liderii partidului au decis constituirea unui grup de lucru pentru redactarea textului moțiunii de cenzură.Din acest grup de lucru vor face mai mulți vicepreședinți ale căror domenii de responsabilitate cade în sfera temelor care vor fi abordate în textul moțiunii de cenzură.Potrivit lui Corlățean, printre temele abordate de moțiunea de cenzură se vor regăsi sănătatea, educația și aspectele sociale, despre care el a opinat că înregistrează „dezechilibre majore” în urma politicilor aplicate de ultimele două guverne de dreapta.

Externe, Abduhah Gul, a câștigat majoritatea sufragiilor în prima rundă i prezidențialelor desfășurate ieri, în Turcia, însă nu a obținut majoritatea pentru o victorie deplină. Al doilea tur de vot se va desfășura vineri, (Foto: epa)

(Fota: EPA)

Drum blocat. Mai mulți palestinieni din orașul Nablus, Fâșia Gaza, au încercat ieri să mute blocurile de piatră | așezate de soldați! israelieni pentru a bio- I ca intrarea în oraș. (Foto: EPA)

Activitățile nucleare 
iraniene, neîntrerupteTeheran (MF) - Programul nuclar iranian continuă „într-un ritm neîntrerupt”, a declarat un oficial iranian cu o zi înaintea discuțiilor cu experții Agenției Europene pentru Energie Atomică (AIEA).„Activitățile de îmbogățire a uraniului continuă într-un ritm neîntrerupt sub supravegherea Agenției Europene pentru Energie Atomică (AIEA)”, a declarat Aii Asghar Soltanieh, ambasadorul Iranului la AIEA.Diplomatul iranian a făcut aceste declarații înaintea discuțiilor cu experții AIEA, programate să înceapă ieri la Teheran.„în această rundă de negocieri, vor fi analizate aspecte legale, tehnice și politice”, a spus Soltanieh.Ministrul de Externe Manouchehr Mottaki insistă să fie recunoscut dreptul Iranului la energia nucleară, dând asigurări că Teheranul respectă toate obligațiile internaționale.

înapoi la URSSMoscova (MF) - Rusia a reînceput să folosească, după o întrerupere de doi ani, singurul său portavion operațional, mai multe avioane decolând și aterizând la bordul acestuia, a anunțat, duminică, televiziunea de stat rusă, citată de Reuters.Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat săptămâna trecută că Rusia va reveni la practicile din perioada sovietică, trimițând bombardiere cu rază lungă de acțiune în misiuni de patrulare în apropierea spațiului aerian al NATO.Observatorii consideră aceste misiuni drept un semnal al ambițiilor ruse de extindere a capacității de acțiune la nivel global, susținute de un buget consolidat de veniturile din exportul de energie.Mai mulți comandanți militari ruși au declarat că vor și restabilirea prezenței navale permanente în Mediterana, întreruptă după destrămarea Uniunii Sovietice.Cu excepția navei Kuz- nețov, celelalte portavioane rusești au fost fie scoase din serviciu, fie vândute. Reportajul TV transmis duminică seara nu a precizat de ce fusese întreruptă folosirea portavionului Amiral Kuznețov, însă presa rusă relatase că nava, care a intrat în serviciu în anii '80, a rămas perioade îndelungate în port sau în șantiere de reparații, din cauza unor probleme tehnice și a lipsei de finanțare.

Militanții ecologiști au fost încercuiți de polițiști (Foto: epa)

Incidente pe HeathrowLondra (MF) - Un grup de militanți ecologiști a fost implicat în ciocniri cu poliția britanică, duminică seară, în apropierea aeroportului Heathrow, unde s-a desfășurat o zi de proteste împotriva impactului transportului aerian asupra climei.Polițiștii i-au respins pe manifestanții care se îndreptau spre sediul BAA, operatorul acestui aeroport situat la

vest de Londra, ale cărui proiecte de extindere sunt denunțate de protestatarii care le consideră un factor al încălzirii climaterice.Duminică, după manifestația la care au participat circa o mie de persoane, câteva zeci de manifestanți au încercat să se deplaseze în fața sediului BAA, cu intenția de a bloca intrarea timp de 24 de ore. Ei au fost încercuiți imediat de poliție.

Eliberata după o ziBerlin (MF) - Ostatica de naționalitate germană, răpită sâmbătă la Kabul, a fost eliberată, a confirmat Ministerul german de Externe, după a- nunțarea punerii ei în libertate, de către poliția afgană.^ Poliția anunțase eliberarea înQ urma unei operațiuni desfășurate în noaptea de duminică spre luni. Femeia de naționalitate germană, Christina Meier, în vârstă de 31 de ani, angajata organizației neguvernamentale Ora International, a fost răpită sâmbătă de patru bărbați înarmați în plin centrul capitalei, în timp ce lua masa cu soțul ei.Răpitorii ei au trimis o înregistrare video postului local de televiziune, în care tânăra cerea sprijinul țării sale pentru satisfacerea cererilor răpitorilor, anume „eliberarea prizonierilor nevinovați”.Unul din răpitori afirma, în imagini, că ei „nu sunt tali- bani”. „Nu suntem oameni răi. Suntem o grupare specială și nu avem altă cerere decât eliberarea prizonierilor”, a spus el.Cererea lor a fost respinsă de autoritățile afgane, care se confruntă cu alte două luări de ostatici, de către talibani de această dată: un german răpit la 18 iulie și 19 sud- coreeni răpiți la 19 iulie.Răpitorii femeii, eliberată de poliție și serviciile secrete după 36 de ore de captivitate, doreau să obțină o răscumpărare de circa un milion de dolari, a anunțat ieri Ministerul afgan de Interne.
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•La Szombathely. In perioada 23 - 27 august, o delegație a municipalității hu- nedorene va participa la sărbătorirea^ orașului înfrățit Szombathely (Ungaria). în acest an, din delegație face parte și grupul de muzică medievală „Huniadi Cantores". (D.l.)

Cincisul face o nouă victimă

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Șmecheria cu 
deschisu' afacerii

Mă distrează la culme reclama aia în 
care românii dau năvală în țara lor 
pentru că au auzit tot felul de ches’tii. De 

bine. Iar la sfârșit o persoană de culoare 
declară, într-o românească apăsată, că și el 
e român și că a venit... să-și deschidă o 
afacere! Ei, aici eu îi și văd pe „băieții 
dăștepți" din diverse instituții cum îl 
întreabă pe negru: „Și zici că ești român? 
Și c-ai venit să-și deschizi o afacere?". 
După care izbucnesc cu toții în râs.Qi ca să înțelegeți ce înseamnă să fii

Oromân și să vrei să-ți deschizi o 

afaGere vă dau un exemplu concret, de
niei, din județul nostru. Unde un tip avea de gând să deschidă o ciupercărie. Una 
tare de tot. Pregătește proiectul SAPARD și 
obține finanțarea pentru câteva sute de mii 
de euro. Obține omul autorizațiile necesare 
pentru a demara lucrările și începe cu gân
dul că, anul viitor, va avea prima recoltă. 
Când colo, surpriză!! Vin la el „ăștia" de la 
Cultură și-l întreabă dacă are autorizație. 
Și cum nu avea, s-a trezit pe cap cu 
echipe de arheologi, plătite tot din banu1 
lui, care s-au apucat de căutat... copita 
calului lui Decebal. Că cică așa e legea. 
Și bineînțeles, că după ce a cheltuit câteva 
miliarde bune, omul nostru se vede în 
situația de a închide tot șantierul. 
Mai mult, a trecut de la afaceri la... 
sala de judecată.

Iar eu Stau și mă gândesc cum atâtea 
obiecte de patrimoniu zac aruncate pe 
undeva prin camerele muzeului sau că 

nimeni nu mai spune nimic de dispariția 
Săbiei de la Boiu. Mai vrea cineva să-și 
deschidă o afacere? Poate doar negrul ăla 
din reclamă.

LOCAȚII UNDE PUTEȚI CITI a
Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 
Cuvântul Liber, GRATUIT:
Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara;
Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 
Hunedoara;
Coffee „Snack Savoya", din Deva;
Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 
M, parter.
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 
b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;
Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune
doara;
CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune
doara,
str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabinetul 10 
din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;
C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune
doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.
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■ Un bărbat în vârstă 
de 49 de ani din Teliu- 
cu Inferior s-a înecat în 
Lacul Cinciș.

Tiberiu Stroia
tiberiu.strola@informmedia.roCinciș - Două pachete de țigări, patru sticle goale de bere și hainele aruncate undeva pe malul Lacului Cinciș. Indicii suficiente pentru a indica o persoană care a intrat în lac și nu a mai ieșit. Cel care a găsit aceste lucruri a anunțat poliția. în scurt timp au fost identificate și rudele posibilei victime. „Din primele cercetări s-a stabilit că hainele aparțin lui loan Gelu V., de 53 de ani din Teliucu Inferior. O ipoteză de lucru este aceea că omul a intrat băut în apa rece și s-a înecat”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.Ieri, în jurul prânzului, trupul bărbatului era căutat de o echipă a Inspectoratului

pentru Situații de Urgență. Locul în care bărbatul s-a înecat este același unde în urmă cu doi ani Cincișul a mai făcut o victimă: Paul Barna, vicecampion național la caiac-canoe. Deși s-au făcut scufundări cu echipe de scan- fandri profesioniști, trupul băiatului nu a mai fost găsit.Lacul blestematLegenda Lacului Cinciș începe în urmă cu 45 de ani când autoritățile hunedorene strămutau întreg satul Cinciș pentru a amenaja un lac de acumulare. Peste 150 de familii au fost obligate să-și părăsească casele și să-și construiască altele. Iar atunci când apele au început să acopere satul, două biserici au căzut „pradă” noului lac. Cu cimitire cu tot. La foarte scurt timp sătenii au început să observe fenomene ciudate. „Oile nu se apropiau de lac, iar în miez de noapte se vedeau, uneori, spiritele celor morți care bântuiau pe suprafața lacului. Nu mai vorbesc

Echipa ISU căutând cadavrul bărbatuluidespre furtuni iscate din senin în mijlocul lacului. Era clar pentru toată lumea că lacul Cinciș era blestemat”, povestește Ionel Crâznic, localnic. Au urmat apoi alte întâmplări care au generat legende.„Aproape în fiecare an cineva se îneca iar cadavrul nu mai ieșea niciodată la suprafață. îmi amintesc că prin anii 70 s-a înecat un fotbalist iar autoritățile de a-

tunci au făcut eforturi disperate să-i recupereze cadavrul. Scafandrii care coborau pe fundul lacului ieșeau la suprafață îngroziți. Povesteau despre șerpi și despre faptul că era întuneric beznă. Unul dintre ei care a ajuns în zona unde se aflau cimitirele a ieșit la suprafață și nu a mai scos un cuvânt. A stat internat la Spitalul de nebuni aproape un an”, își amintește Ionel Crâznic.
Orașe excluse de la finanțări

A A
■ Localitățile din Valea 
Jiului au fost excluse 
de la finanțarea pentru 
infrastructura mică.Deva (M.S.) - Comunitățile locale din Valea Jiului au fost excluse de la finanțarea proiectelor de infrastructură mică, derulate prin programele Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS). „Finanțarea proiectelor de infrastructură mică era de un real folos pentru oamenii săraci din Valea Jiului. Comunitățile puteau rezolva diferite probleme, cum ar fi, de exemplu, construirea unui acoperiș nou la un bloc de locuințe”, a declarat consilierul județean Costel Avram (PRM).Din acest motiv, consilierul județean și un consilier local din orașul Vulcan au trimis ieri câte o scrisoare conducerilor FRDS, Prefecturii și Consiliului Județean Hunedoara, în care se solicită ca și

Costel Avram, consilier județeancomunitățile din Valea Jiului să poată beneficia de finanțări pentru proiecte de infrastructură mică.„Sărăcia în comunitățile miniere din Valea Jiului se menține la un nivel care depășește media pe țară, iar dezvoltarea unor proiecte de mică infrastructură, în lipsa unui sprijin financiar venit din afara acestor comunități, este foarte greu de realizat”,

se arată în document.Potrivit consilierului județean, noua rundă de finanțare deschisă în cadrul Schemei de Dezvoltare Socială a Comunităților Miniere este adresată unui număr de 19 județe. Localitățile din patru județe, printre care și Hunedoara, sunt eligibile doar pentru proiectele referitoare la activități generatoare de venit și servicii sociale comunitare.

La furat de 
palețiOrăștie (T.S.) - Doi tineri din Orăștie au fost prinși de polițiști după ce au reușit să fure 28 de europaleți. Este vorba despre Josan S. și Florin R., ambii din Orăștie, fără ocupație, cu antecedente penale, care au fost prinși în flagrant, în miez de noapte, de către polițiștii Biroului Poliției de Ordine Publică Orăștie, imediat după ce au furat 28 europaleți, în valoare totală de 900 lei, din depozitul unei societăți comerciale din localitate. „Cei doi sunt cercetați în stare de libertate pentru infracțiunea de furt calificat. Dacă vor fi găsiți vinovați riscă între doi și cinci ani de închisoare”, a declarat Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.

Distrug pășunile alpineDeva (D.l.) - Pentru că tot mai puține terenuri strnt propice pășunatului oilor, stăpânii lor ajung să înghesuie pe pășunile alpine din Munții Retezat un număr mai mare de animale decât cel recomandat pentru asigurarea unui echilibru îp ecosistem. în ciuda faptului că jandarmii montani aplică sancțiuni celor prinși în culpă, ciobanii insistă să urce pe munte cât mai multe animale. „La un număr

prea mare de oi terenul se îngrașă cu excremente și se distruge vegetația. în anul următor aici vor crește ștevie, mă- criș și urzici și vom avea din ce în ce mai puține pășuni alpine. Căutăm soluții pentru a putea monitoriza câte oi urcă muntele spre pășunile alpine pentru că ciobanii, chiar dacă plătesc o taxă, nu sunt preocupați de ecosistem”, spune Cristian Moldovan, co- misar-șef al Gărzii de Mediu.
ASIGURĂRI LA ÎNĂLȚIME! 

în perioada QL96.-31,Q7.2i)Q7. pentru campania RCA ii, CARPATICA ASIG oferă, la o sslgurare 
RCA cu plata Integrală pentru 12 luni, fiecărui client 
o asigurare a locuinței cu o reducere de 50%. precum 
|l asistență rutieră pe 2 luni gratuita!

’.a-

I

,
j Nume.........................................................Prenume............................................................................
] Adresa................................................................................................. Tel.............................. . ............
I Localitatea.......................... ................... Votez pentru cuplul.....................................
I

Dacă forma{i un cuplu ș 
ave(i ceva poze de arătat, 
acum este momentull Vă 
facem vedete și vă 
răsplătim pentru asta! 
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 în format electronic la 
adresa de mail: 
sanda.bocaniciuainformme- 
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!

Vă așteptăm la sediile noastre dini DEVA: Str. I. Meniu, bl. Bl/23, tel./fax: 0254/219026, 
e-mail: deva9carpatlcaaslg.ro.
brad: Str, Independenței, bl.17 (lingă Romstal), 
tel,/fax: 0254/613144, e-mall: bradfcarpaticaaslg.ro. 
petroșani: Str. 1 Decembrie 1918, bl. 87/6, 
tel./fax 0254/549049, e-mall: pttrc>Mnl©carpaticaaslg.ro 
hunedoara: B-dul Libertății nr. 22,tel./fax: 0254/711099, 
e-mall: hunedoara0csrpaticaasig.ro.
orăștie: Str. N. Bălcescu, nr.17, tel./fax: 0254/244111, 
e-mall: orastleDcarpBtlcaMlg.ro.

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. La acest concurs 
nu pot participa angajați! SC Inform Media și nici rudele acestora. Informații supli 
mentare la tel.0254/ 211 275, int. 8834.

ON cuvâhb i
RECLAMA

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:tiberiu.strola@informmedia.ro
http://www.huon.ro
deva9carpatlcaaslg.ro
bradfcarpaticaaslg.ro
Mnl%25c2%25a9carpaticaaslg.ro
hunedoara0csrpaticaasig.ro
orastleDcarpBtlcaMlg.ro
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Ziua medianei militare th România
1456 - A încetat din viață lancu de Hunedoara, în 
tabăra de la Zemun, de lângă Belgrad.______________

1723 - A murit Dimitrie Gan- 
temir, domn al Moldovei (1710- 
1711), cărturar de talie euro- 
peană (n. 1673).________________
1925 - S-a născut actorul Soma 
Caragiu (m. 1977).________ '
1928 - S-a născut actorul Jean 
Constantin.__________ ___________
1939 - S-a născut cântărețul 
american Kenny Rogers (foto).

1940 - A murit, în urma unui atentat, la Mexico 
City, Lev Davidovici Troțki, om politic rus (n. 1879). 
1972 - A murit scriitorul, ziaristul și omul politic 
Nichifor Crainic (n. 1889)._____________ _______ _
1991 - A murit poetul Eugen Jebeleanu, membru al 
Academiei Române.

15°

minim
28°maxim

Prognoza pentru astăziCer parțial senin. Minima termică va fi de 15°C, iar maxima de 28°C.Prognoza pentru două zileMiercuri. Cer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 12°C și maxime de 27°C.Joi. Cerul va fi mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 12°C, iar maxima de 25°C.

Berbecîncepeți o lucrare de pe urma căreia veți câștiga bine. Nu vă feriți să cereți ajutorul prietenilor, dacă aveți nevoie! Discutați calm cu cei din jur, ca să nu declanșați o ceartă.
TaurDimineață este posibil să vă enervați pentru că nu aveți bani să plecați într-o călătorie în interes de familie. S-ar putea ca o rudă să refuze să vă împrumute, nu-i faceți reproșuri!
GemeniSunteți lăudat de șefi pentru felul în care vă faceți treaba. S-ar putea să nu vă iasă o afacere din cauza unei situații nefavorabile. Evitați întâlnirile cu prietenii și colegii.
RacAveți tendința să fiți irascibil din cauza oboselii. Ar fi bine să evitați discuțiile în contradictoriu cu un prieten, pentru că sunteți predispus la probleme grave de sănătate.
LeuDimineață s-ar putea să fiți iritat din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Vă sfătuim să discutați calm situația și să încercați să ajungeți la o concluzie comună cu el.
FecioarăPuteți avea mici întârzieri, cauzate de evenimente neprevăzute. Vă recomandăm să nu vă puneți mari speranțe într-o afacere, ca să nu fiți dezamăgit. Amânați deciziile importante.
BalanțăSe pare că sunteți stresat pentru că nu primiți nici un sprijin la serviciu. Nu îi jigniți pe cei din jur! Seara, s-ar putea să aflați că un prieten apropiat a suferit un accident.
ScorpionDimineață vă enervați la serviciu pentru că primiți sarcini suplimentare. Fiți prudent! S-ar putea ca șeful să ncgfte în toane bune. Nu vă descărnați nervii acasă pe familie. ’
SâgetătorSunteți Hotărât să plecați într-o călătorie de afaceri pe care ați tot amânat-o. Partenerul vă reproșează că nu ați ales cel mai bun moment, aveți probleme mai importante acasăe

CALENDAR RELIGIOS
Calendar Creștin Ortodox________________________
Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mucenici Donat dia
conul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust.

Calendar Romano-Catolic________________________
Sf. Pius al X-lea, pp. ** PP.

Calendar Greco-Catolic_________ ______________
S luda Tadeul, ap (+ sec I). Ss Bassa și fiii ei, m (+ 
sec IV).

Soluția integrantei din numărul 

precedent: 0 - 0 - 0 ■ U - DRA- 

GALASA - AMAR - GOL - STORSI - 

Rl - OR - ANI - N - OREZ - ȘEFA - 

R - ZAR - Dl - SZ - HOP - NG - 

ACADEA - U - ERORI - ROS - UP - 

ÎNCET - STIR - ALES - FRAGI - EȘEC

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808

CapricornS-ar putea ca partenerul să vă reproșeze că ați cheltuit mult pentru un obiect de care nu era nevoie acum. Evitați speculațiile, pentru că există riscul să ajungeți într-o situație neplăcută.

Apa _________
Se va întrerupe furnizarea apei între orele: i!
08.30-12.00 - în Hunedoara, străzile Trandafirilor, j 
Vlahuță și Viorele (parțial); •
22.00-06.00 - în Geoagiu-Băi.

I
Gaz metan______________ _______________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Energie electrică__________ _______________________
Furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
08.30-14.00 - în localitățile: Muncelu Mare, . 
Muncelu Mic, Valea Roatei, Boia Barzii, Merișor, 
Poienița Tomii, Feregi, Bătrâna.

~ • —----------------------—~“----------------------- -------

REȚETA ZILEI

Paste cu carne tocată
Ingrediente: 500 g carne tocată, 1 ceapă, 50 g ulei, 
sare, piper, boia, vegeta, oregano, 200 g bulion, 
usturoi, 250 g cașcaval, 150 g ketchup.
Mod de preparare: Ceapa se taie mărunt și se 
călește în puțin ulei, se adaugă carnea, amestecând 
continuu. Se pune sare, piper, boia, vegeta, 
oregano, după gust. Se lasă să fiarbă cu capac până 
scade apa, apoi se adaugă bulionul și sosul. După ce 
a fiert 10-15 minute se adaugă 2 căței de usturoi, 
între timp, se fierb pastele. Carnea se amestecă cu 
oastele fierte și stoarse, se adaugă cașcaval ras și 
«.etchup.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Dispecerat Electrica________929
Dispecerat gaz_________227091
Informații CFR_________ 212725
Urgențe___________________112
Pompieri__________________ 981
Jandarmerie_______________956
Poliție____________________ 955
O.J.P.C. HD____________214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

VărsătorS-ar putea să fiți implicat într-un scandal la serviciu, din | cauza bârfelor unui coleg. Vă recomandăm să vă ș controlați reacțiile, pentru că neînțelegerile se vor lămuri i repede. , „ «
Astăzi nu este indicat să circulați cu mașina, pentru că j există pericolul să fiți implicat într-un accident de circulație, I Dacă nu aveți încotro, vă sfătuim să fiți foarte prudent.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Isabel, tn căutarea 
El iubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004) 
9:00 Ducesa din Duke
B Street (ep. 12, dramă, 

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

B minunată! (s, comedie, 
SUA 2005) 

1330 Desene animate. Club 
Disney 

1450 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

15:00 Teleshopping
1530 Planeta to jeanși (r) 
16:00 Kronika. Emisiune to 

limba maghiară 
17:00 Misterele din Sankt

B Petersburg (ep. 13, 
dramă, Rusia/SUA) 

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

20:20 Dolmen
B(s, Franța, 2005). Cu: 

Ingrid Chauvin 
2130 Linia verde 
21:50 Anatomia lui Grey (ep.

033, dramă, SUA 
2005). Cu: Ellen Pom- 
peo, Sandra Oh 

22:45 Jurnalul 1VR 
2330 în căutarea răului

H (partea I) (dramă, 
Franța, 2002). Cu: Gio
vanna Mezzogiomo, 
Klaus Maria Brandauer 

0:55 Celebritățile timpului 
tău 

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

Sport Meteo 
3rt75 O iubire împărțită
13 (dramă, Marea Bri- 

tanie/lrianda, 1999) 
450 Reflector (r) 
5:10 Isabel, to căutarea
0UM(r)

650 Grădtoi de vis (r) 
630 IMa varie (r)

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

9:10 Omul care aduce 
cartea 

ș 9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
< 10:00 Om sărac, om bogat

(r)
1150 Caravana Dansez pen- 

Btru tine (r) 
; 11:45 Emmerdale- Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie).

12:15 La Bloc (r) 
1350 Știrile ProTv 
13:45 Cadillac-ul roz

Q(acțiune, SUA 1989). 
Cu: Clint Eastwood, 
Bernadette Peters, 
Timothy Carhart 

1650 Tânăr și neliniștit (s).
BC u: Eric Braeden, 

Joshua Morrow 
: 1750 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Mesaje de dincolo (s, 
Bdramă, SUA, 2005). 

Cu: Jennifer Love 
Hewitt Aisha Tyler, 
David Conrad 

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

Vremea

2030 îngerii dreptății
O (dramă, Canada/SUA 

1996). 
în distribuție: 
Peri Gilpin, 
Teri Polo, 
Maria del Mar, 
John Pyper-Ferguson, 
Matthew Knight. 
Regia 
Douglas Barr 

2230 Știrile ProTv. Sport 
23:15 Minți criminale (s).

0Cu: Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson 
-Vremea 
- Vreau să fiu mare 

030 îngerii dreptății (film, 
r) 

235 Omul care aduce 
cartea (r) 

230 Știrile ProTv 
330 Parte de carte (r) 
430 kstrim tivi (r) 
5:15 La Bloc (r) 
630 Emmerdaie - Afaceri
Bdefamăe(r)

650 Agentul VIP (r) 
8:00 Toate pânzele sus - 
Q Misterele Mării (aven

turi, România, 1976). 
Cu: Ion Besoiu 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (serial) 
12:00 Tinerii mușchetari 

0 (serial). Cu: Tobias 
Mehler, Karen Cliche. 
Robert Sheehan 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Dennis Rodman: Cu D 
Ode la Diavol (biografic, 

SUA, 1998). Cu: Den
nis Rodman. R.: Jean 
de Segonzac 
Biografia romanțată a 
cunoscutului jucător de 
baschet al Chicago 
Bulls, Dennis Rodman, 
cunoscut pentru 
isprăvile sale din teren 
și din afara lui.

16:00 Observator 
1750 Agentul VIP 
1950 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

2450 Mai bine nu se poate 
Sl(comedie/dramă, SUA 

1997). Cu: Jack Nichol
son, Helen Hunt Cuba 
Gooding Jr. R.: James 
L. Brooks

230 Concurs interactiv 
330 Putere explozivă (SF, 

13 SUA 2003). Cu: David 
Keith, Simmone J. 
MacKinnon, Mark 
Sheppard. R.: Phillip 
Roth
Sub calota de gheață a 
Oceanului Arctic își 
desfășoară activitatea 
complexul de foraj 
Deep Sea Beta, propri
etatea mega 
corporației Lorica Grey.

550Vmr(s)

850 Aventurile lui Tarzan (r)
830 Lecția de... știință. Ochi
ul științei (doc.) 950 Jurnalul 

! Euronews pentru România ; 
: 9:15 Miracole (s) 10:15 Plaja Ș 
lui Măruță 1255 Amy (s) 

: 1350 Aventurile lui Tarzan (s) ;
1330 ABC... de ce? 1430 
Proiect IT (r) 1550 împreună :■ 

: în Europa. Em. în limba ger- < 
: mană 1650 Jurnalul TVR (r) î
16:20 Descoperă românii l 
1630 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal ■ 
regional 1830 Replay 19:00 !

: Omul între soft și moft 1930 Ș

6:00 Clona (r) 7:00 Iubiri (r) 
950 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s) 1230 împotriva des
tinului (s) 1330 Prizoniera (s) 
1430 Mama vitregă (s) 1530 
Iubiri (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Salome (s) 
19:30 Tequila cu suflet de 
femeie (s). Cu: Angelica Rivera, ; 
Eduardo Yanez, Joana Bene- ! 
dek 2030 Numai iubirea (s) 
21:15 Zorro (s) 22:15 Poveștiri 
de noapte 22:45 Clona (s) 
23:45 Montecristo (s) 0:45 Pri
zoniera (r) 1:45 Poveștiri ade-

FU?
. vi:

0630-07.00 Observator (r) 
1630-16.45 Știri locale a

Ulița spre Europa 20:00 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 2150 Ora 
de știri 22:10 Champagne, 
Charlie (partea I) (dramă, 
Franța/Canada, 1989) 24:00 
American Gothic (s)

vărate (r) 2:45 Numai iubirea 
(r) 3:15 Poveștiri de noapte (r)

*■>« fc. •
TiTpTO

835 Flavours - 3 bucătari (r) 
9:45 Spitalul All Saints (s, r) 
10:45 Tele RON 1225 Quizzit 
- emisiune interactivă 1455

7:00 Pitici de vară (r) 8:00 
Chemarea străbunilor (s) 950 
Toți câinii merg In Rai (d.a., 
SUA/Anglia, 1989) 1150 Ochi 
negri (s) 12:20 Look who is 
winning 1430 Acapulco Heat 
(s). 1530 Pitici de vară 1630 
Baronii (s) 1730 Bere de la ; 
gheață 1830 Știri Național TV > 
2050 Șase Dive (dramă, SUA ’ 
1997). Cu: Kiki Morris, Jordan 
Ladd, Daphne Zuniga, Todd 
Cattell 2250 Cronici paranor
male (s) 2350 Un nou început 
(s) 2450 Doi oameni perfecți 
(dramă, SUA, 1999)

1050 Doi bărbați și jumătate 
(s) 1150 Smallville (r) 1250 
Teo (r) 13:15 Animatrix (s) : 
13:45 Călătoriile lui Sinbad (s,; 
3) 14:15 Lumea Pro Cinema 
(r) 14:45 ProMotor (r) 15:15 
Născut DJ (s) 16:15 Enter
tainment News (r) 1630 Dru
mul spre casă (s) 1730 Divor
țați... dar împreună (r) 1850 
Vieți de cinci stele (s) 19:00 : 
Născut DJ (s) 2020 Veronica 
Mars(s)2130Divorțați... dar: 
împreună (s) 2250 Fără milă 
0:15 Jurații (s)

Dragoste și putere (s) 14:40 
Rebecca (partea a ll-a) (film, 
r) 1625 Spitalul All Saints (s) 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
1850 Focus 1930 Camera de
râs 20:00 Sub acoperire (ac
țiune) 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. - cele mai bune 
momente 2230 Focus Plus
2330 Totul despre sex (s) 
2450 CSI - Investigații (s). Cu: 
William L. Petersen, Marg Hel- 
genberger, Gary Dourdan 150 
Focus (serial)

955 Academia D.E.BS. (acțiu
ne, SUA, 2004). 10:40 Presa 
face legea (comedie, SUA, 
2005). 1255 Idilă pentru o pia
tră prețioasă (aventuri, SUA, 
1984). 13:55 Dragoste de 
închiriat (romantic, SUA 2005). 
15:40 Minus 25° C (aventuri, 
SUA 2006). 17:45 Boboc sub 
acoperire (acțiune, SUA 2005). 
19:20 Polițist sub acoperire 
(acțiune, SUA, 2005). 2150 
Dragoste mare: Ceremonia (Ep. 
12) 22:00 Deadwood (Ep. 24) 
22:55 Birth - Nașterea (drarhă, 
SUA, 2004).

f $!•:'’ 1 •

950 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% cu Robert Turcescu (r) 
14:40 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Fabrica 16:00 Realitatea 
de la 16:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 2050 
20:05 Realitatea zilei 21:00 
Realitatea de la 21:00 21Ș0 
Ziarul Realității 22:00 100% 
cu Robert Turcescu 23:00 
Ultima oră 2450 Realitatea de 
la 24:00

630 Videodipuri muzicale 
750 Matinal 710 10:00 Arte 
10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
1250 Știri 1230 Teleshopping 
1355 Emisiune religioasă (r) 
14:00 Teleshopping 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:00 Teleshopping 
15:40 Secretul lui Bacchus 
(acțiune/comedie, România, 
1984) 18506! Vine presa! Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 2050 
Situație de criză (s) 2030 Eu, 
tu și Ovidiu (comedie, Româ
nia, 1977) 2350 Documentar 
2450 Interzis. Cu Laura An- 
dreșan 030 6! Vine presa!

9:00 Automobile americane 
recondiționate 11:00 Mașini 
pe alese: Lexus LS400 1250 
Tehnologie extremă 1350 
Curse și fiare vechi 1450 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
16:00 Curse 17:00 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 21:00 Decodificarea 
dezastrului 22:00 Ora Zero: 
Nava spațială Columbia 2350 
Clubul Automobilelor Clasice 
2450 Cum se fabrică diverse 
lucnjri? 150 Paradisul scatar- 
drikx de epave
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în febra emoțiilor de Bacwww.motodclism.ro
Dim (D.I.) - Acest site este gestionat de Comuni
tatea Motoddiștilor din România și este propus a fi 
locul de întâlnire virtual al motocicliștilor de pre
tutindeni. Este prezentat aici un manual de condus 
motocicleta, dar și sfaturi privind primul ajutor sau 
pregătirea motocicletelor pentru iarnă.

■ Prima zi a Bac-ului 
de toamnă s-a încheiat. 
La prima probă nu s-au 
prezentat 12 candidați.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanlclu@lnformmtdia.ro

BABAU
Amplaiarea aparatelor radar în data de
21.08.2007;________________ _
- DN 7: Slmeria - Drăștie - limita jud. Alba;
- DN 71 Vețel - lila - limita jud. Arad;
- ON 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile 
Horea șl Mlhal Eminescu.

Deva - Fie vară, fie toamnă, emoțiile candidaților ce intră în examene sunt aceleași. Pentru sesiunea din această toamnă a Bacalaureatului, în județul Hunedoara s-au înscris 280 de candidați. „Din- tr-un număr de 131 de candidați înscriși la prima probă, 12 au absentat. Toți cei care au trecut, ieri, prin febra examenelor, susținând prima probă, la limba și literatura română - oral, adică 119 candidați, au promovat proba. Mâine, la proba de limbă maternă - oral, în județ nu există nici un candidat”, a precizat, ieri, insp.șc.adj.prof. Simion Molnar - Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. La examenul derulat
HUNEDOARA
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, ®-> 
713045.
DEVA
Farmacia „Bella Farm’’, non stup, b-dul Decebal, bl.
5. ©-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

Simion Molnar Daniel Crișan

Examene de toamnă (foto: Sanda Bocaniciu)în centrul de examinare de la Liceul Pedagogic, Daniel Cri- șan aștepta cu emoție să intre la probă. „A trebuit să-mi dau corigenta la fizică, aceasta 
fiind cauza neparticipării mele la prima sesiune a Bacalaureatului. Eu sper că-1 voi lua, acum, în toamnă, și totul va fi bine", susținea Daniel. Un alt candidat, Paul, din Deva, spunea că „am luat peste nota 9 și sunt fericit. Am avut emoții multe dar le- am depășit cu bine. Mi-a picat un subiect acceptabil: personaje din basmul cult, subiect care, pentru cine a învățat, este floare la ureche. Eu am vorbit despre Harap Alb care... mi-a adus noroc”. Alți doi candidați care urmau să intre la examinare, Clau- diu și Dorin, spuneau că au ajuns să dea Bac-ul în toamnă 

pentru că au rămas corigenti la materia... cor.La examenele sesiunii din această toamnă a Bacalaureatului participă elevii care nu au promovat sesiunea de vară sau cei care aveau corigente la finalul anului școlar 2006 - 2007. Celelalte probe ce se vor derula pentru candi- dații hunedoreni vor avea loc în 23, 24, 27, 28 și 29 august. Rezultatele vor fi afișate pe 31 august, până la ora 16.00, iar contestațiile se pot depune în aceeași zi, până la ora 20.00. Solutionarea lor are loc în zilele de 1 și 2 septembrie. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 3 septembrie.
Vom da mai mult la statI Twaicra bursiere

>,... „> u - -, - - - - -

Societate

SIF5

a Preț
închidere 

4,1900

Variație 
(lei/acț) (%) 

+5,54
BRK 4,2100 +4,73
SIF2 3,5700 +4,08
BRD 27,0000 +2,27
SIF3 2,2700 +5,09
TLV 0,8850 +4,73
SIF1 3,7200 -64,79
SIF4 2,3800 +4,85

, BRD 27,2000 +3,03
r Rublică realizată de SVM IFB FIN WEST SA Deva, 

b-dul Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

SUDOKU

Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI
........... ..

8 2 9 5
7 4 5 8 6 1

9 4
3 6 4

8 3 9 1
8 5 7

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

■ Cotizațiile CAS plăti
te de angajați vor creș
te, iar ale angajatorilor 
vor scădea, în 2008.Deva (D.I.)- Contribuțiile angajaților și angajatorilor la bugetele de asigurări sociale au cote diferite pentru șomaj, sănătate și pensii. Fiscul pregătește o unificare a acestora, urmând să aplice o cotă unică pentru toate cele trei tipuri de contribuții. Noul procentaj va fi cel ce se aplică acum la sănătate, respectiv 6,5% pentru angajat și 6,75% pentru angaja4 iar totalurile cumulate «ur fi mai mari pentru angajați și mai mici la angajatori față de cele apli

cate în prezent. Dacă legea se va aproba, la nivelul anga- jatilor se va cumula un cuantum total al CAS de 19,5% (fată de actualul 17%), iar la angajator - de 20,25% (fată de 28,5% în prezent) din fondul de salarii.Contribuția de sănătate se plătește pentru venituri din: salarii sau asimilate salariilor, activități independente, agricultură, indemnizații de șomaj, cedarea folosinței bunurilor, dividende și dobânzi, drepturi de proprietate intelectuală și alte venituri care se supun impozitului pe venit, dar numai în cazul în care nu sunt obținute venituri din salarii sau activități independente și pensii.

Investiții în învățământTeliucu Inferior (D.I.) - Până la începutul noului an școlar administrația locală va investi sume importante pentru reabilitarea unităților de învățământ. La Școala generală vor fi investiți 300.000 lei pentru schimbarea instalației de încălzire, a grupurilor sanitare și a instalațiilor de iluminat. De asemenea, se va lucra la instalația de apă a Școlii din Frontul 2, unde învață 14 copii, și la internatul școlar. „Am primit o bună parte din finanțarea solicitată pentru reabilitarea

unităților de învățământ și eu sunt convins că lucrările vor fi gata în 15 septembrie. Mai avem în vedere construirea unei grădinițe pentru că, dacă pentru elevi, mai ales pentru cei din clasele mai mari, naveta la Hunedoara este destul de ușoară, nu același lucru se poate spune și pentru preșcolari; și doar anul trecut au fost înscriși la grădiniță aproape 50 de micuți. Acum ei își desfășoară programul doar în două săli”, spune Daniel Pupeză, primarul localității.

Victor Stoica

Școlile, pe ultima sută de metri

AVANSAȚI

4
6 7

6
4

7 5
2 8

2 7 6

6 8 3

9 8

1 2

3 1 6

2 7 1
3 5 6 4 8

6 9 5

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

264957138 
371682945 
5891 34276 
438561 79 2 
152879364 
5 9 7 4 2 3 8 5 1 
’ 4 5 2 9 8 6 1 3 
813746529 
9 2 6 3 1 5 4 8 7

1 3 5 4 r6" 7 2 9 8
7 9 6 1 2 8 5 4 3
2 4 8 5 3 9 1 6 7
6 2 9 8 7 1 4 3 5
4 7. 1 6 5 3 8 2 9
5 8 3 9 4 2 6 7 1
3 5 2 7 1 4 9 8 6
$ 1 7 2 9 6 3 5 4
Q 6 i. •> 3 5 7 ț 2

Avansațiîncepători

Nuntă de aurPui (C.P.) - Peste 50 de cupluri din satele comunei Pui au fost sărbătorite, duminică, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de căsătorie, în prezenta reprezentanților Consiliului Local și „nuntași” (nepoți, copii, vecini). Sărbătoriților le-au fost înmânate diplome de fidelitate, flori și câte 100 lei noi, a declarat Victor Stoica, primarul comunei. După acest moment festiv perechile s-au întreținut la o petrecere organizată în cinstea lor. Manifestarea este la cea de-a doua ediție.

■ Primăriile din județ 
sunt verificate pe tema 
investițiilor în unitățile 
de învățământ.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia:roDeva ■ Verificările demarate în școli urmăresc modul în care s-au cheltuit banii alocați unităților de învățământ.

Dan Magheru

CONSTATĂRILE CONTROLULUI ÎN
- 16 unități - alimentarea cu apă potabilă era necorespunzătoare;________
- 9 școli - deficiențe în privința colectării și evacuării reziduurilor solide și/sau
lichide;_______________________________ ,________________________________
- 38 unități - deficiențe privind dotarea și funcționarea grupurilor sanitare;
- 18 unități - deficiențe privind sistemul de încălzire;_____________________
- 7 au iluminat necorespunzător;______________ ____________________
- 17 unități cu mobilier degradat parțial/total sau neconform cu standar-
dele^__^_________________________________________________________________ ______

- 46 școli - spațiul amenajat pentru programul „laptele și cornul" este
necorespunzător;______________________________________________________
- 28 școli - curtea de joacă nu este amenajată corespunzător.

Măsura luată a fost cerută de prefectul de Hunedoara, Dan Aurel Pricăjan, care a solicitat intensificarea activităților la toate capitolele astfel ca până la începutul anului școlar să fie înlăturate toate deficientele constatate. Printre acestea se regăsesc cele legate de autorizarea sanitară a școlilor, depistate în urma controalelor efectuate de Autoritatea de Sănătate Publică (A.S.P) a județului Hunedoara. în ultimele două luni, întreaga situație legată de

autorizarea unităților de învățământ din întreg județul Hunedoara a fost raportată Prefecturii de Dan Magheru, director executiv A.S.P., în ultima ședință a Colegiului Prefectural. Principalele concluzii ale controalelor relevă faptul că din cele 509 structuri de învățământ funcționale, publice și private, 331 dețin autorizație sanitară de funcționare (189 în mediul urban și 142 în cel rural) și 259 sunt neautorizate (91-ur- ban: 168-rural).

http://www.motodclism.ro
mailto:sanda.bocanlclu@lnformmtdia.ro
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PROGRAMUL 

„RABLA"

• 444 4 t J J » » » **•••••••••••••••••• • * * * < * *i> llIV+V. - - - •• Prima etapă. Administrația Fondului pentru Mediu a alocat, până la 1 august, prima de casare de 3.000 lei pentru 10.721 de mașini din totalul de 16.500 incluse în Programul „Rabla". (C.P.)• Etapa a doua. Potrivit AFM, cele 5.800 de autovehicule rămase în acest an vor fi redistribuite pentru următoarele două etape, în perioada 1 septembrie - 12 noiembrie, respectiv 13 noiembrie - 12 decembrie. (C.P.)
Certificatul de 
moștenitorDeva (C.P.) - Un act important solicitat în cadrul programului de reînnoire a parcului auto este certificatul de moștenitor. De menționat că acest document trebuie însoțit uneori de copii legalizate după certificatele de căsătorie sau documentele de schimbare a numelui. Atunci când certificatul de moștenitor atestă că sunt mai mulți moștenitori, este necesară și o declarație notarială a celorlalți moștenitori prin care aceștia acceptă ca persoana beneficiară, în calitate de moștenitor, să poată intra în program. Această declarație notarială trebuie prezentată în original.

Notă de 
acceptare 
Deva (C.P.) - Nota de 
acceptare conține o 
declarație pe proprie 
răspundere a per
soanei fizice că nu s- 
a înscris pe listele al- 

.tui producător vali
dat. Pentru comple
tarea Notei de Ac
ceptare aveți nevoie 
de certificatul de în
matriculare a autotu
rismului uzat și de 
actul de identitate. 
Nota de acceptare 
are o valabilitate de 
30 de zile de la data 
emiterii sale. Solici
tantul pierde dreptul 
de a participa la pro
gram, dacă nu depu
ne documentele ne
cesare la producăto
rul validat, în ter
men, producătorul 
validat având dreptul 
de a redistribui locul 
vacant altei persoane 
fizice.

Pentru a obține nota de acceptare de la dealerii sau producătorii de autoturisme, devenii au stat la cozi și au întocmit liste de ordine. în primele etape ale derulării programului de reînnoire a parcului auto, oamenii s-au așezat la coadă cu o zi înainte, iar pe parcursul nopții s-a făcut apelul la fel ca în armată.Cei care nu erau prezenți și-au pierdut „rândul".
(Foto: T. Mânu)

Nu există statisticiDeva (C.P.) - La nivelul județului Hunedoara nu există date certe privind numărul autoturismelor care au fost, „casate” grație acestui program de reînnoire a parcului auto, a declarat Georgeta Barabaș, consilier în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara. „Acest fapt se explică prin aceea că dealerii și centrele de preluare a mașinilor vechi nu erau în același oraș. Pentru că procedura de confir- mare/decontare este destul degreoaie oamenii au ales să găsească și deal- er-ul de mașini și centrul de predare în aceeași localitate. Astfel au apărut cazuri care au depășit granița județului, motiv pentru care nu s-au întocmit statistici județene”, explică consilierul APM Hunedoara.

Georgeta 
Barabaș

Se reia
■ Puteți să vă schim
bați mașina veche cu 
una nouă, beneficiind 
de sprijinul statului.

Clara Păs___________________
clara.pas@informniedia.roDeva - Cea de-a doua etapă din acest an a programului național de reînnoire a parcului auto se va derula în perioada 1 septembrie - 12 noiembrie. Dacă aveți o mașină mai veche de 12 ani, o puteți duce de la 1 septembrie la casare și veți primi 3.000 de lei ca avans pentru un autoturism nou. Solicitanții trebuie să se înscrie de luna viitoare la un producător/ dealer validat, de la care să ceară o notă de acceptare, apoi să ducă mașina la casare, la o firmă autorizată. După primirea certificatului de distrugere urmează radie-

Documentele pentru certificatul de distrugere:
a) actul de identitate al proprietarului/moștenitorului;
b) certificatul de înmatriculare a autoturismului uzat;
c) nota de acceptare eliberată de producătorul validat, în original..
Documentele pentru certificatul de radiere:
a) cerere de radiere tipizată (de la un birou de copiat acte);
b) cartea de identitate a vehiculului, dacă există;
c) fișa de înmatriculare cu viza circumscripției financiare;
d) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, în original (certificatul 
obținut de la operatorul economic care a preluat autoturismul uzat);
e) trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
f) actul de identitate în original și copie;
g) certificatul de înmatriculare în original;
h) plăcile cu numere de înmatriculare.

Condiții fie participare la program
1) Pentru persoana fizică:
- Să fie proprietar al unui autoturism (dobândit prin cumpărare sau moștenire) 
înmatriculat în România;
- să aibă domiciliul sau reședința în România;
- să se înscrie la un producător validat pentru achiziționarea unui autotu
rism nou, după publicarea listei producătorilor validați;
2) Pentru autoturismul uzat:_______________ _______
- să fie înmatriculat în România;
- să conțină cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, trans
misia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electro
nice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă aces
tea au fost prevăzute din fabricație;
- sa fie funcțional;
- să aibă o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricației.

Obiectivele acestui program vizează diminuarea poluării aerului din marile aglomerări urbane.
(Foto: CL) y

Centre de predare a rablelor
SC Casito Transimpex, Hunedoara, str. Ecaterina Var
ga, nr. 3. tel. 717646
SC Ardis Metal, Simeria, str Cuza Vodă, nr 26, tel. 
263104
SC Pofcervke, Pncaz. com. Turdaș, DN 7 km 367+200, 
tel 0741646643
SC Frarxxn Compar Hunedoara, str Panart Cernea, 
- '8 te 7'488'

Micile secrete ale programului
■ Pentru a vă asigura 
de reușita demersurilor 
este bine să cunoașteți 
procedura.Deva (C.P.) - Autoturismul nou pe care intenționați să-l achiziționați în cadrul programului poate fi plătit integral sau în rate.Nu este permisă achiziționarea în sistem leasing. Au acces la acest program (în calitate de cumpărători) numai persoanele fizice, nu și persoanele juridice. înscrierea se va face la un singur producător validat, iar la program se poate participa o

Programul „Rabla"

Nu pot fi predate mașinile care nu sunt funcționale. (Foto i. Mânu)rea mașinii și revenirea la producătorul (importatorul) auto. Aici prezentați copiile 

autoturism (o persoană nu va avea dreptul să achiziționeze mai mult de un autoturism în acest sistem, iar pentru autoturismul nou va preda un singur autoturism uzat).Plata impozitului auto este obligatorie până la momentul radierii din circulație (dovada plății impozitului este cerută la Serviciul de înmatriculări cu ocazia radierii din circulație - viza financiar pe Fișa de înmatriculare). Pentru a evita litigiile (situații în care cetățeanul predă autoturismul spre distrugere și ulterior constată că nu îndeplinește condițiile), cetățenii care intenționează să 

legalizate ale buletinului (cărții) de identitate, certificatului de înmatriculare al au- 

sunt rugați să respecte condițiile și să dețină documentele. în consecință, se recomandă ca solicitanții să nu întreprindă demersuri dacă nu pot îndeplini condițiile de accesare a banilor, nu au toate actele sau nu dispun de suficiente resurse financiare.Suma de 3000 lei nu va fi încasată direct de persoana care achiziționează autoturismul. Aceasta se virează de către Administrația Fondului pentru Mediu în contul de trezorerie al producătorului validat care vinde autoturismul și se va scădea din prețul de achiziție al autoturismu-

toturismului uzat, certificat^*  lui de distrugere al acestui" originalul certificatului de radiere și nota de acceptare a producătorului. Mașina trebuie să aibă, cumulativ, următoarele componente: motor, transmisie, roți, caroserie, șa- siu și echipament electric. Autovehiculul trebuie să ajungă la centrul de colectare prin propria propulsie (nu tractat). țDocumente necesarePentru obținerea primei de casare de 3.000 lei sunt necesare următoarele documente: actul de identitate, copie, certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat (copie legalizată), certificatul de distrugere al autoturismului uzat (copie legalizată), certificatul de radiere al autotu rismului uzat, în original,actul de succesiune (copie legalizată), dacă mașina a fost moștenită.

De retinut
!>Deva (C.P.) - Nu uitați să recuperați plăcuțele de înmatriculare, întrucât acestea vă vor fi necesare în etapa următoa- 1 re. De asemenea, nu uitați să recuperați nota de acceptare în original. Lista oficială a producătorilor validați și numărul de autoturisme alocate fiecărui producător validat în parte, precum și cea a operatorilor economici autorizați să desfășoare activitatea de colectare a vehiculelor uzate sunt publicate pe pagina de Internet la adresa www.afm.ro.

mailto:clara.pas@informniedia.ro
http://www.afm.ro
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SPOT

• Punctaj maxim. Dinamo București a câștigat turneul internațional amical de handbal masculin pe care ha organizat, duminică și luni, la Buzău. în clasamentul final, Dinamo, cu trei victorii din tot atâtea partide, a fost urmată de Uztel Ploiești (4 puncte). Știința Bacău (2 puncte) și Șahtior Donețk (0 puncte). (MF)
Jiul nu-î poate sancționa pe I 
agresoriPetroșani (C.M.) - Gruparea din Petroșani nu-i poate sancționa pe cei doi agresori ai i jucătorului Mihai Lungan, Cristian Litera și Cătălin Penciuc, deoarece aceștia - vezi |Htone - nu sunt angajați ai clubului. Ma- tfan Spiru. vicepreședintele clubului, a ad- mis că cei doi agresori fac parte din antura- jlfl Jiului, însă a precizat că, nefiind angajați cu carte de muncă, ei nu vor răspunde nici măcar administrativ pentru agresiunea împotriva fotbalistului. „Altercația a avut loc între jucător și două persoane care fac parte din anturajul nostru. Adică, aceștia frecventează sala de forță din incinta complexului și i-am folosit, ocazional, ca oameni de ordine la meciurile cu un grad ridicat de risc. Noi nu avem ce să le facem”, a spus Spiru. El a menționat că gestul celor doi a fost catalogat de comisia de anchetă internă formată după producerea incidentu- i lui drept „exces de zel”. Altercația nu a fost comandată, aspect de care ulterior s-a convins și jucătorul, ci s-a iscat dintr-un exces de zel al celor doi, care i-au reproșat lui Lungan că și-a depus memoriul, deși n-a prea făcut treabă la Jiul”, spune Spiru.
Atleții s-au grăbit cam încet |Deva (C.M.) - Bilanțul atletismului hune- i dorean la ultima ediție a CN Juniori I este -f unul modest. Un singur atlet, Cosmin Am- zuleanu, a reușit să urce pe podium, în vre- I me ce ceilalți hunedoreni n-au prins medaliile la competiția desfășurată în week-end, la București. Amzuleanu, legitimat, la SCM Deva - CSS Hunedoara, unde este antrenat de Florin Bucur, a obținut medalia de bronz în proba-regină, cea de 100 metri plat. Rezultate bune, prin prisma faptului că au concurat la o categorie superioară de vârstă, au avut și ștafetele de la SCM Deva - CSS Hunedoara, pregătite de antrenorul Ștefan Be- ; regszaszy. La tineret, în cursa 4 x 400 au obținut locul VI, iar în cea de 4 x 100 locul ; V. La juniori I, în proba de 4 x 100 au luat locul V, iar la proba de 4 x 400 locul IV, ratând de puțin medalia de bronz. „Componentele ștafetelor, Raluca Ungureanu, Lorina Nistorescu, Andrada Vinca Teodora Pană și Arina Mitrică, sunt junioare II, categorie la care sunt vicecampioane naționale. i
Antrenament pentru Liga ISimeria (C.M.) - Prima ediției a Cupei Orașului Simeria la futsal a fost câștigată de echipa organizatoare, Olimpic Simeria (liga a Il-a), care a demonstrat că e îndreptățită să atace promovarea pe prima scenă. =Echipa antrenată de Carol Gal a dispus cu 7-6 de Quasar Deva (liga I), în meciul decisiv al turneului triunghiular disputat la Simeria, după ce anterior ambele echipe învinseseră pe Dava Deva (cu 10-5 Quasar și cu 9-5 Olimpic).Meci de meciPartida dintre Olimpic și Quasar s-a ridicat la nivelul uneia de Liga I, spectacolul fiind asigurat de răsturnările de situație, ritmul de joc foarte bun, numeroasele faze frumoase și adrenalina din final când nervii au fost aproape de a da în clocot.Tonul show-ului l-a dat Quasar care a condus tot timpul primei reprize și a avut la pauză un avantaj minim: 3-2. Apoi, ritmul și muzica au fost asigurate de Olimpic care, după pauză, a reușit să schimbe soarta jocului, prin marcarea a cinci goluri consecutive care au dus scorul la 7-3, în minutul 24.Finalul a fost incandescent. Quasar s-a apropiat la un singur gol (7-6) și a forțat egalarea, dar eforturile devenilor au fost zadarnice, după ce un jucător al echipei pregătite de Marius Sîrbu a fost eliminat pentru proteste.

■ Jucătorul Mihai Lun
gan care a fost bătut 
în vestiarul Jiului și-a 
retras plângerea.
ClPRIAN MARINUȚ 

cip ria n. marin ut@informmedia.roPetroșani - Cele două persoane care l-au bătut pe fotbalistul Mihai Lungan în vestiarul clubului Jiul Petroșani scapă basma curată. Jucătorul Mihai Lungan și-a retras oficial, ieri, plângerea împotriva agresorilor săi care sunt presupuși bodyguarzi ai patronului Jiului, Alin Simota, iar Poliția a renunțat la cercetări în acest caz, deoarece nu se poate autosesiza.Declarația de retragere a plângerii fotbalistului a fost înregistrată la un notar din Râmnicu Vâlcea, iar reprezentanții lui Lungan au venit la Petroșani pentru a stabili împăcarea părților. Chestorul Liviu Petrea, coordonatorul anchetei, a declarat că în aceste condiții urmărirea penală a celor doi a- gresori nu va fi începută, Poliția neavând posibilitatea de a se autosesiza. Fundașul e- chipei Jiul, Mihai Lungan, a depus, la 9 august, la Poliția din Petroșani o plângere, însoțită ulterior de un certificat medico legal care atesta fap-
Campionii valabili și în Ungaria
■ FC CIP a făcut ins
trucție cu echipele ad
verse în partidele dis
putate în Ungaria.

ClPRf Marinuț 
ciprian.marjnut@informmedia.roDeva - Scenariul partidelor de campionat în care FC CIP domină autoritar, iar adversarii se apără cu disperare s- a repetat și în partidele amicale susținute de campionii României, în week-end, în Ungaria. Devenii au remizat, sâmbătă, scor 3-3, cu CS Szeghed (locul V în prima ligă maghiară), însă rezultatul e unul mincinos, întrucât gazdele s-au limitat la a distruge jocul FC CIP. „Am dominat autoritar prima repriză și am condus în permanență, deși echipa a acuzat oboseala drumului. Adversarii s-au limitat la apărare și au trecut numai de câteva ori de mijlocul terenului, însă au marcat de două ori pe contraatac. Pe final,- am condus cu 3-2, dar am fost egalați, după ce Gherman a fost eliminat pentru două galbene. Puteam totuși învinge, dar Matei a irosit un penalty”,
Cupa "King Sport"
■ Echipa Electroconat 
a dispus cu 5-3 de for
mația Rodostar în fina
la competiției.Deva (C.M.) - Opt echipe de amatori care activează în Campionatul Municipal Deva au participat, la finalul săp-

Duel pentru minge

Mihai Lungan a renunțat la plângerea împotriva agresorilor săi (Foto: T Mânu)tul că a fost lovit și că a avut nevoie de 12 zile de îngrijiri medicale. Fotbalistul a fost bătut în vestiarul echipei de doi bărbați, identificați ca fiind Cristi Litera și Cătălin Penciuc, despre care a spus că sunt bodyguarzi ai patronului Alin Simota, și susținea că motivul pentru care a fost agresat a fost acela că a depus memoriu pentru a 

FC CIP și-a onorat blazonul și în partidele din Ungariaafirma antrenorul Zoltan Jakab. Apoi, duminică, FC CIP s-a impus clar cu 7-2 în fața formației CS Berettyouj- falv (locul III în prima ligă), deși la pauză scorul era 2-0 pentru maghiari.Bucuros de amânare„Până la pauză jocul nostru a suferit, însă în repriza secundă totul ne-a mers din plin și am câștigat clar. Am marcat trei goluri din faze fixe, dovadă că pregătirea tactică începe să dea roade. Mai avem de pus la punct unele aspecte ale jocului, dar în proporție de 70 la sută sunt mulțumit de cum s-a prezentat echipa la amicalele din 
tămânii, la Cupa King Sport la minifotbal. Competiția a fost organizată de fostul jucător, acum profesor de sport, Alexandru Bădoi, și a fost găzduită de baza King Sport din Deva. La startul întrecerii s-au aliniat echipele Avantaje, Electroconat, E-On Gaz, Ambient, Rodostar. DHS, Quasar și Prafolini care au jucat în sistem fiecare cu fiecare în cadrul a două grupe de câte patru echipe. Primele clasate în grupa A, Electroconat și Avantaje, și primele din Grupa B, Rodostar și Quasar, s-au întâlnit în semifinale. Rodostar și Avantaje au încheiat la egalitate, scor 4-4, iar după loviturile de departajare în finală s-a calificat Rodostar. în a doua semifinală, Electroconat s-a im- 

deveni jucător liber de contract.Interesant de știut ar fi care este elementul care l-a determinat pe jucător să renunțe la acuzații, după ce a- firmase că nu va face compromisuri și că vrea pedepsirea agresorilor. Este oare vorba de bani cu care „boșul” a- gresorilor i-a închis gura fotbalistului? La mijloc sunt a

Ungaria”, comenta antrenorul FC CIP.Decizia de ieri a FRF de a amâna startul Ligii I de futsal, din cauza problemelor legate de înscrierea echipelor în campionat, este apreciată ca fiind avantajoasă pentru FC CIP de către antrenorul Zoltan Jakab.„Era bine să jucăm în campionat ca să ne reglăm jocul înaintea meciurilor din UEFA Futsal CUP pe care le vom susține după 15 septembrie în Croația. Dar e și mai bine că se amână campionatul, pentru că așa ne putem alege noi ce adversari vrem pentru pregătire”, preciza Zoltan- Jakab.

Echipa Electroconat, câștigătoarea turneuluipus cu 3-0 în fața celor de la Quasar. Finala a fost una foarte disputată, iar victoria a revenit echipei Electroconat 

cuzații care l-au speriat pe fotbalist foarte tare încât a renunțat la plângere? Sau e vorba și de bani și de amenințări? Indiferent care ar fi răspunsul lui Lungan retragerea plângerii nu e cea mai bună și corectă, ci doar cea mai la îndemână dintre soluții. Dar până la urmă, în România de azi poate că e cea mai de înțeles.
RecordBucurești (MF) - Federația Internațională de Atletism (IAAF) a anunțat, luni, că atleți din 203 țări vor evolua la Campionatele Mondiale de la Osaka (Japonia), programate în perioada 25.08 - 2.09, ceea ce reprezintă un record în ceea ce privește numărul de națiuni participante. Precedentul record de participare a delegațiilor naționale a fost stabilit la ediția CM din 1999, din Spania (Sevilla), când s- au înscris 202 națiuni. La IAAF sunt afiliate, în total, 212 federații naționale. Delegația României va participa la Campionatele Mondiale de la Osaka cu 30 de sportivi, de asemenea un record, în ultima perioadă, trei din piesele de bază ale lotului, Constantina To- mescu Diță, Angela Moro- șanu și Gheorghe Gușet, au fost obligate să renunțe la deplasare din cauza accidentărilor. Obiectivul României la CM de la Osaka este cucerirea unei medalii.

cu scorul de 5-3. Organizatorii au oferit primilor clasați premii constând în cupe, diplome și materiale sportive.
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PE SCTRT Nu îl preocupă criticile aduse• Obiectiv. Președintele FR de Handbal, Cristian Gațu, a declarat luni, la revenirea echipei naționale de tineret de la Campionatul European, unde a cucerit bronzul, că obiectivul acestei formații este promovarea cât mai multor jucătoare la echipa de senioare și nu cucerirea unor medalii.
FelicităriBucurești (MF) - Fostul gimnast Rareș Orza- ță, în prezent acrobat în trupa Cirque du Soleil, a fost felicitat de Sir Paul McCartney și Ringo Star în emisiunea Larry King Show, difuzată în direct de postul CNN, pentru performanța sa din „Love”, spectacol dedicat grupului The Beatles.
în staționareBucurești (MF) - Te- nismanul Andrei Pavel se menține pe locul 73, cu 55 de puncte, în clasamentul îndesit ATP 2007 Race, dat publicității luni.Victor Hănescu a rămas pe locul 154, cu 11 puncte.Primul loc în clasament este ocupat de Rafael Nadal (Spania), cu 982 puncte.

Cristi Chivu
(Foto: EPA)

Nu e 
dezamăgit 
Roma (MF) - Fun
dașul Cristian Chivu a 
declarat, după ce 
echipa Internazionale 
Milano a fost învinsă, 
cu scorul 'de 1-0, de 
formația AS Roma, 
că pierderea Super- 
cupei Italiei nu este o 
deziluzie.
„Este primul meu 
meci oficial la Inter. 
Nu este o deziluzie 
prea mare, dar cu 
siguranță ne displace 
faptul că am pier
dut", a spus Chivu. 
Internaționalul 
român, care a fost 
fluierat permanent 
de fanii Romei, a fost 
notat cu 6 de coti
dianul II Giornale și 
de site-ul goal.com.

■ Gheorghe Hagi spune 
că viața merge mai 
departe, prezentându-se 
la antrenamentele Stelei.București (MF) - Antrenorul formației Steaua București, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, pentru cotidianul Fanatik, că se va prezenta la antrenamentele echipei, deși patronul Gigi Becali l-a atacat dur pentru faptul că nu l-a folosit pe căpitanul Mirel Rădoi în postul de fundaș la marcaj.
V.....................................

o bătaie de joc că nu a 
respectat ce i-axn cerut

Gigi Becali

......................................M„Asta e viața. Eu știu că mâine (n.r. - marți) am antrenament și mă voi prezenta la stadion. Avem nevoie de liniște pentru a pregăti meciurile care urmează. Trebuie să ajungem în grupele Ligii Campionilor, acesta fiind obiectivul numărul unu în acest 

Andrei Pavel (Foto: epa)
Elvețianul rămâne regele tenisului mondial, fiind (aproape) imposi
bil de oprit (Foto: EPA)

își retrage plângereaPetroșani (MF) - Jucătorul Mihai Lungan și-a retras oficial, luni, plângerea împotriva celor două persoane care l-au bătut și care sunt presupuși bodyguarzi ai patronului clubului Jiul Petroșani, Alin Simota.Declarația de retragere a plângerii fotbalistului a fost înregistrată la un notar din Râmnicu Vâlcea, iar reprezentanții lui Lungan au venit la Petroșani pentru a stabili împăcarea părților.Chestorul Liviu Petrea, coordonatorul anchetei, a declarat că în aceste condiții urmărirea penală a celor doi agresori nu va fi începută. Fotbalistul a fost bătut în vestiarul echipei de doi bărbați, identificați ca fiind Cristi Litera și Cătălin Penciuc, și susținea că motivul a fost acela că a depus memoriu pentru a deveni jucător liber de contract.

Mirel Rădoi, va evolua mijlocașBucurești (MF) - Selecțio-’ țională Rădoi joacă mijlocașnerul Victor Pițurcă a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că jucătorul formației Steaua, Mirel Rădoi, va evolua mijlocaș central la echipa națională a României, admițând totuși că acesta poate juca la nevoie și pe postul de fundaș central.„Deocamdată, la echipa na-
TriumfBucurești (MF) - Echipa FC Sevilla a câștigat Supercupa Spaniei, după ce a învins, pe stadionul Santiago Bernabeu, cu scorul de 5-3, campioana Real Madrid, în manșa secundă a finalei competiției. Pentru FC Sevilla, câștigătoarea Cupei Spaniei, au marcat Renato '16, '28 și Kanoute ’37 (penalti), 81, ’90+1.Golurile formației Real Madrid au fost înscrise de Drenthe '23, Cannavaro '54 și Ramos '78.în tur, FC Sevilla a câștigat cu scorul de 1-0.

Golul 100 ■ Jucătorul Vasile Maftei - în stânga imaginii - a marcat, în minutul 36 al partidei Rapid-Oțelul, scor 4-2, golul cu numărul 100 al actualei ediții a Ligii I. în fruntea clasamentului golgheterilor, în actuala ediție a Ligii I, după 4 etape, se află 4 jucători, cu câte 4 goluri: Ionuț Mazilu - Rapid, Gigei Bucur - Poli Timișoara, Cristian Dănălache - Unirea Urziceni, Marko Ljubinkovici - FC Vaslui. (Foto: epa)

Pronosticuri în fotbalul italianBucurești (MF) - Echipa Internazionale Milano, la care este legitimat fundașul Cristian Chivu, este principala favorită la câștigarea titlului în Serie A, în urma unui sondaj efectuat de cotidianul Gazzetta dello Sport.Inter este văzută favorită de 31 la sută din cei 3.325 de participanți la vot, fiind ur

moment pentru noi. Aș vrea să fac o singură precizare: nu am nicio problemă cu Rădoi, Neaga sau Dică. Astea sunt speculații. Ei sunt niște profesioniști sută la sută”, a spus Hagi.„Salată” din echipăDupă rezultatul de duminică seară, Hagi a fost ținta unui atac dur din partea finanțatorului Gigi Becali. Acesta a declarat că Hagi trebuie să plece de la Steaua, dacă nu îl va folosi pe căpitanul Mirel Rădoi ca fundaș la marcaj. Gigi Becali a menționat că dacă Hagi nu i-ar fi fost naș, nu ar fi acceptat să treacă peste cuvântul său și consideră că faptul că tehnicianul nu a respectat ceea ce i-a cerut este o „bătaie de joc”. Becali, care a plecat de la stadionul din Cluj după ce arbitrul a acordat penalty pentru CFR, a menționat că a vrut să plece încă dinaintea partidei, după ce a văzut că Mirel Rădoi va juca tot în linia mediană. Becali a mai spus, foarte nervos, că Hagi „a făcut salată din echipă”.

central pentru că am fost mulțumit de randamentul lui. Dar, în funcție de nevoi poate juca și fundaș central. Mirel e însă un jucător polivalent și poate fi o soluție și pentru postul de mijlocaș dreapta. Unde va fi nevoie de el acolo va juca”, a spus selecționerul.întrebat dacă e normal ca 

FC Sevilla a obținut o victorie istorică în fața Realului, cu scorul 
de 5-3 (Foto: EPA)

mată de AC Milan, câștigătoarea Ligii Campionilor, cu 30,6 la sută.Formația AS Roma, la care evoluează mijlocașul Adrian Piț, este cotată cu șansa a treia (17,7 la sută), iar nou- promovata Juventus Torino este văzută campioană de 13,7 la sută.Echipa AC Fiorentina, la

Antrenorul echipei bucureștene solicită liniște și afirmă că nu are 
nicio problemă cu Rădoi, Neaga ori Dică (Foto: epa)Becali a mai spus că antrenorul Gheorghe Hagi trebuie să plece de la Steaua, dacă
Federer, titlul 50Cincinnati (MF) - Tenisma- nul elvețian Roger Federer, numărul 1 mondial, a câștigat al 50-lea titlu din carieră, după ce s-a impus la turneul ATP de la Cincinnati, contând pentru Masters Series.în finală, Roger Federer, în vârstă de 26 de ani, a trecut de americanul James Blake, cu scorul de 6-1, 6-4.

patronul să se implice în tactica echipei, așa cum s-a întâmplat la Steaua, Victor Pițurcă a răspuns: „Nu mă interesează ce se întâmplă la nivel de cluburi, ce probleme au patronii. Fiecare are strategia lui, dar aceste lucruri ar trebui discutate înainte de a se ajunge să se semneze un contract”.

care este legitimat atacantul Adrian Mutu, are a cincea șansă (5,4 la sută), în timp ce doar 1,6 din participanții la vot cred că adversara dinamo- viștilor din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, Lazio Roma, va fi campioană în Italia.Noul sezon al campionatului italian va începe sâmbătă. 

nu îl va folosi pe căpitanul Mirel Rădoi ca fundaș la marcaj.
Federer conduce în clasa| mentul mondial din februarie 2004 și ocupă locul 9 în clasamentul celor mai titrați jucători, în fața germanului Boris Becker (49 victorii), dar fiinddevansat de românul Ilie Năs- tase (locul 8 - 57 titluri). El a câștigat deja patru titluri în acest sezon, Australian Open,

Rădoi va fi folosit de Pițurcă, 
în linia mediană (Foto: epa)

A redebutatBucurești (MF) - Fostul portar al echipei Steaua, Carlos Fernandes, a redebutat la Boa- vista Porto, în meciul încheiat la egalitate, scor 0-0, în deplasare, cu Uniao Leiria, în prima etapă a campionatului Portugaliei.Carlos a semnat cu Boavista în această vară, după ce devenise liber de contract, în urma rezilierii acordului cu Steaua, formație care a renunțat la serviciile sale în urma evoluțiilor slabe din prima parte a sezonului 2006/2007.Portarul lusitan a mai evoluat la Boavista în perioada 2004-2006.

Echipa lui Adi Mutu, este cotată 
cu șansa a 5-a la cucerirea titlu
lui în Italia (Foto: EPA)

goal.com
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• Deva, ultracentral, semidecomandate, 
parter, repartitoare, 56 mp. Tel. 
0729/399089. (2/15.08)

^Jteva, zona Miorița, confort 

preț 135.000 lei. Tel. Tel. 2:
11, contorizări apă, 
223336. (T) 

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

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

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

• zona Zamfirescu, parchet, gresie, faianță CT, 
ușă metalică instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)

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

• zona Gojdu, et. intermediar, apometre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat, preț 135.000 
Ron neg, teln 0745/786.578. (A0)

• dec, zonal. Corvin,et. bun,ST-55 mp,parchet, 
termopane, CT, amenajat, preț 155.000 Ron neg, 
tel. 0745/786.578.CA0)

• urgent, Deva, Gojdu, 50 mp, balcon închis, 
contorizări, 125.000 ron, tel. 215212. (Al)

• decomandate, contorizări, renovat recent, et. 
6, zona Astoria, preț 120.000 ron, tel. 0740/210780. 
(Al)

j decomandate, 2 balcoane, CT, parchet, 
jesie+faianță, ST 53 mp, zona BCR, preț 150.000 
(țn, neg., tel. 0721/593403,0742/019418. (Al)

• decomandate, luliu Maniu, etaj intermediar, 
CT, nouă balcon mare închis, termopan, ST 57 
mp, renovat preț 164.000 ron, 0726/710903. (Al)

• Dacia, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

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

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

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

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

• urgent, dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231.800,0740/317314. (A9)

• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231300. (A9)

• dec, modificat, parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg., tel. 231300,0740/317313. 
(A9)
• dec, amenajat integral, (gresie, faianță 
parchet, CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Euro, tel. 231.800,212.141. (A9)
• urgent, sdec, et. intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)

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

• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

• urgent in Deva, zonele: Progresului, bd. 
Decebal, Gojdu, Dorobanți, Bălcescu, se oferă de 
la 120000 lei până la 160000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0730/474275, 
0723/251498,232808 (A4)
• zona Gojdu - central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498 0788/165702,232808. (A4)

• zona Decebal .Auto Moto" 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808 
0788/165703. (A4)

• zona Profi, 55 mp, etaj 2, cu balcon mare, 
geam la baie, bucătărie mare, fără modificări, 
parchet, vedere la stradă bine întreținut, 
ocupabil imediat, preț 140000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,0723/251498,232808 (A4)

• zona Astoria, etaj 2, cu balcon, centrală 
termică termopan, modificat, renovat recent, 
ocupabil imediat, preț 108000 lei negociabil, tel. 
232808 0723/251498 0788/165702. (A4)

• zona Profi, 48 mp, cu balcon mare, beci, geam 
la baie, fără modificări, bine întreținut preț 95000 
lei negociabil, tel. 0788/165702, 0723/251498, 
232008 (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)
• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231.800. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, 
geamuri termopan, centrală termică, pereți 
izolați, dotări modeme, mobilat complet 
Tel. 0720/005452 (1/15.08)

• 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 băi, parchet, gresie, 
faianță CT, termopane, preț 215.000 Ron neg., 
tel. 0745/786.578. (A0)
• dec, zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat 
gresie, faianță termopan, ocupabil imediat preț 
180.000 Ron neg., tel. 0745/786578 (A0)
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Consultanții noștri de vânzări, la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438

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

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

• semidecomandate, CT, geamuri termopan, 
gresie+faianță et. 2, zona Maiorescu, preț 
130.000 ron, neg., tel. 0721/593403,0742/019418 
(Al)
• decomandate, CT, termopane, parchet, 
gresie+faianțâ, balcon, zona Poliția județeană 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0721/593403, 
0742/019418 (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,1' 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)

• urgent zona Decebal - Ulpia, amenajat, etaj 
intermediar, 2 băi, balcon mare, parchet, gresie, 
faianță, mobilat, preț 200000 lei neg., tel. 
0723/251498 0788/165702,232808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 2 din 4, 
bloc nou, 80 mp, cu 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică amenajat, modificări, parchet gresie, 
faianță poziție deosebită vedere pe 2 părți, preț 
neg., tel. 0730/474275,0788/165703,232808 (A4)
• zona Astoria, etaj 3, cu balcon, centrală 
termică termopan, modificat, uși noi peste tot, 
renovat recent, ocupabil imediat, preț 155000 lei 
negociabil, tel. 232808 0723/251498 0788/165702. 
(A4)
• decomandate, zona Mărăști, contorizări, 
modificări, bloc de cărămidă zonă liniștită preț 
170 000 lei neg, tel. 0723 251498, 0788 165702, 
232808 (A4)
• decomandat zona Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, modificări la 
bucătărie, posibil și mobilat, preț 184000 lei neg, 
tel. 0730 474275,0788 165703,232 808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoamne, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 240 000 lei neg., tel. 0723 
251498,0788 165702, 232 808(A4)
• urgent, preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă tel.
231.800. (A9)
• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, et.l, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, boxă și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231.800. 
(A9)
• dec, 2 băi, et intermediar, zona CEC Deva, tel.
231.800. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et3, 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. 231300. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg.. 
tel231300. (A9)
• dec, hol central, CT.etl, zona Liliacului. Deva, j 
preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, et. interme
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg., tel. 
231300. (A9)
• sdec, camera cu parchet CT, et2, zona 1 j 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat, 2 băi (gresie, faianță), 3
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), i 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel. : 
231300. (A9) I

• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. ; 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366. 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490- (A10'

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, zona M.T., et. intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopan, 
complet contorizat, preț neg., tel. 0745/786.578. 
(A0)
• decomandate, zona împăratul Traian, etaj 2, 
ST 110 mp, 2 balcoane, 2 băi, CT, garaj, boxă preț 
100.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)

• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63000 euro nego
ciabil, tel. 0788165 703,0745 302200,232808. (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă tel. 231.800. (A9)

• dec, bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et.2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231300. (A9)

• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

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

• dec,S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 
tablă, zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231300. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva+garaj, scară interioară CT, termopane, 
150 mp, amenajat occidental, 110.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• Proprietar, vând urgent casă tip vilă 
aparținând de Deva, finisată la cheie, 
construcție 2007, 6 camere, 3 băi, living, 
bucătărie, garaj dublu, beci, balcon, terasă 
60 mp, st 530 mp, fs 22 m, preț 155.000 euro. 
Tel. 0723/025015. (10/20.08)

• Deva, zona Dorobanți, 3 camere+living, 2 băi, 
buc., hol, CT, termopane, amenajată occidental, 
teren 1050 mp, 155.000 euro, 0722/564004. (Al)

• vilă în duplex, sc 350 mp, D+P+l, 
construcție nouă în Deva, do.uă livinguri, 
două băi,’ bucătărie, 4 dormitoare, balcon. 
Tel. 0768/340262. (10/16.08)

• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 3.000 mp, în 
Săcămaș, preț 15.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231.800. 
(A9)
• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă, ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)
• vilă in Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)
• vilă construcție nouă, amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr casă (14)
• urgent, 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 (T)

Vând case la țară (17)
• +teren, 2+1,03 ha, ST-100, Vata, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788-040.490. ,A10)
• ultracentral, 70 ha, ST- 240, 7+ depend.,
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613366. 
0788/040.490. (A10)
• + garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribita, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500, 3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 cerpuri+șură 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• + șură 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + dependințe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel.’0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Iernă 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040490. (A10)
• +dependințe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• cărămidă 3 camere+baie, 2 hă ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18.000 Euro, fel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 4 camere, 0,5 ha, ST-100, București, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 4 camere+baie, 0,2 ha, ST-100, Brad, 
oret 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’. (A10)

• cărămidă 4 camere, 0,5 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 5 camere, 1 hă ST-110, Dumbravă 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

Vând garsoniere (19)

... <
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• urgent, Deva, b-dul luliu Maniu, 34 mp, balcon 
închis, parchet, repartitoare, ocupabilă imediat, 
preț 82.000 lei. Tel. 0745/202448. a)
• semidecomandate, contorizări, mobilată et.
3, zona Eminescu, preț 66.000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• zona pieței, et 2, decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 92.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et. 2, zona 
Piață preț 90.000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• zona Sala Sporturilor, et.2/4, ușă metalică, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
62.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Daciă et. intermediar, parchet, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat preț 
70,000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Profi, dec., ST-45 mp, parchet, gresie, 
faianță complet contorizată et. 1, preț 125.000 
Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Bălcescu Nou, dec., et. bun, parchet 
laminat, termopane, contorizări, gresie, faianță 
preț 120.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet, 
CT, amenajată preț 125.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (AO)
• amenajată stil occidental și mobilată etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401.227542 seară (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar. Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seară (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seară (A2)

• semidec, amenajată, parter, zona Began, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• garsonieră, 2 camere, bucătărie faianță 
gresie, Dacia preț 83.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona Dacia et. intermediar, st= 16 mp, 
cameră baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent, zonă centrală st=40 mp, amenajări 
moderne, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Trident, 40 mp, decomandată modificări 
la bucătărie, termopan, parchet, gresie, faianță 
ușă metalică ocupabilă imediat, preț 75000 lei 
negociabil, tel. 0788/165702,232808,0723/251498. 
(A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandată 40 mp, 
cu balcon, contorizări totale, preț 115000 lei 
negociabil, tel. 232808,0723/251498,0788/165702. 
(A4)

• urgent, cu sau fără amenajări, tel. 231.800. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet, 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Daciă Devă preț 45.000 
Ron/neg, tel. 231.800,0740/317313. (A9)
• în Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată, Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231.800,511.776. (A9)
• dec, cameră cu parchet laminat, baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88.000 Ron, neg, tel, 
0740/317.311 (A9)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent în Deva zonele: Gojdu, Progresului, bid. 
Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80000 lei până 
la 115000 lei, în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0723/251498,0745/302200,232808. 
(A4)
• urgent, Deva plata imediat tel. 215212. (Al)

Vând terenuri (21)

• 1 ha pădure de fag, vârsta 90 de ani, 
comuna Balșa Relații la tel. 0726/087548. 
(11/16.08)

• intravilan și extravilan în Deva Relații la tel. 
217226,225072. (T)

• Deva prelungire Str. Viilor, 2100 mp, 
deschidere 20 m, preț 20 euro mp. Tel. 
0723/187551,0724/844596. (7/20.08)

• la ieșirea din Deva în apropierea restauran
tului Alaska, 6400 mp. Relații la tel. 210875. (T)

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

• în Deva DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg, tel. 
0745/786.578. (A0)
• în Deva la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg, tel. 
0745/786578. (A0)
• in Sântandrei, ST-10.000 mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg, tel0745/ 
786578 (A0)
• Deva zonă rezidențială 4 parcele, FS 20 m, 
utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan în Șoimuș, ST 4600 mp, FS 90 m, preț 
10 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)

romimo.ro
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romimo. i
• Hnrritan h localitatea Bălata zona târgului 
auto, ST 5500 mp. front stradal 35 ml, acte la zi, 
ceai pentru construcție hale, investiție, parce- 
a-e. tel. 0740/535095,0788/165703,232808. (A4)
• intravian, st 1800 mp, la 15 km, de Deva zona 
Branișca. poziție deosebită, ideal pentru inves
tiție. construcție casă, sau casă de vacanță, 
deschidere direct la stradă, acte la zi, se parce- 
eazâ 900 mp • 800 mp, preț 11500 euro tel. 0723 
25149a 0730 474275,0723 251498,232 808. (A4)
• intravian, st 500 mp, la 4 km, de Deva locali
tatea Mintia poziție deosebită, utilități, curent, 
gaz. apă, ideal pentru investiție, construcție 
casă, sau firmă, deschidere direct la stradă, acte 
la zi, preț 11000 euro tel. 0723 251498, 0745 
302200.232 808. (A4)
• urgent, intravilan, zona Rîul Mare, 
Dumbrăvița in suprafață de 500 mp, terenul este 
plan, există și fundație de 8 ml/8 ml, pentru 
cabană se oferă și proiect de construcție 
cabană cu deschidere la stradă de 25 ml, ideal 
pentru construcție casă, casă de vacanță, 
investiție, preț 11 500 euro tel. 0723 251498,0788 
165703,0254/ 232 808. (A4)
• preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231300. (A9)
• In Slntuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231300. (A9)
• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231300. (A9)
• intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231.800. (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
(A9)
• Blâjeni, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10).
• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, Intravilan Orâștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
<A10)
• Brad-Deva, 0,3 hă Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 0,5 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040X90. (A10)
• Brad-Oradea, 1 ha intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. plata imediat, tel. 215212. (Al)

LICEUL TEORETIC „TRAIAN" 
DEVA 

organizează concurs pentru postul de:

Tematica de concurs și actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt afișate la sediul liceului.Actele se depun până la data de 04.09,2007 la secretariatul unității.Concursul va avea loc în data de 06.09.2007, ora 9,00, la sediul liceului.Informații suplimentare la telefonul 220975.
(108345)

Sgțnunță elaborarea primei versiuni a „P 
urbanistic zonal - Dezvoltarea zonei ad 

i ’66 A km 37+441 - Km 46+600“ șl dec 
ie încadrare pentru obținerea avizului 

i Consultarea primei versiuni a plani 
lieajiza la A.P.M. Deva, str. Aurel Vlalcu 

Igtre orele 8-16.
•' if.;Bomentariile și sugestiile se vor tran . 
I li sediul A.R.P.M. Timișoara, b-aul Mir «I 
j nr.32, în termen de 15 zile calendailst. 
Ir prezentului anunț.

|r BrimăHa orașului Urlcani, Str. 1 N

REUNA IN AFACERI
• pierdut aimt asigurări sănătate pe numele 
Harban loan Florin. Se declară nul. (1/20.08)

Pierderi (62)

Firmă din

telefon
0726/780050.

vând spații comerciale (25)
• Deva 25 mp, zona Piață, 22.000 euro, tel. 
0721/055313. (Al)
• Deva 80 mp, cu Intrare bulevard, grup social, 
CT, termopane, 82.000 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. 231300. (A9)
• 5-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg ‘1.231300. (A9)

Vând alte imobile (27)
• S-432mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• 03 ha ST- 250, comuna Vata preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A I

Imobile chirii (29)

• închiriez, In Deva apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, utilat complet 
pentru pretențioși, zonă ultracentrală 
deasupra policlinicii cu plată, preț 1000 
lei/lună Tel. 0740/633882. (1/17.1)

Societate Comercială angajează:
«cMtocătorNtofc llll8|# • conducătorautodistriboție

isrodusealiinentare:
Cerințe: g

. nowsfirMffliî cmAm»: 8. C. i -vărstamaximă30deam;
■star iei. ■stadii medii;
Se oferă: ■ posesor permis conducere: B, C, E;

Seotwă:
- safaris 500euro

23*

1jgg 
•EJB

Ifi funcțit dt -salariulintre200euro-250iuro.

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

• închiriez cameră în Deva zona spital, la curte, 
intrare separată unei persoane încadrate In 
muncă fără vicii, plata anticipat 3 luni. Tel, 
0724/451762. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, Deva la 
bulevard, 20 mp plus 30 mp depozit șl birou, preț 
300 euro/lună. Tel. 0722/564004. (T)
• dec, zona Zanfirescu, et. bun, mobilat șl utilat, 
pe termen lung, preț 160 euro/lună tel. 
0745/786.578. (A0)
• garsonieră Deva complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, mobilat, Deva 150 
euro/lună tel. 215212, (Al)
• Deva la bulevard, 20 mp+30 mp, depozit șl birou, 
CT, termopane, 300 euro/lună tel. 215212 (Al)

Vinzi
Cumperi
închiriezi
Schimbi
Cauți

CV- urile se transmit la fax nr: 0740.034.401
sau pe email: mca@deva.rdsnet.ro. I

• 41 mp, zdnă centrală preț 3200 ren lunar t 
garanție, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• 5454 mp, grup sanitar, se poate șl comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231300. (A9)
• dec, semlmoHat șl utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună tel. 0740/317313. (A9)
• hală ST-500, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• hală ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• vtnd Dada 1310, af 1991 cu 5 trepte de viteză 
închidere centralizată radlocasetofon, stare 
bună de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0720/042951. CD
• vtnd Dada Logan, 2005,60.000 km, climă ABS, 
CD, 1600 cmc, gri-metal izat, 6.000 euro, inf. latei. 
0745/253413. CT)

Auto străine (37)
• vtnd regrete Renault Megane, af 2003,1,9 DCi, 
full-option, 90.000 km, unic proprietar, foarte 
bine întreținut, preț 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/202128,0741/224000. (T)
• vtnd VW Golf 4, af 2001, model limuzină 
Ireproșabil, preț 7850 euro. Tel. 0745/789789. (T)

Garaje (43)

■ «vtnd garaj, Deva, Str. Teilor. Tel.
I 0723/574899. (V163B)

Mobilier și interioare (47)
• vtnd mtiu|t Clavecin (plan vechi) destinată 
șl pentru orgă șl băncuță plan reglabilă pe, 
înălțime; piese clasice vechi, Germania, preț 
convenabil. Tel. 0751/886337,0724/941393. (T)
• vtnd mohht de bucătărie, albă mobilă 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat 
DW. Tel. 0744/515484, (T)
• vtnd ușă de stejar în deuă canate. Relații la 
tel. 0723/515985. (8/20.08)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vtnd regent imprimantă A4 matriceală Epson 
LX 300, aproape nouă diverse bunuri dizolvare 
birou firmă Deva. Tel. 0752/206785. CD

Electrocasnice (56)

• vtnd MU frigorifică Arctic, 7 sertare, 

ZII, starețoarte bună de funcționare,9preț 

150 lei. Tel. 0745/043512 sau 0345/803235. 
(5/16.08)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• Pierdut Carte de Identitate pe numele 
Popovici Petru-Sever. Se declară nul. (nr. 
9/20.08.2007)
• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Muntean Florica. Se declară nulă 
(3/20.08)

Prestări servicii (72)
• Inchlritz mașină frigorifică pentru nunți. Tel. 
0740/420521. CD
• NOU1I! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

• transport mobUler cu auto 1,2 ■ 1,5 tone, 
acoperit, 14 mc volum; asigur demontare șl 
încărcare mobilier. Tel. 0254/226578, 
0744/934462,0726/551701. CD

Oferte locuri de muncă (74)
Tel. 0752-162-536.• angajăm

• angajăm șoferi categoriile D și Dl și mecanic 
auto cu experiență în domeniu; oferim salariu 
atractiv. Relații la tel. 0254/231394,0720/005452. 
(1/15.08) N
• CEB Nr. 2 Deva organizează concurs pentru 
postul de secretar, în data de 30.08.2007. Relații 
la tel. 0254/215076. (2/20.08)
• Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva 
organizează concurs pentru ocuparea postului 
de muncitor calificat, în data de 27.08.2007. 
Relații la tel. 0254/215076. (2/20.08)
• Grădinița PN 2 organizează concurs pentru 
postul de îngrijitoare la Grădinița PN1 și PN4 
Deva, în data de 29.08.2007. Relații la tel. 
0741/461911.(11/20.08)
• agent comercial. Orăștie, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16
• agtnt de pază control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9 -16
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Deva, 6 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• agtnt de pază, control acces, ordine șl 
intervenții, Deva, 6 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244. orele 9-16.
• agent da pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în Incinte, Deva, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16

• agent de pază în incinte, Deva, 4 posturi, data 
limită 6.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de turism, Deva, 3 posturi, data limită 
26.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• agent Imobiliar, Deva, 4 posturi, data limită 
26.08.Tel. 213244, orele9 -16.
• agent reclamă publicitară Hunedoara, 1 post, 
data limită 24.08., operator calculator. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ajutor ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 3 posturi, data 
limită 21.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16
• ambalator manual, Hunedoara, 11 posturi, 
data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• ambalator manual, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• ambalator manual, Hunedoara, 44 posturi, 
data limită 30.09., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• apicultor, Călan, 2 posturi, data limită 22.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVAîAMANT 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 
învățământ economic de licență la distanță:

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri

Finanțe, Asigurări, 
Bănci și Burse de Valori

Finanțe
200Comerț Administrarea afacerilor

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

Luni-Vineri 08°°-15°°;Sâmbătă - Duminică IO00-12°° Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 1500 la sediul 
Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr.3, telefon 0254-235466.

Alege CL pentru anunțul tău 1
• asistent farmaciei Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• aslatont madcal fizioterapie, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• asMantnwdkal general 1st, Brad, 1 post data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16

• aaMent medkal generalist Deva, 1 post, data 
limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 -16
• aaMent mrefcal generalist, Deva, 1 post data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• aaMent mtdkai generalist, Deva, 3 posturi, 
data limită 2608 Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent madteal generalist, Deva, 7 posturi, 
data limită 20.08 Tel. 213244. orele 9 ■ 16

• aalatant medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 25.08 Tel 213244, orele 9 ■ 16.

• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• asistent medical generalist, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• aaMent medical generalist, Orăștie, 1 post 
data limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 -16

• aslstant social, Călan, lpost data limită 20.06 
Tel. 213244, orele 9-16.

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

• batman, Brad, 5 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

• barman, Deva, 1 post, data limită 9.09. Tel. 
213244, orele 9-16

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

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

• barman, Hunedoara, 1 post data limită 9.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• batonM, Dsva, 4 posturi, data limită 31.08., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.

• brancardM, Hrewdoara. 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16
• bntear, Deva, 4 posturi, data limită 2606 Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• brutar,Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 9.09. Tel. 
213244, orele 9-16
• confectioner lenlarie după comandă Brad, 99 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• cabanier, Hunedoara, lpost, data llmltă31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel Deva, 3 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• earmangltr, Petroșani 1 post, data limită 
15.09. Tel. 213244, orele 9-16.

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

• drcularist la tăiat lemne, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

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

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

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

• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, i post, data limită 31.08. Tel. 213244, 

orele 9-16.

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

contortion* * +’ articole din textile, 
Călan, 9 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

înscrieri:

• confecțfoner-aaamblor articole din textile, 
Deva, 60 posturi, data limită 31.08. M2I3244, 
orele 9-16
• confecțloner-aeamblor articole din textile, 
Hațeg, 11 posturi, data limită 9.09. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confocțfontr-asamblor articole din textile. 
Hunedoara, 12 posturi, data limită’31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• cwrftcțfontr-aiamblor articole arh textile. 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confocțfontr-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 30 posturi, data limită:3D.O9. Tel. 
213244, orele 9-16.
• conftcțfontr-aaamblor articole din textile, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 15.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confocțfontr-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 7 posturi, data limită 31,IA Tel. 
213244, orele 9-16. //Ci
• conftcțfontr-aaamblor articole adtoiijexti le,
Petroșani, 6 posturi, data limită 1.09 T >1,213244, 
orele 9-16. srșreurr «.
• confectioner cablaje auto, Brad, 5 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ce fa ablaje auto, Deva, 50 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• coi rtiont-ablajt auto, Orăștie, 30 post1 '
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9-16, 4*
• coi foci nor cablale auto, Simeria, 25 posturi; 

data ită 09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confectioner cablale auto, Simeria, 7 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244, orele ,,
• coi Uctfonsr geam dublu tennoizolatdri Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecțloner geam dublu termoizolator, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier Instituții publice, Deva, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• consilier Juridic, Deva, 3 posturi, data limită 
31.08, operare PC. Tel. 213244, orele 9 -.16,. a
• contabil Deva. 1 post, data limită 31.08 TeldP 

213244, orele 9-16.
• contabfl, Hunedoara, 1 post, data limită 20.08.
Tel. 213244, orele 9-16
• contabil Hunedoara, 1 post, data limită 24.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

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

• contabl, Petroșani, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabll-țet Deva, 1 post, data umlță,26.08.
Tel. 213244, orele 9-16
t contabU-sef. Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Hunedoara, 1 post, data limi** !
20.09. Tel. 213244, orele 9-16. (gj

• croitor confecții industriale din blană, OrăștSr
4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• croitor, Hunedoara, 13 posturi, data limită
20.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. ... ,
• croitor, Hunedoara, 20 posturi, gata.Jimită 
30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• croltor-țtanțator piese Încălțămințe/Hune- 
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• curier, Călan, 1 post, data limită 20.08, Tel. 
213244, orele 9-16.

• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie. 19 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• cusător piese din piele și înlocuito%{foad. 5 
posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, orele- -16.

• cusător piese din piele și înlocuitof^ațip, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, -ele9-16.

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

mailto:mca@deva.rdsnet.ro
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• dkector «fundsocietate comercială, Călan, 1 
post, data limită 22.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• (tractor general societate comercială, Orăștie, 
1 post, data limită 25.08 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• (tractor sucursală și asimilați, Brad, 1 post, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
< dractor tehnic, Petroșani, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-18
• dispecer, Brad, 15 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-18
• dispecer, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-18
e drufblst, trad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-18
e dulgher, Deva, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-18
e dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.08 Tel.
213244, orele 9-18
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
o dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
o dulgher, Deva, 3 posturi, data limită 26.08 Tel.
213244, orele 9-18
o dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-18
• dulgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 

-11.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
I (hdgher, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08. 

Tel. 213244, orele 9-18
• dulgher restaurator, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher restaurator, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher restaurator, Vulcan, 1 post, data limită 
23.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher restaurator, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• educatoare, Deva, 1 post data limită 1.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• educatoare, Orăștie, 1 post data limită 25.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician auto, Brad, 1 post, data limită 30.09. 
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, 
Jbrele9 -16.

• electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 
1 post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de mină, Praștie, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Vulcan, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-18
• electrician in construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• evaluator șl auditor de mediu, Petri la, 1 post, 
data limită 1.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• factor poștal, Petrila, 1 post, data limită 1.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• faianțar, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-18
•1 intar, Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faiantar,Deva,3 posturi, data limită 26.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faiantar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
10.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• faiantar, Lupeni, 10 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-18
• fasonator produse ceramice, Deva, 9 posturi, 
data limită 20.09., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Călan, 1 post, data limită 
809. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Orăștle, 2 posturi, data 
limită 25.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• femeie de serviciu, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244, orele 9 -16..
• lerar-betonist, Călan, 3 posturi, data limită 
BO9. Tel. 213244, orele 9-16.
• lerar-betonist, Deva, 2 posturi, data limită 
2808 Tel. 213244, orele 9-16.
• lerar-betonist Hunedoara, 4 posturi, data 
imită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• lerar-betonisl Petroșani, 3 posturi, data 
imită 30X8 Tel. 213244, orele 9 -16.
• leat Vulcan, 1 post, data limită
2308 TeL 213244, orele 9-16.
• Mai căMaMe, Hunedoara, 11 posturi, 
Mirri 2508 Tel. 213244, orele 9 -16.

• frezor univeisal, Orăștie, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• frezor universal, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 22.08, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• frigortferist. Brad, 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.
• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• funcționar economic, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• gaterist 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, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.09. Tel: 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Călan, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 1 post, data limită 23.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.

• inginer de cercetare în exploatări miniere, 
Deva, 1 post data limită 20.08 Tel. 213244, orele 
9-16.
• inginer de cercetare în horticulture Deva. 1 
post data limită 6.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• inginer ecolog, Deva. 1 post, data limită 15.09. 
Tel. 213244, orele 9-18

• inginer electromecanic, Petroșani, 1 posedata
limită 31.08. Tel.-213244;prele 9:-16 ,

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

• inginer producție, Petrila. 1 post, data limită 
1.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• inginer-șef construcții, Petroșani, 1 post data 
limită 30.08.Tel. 213244’, orele 9 -16.

• inginer textile, pielărie, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Incărcător-descărcător, Călan, 1 post, data 
limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 -16,

• incărcător-descărcător, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• incărcător-descărcător, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• inspector protecția muncii, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• instalator apă, canal, Vulcan, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• instalator încălzire centrală și de gaze, Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• instalator Încălzire centrală și de gaze. Deva, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• instalator instalații tehnico-sanitare, Hune
doara, 10 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08, perioadă 
determinată.Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ingrijftor clădiri, Hațeg, 1 post, data limită 30.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• îngrijitor spatii verzi, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.(58., perioadă determinată. Tel. 

213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 5 posturi, data limită 
13.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații, 
Călan, 2 posturi, data limita 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic, Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16. , '

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 12.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 18 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, Lupeni, 2 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Orăștie. 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș montator, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș sdv, Brad, 1 post, data limită31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• lansator produse, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
15.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Deva, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08, bărbați. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 5.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• lucrător comercial, Petrila, 2 posturi, data 
limită 1.09., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lucrător comercial, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08.Tel. 213244, orele 9 -16.
• lucrător social, Orăștie, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• macaragiu, Călan, 5 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• macaragiu, Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• macaragiu, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• măcelar, Deva, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• măcelar, Petroșani, 1 post, data limită 15.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• magaziner, Deva, 1 post, data limită 25.08. Tel. 
213244, orele 9 -16.-
• manichiurist, Brad, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• manichiurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Deva, 3 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• manipulant mărfuri, Hațeg, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• manipulant mărfuri, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 10.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manipulant mărfuri, Orăștie, 18 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• manipulant mărfuri, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• mașinist la mașini mobile pentru transport, 
Deva, 1 post, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 
9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Deva, 
1 post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• măturător stradă, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.09., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• mecanic agricol. Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• mecanic agricol Orăștie. 1 post data limită 
25.08 Tel. 213244. orele 9-18

• mecanic auto. Brad. 5 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244. orele 9-18

• mecanic auto. Hunedoara. 1 post data limita 
25.08. Tel. 213244, orele 9-18

• mecanic auto, Petroșani, 4 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244. orele 9-16.
• medic stomatolog, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montator accesorii pentru calapoade,
Petroșani, 5 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• montator placaje interioare și exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.

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

• montator subansambluri, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.09., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 39 
posturi, data limită 31.10., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16. ,
• montator subansambluri, Orăștie, 16 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansambluri, Orăștie, 17 posturi, 
data limită 31.08., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor în activitatea de gospodărire, Brad, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat în agricultură Hațeg, 28 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Brad, 3 posturi, data limită 15.09, perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Orăștie, 26 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 2 
posturi, data limită31.08. Tel. 213244, orele9-16.

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

• muncitor necalificat în silvicultură Hune
doara,.! post, data limită 31.08.TeL 213244, orele 
9-16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.09, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la ambalare produse 
sol de și semisolide, Brad. 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244. orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solioe și semisolide, Călan. 2 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide, Deva. 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide, Deva, 2 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244. orele 9-16.
• muncitor necafificat la ambalare oroduse 
solide și semisolide, Deva 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necafiflcat ia ambalare oreouse 

solide și semisolide. Hațeg. 1 post data -rretâ 
31U8 Tel. 213244. orele 9-18
• muncitor necaMcai ia ameala-e coxse 
se--ae s- semisolide. Hațeg. 5 posac. rar» imfâ 
25J8 *=-.  2132'44. ore<e 9 -18

• muncitor recalificat la ambalare produse 
solide și semisolide, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara 17 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la asamblarea montarea 
pieselor, Hunedoara 2 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la asamblarea montarea 
pieselor, Hunedoara 4 posturi, data limită 6.09. 
TeL 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la asamblarea montarea 
pieselor, Hunedoara, 7 posturi, data limită30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necallflcat la asamblarea montarea 
pieselor, Orăștie, 15 posturi, data limită 31.08., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 5 posturi, data 
limită 13.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 2 posturi, data 
limită 31.08. TeL 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 5 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30,09, Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 8 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 1 post, data 
limită 30,08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 1 post, data 
limită 1.09. TeL 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 2 posturi, data 
limită 1.09., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 5 posturi, 
data iimită X Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mi ito t la întreținere drumuri,
șosele, poduri, Brad, 3 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Deva, 1 post, data limită31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• muncitor necalflcat la întreținere drumuri, 
șosele, pofiurl, Orăștie, 4 posturi, data limită 
31.0a Tel. 213244, orele 9-18

• muidtor aecaHcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Vulcan, 3 posturi, data limită 
3O0a TeL 213244, orele 9-18

• mundtor necaMcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Hunedoara, 7 posturi, data limită 
31.08, perioadă determinată TeL 213244, orele 9 
-18
• mundtor plantați și amenajaare zonă verde. 
Deva, 2 posturi, data limită 809, perioadă deter
minată TeL 213244, orele 9 • 18
• operator caicdator electronic și rețele, Deva, 1 
post, data limită 26.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator condiționare și prelucrare plante,
Orăștie, 1 post, data limită 25.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator fabicarea mezelurilor, Hațeg, 5 
posturi, data limită 25.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator mașini de calcul, Deva, 2 posturi, 
data limită 31.08. TeL 213244, orele 9 ■ 16.

• operator prelucrare băuturi alcoolice și răcori
toare, Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 9.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar,Deva, 3 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pădurar, Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• parchetar - linolist, Lupeni, 6 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• patiser, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• patiser, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
TeL 213244, orele 9-16.

• paznic, Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pedichiurist, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• portar, Călan, 3 posturi, data limită 13.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pregătitor confecții industriale din blană. 
Orăștie, 6 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara. 5 
posturi, data limită30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• recepționer hotel, Deva, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• recepționer hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08. TeL 213244, orele 9-16.

• referent de specialitate administrația publică. 
Deva, 8 posturi, data limită 20.09., operare PC. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• salvator la ștrand, Deva, 1 post, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• secretar economic, Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• secretară, Călan. 1 post, data limită 8.09. TeL 
213244, orele 9-16.
• secretară-dactilografă, Hunedoara. 1 post, 
data limită 31.08., concurs în 28.08.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• secretară, Hunedoara, 1 post, data limită 
2408 operare PC. TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• secretară, Hunedoara, 1 post data limită 
3L08 Tel. 213244, orele 9-16.
• secretară, Petroșani 1 post data limită 2808 
cunoștințe operare PC fără cazier. Tel. 213244. 
orete9-18
• soctoto*  Den. 1 post data limită 108. 
aesobert 2007. TeL 213244. orele 9 -18

Suntem alături de colegul nostru Viorel Papp în greaua durere pricinuită de pierderea mamei sale
VICTORIA PAPP

Sincere condoleanțe. Colectivul Muzeului Civilizației Dacice șiRomane Deva
(4/20.08)

Soțul Adalbert, fiul Viorel și fiica Viorica anunță încetarea din viată a celei care a fost o bună soție, mamă și bunică
PAPP VICTORIA

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

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

• strungar la strung paralel și de detalonare, 
Călan, 5 posturi, data limită 13.09. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• strungar la strung paralel și de detalonare, 
Călan, 5 posturi, data limită 31.08 TeL 213244, 
orele 9 ■ 16.
• strungar la strung paralel și de detalonare, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• strungar la strung paralel și de detalonare, 
Orăștie, 6 posturi, data limită 31.08, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor, Deva, 4 posturi, data limită 30.08., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Hunedoara, 8 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 9 posturi, data limită31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor în mediu protector, Deva, 3 posturi, data 
limită 27.08. TeL 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor în mediu protector, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor în mediu protector, Petroșani, 10 
posturi, data limită 22.08. TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Călan, 4 posturi, 
data limită 31.08. 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, Călan, 6 
posturi, data limită 13.09. 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, oreîe 9 - 
16.
• șef atelier ș i asimilați, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• șef atefier transporturi. Deva 1 post, data 
limită 25.08 Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• șef birou ap-ovizionare-desfacere. Deva 1 
oosL data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• șef coloană auto, Orăștie, 1 post, data limită 
25JJ&, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
-16.
• șef (fistrict, centru, ocol silvic, Hunedoara 2 
posturi, data limită 31,08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 40 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan, 1 post, data limită 30.09. TeL 213244, orele 
9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva 1 post, data limită8.09. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 30.08., B, C, CE. 
TeL 213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara 5 posturi, data limită 31.08. TeL 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• șofer automacaragiu, Hunedoara 2 posturi, 
data limită 30.08, B, C, E. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șofer autoturisme și camionete, Deva 1 post, 
data limită 31.08. TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autoturisme și camionete, Hunedoara, 1 
post, data limită 10.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autoturisme și camionete, Hunedoara, 1 
post, data limită 30.08. 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, Orăștie, 2 
posturi, data limită 31.08. Țel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autoturisme și camionete, Petroșani, 11 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tăietor cu flacără, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.08., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
-• tâmplar universal, Brad, 2 posturi, data limită 
3108. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician echipamente de calcul rețele, Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• tehnician electromecanic. Brad, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician electromecanic, Deva, 1 post, data 
limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tehnician energetidan, electrician, Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -18
• tehnician energetidan, electrician, Deva, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnidan In industria alimentară, Petroșani, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• tehnician mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tehnidan silvic exploatare, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• tinichigiu industrial, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 31.08 TeL 213244, orele 9 • 16.
• tricoter manual, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 20.09. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• tumător-formator, Călan, 5 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită 31.08 Tel.
213244, orele 9-16.
• vânzător, Călan, 1 post, data limită 16.09. Tel.
213244, orele 9-16.
• vânzător, Călan, 1 post, data limită 20.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 30.08, 
bonuri de masă. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită30.08 Tel.
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 31.08 Tel.
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 31.08 Tel.
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hațeg, 1 post, data limită 31.08 TeL 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 10.09.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 25.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Himedoara, 1 post, data limită 30.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Himedoara, 1 post, data limită 31.08. 
TeL 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08 TeL 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
9.09. TeL 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 4 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 1 post, data limită 25.08. TeL 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Petrila, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 3 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 4 posturi, data limită 
15.09, Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor industrial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• zidar-pietrar, Deva, 3 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-pietrar, Lupeni, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-pietrar, Vulcan, 3 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-restaurator, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-restaurator, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-rosar-tencuitor, Călan, 3 posturi, data 
limită 13.09. 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 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 5 posturi, data 
limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 • 16'.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 6 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 8 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, Orele 9 -16.

• zidar-rosar-tencuitor, Petroșani, 4 posturi, 
data limită 1.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-samotor, Deva, 1 post, data limită 26.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
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A luat foc pe aeroport
• Cutremur. Un seism cu intensitatea de 5,2 pe scara Richter s-a produs astăzi în nordul Tanzaniei. Cutremurul, care s-a produs la 80 de kilometri nord-vest de orașul Arusha, a fost resimțit și în capitala Kenyei, Nairobi. Potrivit Institutului american de fizică a pământului este al doilea cutremur din ultimele 48 de ore în această zonă.

■ Un avion cu 155 
pasageri la bord a luat 
foc pe o pistă din Oki
nawa, după aterizare.

Raliul independenței, a so-a aniversare a Malaeziei a fost celebrată printr-un inedit raliu off-road. (Foto: epa)

Okinawa (MF) - Un accident a avut loc pe un aeroport din insula Okinawa din sudul arhipelagului japonez. Un avion de pasageri al companiei taiwaneze China Airlines a luat foc pe pistă, după aterizare, fără a face însă victime. „Toți cei 155 de pasageri și cei opt membri ai echipajului au reușit să scape teferi din avion”, a declarat purtătorul de cuvânt al China Airlines, Johnson Wang. „Aparatul a aterizat la ora prevăzută pe aeroportul din Okinawa, înainte ca piloții să fie informați despre incendiu, totul decursese normal, inclusiv decolarea și aterizarea”, a adăugat purtătorul de cuvânt. Aparatul, de tip Boeing 737 venea din Taiwan, aterizase la ora locală 10.27 (4.27, ora Româ-
Pod prăbușitBahmaro (MF) - Cel puțin 10 persoane au fost rănite ieri în urma prăbușirii podului din stațiunea Bahmaro, în vestul Georgiei.Potrivit agenției Interfax, aproximativ 200 de oameni se urcaseră pe pod ca să vadă mai bine cursa de cai care avea loc în stațiune. Construcția, înaltă de aproximativ 5 metri, nu a rezistat greutății și s-a prăbușit. Victimele au fost transportate de urgență la spital.
A cerut-oLondra (MF) - Prințul Harry, fiul cel mic al lui Charles, a cerut-o în căsătorie pe logodnica sa, Chelsy Davy. Iar ea a spus „da”. Evenimentul, dezvăluit în exclusivitate de tabloidul Sunday Mirror, a avut loc în timpul unui safari în Botswana.

Rocky, statuie în SerbiaZitiște (MF) - Locuitorii unui sat grav afectat de inundații din Serbia au recurs la o inițiativă inedită pentru a pune capăt seriei de ghinioa-

Sylvester Stallone (Foto: epa)

(Foto: EPA) 

La Big 
Brother 
Londra (MF) - Petre
căreață Paris Hilton 
se află în negocieri 
pentru a participa la 
reality-show-ul Big 
Brother, anunță „The 
Sun". Starleta își do
rește foarte mult să 
devină celebră și în 
Marea Britanie, așa 
că un sejur în casa 
Big Brother ar însem
na o extraordinară 
posibilitate să-și ex
prime personalitatea. 
Potrivit unei surse, 
tânăra ar primi un 
onorariu mai mare 
de 300.000 de lire 
sterline pentru a lo
cui trei săptămâni în 
celebra casă.

Nud pentru salvarea Planetei
■ Câteva sute de 
oameni au participat, 
goi, la o ședință foto pe 
un ghețar din Elveția.Berna (MF) - Combaterea încălzirii globale este poate cea mai mare provocare adresată omenirii. Mulți au luai în serios această luptă și sunt gata de orice sacrificii. Câteva sute de oameni au participat, zilele trecute, la o ședință foto nud tocmai pe ghețarul Aletsch din Elveția, care este amenințat cu dispariția din cauza fenomenului încălzirii globale a Planetei.Ședința foto a fost organizată de celebrul artist new yorkez Spencer Tunick si de organizația mondială Green-

Primii pași. Micuțul Slim face primii pași la Grădina zoologică dinBasel, sub atenta supraveghere a mamei. (Foto: epa)

Vulcan activDjakarta (MF) - Autoritățile indoneziene sunt în alertă după ce vulcanul Karange- tang din insula Celebes a început să arunce cenușă și lavă. Craterul vulcanului este situat la 1.820 de metri, iar o eventuală erupție ar putea duce la emiterea unor nori toxici cu o temperatură extrem de ridicată, care ar polua atmosfera și incendia vegetația. De ieri s-au auzit mai multe explozii în interiorul vulcanului, iar autoritățile se gândesc chiar la evacuarea localnicilor, în 1974, toți locuitorii de pe insulă au fost transportați pe o insulă vecină înaintea erupției vulcanului Karangetang.

Amy Winehouse

(F
ot

o:
 EP

A)

Uragan. Un jamai- can se luptă cu vântul, înaintea sosirii uraganului Dean. - (Foto: EPA)

Flăcările au distrus avionul
(Foto: EPA)niei) pe aeroportul din Naha, capitala arhipelagului turistic Okinawa și a luat brusc foc la câteva minute după ce a a- juns pe pistă, au declarat autoritățile aeroportuare. Incendiul s-a declanșat la un motor al aripii din stânga și avionul a fost cuprins de flăcări uriașe, care au degajat rotocoale de fum negru și dens. Focul a fost stins după o oră.

ne i-au ridicat o statuie lui Rocky Balboa, personajul jucat de Sylvester Stallone în celebra serie de filme „Rocky”. Motivul a fost să dispară ghinionul care bântuie de ceva vreme localitatea. Statuia care trebuie să atragă norocul asupra satului Zitiște, situat la mai puțin de 60 de kilometri de capitala sârbă, Belgrad, a fost dezvelită cu focuri de artificii și aplauze. Monumentul ce îl prezintă pe Sylvester Stallone în postura de boxer, are o înălțime de trei metri și este construită doar din beton.

Nu este la îndemâna oricui să te așezi gol pe un ghețar (Foto: epa)peace. Participanții au pozat nud la o tempeatură de minus 10 grade Celsius. Ei au aștep
Dependentă de sexLos Angeles (MF) - Despre cântăreața de jazz Amy Winehouse întreaga lume știe că se luptă cu dependența de droguri și alcool. Acum, un fost iubit al vedetei susține că a- ceasta este dependentă și de... sex. Johnny Headlock a declarat pentru News of the World că a avut o noapte fierbinte cu. Amy, anul trecut, când aceasta se întâlnea cu Alex Claire. „Era sălbatică.

tat cu răbdare, în gerul mușcător, până când au fost așezați în ordine de Tuncik, de
Am făcut sex ore întregi, dar tot nu s-a săturat”, a povestit Headlock. în plus, potrivit dezvăluirilor făcute de Johnny, Amy a plecat după seara fierbinte cu un suvenir, lenjeria intimă a acestuia.în prezent, Amy Winehouse este internată într-un centru de dezintoxicare din Statele Unite ale Americii, după ce a ajuns la spital din cauza unei supradoze. 

venit celebru pentru fotografiile de grup în care apar mase de nudiști. Scopul demonstrației a fost acela că oamenii trebuie să devină conștienH că, dacă nu se vor lua măsuriurgente pentru a se atenua efectul de seră, în Elveția.nu va mai exista niciun ghețar până în anul 2080.„Cei care vor contem.această operă pot pune semnul egal între vulnerabilitatea trupului uman și cea a ghe
Ea

țarului”, a declarat artistul Spencer Tunick.Acțiunea artistului american este Cu atât mai importantă cu cât, colecțiile sale de fotografii cu mase mari de oameni care au acceptat să fotografieze nud, fac înconjorul Planetei.
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