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Vremea se menține călduroasă. 
. Cerul va fi variabil.

Dimineața La prânz Seara

Registre 
pentru cancer

București (MF) - Re
țeaua oncologică va fi reorganizată conform standardelor și recoman
dărilor organismelor internaționale. Potrivit proiectului supus dezba
terii publice pe site-ul Ministerului Sănătății a fost aprobată constituirea bazelor de date care cuprind evidențele bolnavilor de cancer, numite Registre Regio
nale de Cancer. Astfel, vor fi create opt registre regionale de cancer. Județul Hunedoara este arondat Registrului-Regional Vest.

RecrutăriDeva (S.B.) - Hune- 
dorenii au ocazia să 
devină voluntari în 
domeniul protecției 
copilului. O campanie 
de recrutare a volun
tarilor se derulează 
astăzi, de la ora 10, 
în Deva. în zonele 
aglomerate se vor 
distribui fluturași 
informativi. Campa
nia se adresează per
soanelor care doresc 
să desfășoare activ
ități în domeniul pro
tecției copilului într-o 
organizație nongu- 
vemamentală din 
județul Hunedoara. 
Proiectul se derulează 
până în data de 30 » 
noiembrie 2007.

Suntem în comisie
Deva (C.P.) - Șapte persoane (reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, ai mediului de afaceri și din învățământ), fac parte din Comitetul Regional de Evaluare Strategică Regiunea 

Vest (CRESC). CRESC are ca atribuție prin- cipală evaluarea proiectelor depuse la nivel regional pentru
Jg | finanțare în cadrul Programului Operațional Regional și stabilește prioritatea acestora, Bk a declarat președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț, Șk membru cu drept de vot »în cadrul CRESC Vest.
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Costul forței de muncă

costa/ in euro

m rd-jstna auto, costul mediu al forței de muncă este de 
î.’CO e.jroîn Europa Occidentală șt de doar 550 euroîr 
?roca Centrală și de Fi.

înfometată de mama sa
■ O tânără de 21 de 
ani din Hunedoara nu a 
fost hrănită zile în șir de 
mama sa.

Hunedoara (T.S.) - Ana Csengeri are 21 de ani și suferă de debilitate medie severă. Din acest motiv are

nevoie de îngrijire permanentă. Cu toate acestea mama sa, Ioana Doruleanu, în vârstă de 45 de ani, a ținut-o fără hrană zile în șir. Tânăra a fost salvată de vecinii săi care, exasperați de zbieretele ei, au chemat Poliția. Pentru că nimeni nu deschidea ușa, a fost nevoie de un echipaj de

pompieri care au intrat pe geam și care au rămas îngroziți de imaginea de coșmar din apartament. Ana era într- o stare avansată de subnutriție și bălmăjea cuvinte fără sens. A fost transportată de urgență la Spitalul din Hunedoara unde a fost pusă sub tratament medicamentos. Ieri,

Ana a fost transportată la Spitalul de psihiatrie de la Zam. Cât despre mama fetei, potrivit lui Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara, aceasta este cercetată sub aspectul comiterii infracțiunii de punere în primejdie a unei persoane aflate în neputință de a se îngriji, /p.3

Circulația feroviară pe relația Deva ■ Arad a fost întreruptă mai multe ore, ia trenurile au circulat cu mar 
întârzieri din cauza unui ’1 
care a părăsit carosabilul șî a distrus un stâlp de ali
mentare cu energie electrică 
a liniilor CER. /b.1

(Foto: Mihaela TAma

Dispute în dosarul mineriadelor
București (MF) - Președintele Asociației Victimelor Mineriadelor, Viorel Ene, este nemulțumit de neimplicarea și de lipsa de comunicare a procurorului general al României, Co- druța Kovesi, și de felul în , care au fost lucrate dosarele mineriadei de către Dan Voinea, magistrat „recuzat” de Asociație. în aceste dosare Ion Iliescu este acuzat că, în calitate de președinte al României, a luat decizia de reprimare a manifestanților din Piața Universității. Procurorii

militari au început urmărirea penală față de Ion Iliescu, dar au finalizat doar partea din dosar referitoare la Mihai Chițac și ceilalți militari implicați în reprimarea demonstranților, partea din dosar privindu- 1 pe fostul șef al statului și ceilalți civili fiind transferată unei secții civile a Parchetului înaltei Curți de Casație și Justiție în urma unei decizii a Curții Constituționale care a decis că procurorii militari nu pot cerceta cauze implicând civili, /p.2

Pachete cu rechizite gratuite
Deva (S.B.) - Pentru anul școlar 2007-2008 vor beneficia de rechizite gratuite 10.000 de elevi. Termenul-limită pentru depunerea cererii însoțite de actele doveditoare pentru a primi rechizite gratuite este 20 septembrie, Venitul mediu

.lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2007, nu trebuie să fie mai mare de 195 de lei. Cererile se depun la școala la care esle înscris copilul. Termenul la care trebuie livrate rechizitele în școli este 1 octombrie. -
-------------------------- :-------------------------- ± i
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Caravana SEAT - TodorUt 

vine in orașul tau!

Petroșani - 28.08
Hunedoara - 29.08
Brad ■ 30.08
Oraștie - 31.08
Gioagiu - 1.09
Deva - 2,3.09
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• La Haga. Slovenia și Croația au hotărât 
să apeleze la Curtea Intenațională de Jus
tiție de la Haga pentru rezolvarea diferen
dului pe tema frontierei, nesoluționat încă 
de la momentul declarării independenței 
celor două țări, în 1991. Slovenia este 
singurul stat din fosta Iugoslavie care a 
aderat la UE și la NATO. Croația a înce
put negocierile de aderare cu UE.

Moțiunea merge mai departe
■ PSD a hotărât că va

iși cere scuze
Paris (MF) - Ministrul francez al Afacerilor Externe, Bernard Kouchner, și-a prezentat scuze, ieri, „pentru că s-a a- mestecat in afacerile Irakului”, după criticile formulate împotriva premierului Nuri al-Maliki, relatează AFP. „Dacă premierul (irakian) dorește să îmi cer scuze pen|tru că m-am amestecat în problemele irakiene într-un mod atât de direct, fac acest lucru cu plăcere”, a declarat Kouchner pentru postul de radio francez RTL. Al- Maliki a cerut, duminică, scuze din partea Franței după ce Kouchner a făcut o serie de declarații critice la adresa lui în. timpul unui interviu publicat în revista Newsweek.

Bernard Kouchner (Foto: era)

Nicolas Sarkozy
: (Foto: EPA)

I Reco- 
| mandări 
| RusieiParis (MF) - Președintele francez Nicolas i Sarkozy a invitat ieriRusia să renunțe la „brutalitatea" cu care își afirmă statutul redescoperit și să contribuie „pozitiv" la problemele internaționale, într-un dis- I curs de politică exter- ; nă, susținut la Paris.„Rusia ÎȘi impune re- ; venirea pe scena mondială jucând cu o anumită brutalitate atuurile de care dis- i pune, în special cele legate de petrol și gaze, în timp ce lumea, în special Europa, speră ca ea să aibă o contribuție î importantă și pozitivă i la reglementarea, ; problemelor contem- ț porane pe care statutul său regăsit o i justifică. Când ești o mare putere, trebuie ; să ignori brutalitatea", : a declarat Sarkozy.

depune moțiunea de 
cenzură la începutul noii 
sesiuni parlamentare.

București (MF) - Partidul Social Democrat va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu la începutul noii sesiuni parlamentare, a declarat ieri liderul PSD, Mircea Geoană, în deschiderea Comitetului Executiv al formațiunii.„Nu vom cauționa un guvern care nu-și îndeplinește atribuțiile mandatului și nu răspunde așteptărilor popula

ției”, a afirmat Geoană, adăugând că scopul moțiunii va fi aducerea la conducerea țării a unui „guvern stabil și competent, capabil să aducă soluții la adevăratele priorități ale românilor”.în opinia liderului PSD, noul executiv va avea ca priorități îmbunătățirea calității vieții, creșterea salariilor și pensiilor, sprijin pentru agricultură, dezvoltarea Învățământului și a educației.în cazul unui vot pozitiv in Parlament, Mircea Geoană a anunțat că va iniția consultări cu celelalte partide parlamentare, dacă președintele

Traian Băsescu va refuza să nominalizeze un prim-minis- tru social-democrat. „Vom vota împotriva oricărui partid de dreapta”, a declarat Geoană, oferind ca variantă alegerile anticipate.
O abținerePână în prezent niciun partid nu și-a exprimat disponibilitatea să participe alături de PSD la formarea unui nou guvern. PD a anunțat că va sprijini orice moțiune de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu, in timp ce liberalii nu și-au exprimat nicio intenție de a discuta cu PSD.

Comitetul Executiv Național al PSD a aprobat depunerea moțiunii de cenzură, au declarat surse din partid, ședința fiind în curs de desfășu-1 rare.Potrivit surselor citate, la vot s-a înregistrat doar o abținere, din partea lui Aurel Rus, și niciun vot împotrivă.Liderii social-democrați au început deja redactarea textului moțiunii, despre care secretarul general al partidului, Titus Corlățean, declara, în urmă cu o săptămână, că va viza întreaga guvernare de dreapta instaurată după alegerile din noiembrie 2004.
Procurorul General 
al SUA a demisionat
■ Președintele George 
W. Bush nu a decis pe 
cine va numi în locul lui 
Alberto Gonzales.

Washington (MF) - Procurorul general al Statelor Unite, Alberto Gonzales, a demisionat, relatează New York Times în ediția de ieri, citând un oficial de rang înalt din cadrul administrației.Președinția Statelor Unite a confirmat, ieri, demisia procurorului general american Alberto Gonzales.Președintele George W. Bush nu a decis pe cine va numi în funcția de Procuror General al Statelor Unite, după demisia lui Alberto Gonzales din acest post, a declarat

un oficial care și-a păstrat anonimatul.Gonzales, care până în prezent respinsese cererile pentru retragerea sa din funcție, l-a prezentat demisia vineri președintelui George W. Bush, prin telefon, potrivit oficialului citat. Decizia sa nu a fost anunțată imediat. Oficialul a declarat că decizia i-a aparținut lui Gonzales, iar președintele a acceptat-o cu greu.
Susținut de BushBush l-a susținut în mod repetat pe Gonzales, vechi prieten și coleg din Texas, chiar și când acesta a constituit obiectul unor critici pentru 
modul cum a confitSJD^arta- mentul de Justiția, WdUSlv

Alberto Gonzales a demisionat (Foto: EPA)pentru rolul său în demiterea, anul trecut, a nouă procurori americani și în cazul mărturiei sale cu privire la programele de supraveghere ale A- genției pentru Securitate Na- tioWU. .Retragerea din funcție a lui

Gonzales este ultima dintr-o serie de demisii ale unor oficiali de rang înalt, care au marcat finalul celui de-al doilea mandat al lui Bush. Karl Rove, un alt oficial apropiat președintelui, a demisionat,în. urmă cu două săptămâni. ’
Scrisoarea lui Iliescu despre mineriadă

l-au respins candidatura
București (MF) - Consiliul Național de Integritate a respins, ieri, 15 dosare de candidatură pentru funcțiile de președinte și de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, printre acestea aflându-se și cel al șefului Transparency International România, Victor Alistar.Din cele 28 candidaturi depuse, 13 dosare au fost acceptate.Dintre cele 15 dosare respinse, unele nu erau complete, iar în alte cazuri, candidatul nu îndeplinea cerințele în ceea ce privește studiile.Dosarul lui Victor Alistar nu conținea copia legalizată a cărții de identitate, ci doar o copie xerox a documentului.Cei respinși pot contesta decizia CNI.„Dosarele cu candidaturile care nu au fost complete sau documentele respective nu au fost legalizate au fost lovite de nulitate și nu s-au acceptat”, a declarat președintele CNI Nicu Marcu.

■ Ion Iliescu afirmă că 
Petre Roman a aprobat 
„măsurile de eliberare" a 
Pieței Universității.București (MF) - Ion Iliescu a dat publicității duminică o scrisoare, în care afirma că Petre Roman, premier în vara lui '90, a aprobat „măsurile de eliberare” a Pieței Universității. Afirmațiile vin după ce rechizitoriul mineriadei îl acuză pe fostul șef de stat că a ordonat reprimarea Pieței Universității în iunie '90.Ion Iliescu susține, în scrisoarea deschisă despre mine-

riadă, că premierul de atunci, Petre Roman, a aprobat măsurile propuse de ministrul de Interne privind eliberarea Pieței Universității în 13 iunie 1990, pe baza unei înțelegeri anterioare a vicepremie- rului Anton Vătășescu cu greviștii foamei.
Nu și-a permisIliescu precizează că nu și- a permis niciodată, în exercitarea funcției de șef al statului și cu atât mai mult în cursul anului 1990, să dea dispoziții concrete într-un domeniu în care nu avea nici calificarea, nici abilitățile și atri-

buțiile necesare, iar „așa ceva nu rezultă din nici un document sau relatare”.n—•••— 
Ea nuaai șwrt vito fegăta-î tfireciă «f-tw mutate militară, 
ci doar cu geful 
Marelui Statului 
Major.

Ion Iliescu

El arată că din „Jurnalul activităților desfășurate de unitățile militare în garnizoana București în zilele de 13-15 iunie 1990”, Jurnal invocat

drept probă că ar fi dat ordine directe Armatei, nu rezultă așa ceva. „Eu, de altfel, nu am avut vreo legătură directă cu vreo unitate militară, ci i doar cu șeful Marelui Statu- * lui Major”, afirmă Iliescu, care arată că trupele trimise In sprijinul Poliției au acționat în conformitate cu regulamentele militare și au primit ordine strict pe lanțul de comandă legal.Fostul șef al statului apreciază că „se încearcă răstălmăcirea” unor texte din „Jurnal”, atribuindu-se fraze care nu-i aparțin.
Susținere necondiționată Trupele americane aduc profit

Victor Alistar (Foto: fan)
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Costinești (MF) - Democrații susțin necondiționat introducerea votului uninominal, solicitând adoptarea de urgență a acestui proiect legislativ, astfel încât să nu mai fie nevoie de un referendum pe această temă. Biroul Permanent Național al PD adoptând, ieri, o rezoluție în acest sens.„Susținem necondiționat proiectul legii votului uninominal și adoptarea în regim de urgență, în sesiunea din luna septembrie, astfel încât să nu mai fie nevoie de un referendum organizat de președintele României pentru a impune votul uninominal. Pe de altă

parte, pentru a avea timpul necesar pentru creionarea circumscripțiilor electorale pentru votul uninominal. Să nu se mai inventeze, ca în trecut, motive pentru a amâna aplicarea acestei legi la organizarea alegerilor pentru Parlamentul României”, a declarat președintele Partidului Democrat, Emil Boc.Reprezentanții partidelor parlamentare, cu excepția PRM, au ajuns la un nou a- cord politic privind introducerea votului uninominal, la întâlnirea care a a- vut loc, săptămâna trecută, Ia sediul Asociației Pro Democrația.

București (MF) - întreprinzătorii privați din apropierea bazei de la Mihail Kogălnicea- nu obțin profituri considerabile în urma staționării trupelor americane în România, iar Pentagonul va aloca 35 de milioane de dolari pentru construirea unor noi clădiri în zonă, relatează Stars and Stripes.Prezența trupelor americane în apropierea portului maritim Constanța va avea, probabil. un impact direct neglijabil asupra economiei naționale, dar românii speră că simpla prezența a militarilor americani ar putea determina marile corporații din Statele Unite să își deschidă filiale în România, precizează Stars and Stripes, adăugând că pre

țul locuințelor au crescut vizibil.Pentagonul furnizează deja fonduri în valoare de milioane de dolari întreprinzătorilor din apropierea bazei și centrelor de instrucție. Administrația americană va aloca 35 de milioane de dolari în cursul anului fiscal 2007 pentru demolarea clădirilor vechi și construirea unora noi în incinta unei foste baze romă-, nești din apropiere, potrivit Corpului Inginerilor din cadrul armatei americane.Noile imobile vor găzdui circa 2.000 de militari americani. Alte 20 de milioane de dolari vor fi alocate pentru construirea unor noi imobile în incinta bazei Mihail Kogăl- niceanu la anul.
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Trafic feroviar blocat trei oreFestivalul berii. Așteptat de mulți hune- doreni, „Festivalul berii" se va desfășura în Hunedoara în perioada 14-16 septembrie. Ca în fiecare an, se vor organiza concerte în aer liber, iar berea și micii vor fi la fiecare terasă.(D.l.)
■ Circulația feroviară 
între Deva și Curtici a 
fost blocată din cauza 
unui accident rutier.
Mihaela Tămaș_____________
Hiihaela.tama5@in1ornimedia.ro

3

Cum e când îți 
asculți părinții
DANA IOAN___________
dana.ioan@informmedia.ro

Pentru a-l convinge să se ocupe mai 
mult de școală, părinții unui amic de
al meu l-au amenințat în adolescență că, 

dacă nu o face, îi vor cumpăra patru oi și-l 
vor trimite să aibă grijă de ele. în fond bă
iat deștept, amicul a lăsat-o mai moale cu 
preocupările sportive și și-a văzut de carte. 
E inginer acum, a ocupat în timp diverse 
funcții, dar nu s-a îmbogățit niciodată din 
asta. E un om ca toți cei din jurul lui, cu 
familie, copii, probleme și rate la mașină.

Mai demult povestea cum era el să a- 
jungă stăpân pe oi, dacă n-ar fi pus mâna 
serios pe fizică și algebră.

N-am mai auzit însă demult despre oi
le din adolescență. Cam de când Be- 
cali vocalizează pe tonuri înalte, indiferent 

de temă, pe orice post de televiziune aflat 
în scădere de audiență. Căci cu Becali ca 
invitat, orice moderator știe sigur că își asi
gură o creștere semnificativă, pentru că 
mulți privesc intervențiile becalistice pe 
post de emisiune umoristică.

Sau, cel puțin, așa am crezut până de 
curând când, în topul încrederii în persona
litățile politice care au capacitatea de a-și 
asuma acum sau pe viitor roluri importante 
în conducerea țării (în sondajul realizat de 
Asociația pentru Transparență și Libertate 
de Expresie), Becali este surclasat doar de 
președintele țării, Pentru a obține acest loc 
i-au fost necesare cele câteva oi din tinere
țe și un limbaj neaoș de stână la maturita
te. Pentru că alte capacități, în afară de 
portofelul burdușit și gura mare, Becali n-a 
dovedit.

Stau și mă întreb - ce l-o fi apucat pe 
amicul meu să-și asculte părinții și să- 
și vadă de carte?! Pentru că de ingineri e 

plină România... Dar câți ajung să intre în 
astfel de topuri ale încrederii?!

Deva - Accidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre, luni, pe DN 7, la intrarea în Deva dinspre Arad. „Conducătorul unui ’TIR, Jo- sip K., de 54 de ani, cetățean croat, într-o curbă la dreapta, în pantă, nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil umed, a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens. A frânat brusc, a intrat în balans și a părăsit carosabilul, intrând într-un stâlp de electrificare C.F.R., pe care l-a rupt”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu.
Circulație blocatăîn urma impactului conducătorul autotractorului a suferit multiple leziuni, fiind transportat de un echipaj al SMURD, la Spitalul din Deva. Circulația feroviară pe ruta Deva-Arad-Curtici a fost întreruptă pe ambele sensuri, iar circulația rutieră pe DN

Câștigătorii concursului de fotografii „Cuplul verii 2007” lansat de „Cuvântul liber” și www.huon.ro au •fost desemnați prin vot electronic. A- ceștia sunt Marian și Emiliana. Fotografia cuplului a acumulat cel mai mare număr de voturi. Câștigătorii sunt așteptați la redacție pentru ridicarea premiului.
CARICATURA ZILEI

T»*.dCx^ 1 i Am

Șș'-Jz -i '

Echipa ISU în acțiune Trenurile au circulat cu întârziere Se repune TIR-ul pe carosabil

Lăsați să moară de foame de propriile mame
■ Motivând că are ser
viciu, o femeie și-a lă
sat copilul să moară de 
foame.
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@in1ormniedia.ra

Hunedoara - Alertați de zbieretele dintr-un apartament din Hunedoara, vecinii au chemat Poliția. Sosiți la fața locului, aceștia au descoperit o tânără de 21 de ani aflată la un pas de moarte. Se vedea clar că nu mâncase de zile întregi, fiind subnutrită.Vecinii mamei fără suflet sunt consternați. „O vedeam destul de rar. Dar i-am spus că din casa ei se aud plânsete și zbierete. A spus că e fiica ei care plânge cât timp e plecată la lucru, dar nu m-am gândit că fata ei arată într-un asemenea hal”, spune Irina, una dintre vecine.
Transportată la ZamDupă ce a fost găsită de polițiști, Ana a fost transportată la Spitalul din Hunedoara. „A fost adusă în stare gravă. A urmat un tratament adecvat, apoi, pentru că avea deficiențe psihice, a fost transportată la Spitalul de Psihiatrie de la Zam”, au declarat reprezentanții spitalului.Culmea este că mama fetei primea și bani pentru îngrijirea tinerei. Acum este cercetată pentru punerea în primejdie a vieții unei persoane care nu se poate îngriji, 
încă un cazCazul tinerei din Hunedoara nu este singular. în urmă cu aproape șase luni o altă descoperire șocantă a fost fă-

TIR-ul a distrus un stâlp de alimentare cu energie electrică a liniilor CFR (Foto, t Mânu)7 a fost îngreunată. La fața locului, din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” a ajuns și o autospecială de descarcerare.Din cauza accidentului, opt trenuri au fost oprite în stațiile CFR din Simeria, Ilia, Brănișca sau Gurasada, iar mii de călători au fost nevoiți să aștepte ore în șir sosirea trenului. „Cea mai mare întârziere, de 207 minute, a a- vut-o un tren personal care circulă între Arad și Simeria și care a staționat în stația 

t
Cazurile de copii maltratați de părinții proprii se înmulțesc pe zi ce trece în județul Hunedoaracută la marginea gropii de gunoi din municipiul Deva, Pe- trișor, un copil de 13 ani, care cântărea numai opt kilograme și avea o înălțime de aproximativ 35 de centimetri, a fost descoperit de polițiștii deveni într-o magherniță situată la marginea municipiului Deva, lângă groapa de gunoi a orașului. Șocanta descoperire a fost făcută de o echipă de polițiști care efectua o razie în acea zonă. „Când am ajuns aici copilul era încuiat în casă, iar părinții erau plecați pe halda de gunoi. Am solicitat ajutorul specialiștilor din cadrul Direcției pentru Protecția Copilului care vor lua măsurile necesare”, a declarat agentul-șef principal al Serviciului de Ordine Publică Deva, Liviu Herci. Mama băiatului, Micu Lina, în vârstă de 34 de ani, susține că s- 

CFR Brănișca. întârzieri de peste 150 de minute au înregistrat acceleratele Arad- București Nord și Timișoara- Sighet, care au fost oprite în gara Ilia.Alte zeci de minute a întârziat și Intercity Gurtici- București Nord, Intercity București Nord-Curtici, acceleratele Sighet - Timișoara Nord și Timișoara Nord - Sighet și personalul Târgu Jiu - Timișoara, care au fost oprite în stațiile CFR din Simeria, Ilia sau Gurasada”, a declarat subinspector Con

a ocupat de copil dintotdeau- ha. „Am fost cu el la un medic din Deva care mi-a spus că are un handicap de gradul unu, spasmofilie. și pe lângă asta nu aude, nu vede și nici nu poate vorbi. Eu i-am dat de mâncare în fiecare zi dar el nu crește. Nu am mai avut bani să mă duc cu el la tratament și nici statul nu m-a a- jutat cu nimic”, spune mama copilului. Aceasta a mâi precizat că fiul ei, Petrișor Al- maciu, e hrănit cu mămăligă și ceapă, așa cum mănâncă toată familia. Cu toate acestea nu s-a îngrășat și nici nu a crescut.
Nu voia să-l deaSosită la fața locului, Ali- da Fetica, inspector principal al Serviciului de Abuz și Trafic de Copii, a declarat că în acest moment nu pot fi luate 

stantin Bălțatu, din cadrul Serviciului Poliției Transporturi Feroviare Hunedoara. Circulația feroviară a fost reluată pe o singură linie, în jurul orei 2.Timp de 11 ore, echipele de intervenție au lucrat la montarea unui nou stâlp și racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Circulația feroviară pe linia Deva-Arad-Curtici a fost reluată în condiții normale, ieri, la ora 12, iar reprezentanții CFR fac o evaluare a pagubelor produse de TIR.

măsurile necesare deoarece părinții băiatului nu au acte din care să rezulte că locuiesc în județul Hunedoara. „Am chemat o ambulanță care l-a transportat pe băiat, împreună cu mama sa, la Spitalul Județean Deva, unde i se vor face investigații medicale a- mănunțite. Urmează să rezolvăm situația locativă a părinților și să stabilim dacă băiatul va mai rămâne sau nu în grija acestora”, a declarat Ali- da Fetica. Interesant este faptul că mama lui Petrișor susținea cu tărie că, indiferent de ceea ce se va întâmpla, ea nu va lăsa pe nimeni să-i ia copilul. „Poate să vină de la București, de la Procuratură, de oriunde, eu nu-i voi lăsa să-mi ia copilul. Dacă vor să ne ajute cu ceva bine, dacă nu, să ne lase în pace”, a concluzionat Mica Lina.

mailto:Hiihaela.tama5@in1ornimedia.ro
mailto:dana.ioan@informmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:tiberiu.stroia@in1ormniedia.ra
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430 - A murit Sf. Augustin (Aurelius Augustinus), 
filosof și teolog._____________________________________ _
1619 - Ferdinand al ll-lea de Habsburg a fost ales 

împărat al germanilor (1619- 
1637).______________________ .

1749 - S-a născut Johann Wolf
gang von Goethe, scriitor și 
filosof german (m. 1832).________
1922 - A fost transmisă, la New 
York, prima reclamă de radio.
1828 - S-a născut scriitorul rus

Lev Nikolaevici Tolstoi (m. 1910)._____________________
1910 - Muntenegru se proclamă regat.______________
1917 - S-a născut dramaturgul Horia Lovinescu (m. 
1983)._______________________________ _________
1927 - S-a născut cântărețul de operă Nicolae Her- 
lea_____________________ ________ _____________________ __
1987 - A murit regizorul american John Huston 
(foto) (n. 1906).

16°
minim

30°maxim
Cer senin. Minima termică va fi de 16°C, cir maxima de 30°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cerul va fi senin. Termometrele cor înregistra temperaturi minime de 4°C și naxime de 25°C.
Joi. Cerul va fi mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 8°C, iar cea maximă le 24°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin Ortodox __
Cuv. Moise Etiopianul; Sf.Mc. Diomid; Sf. Ana 
Proorocită, fiica lui Fanuel.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Augustin, ep. înv.“LP.

Calendar Greco-Catolic___ _____ _____________
S Moise Etiopianul, c (+ 400). S Augustin de Hipona, 
ep (+ 430).
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ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ. CURENT
.......................................... -.......................................................................... E

Apă __ __ ____ ________ _________
Se va întrerupe furnizarea apei între orele: 
08.00-12.00, în Deva, străzile Hărăului, Ardealului, 
Bucovinei, Banatului, T. Vuia, Brâncuș, Grigor.escu.

Gaz metan ________________
Se va întrerupe furnizarea gazului metan între orele: 
09.00-16.00 - în Deva, între străzile Vulcan și 1 Mai.

Energie electrică _  ________ _
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice,

RETETA ZILEI

Mușchi de porc umplut
Ingrediente: 500 g mușchi, 150 g ciuperci, sare, 
piper, cimbru, 100 g unt, 3 ouă, 1 ceapă, 2-3 căței 
de usturoi, pătrunjel verde, un pahar cu apă.
Mod de preparare: Carnea se taie felii, apoi se bate 
puțin cu ciocanul de șnițele. Se călește în unt ceapa 
tocată, se pun ciupercile și verdeața. Se lasă să 
fiarbă la foc mic până când ciupercile sunt gata. Se 
ia vasul de pe foc și se lasă compoziția să se 
răcească. Se potrivește de sare și piper, se omoge
nizează, apoi se întinde compoziția în strat egal 
peste felia de mușchi. Deasupra se pun felii de ouă' 
fierte tari. Se rulează, se întorc capetele, acoperind 
compoziția, se leagă mușchiul cu ață groasă, albă, 
de bumbac și se dă la cuptor în tavă cu un pahar cu 
apă Când este gata și s-a răcit se desface ața și se 
taie mușchiul în felii.

Poftă bună! =oto arrwii

Dispecerat apă rece

......

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

Soluția Integrantei din numă

rul precedent: O - T - HAZ 

- SĂRĂCI - AT - MURG - 

URI - MESA - AMIN - 

NIMERI - U - FIN - JELIT - 

A - AS - NAN - TATANA - 

VG - BINE - GIL - MA - 

TARANI - NV - MORSE - 

EDICT - ORA - ÎNALT - ANIN

&

BaroceSunteți optimist și aveți șanse de reușită pe toate planurile. Relațiile cu colaboratorii decurg bine. Reușiți să faceți rost de bani pentru a rezolva o problemă a partenerului.

TaurDimineață, sunteți stresat de o problemă de afaceri, Va trebui să alergați în stânga și-n dreapta ca să o rezolvați, dar eforturile vă vor fi răsplătite. Nu neglijați relațiile sentimentalei
GemeniDeși nu prea vă mal rămâne timp liber, ambiția de a termina ce ați început nu poate să vă aducă decât câștiguri.Totuși, ar fi bine să vă organizați în așa fel încât să nu neglijați familia.
RacDupă o perioadă nefavorabilă pe plan social situația se 
schimbă complet. Bucurați-vă și nu vă mai puneți atâtea întrebări! Spre seară, aflați că s-ar putea să plecați într-o călătorie.
LeuVă recomandăm să fiți foarte prudent în tot ce faceți și în discuțiile cu prietenii. Aveți tendința să fiți impulsiv. După- amlază, o rudă apropiată vă dă o importantă sumă de bani.

i-«cioarăSe pare că nu sunteți într-o formă prea bună. Nu vă asumați noi responsabilități, pentru că riscați să vă irosiți energia! Sunteți predispus la stări depresive și accidente vasculare.

BalanțăSe anunță o zi tensionată. Nu este exclus să aveți mai multe divergențe cu partenerul de viață, pornind de la o investiție importantă. Stăpâniți-vă impulsivitatea!

ScorpionDimineață sunteți tentat să vă ocupați de mai multe probleme. Din cauza nerăbdării, riscați să vă enervați și să nu mai aveți nici un spor. Vă sfătuim să vă ocupați de activitățile casnice.
SăgetătorSunteți indispus pentru că nu reușiți să terminați la timpW ceea ce v-ați planificat. Starea de nervozitate vă poate pune într-o situație neplăcută față de prieteni și de persoana Iubită.
CapricornSunteți decis să faceți ceva folositor în casă, dar, dacă nu aveți un plan de acțiune bine definit, ar fi mai bine să amânați. Vă sfătuim să vă consultați cu partenerul de viață.

VărsătorEste posibil să aveți un sentiment de nemulțumire și o tendință accentuată de a vă contrazice cu oricine Nu riscați glume îndrăznețe pe seama celor din jur și a colegilor!

PeștiTraversați o perioadă mai dificilă, în care vă preocupă mult situația financiară. Reușiți, totuși, să vă păstrați optimismul. Răbdarea vă este răsplătită în cursul după-amiezii.
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7:00 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

8:00 Isabel, to căutarea j 
iubirii

9riX) Ducesa din Duke 
□Street (Serial, Anglia, ;

1976)
10:00 Ne vedem te TVR I (R) 
11:00 Reflector (R) 
11:30 Rețete delicioase

(Anglia, 2005)
12:00 Profesioniștii cu Euge

nia Vodă (R)
130 Zack și Cody, ce viață 

minunată I (Serial, J 
SUA 2005)

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

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

limba maghiară.
Redactor coordonator î 

Knop lldiko
17:00 Misterele din Sankt 

Petersburg. Dramă i
18:0 Serial Justiție militară, > 

JAG-SUA, 2003. Dramă
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

2020 Dolmen (Serial, Franța 
îl 2005). Cu: Ingrid 

Chauvin, Bruno 
Madinier, Yves Renier. 
Regia Didier Albert

2120 Festivalul Internațional 
George Enescu 2005. 
Making of. Realizator 
Oana Drăgulinescu

21:50 Anatomia lui Grey 
□(Serial, SUA, 2005).

Cu: EHen Pompeo, 
Sandra Oh, Katherine 
Heigl, Justin 
Chambers.

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
«Meteo

2320 McVkar (Film, Marea 
Britanie 1980). Cu: 
Roger Daltrey, Adam 
Faith, Cheryl Campbel, 
BiHy Murray .Rerpa 
Tom Clegg. Dramă,

Hfifcn bkxyafk
1:15 Jertfe mM (Seri

al JAG5UA, 2003)

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

9:10 Omul care aduce 
cartea (r) 

9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
1030 Om sărac, om bogat

□ (film serial, reluare) 
11:00 Caravana Dansez pen

tru tine (r) 
11:45 Emmerdale - Afaceri

(3 de familie (film serial) 
Cu: Elisabeth" Estensen, 
Mark Chamock, John 
Middleton, Charlie 
Hardwick 

12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile Pro Tv 
13:45 Vânător alb, inimă 
_ «..neagră (aventuri, SUA 
‘ ”1990) Cu: Clint East

wood, Jeff Fahey, 
George Dzundza, 
Regia: Clint Eastwood 

16.-00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Viața ca o petrecere

_(p. I) (Canada/Statele 
“Unite ale Americii, 

2007) 
18:50 Știrile Sportive 
19.00 Știrile Pro Tv. Sport

Vremea

2030 Ultimul martor 
(thriller, Canada, 1999) 
’Cu: Natasha Hen- 
stridge, Johnathon 
Schaech, Michael FH- 
ipowich. Regia: 
Graeme Clifford

2230 Știrile ProTv. Sport 
23:15 Minți criminale (film

Bseriai, SUA-Canada, 

2005). Cu: Mandy 
Patinkin, Thomas Gib
son, Lola Glaudini, 
Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler, 
A.J. Cook. Regia: Jeff 
Davis

0:15 Ultimul martor (r) 
2:55 Omul cate aduce 

cartea (r) 
3d»ȘMeProTv 
400 Parte de carte (r) 
5300 lestin TM (r) 
530 La Hoc (r) 
630 no nt

6.30 Agentul VIP (r) 
8.00 Dumbrava minunată 
O (fantezie, 1980, 

România) Cu: Ernest 
Mafiei, Draga Olteanu 
Matei. Regia: Gheo- 
rghe Naghi

10.00 Concurs interactiv 
11.00 V.I.P (s) 
12.OU Tinerii mușchetari (s) 

3 (film serial, SUA 2005) 
Cu: Tobias Mehler, 
Karen Cliche, Robert 
Sheehan, Zak Santia
go, Mark Hildretth, 
Phillip Mitchell, 
Michael Ironside, 
Bruce Boxleitner

13.00 Observator cu Simona 
Gherghe

U/Ș UFOria (comedie, 
’ 1985, SUA). Cu: Cindy 

Williams, Hany Dean, 
Stanton, Fred Ward. 
Regia: John Binder 
Un mic oraș din Cali
fornia este cuprins de 
febra OZN-urilor.

16.00 Observator 
17.00 Agentul VIP cu Crist

ian Brancu
19.00 Observator Sport 

Meteo

20.30 Tablou de nuntă 
(divertisment) 

23.00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport 
Meteo

0.00 13 Fantome 
(thriller, SUA) 
Cu: Tony Shalhoub, 
Embeth Dâvidz, Shan
non Elizabeth, F. Mur

ray Abraham. Regia: 
Steve Beck 
Atunci când Cyrus 
Kriticos moare, lasă 
moștenirea nepotului 
Arthur și familiei lui. 
Ceea ce ei nu știu, 
este că în casa real
izată în întregime din 
sticlă sălășluiesc 12 
fantome.

2JX) Concurs interactiv 
3.00 JunaM (polițist SUA 

32002) Cu: Emma 
Sanvns, Hannes, 
Jaeredce, Beau Starr 

5JBWrere(s)

700 Amy 8:00 Aventurile lui 
Tarzan 830 Lecția de... știință 
Ochiul științei 9:00 Jurnalul 

; Euronews pentru România
9:15 Miracole 10:15 Plaja lui 
Măruță 12:05 Amy 13:00 
Teleshopping 1330 Atletism 
Campionatul mondial. Trans- 

, misie directa de la Osaka
16:30 Jurnalul TVR 16:50 
Descoperă românii 17:00 
Autostrada 18:00 Jurnal 
regional 1830 Replay 19:00 
Omul între soft și moft MOTRU 
A EST. Producător tv. Comei 
Mihalache 19:30 Ulița spre 
Europa 20dX) Celebritățile tim
pului tău 20:10 Farmece 21OO 
Ora de știri Știri: sport: meteo 
22:10 Champagne Charlie 2400 

* Caracatița 0:50 Un
festival...Besti(v)al! 1:20 
Alegerea lui Christy 2:50 
Celebritățile timpului tău

8.00 Nemaipomenitul Tick (s) 
8.30 Mari artiști 9.00 Film 
artistic (f) 11.00 Ochi negri. 
Maria este o tânără care 
trăiește într-un sătuc și are 
puteri curative, transmise din 
moși strămoși. Destinul i-l 
scoate în cale pe Alvaro. El 
este un director de marketing 
vizionar, din SUA 12.00 Look 
who is winning 14.30 Aca
pulco Heat. Statele Unite ale 
Americii, 1993, film serial de 
act 1530 Pitici de vară 16.30 
Baronii (f) 17.30 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV

09:30 Călătoriile lui Sinbad 
10:00 Doi bărbați și jumătate 
11:00 Smallville 12:00 Teo 
13:15 Samurai Jack 13:45 
Călătoriile lui Sinbad 14:15 
Lumea PRO CINEMA 14:45 
ProMotor 15:15 Drumul spre 
casă 16:00 Născut DJ 17:00 
Drumul spre casă, 17:30 
Divorțați ... dar împreună 
1ft00 Vieți de dnci stele 1M0 
Viața la Casa Albă 2020 
Veronica Mars 2130 Comedia 
în esență tare: Divorâaâi.... 
dar impreină 22SO Vțier 
(SUA 1994)

05:00 Povestiri adevărate 
06:00 dona 07:00 Iubiri 
09dX) Căpșune cu zahăr 10:15 
Uzurpatoarea 12:30 împotri
va destinului 13:30 Mama vit
regă 15:30 Iubiri 17:30 
Poveștiri adevărate 18:30 
Salome 1930 Tequila cu 
suflet de femeie 20:30 Telen- 
ovela românească: Numai 
iubirea 21:15 Zorro 22:15 Po
veștiri de noapte emisiune 
prezentată de Cabrai și Mircea 
Solcanu (divertisment) 22:45 
Clona 23:45 Montecristo 
00:45 Poveștiri adevărate (r) 
01:45 Telenovela românească: 
Numai iubirea (r) (romance) 
02:15 Poveștiri de noapte

19S ' ■ . ș

0730 Dragoste și putere 08:00 
Sport cu Florentina 08:25 
Flavours - 3 bucătari 09:05 
Teleshopping 09:45 Spitalul 
"All Saints" 10:45 Tele RON 
12:25 Quizzit 13:35 Teleshop
ping 14:05 Dragoste și putere 
14:40 Rebecca 16:25 Spitalul 
"All Saints" 17:25 Trăsniți in 
N.A.T.O. - cele mai bune 
momente 18:00 Focus 19:30 
Camera de rîs 20:00 E per
iculos să te numești Walter 
Woods 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
2330 Totul despre sex 0:00 CSI 
- INVESTIGA ȚII - serial thriller 
01:00 FOCUS 02:00 Sunset 
Beach

6.30 Videoclipuri muzicale 
7.00 710 10.00 Arte 10.30 
Euromaxx 11.00 Ne privește 
12.00 Știri 12.30 Teleshopping 
13.05 Emisiune religioasă 
14.00 Teleshopping 14.35 
Lumea cărților 15.00 
Teleshopping 15.40 Astă 
seară dansăm în familie. 
Comedia e un joc al spiritului. 
Râsul are diverse stadii. Există 
zâmbetul, există râsul mai pe- 
nfundate, există și hohotul, 
dar în comedie contează sa
tisfacția estetică în fața 
momentului de artă (f) 18.00 
6! Vrie presa! 20.00 Nu vreau 
să mă însor (f) 22.00 Păcală 
(IL) (f) 24JOO Interzis

06.30-07.00 Observator (r) *
LL

16.30-16.45 Știri locale

7:45 încredere înșelată 
(Dramă, Canada, 2003) 9:20 
Mama mea (Dramă, Finlanda,
2005) 11:40 Spărgătorii de 
nunți (Comedie, SUA, 2005) 
13:40 Să-ți trăiești viața 
(Dramă, SUA 2004) 15:15 
Un pic de suflet (Dramă, SUA, 
1999) 16:40 Fără o vâslă 
(Comedie, SUA, 2004) 18:20 
Ochiul delfinului (Dramă, SUA,

2006) 20:00 Frații Grimm
(Aventuri, SUA, 2005) 22:00 ft 
în corzi (Dramă, SUA, 2004) ,

23:55 Spărgătorii de nunți 
(Comedie, SUA, 2005)

12.00 Realitatea de la 12.00 
13.00 Realitatea de la 13.00 
14.50 Realitatea bursieră 
15.15 Fabrica 16.00 Realitatea 
de la 16.00 17.45 Editorii 
Realității 18.50 Realitatea zilei. 
Realitatea Zilei este emisiunea 
care “radiografiază" cel mai 
important eveniment al zilei. 
Cu seriozitătea-i caracteristică, 
Răzvan Dumitrescu propune 
un punct de vedere. 20.00 
Realitatea de la 20.00 20.05 
Realitatea zilei 21.50 Ziarul 
Realității 22.00 100% 23.00 
Ultima oră z

12.00 Tehnologie extremă 
13.00 Confruntări și fiare vechi 
14.00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 15.00 Cum se fabrică? 
16.00 Curse 17.00 Automobile 
americane recondiționate. 
Adevărată legendă a industriei 
auto, Boyd Coddington vine 
cu proiecte solicitante, 
termene-limită exigente și 
drame derulate in atelier 
acesta serie 18.00 Motociclete 
americane 19.00 Vânătorii de 
mituri 20.00 Cum se fabrică? 
21.00 Decodificarea dezastru
lui 22.00 Ora Zero 23.00 
Clubul AutomotSeky Claseze 
24.00 Csifi se fKrcâ s .v,.
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Deva (D.l.) - Acesta este site-ul Societății Vegetarie
nilor din România, care urmărește promovarea stilu
lui de viață vegetarian ca, fiind mai bun pentru 
sănătatea noastră șl a animalelor, dar șl o soluție la 
problemele mediului Înconjurător.

S-ar putea, daca s-ar vrea

1 euro_________ ___________________________ - 3,2492 lei
1 dolar american__________________________- 2,3787 lei
1 gram de aur - 50,7065 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de 28.08.2007:
- DN 7: Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Emlnescu.

5odetatea Preț Variație
închidere (leifacț) (%)

221277.

SIF5 4,6000 +4,78

RRC 0,1120 +14,29

SIF1 4,0800 +2,77

TLV 0,9200 +0,55

SIF4 2,6100 +3,98

BRK 2,9900 +1,70

SIF3 2,5200 +4,56

SNP 0,5150 +3,00

PTR 1,9000 +13,10

Rubrics realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b*dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.:

Locatarii ar putea 
plăti mai puțin pentru 
reabilitarea termică a 
blocurilor.

Dana Ioan___________________
dflna.ioan@lnformmedia.ro

Deva - După 2009, potrivit regulilor impuse de Uniunea Europeană, fiecare clădire va trebui să aibă certificat energetic. Astfel, imobilele vechi vor trebui să intre într-un program de reabilitare termică. Fără acest certificat nu se vor mai putea face vânzări sau concesionări de apartamente, iar serviciile de urbanism din cadrul primăriilor vor fi obligate să nu mai elibereze certificate de urbanism fără un act care să garanteze eficiența termică.
Există 18 cereriCosturile izolației termice sunt cuprinse între 18 și 22 euro/mp, iar cheltuielile pe care proprietarii unui bloc ar trebui să le facă pentru această lucrare sunt sensibil crescute.Legea 260/2006 prevede măsuri speciale pentru reabilitarea termică a clădirilor multietajate, în sensul că pe baza unor proiecte, costurile sunt împărțite în mod egal între asociațiile de proprietari, consiliile locale și bugetul de stat.Totuși, în ciuda avantajelor potențiale, în doi ani doar 18 cereri au fost depuse de către

Cele mai multe din apartamentele devene au nevoie de reabilitare termică (Foto: cl)asociațiile de proprietari din Deva pentru obținerea finanțărilor privind reabilitarea termică a clădirilor.Nici prevederile legale nu au fost popularizate suficient și nici asociațiile de proprietari nu s-au arătat interesate să profite de avantajele legislative. în primul rând, cele mai multe asociații sunt administrate de oameni in vârstă, care nu știu să elaboreze un proiect, și le este

mult mai ușor să prezinte proprietarilor de apartamente idei de reparații sau investiții susținute exclusiv din buzunarul acestora - de la zugrăvi- tul casei scărilor, până la mansardarea acoperișurilor - iar proprietarii de apartamente, în majoritatea lor, nu pot susține financiar singuri o asemenea investiție.în al doilea rând, bugetele locale (care ar trebui să prevadă anual sume pentru

acoperirea a 30% din lucrări) au alte priorități.Prin izolarea termică se reduce sensibil pierderea de căldură din apartamente și, în consecință, scad costurile de întreținere, apoi doar pe baza acestei reabilitări apartamentele vor putea obține certificate de eficiență termică. Se pare însă că 2009 este o limită de timp mult prea îndepărtată pentru toți cei implicați.
I i I

| HUNEDOARA I

' 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. 7.1— 
713045. |

DEVA |
Farmacia „Bella Farm", npn stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ©-*231515.

Farmacia nr 1 „Remedia", non-stop. Piața Victoriei,
' nr. 29. ®- 211616, 224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ®— 211949.
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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

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

5 1 3 4
3 6 5 2 7

Vrem să facem 
afaceri cu sârbii

Deva (D.l.) - între 30 august și 1 septembrie, la Zrenjanin (Serbia) se va desfășura cea de-a opta ediție a Târgului tradițional INOCOOP, târg de inovații, cooperație și antre- prenoriat cuprins în Agenția târgurilor din Europa de S-E. Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara va fi unul dintre cei 80 de expozanți, prezentând aici un stand prin care va promova producătorii hunedoreni. „După frământările prin care a trecut, piața sârbească se relansează, este dornică de noi pa’ meriate și noi putem să le punem la dispoziție contacte pentru schimburi economice de înaltă performanță”, spune Călin Pogă- ciaș, președintele CCI Hunedoara. Acesta este motivul prezenței echipei hunedorene la Zrenjanin.

Porți deschise la Uroi
Deva (S.B.) - Șantierul arheologic de la „Măgura Uroiului”, din apropierea Devei, a organizat „Ziua Porților Deschise”, acțiune I ce se va desfășura vineri, 31 august 2007, cu începere de la ora 11.00. Tabăra arheologică de la Măgura Uroiului este organizată în cadrul unui proiect inițiat de reprezentanți ai Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva și finanțat de Ministerul Culturii și Cultelor. O premieră a șantierului cuprins în campania 2007 a proiectului este participarea la cercetare, alături de stu- denți români, a specialiștilor și studenților străini. Această colaborare va avea ca rezultat final descoperirea unor vestigii ale

existenței omului în zonă. Pe parcursul „Zilei Porților Deschise” anunțate, cei interesați pot urmări o zi din viața arheologilor, pot vedea descoperiri interesante, iar membrii colectivului de cercetare, format din specialiști de la Muzeul Civilizatei Dacice și Romane Deva, vor prezenta cercetările aflate în desfășurare.

Săpături pe Măgura Uroiului

Punctul de pensie 
- 416 lei

Deva (D.L) - Ordonanța de Guvern referitoare la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, care prevede majorarea punctului de pensie în sistemul public la 416 lei a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare luni. Ordonanța mai prevede reducerea cheltuielilor totale ale bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007 cu 700 milioane lei. După primele șase luni ale acestui an, acest buget înregistra un excedent în valoare de 415,6 milioane lei. De asemenea, începând cu plata drepturilor cuvenite pentru luna septembrie 2007, comisionul Poștei Române pentru cheltuielile de transmitere și achitare a drepturilor de asigurări sociale și șomaj a fost redus de la 1,3 la 0,7% din sumele virate.
Nu cu tractorul si remorca

!»

AVANSAȚI
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începători Avansați

W Până în martie 2008 
toți operatorii de ser
vicii comunitare trebuie 
să fie licențiați.

Deva (D.L) - A apărut recent Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. Acesta specifică modul în care consiliile locale sau agenții economici care au în subordine servicii publice comunitare pot obține licențele pentru a putea presta aceste servicii. Ele trebuie să-și dovedească capabilitatea tehnică, financiară și umană pentru a se încadra norma-, tivelor stabilite.„Nici măcar în cea mai îndepărtată comună curățenia stradală nu se va mai putea face cu tractorul și remorca. Mai multe localități rurale insă se pot asocia pentru a-și

dezvolta servicii comune de salubritate, de exemplu, și pot accesa fonduri pentru finanțarea demarării acestor activități. Sau, la fel de bine, pot încheia contracte cu prestatorii licențiați de servicii. Consiliile locale trebuie să analizeze implicațiile fiecărei variante, pentru a putea avea la dispoziție servicii de calitate și eficiente. Pentru toate detaliile necesare Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare (ANRSC) le stă tuturor celor interesați la dispoziție. De altfel, începând din septembrie, vom organiza cursuri pentru cei interesați în obținerea de licențe pentru toate serviciile comunitare de utilități publice”, spune Sergiu Țenț, director ANRSC Hunedoara. Termenul scadent de obținerea licențelor este martie 2008.

Pericolul de
Deva (D.L) -- Pe pajiștea care mărginește șoseaua de la intrarea în Deva pasc, zilnic, câțiva cai. Sunt, intr-adevăr, împiedicați la picioarele din față dar caii s-au deprins și cu „galopul” în astfel de condiții. Principiul că mereu ceea ce ai în față e mai puțin bun decât ceea ce vezi în depărtare se aplică și în cazul acestor patrupede, astfel încât măcar unul, pe rând, încearcă să traverseze șoseaua circulată pentru a ajunge la iarba de peste drum. Ziua șoferii reușesc să-i ocolească, dar noaptea ei sunt un real pericol pentru trafic. Nu sunt puține cazuri in care un cal ajuns din întâmplare pe șosea a provocat

pe șoseatragedii. Este, în aceste condiții, curios cum acești cai nu au fost remarcați de nimeni și sunt lăsați la voia întâmplării. E, oare, nevoie de un accident în zonă pentru a se lua măsuri?!
I

www3vr.ro
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AGRICULTURĂ Subvenții pentruzootehnisti
• Bani pentru miere. Statul alocă bani pentru modernizarea fermelor, creșterea calității produselor și respectarea condițiilor igienico-sanitare. în buget sunt prevăzute sume pentru a fi acordate și apicultorilor, pentru îmbunătățirea calității producției de miere. (C.P.)

Punct slab
București (MF) - Fondurile UE din sectorul de legume-fructe vor fi accesate mai greu de producătorii din România, ca urmare a reticenței agricultorilor de a se asocia, a declarat șeful Departamentului pentru Afaceri Europene, Adrian Ciocănea. „Producătorii primesc un sprijin mai mare dacă se asociază, ceea ce este cu risc pentru România, pentru că asociații se fac foarte greu. Din cauza lipsei apetenței pentru asocieri, fondurile vor veni mai greu”, a spus Ciocănea. La Bruxelles se discută despre eliminarea mecanismelor de intervenție pe piața cerealelor și eliminarea sistemului de cote de lapte, până în 2015. Totodată, ar putea fi majorată suprafața maximă a unei ferme care poate fi sprijinită. La nivel european se mai află în discuție reforma din domeniul viei și vinului.

Schimbări
București (MF) - Creș
terea pieței de bio- 
combustibili atrage 
schimbări majore în 
sectorul agricol. Ast
fel, pe măsură ce, de 
exemplu, recoltele de 
porumb au un rol tot 
mai important în cali
tate de materie pri
mă pentru producția 
de biocombustibili, 
precum etanolul sau 
biodieselul, compani
ile care le produc și 
le procesează adoptă 

treptat un comporta
ment tot mai apropi
at grupurilor de 
energie. în prezent, 

circa 20% din pro
ducția de porumb 
din SUA este orien
tată către producția 
de etanol. Avansul 
producției de etanol 

va conduce la 
creșterea cererii pen
tru porumb, 
majorând în schimb 
prețul acestui produs 
și, în final, veniturile 
agricultorilor.

■ Crescătorii de ani
male vor primi un spri
jin financiar pentru 
susținerea activității.

Clara Păs___________________
clara.pi90informmedla.ro

Deva - în categoria beneficiarilor intră crescătorii de bovine, ovine și caprine. Primele se acordă producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care dețin, cresc și exploatează animale de producție identificate și înregistrate în sistemul național. „Sprijinul financiar este alocat astfel: 240 lei/cap de animal ca primă pe exploa- tație, în funcție de efectivul de bovine înregistrat în Registrul național al exploatațiilor la data de 31 ianuarie 2007, 25 lei/cap de animal ca primă pe
Susținerea investițiilor în 
legumicultura

București (MF) - Agricultorii care cultivă și comercializează legume și fructe se pot asocia în grupuri sau organizații de producători, în funcție de cât de mare este numărul de membri și producția, pentru a primi finanțări de până la 5% din vânzările dintr-un an, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Agriculturii. Pentru a fi recunoscuți ca grup de producători, minim cinci agricultori care au vândut legume și fructe de peste 20.000 de euro (fără TVA) tre

cap de animal pentru ovine/ caprine care au fătat în anul 2007”, a declarat Roman Far- ca, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Hunedoara. Guvernul a aprobat recent plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru anul 2007, în limita sumei de 400 milioane lei.
Culturi de toamnăAPIA a început să distribuie și bonurile valorice folosite de fermieri pentru acoperirea cheltuielilor de înființare a culturilor de toamnă. Agricultorii pot solicita sprijinul până la 15 octombrie, finanțarea fiind acordată sub formă de bonuri valorice.Pentru a primi bonurile, fermierii trebuie să facă dovada că și-au asigurat culturile, prin prezentarea poliței și să 

buie să depună un plan de recunoaștere și o serie de documente la Ministerul Agriculturii, pentru obținerea unui aviz preliminar. Avizul înseamnă că agricultorii pot funcționa ca grup și beneficia de finanțare pentru a se dezvolta, devenind organizație, prin intermediul planului de recunoaștere. Producătorii de legume și fructe vor primi bani din fonduri UE și pentru finanțarea producției, sumele reprezentând echivalentul a aproximativ 50 euro pentru fiecare hectar.

Subvențiile alocate crescătorilor de animale variază între 25 și 
240 de leidemonstreze că folosesc semințe certificate, prin factura de cumpărare a semințelor și prin documentele de autorizare și conformitate emise de furnizori. Cererile pentru obținerea sprijinului se depun la sucursalele APIA, iar bonurile trebuie utilizate până la data de 15 decembrie. Unii dintre agricultori susțin că 

CARPATICA ASIG a fost înființată in anul 1996, cu capital integrai . 
privat, sub denumirea de A8A ASIGURĂRI ATLASSIB, făcând parte 
din puternicul HOLDING ATLASSIB. L-

I
Până to prezent, experiența CARPATICA ASIG « a bazat pe 

profesionalismul și calitatea cu care ne tratăm fiecare client. 
Preocuparea permanentă față de îmbunătățirea produselor și 
•fflwicfitor sale ii conferă o poziție etabilâ pe piața asigurărilor 
de mai bine de 13 ani.

Componentă a Grupului Financiar CARPATICA, »• remarci prin 
adaptabilitatea la cerințele aevfciiîor financiar» rmeyraie prompte * 
și de calftate. prin pareonaM competent fi experimentat. Astfel jș 
oferim garanția calității prin standardul 
internațional ISO WJ 2331. cu un portofoliu de produse reasigurat 
ta companii precum MUNICH RE, SIRIUS fi LOYD SYNDICATES

unii furnizori precum cei de îngrășăminte și pesticide au crescut prețurile ca urmare a sistemului de subvenționare prin bonuri. Finanțarea acordată de Ministerul Agriculturii este de 500 de lei pe hectar pentru înființarea culturilor de grâu, 400 de lei pe hectar pentru rapiță și 450 de lei în cazul altor culturi.

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

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

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

BenQ-Siemens S68. Motorola W220, Motorola W375, Motorola L7e, SPV CI00, 
Sony Ericsson K610i, LG KG810. Motorola Z3. Sony Ericsson W710i

Nokia 3110 classic
99EUR

prețunte nu .ndud TVA: alerta este valacca in București ș, județul Mov ș< în județele Arad. Argeș. Brașov. Braria. Buzău. Caras Severn. Calarași. Constanța, Dambovtța. Dolj. Giurgiu. Gorj. Hunedoara, ialomița. Mehed-rrti. OS. Prahova. 
Suceava Teteomnan. -msș. Văvoea & .vancea: otarta vaiâala pana la 16 septembrie pentru aocnarrentu! de 3 euro ce 2 a- . telefoane n Urnita stocului: prețul pentru telefonul Nokia 3110 classic este vaiab.' pentru aboramer* oe ' an 
restU oretunfo- sunt vasatxe atcnamerrt pe 2 ant: Sagem my202C și Samsung 0526 sunt aspecte accâ 13 august, dfeca se sate este vaiabâă pentru pachetele Mob ie Internet cu ttaâc incius intre 5 st SO MB acSvsee pe 2 
ar* ce aceas S M .. serecAe de vece, •mutele rKerrationăie sunt vaiaMe pene., apeur e către șr - Eu;-ca is-reei. s JA Canada
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ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marinu1@informmedia.ro

iese la promenada
■ Clubul devean iși va 
prezenta lotul de jucă
toare în cadrul unui 
turneu internațional.

• Transfer nefinalizat. Transferul juniorului Ștefan Stuparu de la Șc. de fotbal Gică Popescu la Corvinul nu s-a finalizat, din cauza pretențiilor financiare ale clubului formator. Acesta a cerut o sumă mult prea mare pentru un junior, plus cincizeci la sută dintr-un eventual transfer, lucru care a blocat negocierile. (V.N.)
• Scorul etapei. în Seria a 2-a a Ligii a ll-a de fotbal, scorul etapei a fost făcut de ISC Cîmpia Turzii echipă caVe a câștigat la Reșița cu 3-0. în urma acestui rezultat-surpriză fotbaliștii din Cîmpia Turzii sunt în fruntea clasamentului. (V.N.)
Deva (V.N.) - Rezultate înregistrate în partidele dis
putate, vineri, sâmbătă și duminică, în etapa a V-a. 
Vineri: Ceahlăul Piatra Neamț - Poli lași 1-0 ; Univer
sitatea Craiova - Unirea Urziceni 0-1; sâmbătă: Oțelul 
Galați - UTA Arad 2-1, Gloria Buzău - CFR Cluj 1-2; 
Universitatea Cluj - FC Vaslui 2-3; duminiță: Gloria | 

Bistrița - Dacia Mioveni 1-0; Poli Timișoara - Rapid 
București 1-1. Partidele Steaua - Pandurii Târgu Jiu și 
Farul Constanța - Dinamo au fost amânate.________

Clasamentul

FOTBAL / LIGA A O-A

1. FC Vaslui 5 3 2 0 11-6 11
2. Rapid București 5 3 2 0 11-7 11
3. CFR Cluj 5 3 2 0 8-4 11
4. Unirea Urziceni 5 3 1 112-8 10
5. Steaua 4 3 1 0 4-1 10
6. Poli Timișoara 5 2 2 110-9 8
7. Gloria Bistrița 5 2 2 17-7 8
8. Dinamo 4 2 1 16-4 7
9. Pandurii. 4 2 1 15-4 7
10. Poli lași 5 2 0 3 6-6 6
11. Ceahlăul 5 2 0 3 6-7 6
12. Oțelul Galați. 5 2 0 3 7-9 6
13. UTA Arad 5 1 2 2 6-7 5
14. Universitatea 5 1 0 4 6-8 3
15. Farul Constanța 4 1 0 3 2-6 3
16. Gloria Buzău 5 1 0 4 3-11 3
17. Universitatea 5 0 2 3 7 - 10 2
18. Dacia Mioveni 5 0 2 3 4-7 2

Deva (V.N.) - Rezultatele înregistrate sâmbătă, 25 
august, în etapa I: Liberty Oradea - FC Argeș 2-1; 
Mureșul Deva - FC Bihor 1-1; CFR Timișoara - Minerul 
Lupeni 0-1; FC Tîrgoviște - Jiul Petroșani 0-0; FCM 
Caracal ■ Poli II Timișoara 1-1; Arieșul Turda - Apu- 
lum Alba lulia 0-0; CSM Rîmnicu Vîlcea - Corvinul 
Hunedoara 1-0; CSM Reșița - IS Cîmpia Turzii 0 - 3, 
Drobeta Turnu Șeverin - Gaz Metan Mediaș 3-2:

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei I: Minerul Motru - 
Unirea Sînnicolau 1-0; Fortuna Covaci - CS Vulcan 3- 
0; Alto Gradimento Albina - CS Ineu 1-2; EMC Rov- 
inari - Auxerre Lugoj 3-0; ACU Arad - Minerul 
Mehedinți 1-1, Victoria Nădlac - UM Timișoara 1-2; 
CFR Marmosim - Gloria Arad 1-0; Calor Timișoara - 
CSM Sebeș 1-1; Nova Mama Mia Becicherecul Mic - 
Minerul Mătăsari 3-3.

Clasament
1 IS Cîmpia Turzii 1 i 0 0 3-0 3
2. Drobeta Turnu Severin 1 1 0 0 3-2 3
3. Liberty Oradea 1 1 0 0 2-1 3
4. Minerul Lupeni 1 1 0 0 1-0 3
5. CSM Rîmnicu Vîlcea 1 1 0 0 ' 1-0 3
6. FC Bihor 1 0 1 0 1-1 1
7. FC Caracal 1 0 1 0 1-1 1
8. Mureșul Deva 1 0 1 0 1-1 1
9. Poli II Timișoara 1 0 1 0 1-1 1
10. Arieșul Turda 1 0 1 0 0-0 1
11. FC Tîrqoviște 1 0 1 0 0-0 1
12. Unirea Alba lulia 1 0 1 0 0-0 1
13. Gaz Metan Mediaș 1 0 0 1 2-3 0
14. CFR Timișoara 1 0 0 1 0-1 0
15. Corvinul Hunedoara 1 0 0 1 0-1 0
16. FCM Reșița 1 0 0 1 0-3 0
17. FC Arqeș 1 0 0 1 1-2 -1
18 Jiul Petroșani i 0 1 0 0-0 -4

FOTBAL / LIGA A III-A

Clasament
1. EMC Rovinari 1 1 0 0 3-0 3
2. Fortuna Covaci 1 1 0 0 3-0 3
3. CS Ineu 1 1 0 0 2-1 3
4. UM Timișoara 1 1 0 0 2-1 3
5. Minerul Motru 1 1 0 0 1-0 3
6. CFR Marmosim 1 1 0 0 1-0 3
7. Minerul Mătăsari 10 1 0 3-3 1
8. Nova Mama Mia 10 1 0 3-3 1
9. Minerul Mehedinți 10 1 0 1-1 1
10. CSM Sebeș 10 1 0 1-1 1
11. Calor Timișoara 10 1 0 1-1 1
12. ACU Arad 10 1 • 0 1-1 1
13. Alto Albina 10 0 1 1-2 0
14. Victoria Nădlac 10 0 1 1-2 0
15. Unirea S. 10 0 1 0-1 0
16. Gloria Arad 10 0 1 0-1 0
17. CS Vulcan 10 0 1 0-3 0
18. Auxerre Lugoj 10 0 1 0-3 0

Deva - Cetate Deva își va prezenta lotul de jucătoare și va susține primele meciuri amicale în fața propriilor suporteri de la venirea tehnicianului sîrb Sașa Boșcovici în cadrul turneului internațional Cupa Cetate. Competiția organizată de clubul devean le va oferi amatorilor de handbal ocazia să ia pulsul echipei după .turneul de o săptămână din Serbia, despre care finanțatorul Marian Muntean susține că a schimbat radical în bine echipa. „Profităm de faptul că în prima etapă a Ligii Naționale nu avem adversar, pentru că CSM Sibiu s-a retras din campionat
Hunedorenii -
■ Tenismenii de la 
SCM Deva și Construc
torul Hunedoara au do
minat competiția.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marinut@infarmmedia.ro

Hunedoara - Sportivii de la cluburile din județ s-au impus în trei din cele cinci finale disputate în cadrul turneului „Cupa de vară”, desfășurat la Baza Constructorul din Hunedoara, la finalul săptămânii. Supremația cea mai evidentă a tenismenilor noștri s-a manifestat la categoriile 12 ani fete și 18 ani băieți, la care ambii finaliști au fost de la cluburi hunedorene. La 12 ani fete, Maria Orhan (Alpa Deva) care are doar 10 ani a dispus
Cupa Dacia la 
parașutism

Deva (C.M.) - Sportivi de la aerocluburi din Oradea, A- rad, Tg. Mureș, Ploiești și Deva vor participa, începând de mâine, la Aerodromul Să- ulești, la întrecerile contând pentru Cupa Dacia la parașutism. „Competiția va avea două probe, respectiv precizia aterizării și acrobație. Pentru componenții lotului județean de parașutism Cupa Dacia este o ultimă verificare înaintea participării la Campionatul Național, unde avem ca o- biectiv cucerirea cât mai multor medalii”, afirma Marian Leoveanu, antrenorul lotului județean de atletism.
început în forță

Deva (V.N.) - Ieri, la București s-a stabilit programul ediției 2007-2008 al Ligii I de Futsal. Din discuția cu Gh. Mara, președintele executiv al FC CIP Deva și membru al Comitetului Executiv al F. R. de Futsal, a reieșit faptul că numărul echipelor a rămas același, adică 12. „A mai fost o încercare a celor de la Athletic București de a înscrie e- chipa în competiție, dar Comitetul Executiv nu a fost de acord, așa că au rămas 12 e- chipe, a declarat Mara. Hunedoara va avea în Liga I tot două echipe, alături de campioana FC CIP, rămânând și Quasar. Aceasta datorită faptului că unele echipe s-au retras iar altele au fuzionat. Conform programului stabilit ieri, FC CIP va juca primul meci la Galați, în 15 septembrie.

Cetate Deva iși va prezenta curând lotul de jucătoare (Foto: t.m.)și încercăm să punem la punct și mai bine jocul echipei. Pentru noi sezonul va începe direct cu etapa a Il-a, programată în 5 septembrie, în care vom juca acasă cu vi- cecampioana națională, Rulmentul Brașov, meci în care ne dorim foarte mult un rezultat pozitiv. Obiectivul clu
ași la „Cupa de vară" la tenis de câmpde Alexandra Nicoară (SCM Deva), iar la 18 ani băieți, Alexandru Giurcă (SCM Deva), sportiv de numai 15 ani, l-a învins pe Silviu Borza (SCM Deva).
Probleme cu canicula„Favoriții s-au impus fără excepție, dovedind că nu au rivali pe măsură, lucru pe care-1 prevedeam încă din prima zi a turneului. E important că sportivii de la cluburile din județ au cucerit punctele puse în joc (100 pentru- locul I, 75 pentru locul II și 50 pentru locul III), ei urcând în clasamentele naționale”, comenta Lunela Maier, președinta Asociației Județene de Tenis Hunedoara, principala organizatoare a turneului. Competiția s-a derulat
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bului nostru în noul sezon este formarea unei echipe competitive”, afirma Marian Muntean, președintele clubului Cetate Devatrans. La turneul de la Deva participă e- chipele: ZRK Kikinda (locul IV în sezonul trecut în prima ligă din Serbia), Hummel Belgrad (locul V în sezonul

Hunedorenii au dominat 
turneul de tenisfără incidente, singurele probleme fiind cele provocate de caniculă. „Câtorva sportive de la categoria fete 18 ani li s-a făcut rău în timpul meciurilor din cauza căldurii”, afirma Lunela Maier.

Motorola L7e
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trecut în prima ligă din Serbia), HC Milostar Dr. T. Severin (locul 3 în sezonul trecut în Divizia A, România) și CSM Cetate Devatrans (locul 8 în Liga Națională). Festivitatea de prezentare a lotului echipei Cetate va avea loc, azi, de la ora 19.00, înaintea primului "meci al echipei Cetate de la acest turneu.
Programul meciurilorMarți, 28 augustOra 17.30: HC Milostar Dr. T. Sev. rin - Hummel BelgradOra 19.00: ZRK Kikinda - CSM Cetate Devatrans (meci la care va avea loc prezentarea lotului)Miercuri, 29 augustOra 10.00; ZRK Kikinda - HC Milostar Dr. T. SeverinOra 11.30: CSM Cetate Devatrans - Hummel BelgradOra 17.30: Hummel Belgrad - ZRK KikindaOra 19.00: CSM Cetate Devatrans - HC Milostar Dr. T. Severin

Categoria 12 ani fete: 1. Maria 
Orban (Alpa Deva); 2. Alexan
dra Nicoară (SCM Deva); 3. Ralu- 
ca Ciufrilă (TC Arad)._________

Categoria 18 ani fete: 1. 
Andreea Păcurar (Dinamo Bra
șov); 2. Irina Bîrna (Constructorul 
Hunedoara); 3. Ana Grindean 

(Constructorul Hunedoara).

Categoria 12 ani bâieți: 1. Dra- 
goș Mădăraș (SCM Deva); 2. 
Bogdan Bristan (SCM Deva); 3. 
Laurențiu Scânteie (TC Timișoara) 
Categoria 14 ani băieți: 1. Andrei 
Pătruț (PC Tg. Jiu); 2. Teodor 
Para (Dinamo . București); 3. 
Andreas Mihaloianis (Construc- 
torul Hunedoara)._______

Categoria 18 ani băieți: 1. 
Alexandru Giurcă (SCM Deva); 2. 
Silviu Borza (SCM Deva); 3. Paul 
Popescu (Șoimii Sibiu).
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• Cu casa închisă. Oficialii FC Steaua au 
anunțat că partida cu BATE Borisov, din 
manșa secundă a turului trei preliminar al 
Ligii Campionilor, se va disputa, miercuri, 
cu casa închisă, toate biletele fiind 
epuizate. Gruparea din Bulevardul 
Ghencea informează că în funcție de 
numărul de bilete care vor fi distribuite 
suporterilor bieloruși și de poziționarea 
acestora în tribună este posibil să mai fie 
scoase tichete la peluza a doua.

Ganea l-a învinețit

Conflict •
București (MF) - Ata

cantul rapidist Lucian 
Burdujan și fundașul 
echipei Poli Timișoara, 
Alin Rațiu au fost la un 
pas să se ia la bătaie 
după meciul direct de 
duminică, ei Imbrâncin- 
du-se și lnjurându-se pe 
tunelul care duce la ves
tiare.

De la zero
București (MF) - Ata

cantul dinamovist Ionel 
Dănciulescu a declarat, 
luni, că echipa sa nu va 
aborda partida retur din 
preliminariile Ligii Cam
pionilor, cu SS Lazio Ro
ma, prin prisma faptu
lui că a Înscris in de
plasare, in primul meci.

Mirel Rădoi
(Foto: FAN)

Mereu 
Rădoi
București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat luni, că atâta timp cât va conduce gruparea din Bulevardul Ghencea, chiar dacă îi va transferă pe „Maradona și Ronaldinho", echipa tot cu căpitanul Mirel Rădoi va începe. „Eu sunt patron, și echipa asta va începe cât voi fi eu, și voi fi la Steaua pe viață, cu Mirel Rădoi", a spus Becali.

■ Așa susține victima: 
Dorin Mudura, asistentul 
agresat de vârful de atac 
al Politehnicii Timișoara.

București (MF) - Arbitrul asistent Dorin Mudura, agresat de fotbalistul Ionel Ganea în timpul meciului Poli Timi- șoara-Rapid, a declarat, luni, că are pe corp vânătăi în urma loviturilor primite de la jucătorul grupării timișorene.Mudura spune că a fost lovit de mai multe ori de Ganea, dar din cauza tensiunii nu a simțit durere pe moment. „M-a lovit și în spate cu pumnul. Am o vânătaie pe spate, dar asta e. M-a lovit de mai multe ori, dar vă dați seama că, pe moment, nici nu prea simțeam din cauza tensiunii. Doar atât pot să zic, că preferam să nu se fi întâmplat incidentul ăsta”, a declarat arbitrul.
5J......... ............................................

Am văzut dar cum l-a lovit
pe Săpunaru

tonei Dănciulescu (Foto: epa)

Brigadă spaniolă
București (MF) - Partida dintre echipele Dinamo București și Lazio Roma, din manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, va fi arbitrată de o brigadă din Spania, avându-1 la centru pe Manuel Mejuto Gonzalez.Mejuto Gonzalez va fi ajutat de asistenții Juan Carlos Yuste Jimenez și Jesus Calvo Guadamuro, iar arbitru de rezervă Fernando Teixeira Vitienes.Observator de arbitrii va fi elvețianul Francesco Bianchi.Meciul tur dintre Dinamo București și Lazio, disputat la Roma, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Returul va avea loc astăzi, de la ora 22.00, pe stadionul Național din Complexul Sportiv Lia Manoliu, iar câștigătoarea dublei manșe din turul trei preliminar se va califica în grupele Ligii Campionilor.

Dorin Mudura

.......................................................-9?Referitor la faza în care Ganea a fost eliminat, Mudura spune că a văzut-o foarte bine, nefiind mascat de vreunjucător: „Ganea lovește cu pumnul adversarul direct. Eu fiind plasat pe linia ultimului apărător, a lui Săpunaru, am văzut foarte clar faza. Erau la 20 și ceva de metri de mine și nefiind mascat am văzut foarte clar cum Ganea l-a lovit cu pumnul. Toată faza s-a petrecut în fața mea, Ganea l-a lovit cu pumnul pe Săpunaru în

Kaka, a declarat că au Început trata
tivele pentru prelungirea contractului 
său cu gruparea italiană. „Au început 
discuțiile pentru prelungirea contractu- 

' lui cu Milan. Am venit de cinci ani la
Milano, dar mi se pare că sunt de un 
secol aici. Am schimbat totul, dar mă 
simt bine”, a spus Kaka. (Fota: EPA)

Astăzi, Dinamo - Lazio! Antrenorul echipei Lazio Roma, Delio Rossi, aanunțat cei 19 jucători convocați pentru partida cu Dinamo (astăzi, ora 22), în manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor. Ei sunt: Ballotta, Belleri, Berni, Sanchez Cribari, De Silvestri, Del Nero, Firmani, Kolarov, Ledesma. Makinwa, Manfredini, Mudingayi, Pandev, Rocchi, Scaloni, Stendardo - surprins intr-un duel cu Dănciulescu -, Tare, Tuia și Zauri. (Foto: epa)

A fost împrumutat
București (MF) - Mijlocașul Iulian Ochiroșii va fi împrumutat de FC Steaua București la Gloria Buzău până la finalul actualului sezon, a declarat, luni, președintele grupării buzoiene, Aurel Brebeanu.Ochiroșii, în vârstă de 18 ani, nu a jucat niciun minut pentru Steaua în acest campionat, el venind după o acci

Tehnicianul VasUuU, Dorinei Munteanu dă dovadă de mult realism
CFoto E’A)

abdomen, în stomac. Am înțeles că există faza înregistrată, există și proba video. Centralul (n.r. - Ștefan Erdei) a venit la mine, i-am comunicat ce s-a întâmplat și el l-a eliminat pe jucător”.Ganea i-a spus arbitrului asistent că a lovit cu pumnul pentru că a fost provocat. „A venit Ganea la mine și mi-a spus doar atât, că Săpunaru l-a provocat. Doar atât, nu a recunoscut că l-a lovit sau altceva. Apoi s-a năpustit asupra mea, țipând. Eu m-am retras, au venit și jucătorii să-l țină, dar el se încingea din ce în ce mai tare. Eu am încercat să evit contactul dar nu s-a putut. Nu știu ce vroia să reproșeze. Avea o privire... Nu a recunoscut că a lovit, a spus doar <el m-a provocat>. Atât, altceva nimic. Mai spunea ceva, dar în momentele alea nu prea realizam. Oricum, nu contează ce spunea, gesturile sunt de ajuns”, și-a amintit Mudura.
Nu îl dă în judecatăArbitrul asistent spune că nu îl va da pe Ganea în judecată, adăugând că îl respectă ca fotbalist pe acesta. „Nu a venit după meci să-și ceară scuze sau altceva, nu am mai vorbit cu el la final. Am vorbit cu observatorul meciului și i-am povestit ce s-a întâmplat. Nu vreau să-l dau în judecată, nu e treaba mea, Ganea să fie judecat doar pe cale sportivă. în ligile inferioare am mai pățit așa ceva, în prima ligă niciodată. Acolo se petrec frecvent astfel de lucruri. Oricum, nu mă așteptam niciodată la un jucător ca Ga

dentare.Iulian Ochiroșii este al șaselea jucător stelist împrumutat în această vară la Gloria, după Alexandru Tudose, Alexandru Iacob. Alin Lițu, Valentin Simion și Mihai Guriță, ultimul încheind între timp conturile cu gruparea buzoiană, întorcându-se la Farul Constanța.

• (Foto: EPA)^
Cu siguranță, atacantul grupării de pe Bega va plăti foarte scump 
pentru fapta sa reprobabilănea să reacționeze în acest fel. Ca fotbalist, îl respect pe Ganea, dar ca om... Mă abțin deocamdată”, a adăugat Mudura.în minutul 70 al partidei Poli Timișoara - Rapid, scor 1-1, din etapa a V-a a Ligii I, Ionel Ganea (Poli Timișoara) a fost eliminat de pe teren pentru cumul de cartonașe galbene. Apoi, Ganea l-a agre

Iulian Ochiroșii își va continua activitatea la „satelitul" Stelei, Glo- 
ria Buzău (Foto: EPA)

Refuză să visezeVaslui (MF) - Antrenorul Dorinei Munteanu a declarat, luni, că poziția de lider după cinci etape nu îi asigură realizarea obiectivului echipei FC Vaslui în acest campionat.„Nu mă interesează clasamentul în momentul de față. Le cer jucătorilor să dea dovadă de multă modestie, să fie consecvenți și să revină cu

pe arbitru

sat pe tușierul Dorin Mudura, cel care i-a semnalizat centralului Ștefan Erdei infracțiunea. Jucătorul l-a strâns de față pe Mudura, l-a lovit cu genunchiul peste picioare și cu pumnul în spate, încercând să-l trântească la pământ, l-a tras de tricou, după care a fost oprit de mai mulți j coechipieri.
Mai tareRoma (MF) ■ Antrenorul echipei Rapid București. Cristiano Bergodi, fost căpitan al formației Lazio, consideră că romanii sunt mai puternici decât Dinamo dar trebuie să fie foarte atenți în meciul din manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor„Lazio este mai puternică, dar trebuie să fie atentă la infernul creat la București. Dinamo nu este o echipă bazată pe principii. Lazio va trebui să facă un joc tactic foarte bun. în România publicul este al 12-lea jucător”, a spus Bergodi.

picioarele pe pământ. Noi nu trebuie decât să ne atingem obiectivul prin fapte și prin ceea ce facem pe teren. Este prea devreme să ne gândim că obiectivul nostru este realizat. Trebuie multă muncă și sacrificiu și nicidecum să visez de pe acum la o cupă europeană”, a spus Dorinei Munteanu.
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Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Aleea Romanilor, etaj 3, semideco- 
mandate. cu îmbunătățiri, preț 95.000 lei, 
negociabil. Relații la tel. 0723/382020. 
(11/23.08)

• Deva, B-dul Decebal, decomandate, vedere 
spre bulevard, 2 balcoane, centrală termică, bl. 
IS, sc. H, et 7, ap. 28, preț negociabil. Tel. 
0742/097447, fără intermediari.
• urgent, Deva, Gojdu, 50 mp, balcon închis, 
parchet, contorizări, bloc cărămidă, preț 125000 
lei. Tel. 0722/564004. (T)

• zona Asteria, etaj 2, cu balcon, centrala 
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)
• dea, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231800. <A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• urgent, semidecomandate, ultracentral,
1 Decembrie, Deva, etaj 2, foarte bine 
întreținut, ocupabil imediat, preț 46.000 
euro, negociabil; merită văzut. Tel. 
0745/888619.(7/23.08)

• Deva, lângă Poliția oraș, decomandate, etaj 1, 
modificări moderne, ușă sculptată, 2 balcoane 
închise, living, parchet, gresie, faianță, geam 
baie, contorizări. Tel. 0254/225376,0727/152818. 
(T)

• 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. 0788 165 703,0745 302200,232808. (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă, tel. 231.800. (A9)
• dea, bloc nou, S 100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță, parchet 
laminat) et.2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec,2 băi, 2 balcoane. CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
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. 231300,0745/511.776. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 
tablă, zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231.800. (A9)

• rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 4 camere, 0,5 ha, ST-100, Bucureșci, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 4 camere+baie, 0,2 ha. ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(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. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 5 camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 24.00Q Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, parchet laminat, gresie, faianță, 
lavabil, ușă metalică, termopan, complet contor- 
izat, preț 85.000Ron, tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Aleea Jiului, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță, CT, termopan, balcon închis, preț 
125.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)
• zona Zamfirescu, parchet, gresie, faianță, CT, 
ușă metalică, instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel. 0745/786578. (AO)
• 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. (AO)
• dec, zona I. Corvin, et. bun, ST-55 mp, parchet, 
termopane, CT, amenajat, preț 155.000 Ron neg, 
tel. 0745/786.578.(A0)
• balcon închis, gresie, faianță, contorizări, 50 
mp, zonă bună, preț 93.000 lei, negociabil. Tel. 
0721/593403,0742/019418. (Al)
• zona AL Jiului, contorizări, balcon, parchet, 
ocupabil imediat, preț 115.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, luliu Maniu, etaj intermediar, 
centrală termică, termopane, renovat, balcon 
închis, vedere spre cetate, 56 mp, preț nego
ciabil. Tel. 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. 
7 0740/013971. (A2)

• preluăm spre vânzare dec., etaj intermediar, 
zona Liliacului, Creangă, sau zona A. lancu, tel. 
231.800. (A9)
• arcuit, amenajat (gresie, faianță, CT), 2 
balcoane, etl, zona Dorobanți, preț 170.000 neg, 
tel. 231.800. (A9)
• urgent dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, etl, bd. Decebal, Deva, preț neg., tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)
• urgent, sdeo, et.intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 lei, tel. 212.141. (A9)
• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

• urgent în 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)

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, pereți 
izolați, centrală termică, geamuri 
termopan, dotări moderne, complet 
mobilat Relații la teL 0720/005452. (4/244)8)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, scară interioară, centrală termică, 
termopane, 150 mp, amenajat occidental, plus 
garai, preț 110.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• Deva, zona Gojdu, semidecomandate, 60 mp, 
preț 155.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)
• dea, 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. 0745/786.578. (A0)
• decomandate, etaj 1, balcon închis, geamuri 
termopan, parchet, Bălcescu, preț 150.000 lei, 
negociabil. Tel. 0721/593403,0742/019418. (Al)
• decomandate, 94 mp, contorizări, parchet, 
balcon, bloc nou, zona Zamfirescu, preț 165.000 
lei, negociabil. Tel. 0721/5933333403,0742/019418. 
(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, 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 165702j 

232808 (A4)
• decomandat zona Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, modificări la 
bucătărie, posibil și mobilat preț 184000 lei neg., 
tel. 0730 474275,0788165703,232 808 (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)
• regent, preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărășești, Liliacului, Creangă, 
tel. 231.800. (A9) .
• dea, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva, 
tel. 231.800. (A9)
• dea, 1 băi, contorizări integrale, etinterme- 
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg., tel. 
231.800. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040:490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
țel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Vâna ap. 4 camere (07)

• dea, zona M.T., et. intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopan, 
complet contorizat, preț neg., tel. 0745/786.578. 
(A0)
• urgent, Deva, 90 mp, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, termopane, 
marmură, deosebit, preț 240.000 lei. Tel. 215212. 
(Al)

Vâna case, vile (13)

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

• Deva, zona Dorobanți, 3 camere plus living. 2 
băi, bucătărie, hol, centrală termică, termopane, 
amenajată occidental, 1050 mp teren, 155.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă, 3 camere, living, hol, baie, bucătărie, 
termopane, centrală termică, grădină, 1050 mp, 
zona Dorobanți, preț 150.000 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 în 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. 231300. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Goidu Deva, preț 300.000 Ron. tel. 231300. (A9)

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă 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)

• casă de vacanță, P+l, cu terasă, în stațiunea 
Geoaaiu-Băi. Relații tel. 241044 după ora 17. (T)

Vând case la țară (17)

• casă cu anexe gospodărești și 5 ha teren, 
în satul Ohaba, comuna Lăpugiu de Jos. Tel. 
0726/422054. (12/23.08)

• casă cu anexe, în satul Sibișel. Relații la tel. 
0740/241387,0740/231451. (T)
• casă, în Bretea Mureșană, loc central. Tel. 
0254/215795. (T)
• +teren, 2+1,0,5 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. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• + garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500,3 camere, Ociu.pret 
20.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 3 cotpuri+șură, 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• + șură, 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + dependințe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• +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, Săvesti, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (AlOj

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

• Deva, zona Progresul, cu încăperi decoman
date, 38 mp, bloc nou, preț 95.000 lei, negociabil. 
Tel. 0745/253413. (T)
• garsonieră 2 camere, Deva, Gojdu, complet 
mobilată și utilată, totul nou, etaj 3, preț nego
ciabil; fără intermediari. Tel. 0742/228845, 
0742/266025. (3/27.08)
• Deva, b-dul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis, 
parchet, repartitoare căldură, ocupabilă 
imediat, preț 82:000 lei. Tel. 215212. (Al)
• decomandate, Deva, Mărăști, etaj 2, balcon, 30 
mp, contorizări complete, preț 92.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, etaj 3, zona 
Mărăști (Poliția municipală), preț 90.000 lei. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• decomandate, contorizări, geamuri termopan, 
mobilată și utilată, etaj 2, cartier Dacia, preț 
78.000 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 Dada, 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, greși 
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. (A0)
• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (Aî)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec,, bucătărie, baie, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, amenajată, parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)

• garsonieră, 2 camere, bucătărie, faianță, 
gresie, Dacia, preț 83.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)

Matrimoniale?^

Aniîriturilirnobi liăre?j

• 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)
• sdec, amenajată (gresie, faianță, CT, 
termopane), mobilată și utilată, et.3, zona 
I.Maniu, Deva, tel.231.800. (A9)

• dea, renovată, contorizări, balcon, et.3, zona 
pieței centrale. Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, in Deva, plata imeuiat. Tel. 215212. (Al)
• 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. 0723/25i498,0745/302200,232808. 
(A4) ’

Vând terenuri (21)

• Deva, prelungire Str. viilor, 2100 mp, 
deschidere 20 m, preț 25 euro mp. Tel. 
0723/187551,0724/844596. (5/27.08)

i ■ I. ■■■ Ul u. mzr —

romimo.ro • intravilan Mintia-Sat, preț 7 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0746/164081. (T)
• intravilan ți extravilan în Deva: Relații la tel. 
217226,225072. (T)

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

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 
în județ, 
te ajutam să fii 
și tu numărul 1!

(StxJVh)

romimo.ro
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SC RELAD PHARMA angajează
- agent vânzări-

Cerințe:
• capacitate de organizare, dinamism, inițiativă, 
spirit de echipă
- experiența in domeniu consitiuie un avantaj
Cei care se regăsesc în profilul descris mai sus sunt 
rugați să trimită CV-ul și o scrisoare de intenție până 
la data de 30 august pe fax: 0269.233100, sau 
email: sb_secretara@relad.ro

CONSUMCOOP ILIĂ
Vinde prin licitație publică următoarele active:

- Clădire magazine în localitatea Brădățel

- Clădire magazine în localitatea Cărmăzăneștl

- Clădire magazine în localitatea Vlsca

- Spațiu comercial în localitatea Illa, bloc F1, parter

- Hotel lila

Licitația va avea loc la sediul Consumcoop din lila, str. Ștefan cel Mare, nr. 
7, în data de Î4 septembrie 2007, ora 11, șl în flecare zl de vineri, ore 11, 
în caz de neadjudecare a licitației.

Relații suplimentare la telefonul 282720 sau la sediul Cooperativei.

(109265)

• 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)

• bi Deva, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (A0)
• In Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (A0)

• In Sântandrel. ST-10.000 mp, FS-100 m, se vinde 
si parcelat, preț 25 euro/mp neg., tel0745/ 
786.578. (A0)
zona Archia, 4000 mp, fs 38 m, utilități, preț 24 
euro mp. Tel. 0722/564004. (Al)

• intravilan in localitatea Bălata, zona târgului 
auto. ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte la zi, 
deal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808, (A4)

• intravilan, st 1800 mp, la 15 km, de Deva, zona 
Brănișca, poziție deosebită, ideal pentru 
investiție, construcție casă, sau casă de 
'.acanță, deschidere direct la stradă, acte la zi, 
se parcelează 900 mp ■ 800 mp, preț 11500 euro 
tel ,0723 251498,0730 474275,0723 251498,232 808. 
(A4)
• intravilan, șt 500 mp, la4 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)

• ivgent, intravilan, zona Rîul Mare, Dumbrăvița, 
'<• 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 
ia stradă de 25 ml, ideal pentru construcție casa, 
casa de vacantă, investiție, preț 11 500 euro tel. 
0;723 251498,0788165703,0254/ 232 808. (A4).

• preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231300. (A9)
• in Sântuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
ac-opiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tir, 231.800, (A9)

• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Baican, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231.300. (A9)

• intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zor-a Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg.,

231300. (A9)

• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
(A9)
• Blăjtnl, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613366, 
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 Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad-Deva, 0.3 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 03 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Oradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel 0254/613366.0788/040.490. (410)

Cumpăr teren (22)

• 5 hi ieren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. olata imediat. Tel. 215212. (Al)

Spații comerciale (25)

• Deva, 25 mp, zona piață, 22.000 euro. Tel. 
0721/055313. (Al)
IDeva, la bulevard, 80 mp, centrală termică, 
termopane, grup sanitar, vad foarte bun, 82.000 
euro. Tel «722/- 104. (Al)

Imobile chirii (29)

• IncNrin convoMbU, în zona spital, o cameră 
la curte, Intrare separată, mobilată, gaz, apă, 
unei persoane încadrate în muncă, fără vicii; 
plata anticipat 3 luni. Tel. 0724/451762. (T)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, central, mobilat centrală termică, aragaz, 
frigider, tv color, mașină de spălat, preț 200 
euro/lună, taxe incluse. Tel. 0722/968910. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră, în Deva, 
deosebită, mobilată pentru pretențioși. Tel. 
0744/603581. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
B-dul 22 Decembrie, zona Biserica Ceangăi, în 
vilă, etaj 1,65 mp, toate utilitățile, pentru birouri, 
preț 350 euro, negociabil. Tel. 0722/845790, 
234235. a)

• 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)

CEA MAI BUNA OFERTA DIN JUDET Îl!
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Închirieri auto 
începând f 
de la prețui de

68 de lei
Fere tva

Societate Comercială angajează:

§ 

§

li

•!

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

• ofer pentni închiriere garsonieră, în Deva, 
complet mobilată, preț 100 euro/lună. Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
• otar pentru închiriere spațiu comercial, Deva, 
b-dul lullu Manlu, 100 mp, centrală termică, grup 
sanitar, preț 8 euro mp. Tel. 0722/564004. (Al)
• ofer garsoniere șl apartamente 2,3 camere, în 
regim hotelier, Deva, tel. 231.800,0745/511.776. 
(A9)
• ofer apartament 2 camere dec., amenajat 
recent, mobilat șl utilat, bd.Decebal, 250 
euro/lună, neg., tel. 231.800,0740/317314. (A9)

• ofer apartament 2 camere dec., amenajat, 
zona CEC, Deva, 250 euro/lună, tel. 231.800. (A9) 
ofer apartament 2 camere, mobilat și utilat, totul 
nou, zona pieței centrale, 250 euro/lună, tel. 
231300. (A9)
• olar apartament 3 camere dec. 2 băl (gresie, 
faianță), mobilat șl utilat stil occidental, 1000 
lel/lună, tel. 231300. (A9)
• ofer vBă în Deva, zona Călugăreni, amenajată 
stil occidental, semlmobilată 800 euro/lună tel. 
231300. (A9)

Auto romanești (36)

• vând Dada Logan, 2005,60.000 km, climă, ABS, 
CD, 1600 cmc, gri-metalizat, 6,000 euro, inf. la tel. 
0745/253413. (D
• vând Dada papuc, 2 locuri, af 1992, stare bună 
de funcționare, preț 3500 lei. Tel. 0720/545242. (T)

Auto străine (37)

• vând Hat Uno diesel, stare bună de 
funcționare, consum 5%, af 1987, cilindri 1300 
cmc, VT 2008, preț 5500 lei. Tel. 0745/750705. CD

• vând urgent 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)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor import Germania, stare bună de 
funcționare, Hunedoara. Relații la tel. 
0730/552275.(T)

Mobilier și interioare (47)

• vând Ieftin dulap cu 2 uși, supraetajat. Tel. 
0745/080865. (T)

• vând măsuță Clavecin (pian vechi) destinată 
și pentru orgă și băncuță pian reglabilă pe 
înălțime; piese clasice vechi Germania, preț 
convenabil. Tel. 0751/886337,0724/941393. (T)

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

Materiale de construcții (53)
• vând lagan Laureat, 1.4, albastru-Egee, 
af 2005, 45.000 km, preț 6000 euro. Tel. 
0744/377775.(6/24.08)

• vând deșeuri de scândură, țevi de fier, piatră 
de construcție, vană din tablă zincată. Tel. 
0254/215795. (T)

CUVÂHM

Suntem 
numărul 1 în 

județul Hune
doara!

ANUNȚ
în conformitate cu prevederile Ordinelor inspectorului general, nr. 42541 din 04.07.2007 și 

nr,42997 din 24.08.2007, privind organizarea șl desfășurarea concursurilor pentru încadrarea 
posturilor de subofițer și personal contractual, prevăzute pentru etapa a ll-a de profesionalizare, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „lancu de Hunedoara" al Județului Hunedoara scoate la 
concurs, prin încadrare din sursă internă și externă, un numâr de 342 posturi (341 de subofițeri șl 
1 personal contractual), astfel:

* 148 subofițeri servanți pompieri și protecție civilă:
* 151 subofițeri conducători auto:
* 42 alte specialități, dintre care: 40 cu studii medii șl 2 cu studii superioare;
* 1 personal contractual.

i) PENTRU POSTURILE DE SUBOFIȚERI:
- să aibă cetățenie română și domiciliul în România,
- să cunoască limba română scris și vorbit;
- să aibă cel puțin studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- să îndeplinească cerințele postului scos la concurs;
- să fie declarați apțl medical, fizic și psihologic;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în soci'

etate;
- să nu albi antecedente penale sau si nu fie în curs de urmărire penală on de judecată pentru 

săvârșirea de Infracțiuni;
- să aibă înălțimea de minim 1,65 m;
- cei rechemați în activitate să nu fi fost trecuți în rezervă ca urmare a hotărârii-consiliilor de 

judecată;
- cei care au grade militare în rezervă să nu dobândească la încadrare grade militare din corpul 

ierarhic inferior celui în care se află în rezervă.

b) PENTRU POSTUL DE PERSONAL CONTRACTUAL:
- să albă cetățenie română și domiciliul în România;
- să aibă cel puțin studii gimnaziale;
- să aibă vârsta de minim 18 ani;
- să îndeplinească cerințele postului scos la concurs;
- să fie declarați apți medical,
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în soci

etate,
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire 

penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni.
//) CONDmi SPECIFICE:

Candidate care vor opta pentru ocuparea unor posturi de specialitate vor trebui să prezinte și 
dovada calificării în respectivul domeniu, iar condițiile specifice pe specialități sunt afișate la sediul 
inspectoratului.

Se pot înscrie la concurs bărbați și femei care îndeplinesc criteriile de recrutare menționate.

Dosarul de requțare-ya.cuprinde următoarele;
* Cererea de înscriere și CV; (se completează în momentul prezentării la sediul inspectoratului),
* Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptarea condițiilor de recrutare (se completează 

în momentul prezentării la sediul inspectoratului);
* Documentele care să ateste cel puțin absolvirea studiilor impuse de cerințele postului dat din 

punct de vedere al nivelului acestora, cat și al specializării (copii legalizate);
* Foaia matricola (copie legalizată);
* Copii (xerox + originalul care va fi doar prezentat pentru conformitate lucrătorului de resurse 

umane) ale: actului de identitate (C.l /Bl), livretului militar (unde este cazul), permisului de 
conducere (pentru conducători auto) și carnetului de muncă;

* Documente de stare civilă (copii legalizate): certificatul de căsătorie, certificate de naștere 
pentru candidat, soție/soț și fiecare copil, hotărâri judecătorești privind starea civilă acolo unde 
este cazul,

începând cu data 
de 27 august 

2007, S.C. 
BIOCLINICA S.R.L.

DEVA o să-si 
desfășoare activi

tatea în noul 
sediu, situat în 
CALEA ZARAN- 

DULUI, Bloc M1O 
(la parterul 

blocului CASIAL, 
vizavi de Banca 

Raiffeisen).

Tel O752.233.888f
Tel 0745.910.3041

Prestări servicii (72)

• doamnă 57 ani, pensionară, foarte serioasă, 
permis auto, doresc să îngrijesc persoană în 
vârstă, fără obligații, contra locuință. în Deva sau 
împrejurimi, la casă cu gaz; ofer și rog seriozi
tate. Tel. 0722/666470. (T)

• închiriez mașină frigorifică oent-u nunti. Tel. 
0740/420521. (T)

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

Electrocasnice (56)

• vând mașină de festonat electrică, nouă, în 
cutie, sigilată produs englezesc, volum mic, preț 
600 lei, negociabil. Tel. 232274. a)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• ofer gratis fân necosit, 58 ari. Tel. 0254/215795. 
CD
• vând legume, preț negociabil; se asigură 
transportul. Tel. 0726/434097. (T)

Altele (61)

• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni
1,30/1,28 m. Tel. 0254/215795. a)

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Costina Ioana Viorica. Se declară nul. (1/27.08)
• pierdut cornet asigurări sănătate pe numele 
Petric Nicolae. Se declară nul. (6/27.08)
• pierdut carnet șomaj pe numele Crișan Octa
vian. Se declară nul. (2/27.08)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm șoferi, categoriile D și Dl, mecanic 
auto, cu experiența necesară; oferim salariu 
atractiv. Relații la tel. 0720/005452.0254/231394. 
(4/24.08)

• caut cameristă femeie pentri. menaj, femeie 
care știe și îi place să calce, cu exoeriență și seri
ozitate, vârsta maximă 45 de ani. Ofer carte ce 
muncă salariu atractiv. 8 ore pe zi. centru Deva. 
Tel. 0721/661572.(3/22.08)

• lanț național de magazine angajează fete pe 
postul de barman ■ oSDâtar. Relații la tel 
0724/887604. (1/22.08)

• lucrător soda! Orăștie, 2 costuri. 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 limită31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• macaragiu, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.09., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• măcelar, Deva, 2 posturi, data limită.31.08. Tel.
213244, orele 9-16. 6
• măcelar, Petroșani, 1 post, data limită 15.0? 

TeL 213244, orele 9-16. .

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

A CITROEN
DEVA

angajează 
MECANICI, ELECTRICIENI, 

INGINER RECEPȚIE 
pentru activitatea de service auto *

CERINȚE: experiența într-un post similar, 
cunoștințe mecanică-electromecanică-electronică 
auto, seriozitate, conștiinciozitate în muncă 
OFERIM: condiții de muncă excelente, 
specializare după angajare, salarii atractive 
Așteptăm cererile dumneavoastră la adresa : 
Reprezentanța Citroen Deva,
Calea Zarandului
(între benzinăriile Rompetrol și OMV) 
e-mail: recrutare.selectie@yahoo.com sau 
fax 0269/501126, până la data de 10.09.2007.

c

• Autobiografia (se completează conform cerințelor îndrumarului pentru întocmirea autoDi 
ografiei, de mână, cu pix sau cerneală de cuîoare albastră),

* Tabelul nominal cu rudele candidatului;
* Certificat de cazier judiciar al candidatului;
* Fișă medicală - tip încadrare în Ministerul Internelor și Reformei Administrative,
* Caracterizare de la ultimul loc de muncă (instituție de învățămânî sau unitate militară);

Declarație pe proprie răspundere, autentificată prin legalizare notarială dm rare să reziwte ca

sâvârrlrea de Inftactiunl; iar dacă se află în una din aceste situați;, ce fapte a comis,
* Trei fotografii tip buletin de identitate;
La concurs vor putea participa numai candidați; ale căror dosare de recrutare vcr fi complete și 

corect întocmite.
Nu pot participa la concurs persoanele care au avut calitatea de pobțișt'/cadre militare, dacă:
a) Au întrerupt raporturile de serviciu în condițiile art.69 literete „a", „o”, „c", „g". ,.h". „r,-uK", 

„I" și „m” din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițstului, cu modificările ș completările uite- 
rioare;

b) Au fost trecute în rezervă în condițiile art.85 literele „a", „b", ,.c", ,.d", „j”, ,.k“, din
Legea nr.80/1995, privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările u-terioare.

Recrutarea candidatelor si întocmirea dosarelor de personaI:
Data-limită pentru depunerea cererilor de înscriere la concurs: 07.09.2007, de Luni.până 

Sâmbătă între orele 8.00 - 17.00, la sediul inspectoratului;
Data-limită pentru depunerea dosarelor de recrutare: 21 09.2007, ora 14.00;
Examinarea psihologică a candidaților (potrivit planificării Centrului de Psihosociologie): 

10,09.2007-21.09.2007, urmând ca data și locu de desfășurare să fie afișate la sediul inspec
toratului.

Organizarea si desfășurarea concursurilor:
a) pentru specialitățile subofițeri servanți pompieri și protecție civilă și conducători autove

hicule:
• evaluarea performanțelor fizice 24.09. - 26.09.2007.
• desfășurarea probei practice de conducere a autovehicuielo- 28.09. - 29.O9.2OO7,
• desfășurarea probei scrise 30.09.2007.
• afișarea rezultatelor test scris: 01.10.2007.
• depunerea contestațiilor: 02.10.2007.
• soluționarea contestațiilor 03.-04.10.2007.
• centralizarea si comunicarea rezultatelor finale: 05.10.2007.
b) pentru celelalte specialități de subofițeri:
• evaluarea performantelor fizice: 24.09. - 26.09.2007;
• desfășurarea probei scrise: 28.09. - 29.09.2007.
• afișarea rezultatelor test scris: 01.10.2007.
■ depunerea contestațiilor: 02.10.2007.
• soluționarea contestațiilor: O3.-O4.1O.2OO7.
‘ centralizarea si comunicarea rezultatelor finale 05.10.2007
c) pentru funcțiile de personal contractual
• proba practică de evaluare a aptitudinilor cu re’evanto directă_______jert anta pe

01.10.2007;
• interviul: 01.10.2007.

1. Cererile de participare la concurs vor fi depuse la cornpa'bmentur resurse umane am 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „lancu de Hunedoa-a" ai JudețiAu; Hunedoara, cu se£u‘ 
în municipiul Deva, str. G. Coșbuc, nr.26, jud. Hunedoara

2 Dosarele candidaților care nu au promovat concursul din sesiunea august 2007 își r-e-i^r
valabilitatea. Cei aflați în această situație, în cazul în care doresc înscrierea la concurs, vor preîfH^ 
doar cererea de înscriere în perioada de luare a cererilor. 7

3 Tematica și bibliografia stabilite Dentru concurs vor fi aduse la cunoștință ceior interesat;.cu 
ocazia înscrierii.

Relații suplimentare se pot abține de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență .lancu de Htme- 
doară* al Județului Hunedoara - Biroul Resurse Umane, telefon 0254/214220 sau 0254/214221 
interior 27129, precum și pe site www.igsu.ro.

mailto:sb_secretara@relad.ro
mailto:mca@deva.rdsnet.ro
mailto:recrutare.selectie@yahoo.com
http://www.igsu.ro
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(telefonie mobilă, incinta ULPIA)

CERINȚE:
Studii medii sau univers j tare, abilități de coimiiiieare abiH&iți .de’ 

piezcrilare. cunoștințe operare <uk ulauw.E^perieuia îtj domeniu, cursul 
de atestare VOD A FONF, și domiciliul în Deva emisii inie un avantaj.

SE OFERĂ:
Posibilitatea de a lucra inti-o echipă tânără. înn-un mediu, modeim„ 

profesional și în plină dezvoltare: se acordă salariu fix plus romi^km
Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și depună 

candidatura pentru postul scos la concurs sunt, rugate șă trmiiia pâini cel 
târziu în 05/09/2007. CV-xil cu fotografie și scrisoarea de intehțieț.prîn 
poștă, fax sau e-maîl) la:

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222.999, 
fax: 0254.206.291, e-mail office.gsm@quasar.ro

Societate Comercială
angajează

At»°^ șofer profesionist
Salariu atractiv, tichete de masă, diurnă. 

CV-urile se pot trimite la nr: 210924, iar informații
la nr: 210923.

' (109255)

ANUNȚ 
A

în luna august Fundația Mara a organizat o masă rotundă, 
cu tema ONG-uri și autorități locale împreună pentru 
respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, la care au 
participat reprezentanți ai D.G.A.S P.C. Hunedoara, Asociației 
Langdon Down 2000, Asociației Maica Precista, Asociației 
Sfântul Apostol Andrei, A.N.C.A.A.R, Asociației Handicapaților 
Neuromotor, Asociației Handicapaților Neuromotor Secțiunea 
Tineret, Asociației Noua Speranță, Asociației Hans Spaliriger, 
Asociației Down Valea Jiului, Casei Județene de Sănătate, 
Autorității de Sănătate Publică, Asociației Antiparkinson, 
Clubului Sportiv al Persoanelor Handicapate Neuromotor 
„Cutezătorii", Primăriei Deva, Primăriei Hunedoara, Primăriei 
Brad, Primăriei Orăștie.

întâlnirea a vizat cultivarea unei relații de bună colaborare, 
comunicare și implicare reciprocă în chestiunile de interes 
comun între reprezentanții instituțiilor publice și private, stim
ularea gradului de cunoaștere reciprocă atât la nivel 
instituțional, cât și personal și semnarea unui preacord care să 
instituie în mod oficial, cu titlu de regulă de funcționare, cele 
menționate. Ca urmare a acestei inițiative au fost semnate 
douăsprezece convenții de colaborare între reprezentanții 
instituțiilor și organizațiilor prezente cu speranța că, prin acest 
gest, vom participa cu toții la flexibilizarea și umanizarea vieții 
comunității în care trăim".

(109M1) j

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

• manipulant mărfuri, Deva, 3 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manjpidant mărfuri, Hațeg, 1 post, data limită 
3LD& Tel. 213244, orele 9 -16.

• eeripuiant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 25.09. Tel. 213244, orele 9 -16..

• nanțpdant mărfuri, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 10.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• eunipidant mărfuri, Orăștie, 28 posturi, data 
Imită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• Mțmfct la mașini mobile pentru transport, 
Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 
9-16

• anșHrt la mașini pentru terasamente, Deva, 
1 post data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• MMătoi stradă, Hunedoara, 1 post, data 
imită 15*. Tel. 213244, orele 9 -16.

• MMtor stradă, Hunedoara, 1 post, data 
«mită 15*. Tel. 213244, orele 9-16.

• aerat agricol, Hunedoara, 1 post, data 
«rată 31*. perioadă determinată. Tel. 213244, 
□ree9-16
• Moaie auto. Brad, 2 posturi, data limită 
MB. Tel 213244, orele 9 ■ 16.

• aacaric auto, Brad, 5 posturi, data limită 
3L3. Tei. 213244, orele 9-16.
• Moaie auto. Petroșani, 4 posturi, data limită 
36* Tet 213244. orele 9-16.

• Maototog. Petroșani, 1 post, data 
«mită 31* Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• otofetor accesorii pentru calapoade, 
Oetrușarx. 4 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, 
orele 9-16
araaatotor ptocaje interioare și exterioare,
Deva. 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244,
orele 9-18

LEGENDA AGENȚII 
IMOBILIARE:
AO Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 Mimason
A9 Elitte
410 Liliacul Multicom

• montator subansambluri, Brad, 11 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• montator subansambluri. Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montator subansambluri, Hunedoara, 27 
posturi, data Iimită 31.10., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• montator subansambluri, Orăștie, 32 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor în activitatea de gospodărire a 
spânului, 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. Tel..213244, 
orele 9-16.

• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 2 posturi,, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel.

.213244, orele 9-16.

• muncitor necaiificat în industria confecțiilor, 
Orăștie, 22 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244. 
orele 9-16.

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

Alege CL pentra anunțul tău

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

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

• muncitor necalificat in silvicultură, Brad, 8 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat în silvicultură, Hune
doara, 5 posturi, data limită 30.09, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat în silvicultură, Simeria, 7 
posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide 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 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

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

• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide, Hațeg, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244,orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide, Hațeg, 6 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 15 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 4 posturi, data limită 6.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 6 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244,orele9-16.

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

■ muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolare clădiri,
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244’, orele 9-16. ■

• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Câian, 5 posturi, data 
limita 13.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 7 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 1 post, data 
limită 15.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 7 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 8 posturi, 
data I imită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Lupeni. 18 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necaiificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Orăștie. 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele9-16.

• muncitor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila. 2 posturi, data 
limită 1.09., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 3 posturi, data limită 
31.08, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9
-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Deva, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
i. șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 1 post, data

limită 31.08., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 22 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor, Hunedoara, 7 posturi, data limită 
31.08., perioadă determinată. Tel. 213244. orele 9 
■16.

• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 2 posturi-, data limită 6.09., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16

• operator-argăsrtor, Orăștie,lpost, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post, data limită30.09. Tel. 213244, orele 
9-16.

PORTAL ©TONAL DE LOCURI DE MUNCĂ!

• operator mașini de calculat, Deva,2posturi, 
data limită31.08. 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.

• operator prelucrare mase plastice, Hune
doara. 1 post, data limită30.08 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, 16 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• parchetar-iinolist. Lupeni, 6 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• paznic, Lupeni, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Orățtie, 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 limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• proiectant inginer mecanic, Hunedoara, 1 
post data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 • 16.

recepționer de hotel, Deva, 3 posturi, data 
limită 30* Tel. 213244, orele 9 -16.

• recepționer de hotel, Orăștie, 1 post, data 
limită 31* Tel. 213244, orele 9 -16.

• referent de specialitate administrația publică, 
Deva, 8 posturi, data limită 20.09., operare PC. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• reglor mațini de prelucrare mase plastice, 
Deva, 1 post data limită 30.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva 
Str. Rândunicii, nr. 6, județul Hunedoara, anga-

I jeazâ agenți comerciali. Tel. 0720/400978. 
(4/27.08)

• secretar economic. Deva 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• secretară -dactilografă Hunedoara, 1 post, 
data limită 31*, concurs în 28.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.

• secretară, Călan, 1 post, data limită 8.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

• spălător vehicule, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30* Tel. 213244, orele 9 -16.

• strungar la strung paralel și de detalonat, 
Călan, 5 posturi, data limită 13.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.

■ strungar la strung paralel și de detalonat, 
Călan, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• strungar la strung paralel și de detalonat, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244. orele 9-16.
• strungar la strung paralel și de detalonat, 
Orăștie, 6 posturi, data limită 31* Tel. 213244. 
orele 9 -16

• sudor, Deva, 2 posturi, data limită 30.08, : 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16 i
• sudor, Hraratoara. 1 post, data limită 30*. ! 

Tel. 213244, orele 9-16

• sudor, Hunedoara. 3 posturi, data limită 30* 
Tel. 213244, orele 9-16

• sudor, Hunedoara. 5 posturi, data limită 30* 
Tel. 213244, orele 9-16

I • sudor, Himedoara, 9 posturi, data limită 31,08,
I perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor in mediu protector, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31* Tel. 213244, orele 9 • 16.

• sudor manual cu arc electric, Călan, 4 posturi, 
data limită l*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, Hunedoara
5 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• sudor, Orățtie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

nia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sintuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

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

• șef atelier și asimilați, Orăștie. 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• țef district, centru, ocol silvic, Hunedoara 2 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șef serviciu evaluarea resurselor de muncă 
Hunedoara 1 post, data limită 30.08. Tel. 213244, 
orefe 9-16.

• șofer autobuz, Brad, 4 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16

• țofer autobuz, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• țofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 40 posturi,data limită 30.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• țofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan, 1 post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 
9-16

• țofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 1 post, data limită 8.09. Tel. 213244, orele 9 
-16.

• țofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• țofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• țofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• țofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• țofer de autoturisme și camionete. Hune
doara, 1 post, data limită 10.09. Tel. 213244, orele 
9-16.

• țofer de autoturisme și camionete, Hune
doara. 1 post, data limită 30.08. Tel. 213244. orele 
9-16.

• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
o-ele 9-16.

• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.

• șofer de autoturisme și camionete, Lupeni, 1 
post, datalimită 30.08. Tel. 213244., orele 9 -16.

■ țetardeautoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 31* Tel. 213244, orele 9 -16.

• țofer de autoturisme și camionete, Petroșani,
11 posturi, data limită 31* Tel. 213244, orele 9 - 
16

• tăietor cu flacără. Hunedoara, 3 posturi, data ; 
limită 31* Tel. 213244. orele 9-16.

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

• tâmplar universal Orăștie, 1 post, data limită 
31* Tel. 213244, orele 9-16.

• tehnician echfeamente 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 energetician, electrician, Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tehnician in industria alimentară, Petroșani, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• tehnician 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.

• tumătorriormator. Călan, 5 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită 31* Tel.
213244, orele 9-16.

• vânzător, Călan, 1 post, data limită 16.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Deva 2 posturi, data limită 30.08, 
bon de masă Tel. 213244, orele 9 -16.

• vânzător, Deva 2 posturi, data limită 31*. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Hațeg, 1 post, data limită 31* Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara 1 post, data limită 10.09. 
Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 17.09.
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită30.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16

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

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

• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31* 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*.
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Orățtie, 1 post, data limită 31*. Tel. 

213244, orele 9-16.

• vânzător, Orățtie, 2 posturi, data limită 31*. 
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. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zidar-pietrar Deva, 2 posturi, data limită 
30*. perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.

• zidar-pietrar, Lupeni, 3 posturi, data limită 
30.08. Tei. 213244, orele 9-16.

• zidar-pietrar, Vulcan, 3 posturi, data limită 
30* Tel. 213244, orele 9-16

• zidar-restaurator. Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31* Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar-restaurator. Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30* 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, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 6 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• zidar-rosar-tencuitor, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar-rosar-tencuitor, Petroșani, 4 posturi, 
data limită 1.09. Tel. 213244, orele 9 • 16.

mailto:office.gsm@quasar.ro


61 de morti în Grecia
• Samba la Tokyo. Peste cinci sute de mii de oameni au invadat străzile din Tokyo pentru a dansa pe ritmuri de samba, în cadrul festivalului anual ce se desfășoară în capitala niponă. Carnavalul de samba din Tokyo a avut prima ediție în urmă cu 27 de ani, când un oficial al orașului a avut ideea să revitalizeze metropola într-un mod exotic.

Gigant. Un aerostat cu heliu, în formă de ursuleț Panda, tocmai se lansează din orașul chinez Tianjiu. (Foto: epa)

■ Guvernul decretează 
stare de urgență și trei 
zile de doliu național în 
memoria victimelor.

Atena (MF) - Bilanțul incendiilor catastrofale din sudul Greciei a ajuns la cel puțin 61 de morți. Sute de oameni au rămas, de asemenea, fără case. România, Norvegia și Slovenia au anunțat că vor trimite câte un elicopter fiecare, în timp ce Elveția și Islanda și-au oferit sprijinul logistic. Guvernul elen a decretat doliu național în memoria victimelor incendiilor. Pompierii se luptă cu flăcările în 42 de focare din sudul Greciei și în nord, în insula Evia. Incendiile au amenințat vestigiile arheologice din Olimpia, dar pompierii au reușit să salveze muzeul arheologic unde se află sanctuarul lui Zeus. Incendiul a cuprins și o
Marte luminează Pământul

Incendiile fac ravagii (Foto epa)pădure din apropierea sitului, de lângă clădirea Academiei Olimpice. Incendiile continuă să devasteze și Peninsula Pe- loponez, pentru a treia zi consecutiv. în Grecia a fost decretată stare de urgență și s- a solicitat ajutorul Uniunii Europene. De vineri, de când au izbucnit flăcările, poliția a arestat 10 persoane bănuite că ar fi declanșat intenționat sau din neglijență o serie de incendii.
Explozii 
în Dubai

Dubai (MF) - Un puternic incendiu a izbucnit în această dimineață în portul Jebel Aii din Emiratele Arabe Unite, provocând explozii la un depozit de materiale chimice. Șeful Departamentului de protecție civilă din Dubai a declarat că exploziile au fost atât de puternice încât dărâmăturile au fost proiectate la o distanță de 300 de metri. Nu s-au înregistrat victime și nici alte pagube materiale.
Record 
de alăptare

Hanoi (MF) -1.211 proaspete mămici din Vietnam au stabilit un nou record în materie de alăptat simultan la sân. Organizatorii evenimentului au vrut să atragă atenția asupra importanței alăptării copilului la sân. în Vietnam, vin pe lume în fiecare an 1,4 milioane de copii.

Chaplin (Foto: EPA)

| Spion 
I sovietic

Moscova (MF) - Cel 
mai renumit spion al 
URSS, Mihail Muka- 
ssei, a reușit sa recru- 

i teze o mulțime de 
staruri americane.
Cea mai spectacu
loasă racolare a lui 
Mukassei a fost 
actorul Charlie Chap- 

i lin. Acesta nu-și 
ascundea simpatiile 
pentru Uniunea Sovi- 

i etica. în fiecare an, 
înainte cu 20 de zile 

î de sărbătorirea Marii 
; Revoluții din octom- 
: brie, 1917, Chaplin 
i trimitea poporului 
: , sovietico telegramă 
i de felicitare prin in

termediul lui Muka- 
ș ssei. El a prevenit

URSS-ul de iminenta 
ș invazie germană, pen- 
i tru că primise ase- 
; menea date de la cu- 
i noștintele sale de la 
i Ambasada Germa- 
ș niei în Statele Unite.

Washington (MF) - De la începutul lunii august, nopțile au fost luminate de doi aștri, Luna fiind concurată ca dimensiuni și strălucire de planeta Marte. în aceste nopți de

pe cer (Foto: EPA)

august, vecinul Terrei din Sistemul Solar va fi cel mai luminos astru de pe cer.Chiar și cu ochiul liber, Marte se va vedea cât o Lună plină în această perioadă. Conform calculelor, pe 27 august, planeta Marte se va afla la 55,5 milioane Km de Pământ și va fi momentul în care Marte se va vedea cel mai bine. Așadar, dacă cerul nu va fi acoperit de nori, ur- măriți-1, mai ales în jurul orei 00.30. Pe cer se va vedea ca și cum Pământul ar avea două Luni. Marte va mai trece atât de aproape de Terra în anul 2287, așa că puteți considera această ocazie... unică.

in zodia Balanță, îi pl modellingul, mașinile party-urile.
Fata zilei o

Furtuni devastatoare în SUA

Tandrețe. Două păsări Flamingo într-un moment de tandrețe, la Grădina zoologică din Zurich. (Foto: epa)

■ O tornadă a lovit din 
plin orașul Fenton, din 
statul Michigan, provo
când pagube însemnate.

Fenton (MF) - Furtuni puternice s-au abătut asupra statului american Michigan. Zeci de mii de oameni au rămas fără curent electric din cauza rafalelor care au distrus liniile de înaltă tensiune. Orașul Fenton, situat la a- proape 65 de km nord-vest de Detroit, a fost lovit de o tornadă devastatoare. Autoritățile locale din Fenton au decretat stare de urgență din cauza tornadei care a transformat practic orașul într-o ruină. Locuitori au povestit că nu au mai văzut niciodată o astfel de furtună. „Era în jur de ora
șase, eu mă uitam la știri. Dintr-o dată cerul s-a înnegrit și am observat că începe vijelia. Am coborât imediat în

pivniță și chiar atunci copacii din curți au început să prăbușească. Peste tot în oraș. N-am auzit să se mai fi întâmplat

așa ceva. Locuiesc în Fenton de 37 de ani și niciodată n-am mai văzut o astfel de tornadă”, a povestit un locuitor.„Prietenii și vecinii noștri s-au refugiat la noi în beci. Cum am ajuns jos s-a auzit un sunet asurzitor. Am privit cum arborii cad la pământ. Nu mai avem nimic în curtea din spate”, a declarat un alt locuitor. Mai multe case și sedii de firme au fost distruse de copacii dărâmați la pământ de vântul puternic. „Mă duceam acasă cu mașina și când am văzut ce se-ntâm- plă am început să plâng. A fost groaznic, unul dintre cele mai înspăimântătoare momente din viața mea. Copacii imenși se rupea pur și simplu în două”, a povestit primarul orașului.

Doi ani de la Catrina
New Orleans (MF) - La doi ani de la trecerea devastatorului uragan Katrina, orașul New Orleans încă se luptă să revină la normal. Cu sau fără ajutorul autorităților, americanii trecuți prin greaua încercare din 2005 nu știu dacă mai au curajul să-și continue viața în orașul care le-a fost casă. New Orleans număra peste 400 de mii de locuitori înaintea ciclonului. în prezent, populația s-a înjumătățit. Oficialii statului Louisiana sunt de părere că oamenii ar trebui să înceteze cu criticile la adresa autorităților și să se gândească serios la ceea ce au făcut ei până acum pentru reconstrucția orașului. Uraganul Katrina s-a format pe 23 august 2005 în Atlantic. Trecerea sa a provocat moartea a 1.800 de oameni și pagube de peste 80 de miliarde de dolari.

Camilla Parker Bowles

Nu participă la comemorarea Dianei
Londra (MF) - Camilla Parker Bowles, ducesa de Cornwall și soția prințului Charles, a decis să nu participe la liturghia oficiată săptămâna aceasta în memoria prințesei Diana. Camilla a declarat că prezența ei la ceremonie nu va face decât să distragă atenția de la scopul principal al ceremoniei, acela de rememorare a vieții și activității celei supranumită „Prințesa

inimilor”. Invitația, adresată Camillei de către fiii Dianei, prințul William și prințul Harry, fusese inițial acceptată. După mai multe discuții cu soțul ei, ducesa de Cornwall a decis că ar fi, totuși, mai indicat să lipsească. Camilla nu a fost niciodată agreată de presa engleză, mai ales din cauza relației cu prințul Charles din vremea când acesta era căsătorit cu Lady Di.(Foto: EPA)

Protest. Tonele decastraveți descărcate pe stradă reprezintă o inedită formă de protest a agricultorilor thailande- 
zi la adresa ministeru
lui de resort (Foto: epa>
________________ _.............


