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Cerul va fi mai mult senin. Vreme 
călduroasă.

Dimineața La orânz Seara

Majorarea 
pensiilor

București (C.P.) - Premierul Tăriceanu a cerut ieri ministrului Muncii să verifice dacă au fost luate toate măsurile pentru intrarea in plată, începând cu 1 septembrie, a pensiilor majorate, fiind asigurat că operațiunile au fost deja finalizate la nivelul Casei de Pensii. De luna viitoare pensiile din sistemul public vor fi majorate cu 5%, iar pensiile agricultorilor vor fi dublate.
înregistrarea 
casei

Deva (C.P.) - Construcțiile noi din mediul rural, construcțiile gospodărești, chiar și casele de vacantă vor trebui înregistrate la Registrul Agricol, pe baza unei declarații pe propria răspundere, până la data de 15 februarie 2008.

Atenție la 
înghețată!
Deva (D.l.) - Jumă
tate din cantitatea de 
înghețată verificată 
de inspectorii OJPC 
Hunedoara a fost 
oprită de la comer
cializare. Cu prilejul 
controlului efectuat la 
13 agenți economici 
care distribuie și 
comercializează acest 
produs au fost apli
cate 5 amenzi con
travenționale în va
loare de 15.000 lei. 
Cea mai frecventă 
abatere constatată s- 
a referit la comer
cializarea de înghe
țată improprie con
sumului uman. „Nu 
achiziționați produse 
pentru care aveți sus
piciuni că au fost 
decongelate și apoi 
recongelate. Nu 
achiziționați produse 
la care constatați Că 
ambalajul este mur
dar sau nu este 
închis etanș", aten
ționează Ileana Tu
dor, director executiv 
al OJPC Hunedoara..

Carambol pe DN7
Simeria (M.T.) - Cinci autovehicule au fost implicate într-o tamponare în lanț, ieri, pe DN7, între Deva și Simeria, în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată. O autoutilitară, un microbuz, o mașină de teren și două autoturisme circulau în coloană și se îndreptau spre Simeria. „Evenimentul ruti- ■ s-a produs din cauza nerespec- irii distanței regulamentare de iers”, a declarat șeful Serviciului Poliției Rutiere Hunedoara, subinspector Ion Tirinescu.
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Oală cu surprize, la arest
■ Un bărbat a fost prins 
de gardieni în timp ce 
încerca să introducă în 
penitenciar un mobil.

Bârcea Mare (M.T.) - Un pachet misterios, primit de către una din persoanele private de libertate din Peniten

ciarul Bârcea Mare, a confirmat bănuielile gardienilor. Este vorba de o oală cu untură. Un vizitator le-a dat gardienilor să verifice pachetul pe care îl adusese unui amic închis în penitenciar. Când au ridicat capacul de pe oală, au constatat că este prea greu. L- au desfăcut, iar înăuntru...

surpriză! Capacul era dublu, iar înăuntru era lipit telefonul mobil pe care deținutul urma să-l primească. Aparatul a fost confiscat, iar bărbatului i s-a interzis să mai facă vizite amicului său din penitenciar. „în ultimele cinci luni lucrătorii sectorului vizite au descoperit și ridicat șase telefoane mobile

care urmau să fie introduse în penitenciar. Aceste bunuri fac parte din categoria obiectelor interzise pentru deținuți. Telefoanele mobile au fost ascunse în conserve, săpun sau în borcane și oale”, a declarat purtătorul de cuvânt al penitenciarului, inspector principal Gabriel Vesa.

In urma unui accident rutier petrecut luni noaptea pe Calea Zarandu lui, din Deva, conducătorul unui moped a fost grav rănit. (Foto: M. Tămaș)
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Ultima teză cu subiect unic
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■ Ieri, examenele au 
continuat cu ultima teză 
cu subiect unic și penul
tima probă la Bac.Deva (S.B.) - Elevii claselor a Vil-a, care au absentat sau nu au promovat sesiunile anterioare, au susținut, ieri, ultima teză cu subiect unic din cadrul sesiunii speciale de toamnă la limba și literatura română. Ei au mai dat până

Bac-ul, pe ultima sută de metriacum examen la matematică și limba și literatura maternă. Notele obtinuțe vor avea o pondere de. 25% în media

semestrială și nu vor putea fi contestate. Candidații înscriși la cea de-a doua sesiune a Bacului au susținut, ieri, examenul Ia proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (scrisă sau practică). Rezultatele vor fi afișate în data de 31 august (până la ora 16.00). în aceeași zi, între orele 16.00 și 20.00, se pot depune contestațiile, iar în 3 septembrie vor fi afișate rezultatele finale.

Concedieri?
Deva (C.P.) - Peste 100.000 de posturi vacante din administrația centrală și locală ar putea fi desființate. Din dorința de a reduce cheltuielile bugetare Executivul se gândește serios la restructurarea personalului ce lucrează sau urma să fie angajat pe posturile vacante din administrația publică, /p.5

Un tânăr a căzut din tren
Bretea Strei (T.S.) - Un tânăr de 25 de ani a căzut, ieri, din trenul personal în timp ce acesta se afla in mișcare. loan B., din Alba, era într-o stare avansată de ebrietate și se pare că a încercat să deschidă ușa pentru a se răcori puțin. Tânărul a căzut din tren. în momentul in care acesta se

afla între halta CFR Plopi și Halta Covragiu. “Nu sunt suspiciuni de comiterea vreunei infracțiuni, in continuare efec- tuându-se cercetări in vederea stabilirii împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul", declară Bogdan Nitu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.
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• Uciși. Trei membri ai Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate în Afganistan (ISAF) au fost uciși ieri într-un atentat sinucigaș comis în estul Afganistanului. Un terorist kamikaze s-a aruncat în aer pe un pod aflat în construcție, pe care erau și militarii ISAF, se arată într-un comunicat al NATO, care nu precizează naționalitatea militarilor.
înlocuită 
din funcție

București (MF) - Mioara Mantale a fost înlocuită din funcția de prefect al Capitalei cu unul dintre subprefecți, Cătălin Deaconescu, au declarat surse ministeriale. Mantale va ocupa funcția de subprefect al Capitalei, au precizat sursele. înlocuirea în funcție a fost aprobată, ieri, de Guvern. Mioara Mantale a fost membru PD. în urmă cu aproximativ trei săptămâni, Guvernul a înlocuit șase prefecți, dintre care cinci foști membri PD.

Mioara Mantale (Foto: fan)

Băsescu amenință Pariamentul

Abdullah Gul
(Foto: ERA)

Ales pre
ședinte 
Ankara (MF) - Parla
mentul turc l-a ales 
ieri pe ministrul de 
Externe, Abdullah 
Gul, în funcția de 
președinte al Turciei. 
Anunțul a fost făcut 
de președintele Parla
mentului turc. Abdul
lah Gul devine astfel 
primul președinte al 
Turdei laice care are 
origini islamiste. Gul 
a fost votat de 339 
din totalul de 550 de 
membri ai Parlamen
tului, dominat de 
Partidul Justiției și 
Dezvoltării (AKP), din 
care face parte. Cei
lalți doi candidați, Sa- 
bahattin Cakmako- 
glu, din partea Par
tidului Acțiunea Na
ționalistă (MHFO, și 
Husein Tayfun Idi, 
din cadrul Partidului 
Stângii Democratice 
(DSP, de centru-stân- 
ga), au obținut 70 și, 
respectiv, 13 voturi.

■ Președintele avertizea
ză cu referendum pentru 
votul uninominal în ziua 
europarlamentarelor.

Costinești (MF) - Președintele Traian Băsescu a avertizat, ieri, Parlamentul că va emite un decret pentru convocarea referendumului pentru votul uninominal în aceeași zi cu alegerile europar- lamentare, 25 noiembrie, dacă forul legislativ nu va finaliza legea de introducere a acestui tip de vot până la 25 octombrie.„Ceea ce știu cu certitudine este că, în lipsa unei legi electorale care să introducă votul uninominal, cu 30 de zile îna

inte, voi emite decretul de organizare a unui referendum in aceeași zi cu organizarea alegerilor europene. Un referendum care să reglementeze introducerea votului uninominal”, a declarat șeful statului.
Termen depășitEl a spus că va „merge” pe varianta cea mai simplă, „votul uninominal în două tururi, ca la alegerea primarilor”. Președintele a explicat că, dacă va convoca un referendum, va fi foarte greu să explice o modalitate foarte complicată de vot. „Atunci, voi merge pe varianta cea mai simplă de explicat: vot uninominal în două tururi, ca

la primar”, a spus Băsescu. . „Ceea ce știu că nu se poate întâmpla este că nu mai putem fi păcăliți, duși cu vorba W................................
h lipsa uneilegi ca* 
rfe sa introducă voiul 
anmoi'ninal, voi emi
te decretul de organi
zare & r&ferendwiu- . 
tai ta. aceeași zi cu 
alegerile etiropene.
Traian Băsescu........................................................... H și să nu se emită o lege pentru introducerea votului uninominal. O spun fără nici o ezitare: dacă Parlamentul, care oricum nu și-a respectat angajamentul, promisiunea dată în fața mea. în luna mar

tie, că până la sfârșitul sesiunii parlamentare legea votului uninominal, noua lege e* lectorală va fi adoptată”, a spus președintele Traian Băsescu, prezent la lucrările Școlii de vară a femeilor democrate, care se desfășoară la Costinești.El a ținut să mai precizeze că, oricum, termenul inițial al parlamentarilor pentru adoptarea acestei legi a fost depășit.Comisia parlamentară de Cod electoral a decis, ieri, să-și însușească proiectul Pro Democrația privind introducerea votului uninominal și să-l trimită mai departe Senatului, în 3 septembrie, ca primă Cameră sesizată.
Verdictul CNSAS:
poliție politică
■ CNSAS: Mitropolitul 
Banatului Corneanu și 
Bălăceanu Stolnici au 
făcut poliție politică.

București (MF) - Colegiul CNSAS a stabilit, ieri, că academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici și mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu au făcut poliție politică, au declarat surse din Colegiul CNSAS.Atât Constantin Bălăceanu Stolnici, cât și Nicolae Cor
neanu au recunoscut în presă

Zeci de victime la pelerinaj
Karbala (MF) - Confruntările armate din orașul șiit irakian Kerbala s-au soldat cu cel puțin 50 de victime, a anunțat Ministerul de Interne de la Bagdad, fără a preciza câți morți și câți răniți s-au înregistrat, relatează AFP.„Numărul persoanelor ucise și rănite este mai mare de 50”, a declarat generalul Abdel Karim Khalaf, directorul pentru operațiunile Ministerului de Interne.Persoane înarmate cu mitraliere au încercat să ocupe mausoleele șiite Imamul Abbas și Imamul Hussein, întâmpinând însă rezistența armatei.Sute de mii de pelerini șiiți au venit în orașul situat la 110 kilometri sud de Bagdad pentru a celebra nașterea în secolul 9 a lui Mohammad al-Mahdi, ultimul dintre cei 12 imami venerați de șiiți.

Constantin Bălăceanu Stolnici
(Foto: FAN)

că au avut legături cu fosta Securitate.Stolnici este membru al Colegiului Electoral Bisericesc, care va alege noul patriarh, iar Corneanu este membru al Sfântului Sinod al BOR.Circa 20 de înalți prelați ai BOR sunt suspectați că ar fi făcut poliție politică, în cazul „a trei-patru” dintre ei indiciile fiind solide, a declarat^ ieri, Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSAS, precizând că printre aceștia există și posibili candidați lEuposțul^ie 
patriarh..J» Ș Î5 _ ■„Din ce am verificat până acum, sunt trei-patru la care situația este destul de clară, însă există alți 16 la care a- vem doar suspiciuni”, a declarat Dinescu.
Audiați la CNSASConform surselor, în perioada următoare, sunt așteptați la audieri mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, printre care și Pimen, arhiepiscopul SuceVei.Episcopul de Alba Andrei Andreicuț, episcopul Argeșului și Muscelului Calinic Ar- gatu și episcopul Aradului Ti- motei Seviciu se numără printre cei invitați de CNSAS pentru a fi audiați în legătură cu o posibilă colaborare cu Securitatea, au declarat surse din Colegiu. .„Există indicii și consemnări în diverse dosare, cum că acești ierarhi au avut legături cu Securitatea și că. în urma colaborării, aceștia au fost propuși pentru a avansa în structurile Bisericii”, au declarat sursele citate.

In memoria copiilor Flori la monumentul închinat copiilor din Beslan, ridicat în Sankt Peters- ț burg. Circa 200 de membri oameni au participat ieri Ia > comemorarea a trei ani de la luarea de ostatici care a ' avut loc la Școala nr. 1 din Beslan, Osetia de Nord, Criza ostaticilor s-a încheiat 334 de morți, dintre care 186 de copii, mulți alții fiind răniți. (Foto: epA)

Un militar de origine română, soldatul anului

După Slujbă Un atentat sinucigaș 
a ucis, ieri, zece oameni și a rănit alți 
unsprezece. Atentatorul s-a aruncat în 
aer după slujba de rugăciune, într-o 
moschee din Fallujah, în vestul Bagda
dului. (Foto: EPA)

 

Washington (MF) - Un militar de origine română este u- nul dintre cei doi câștigători ai competiției anuale destinate soldaților și subofițerilor organizată de comandamentul trupelor americane din Europa în Germania, relatează publicația Stars and Stripes.Caporalul Mihai Mocanu din cadrul celui de-al 2-lea Batalion, regimentul 6 Infanterie, a fost desemnat cel mai bun soldat iar sergentul Travis Snook, din cadrul Armatei a 7-a, a câștigat competiția destinată subofițerilor. Cei

doi au fost premiați, vineri, în cadrul unei ceremonii organizate la Heidelberg, în Germania.Cei doi au concurat la probele organizate în perioada 13-15 august la Grafenwohr în Germania, precum orientare pe teren, un marș de 15 kilometri, trageri pe timp de noapte și zi, teste de rezistență fizică și alte sarcini de luptă.Mocanu, care a reprezentat Corpul V în cadrul acestei competiții, a servit anterior în armata română. Născut la

Hârlău, în județul Iași, Mocanu este caporal de infanterie de un an și jumătate după ce în prealabil a fost angajat al firmei de securitate Ponds Security din Hohenfels, Germania. timp de șase ani.Mocanu a fost campion la arte marțiale în 1997 și este căsătorit cu Monica, cu care are o fiică, Emily.Cei doi vor reprezenta comandamentul trupelor americane din Europa în competiția la nivel de armată organizată în perioada 1-5 octombrie la Fort Lee, în statul Virginia.

Vor fi eliberați
Ghazni (MF) - Cei 19 ostatici sud-coreeni pe care talibanii au acceptat ieri să îi elibereze vor fi liberi „în decurs de trei sau patru zile”, a anunțat un lider tribal implicat în negocieri. „Ostaticii vor fi eliberați în trei, patru zile”, a declarat Mohammad Zahir, un important lider tribal din regiunea Ghazni, sudul Afganistanului, unde sunt deținuți ostaticii de peste șase săptămâni.
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Voluntari în ajutorul copiilor•’ncemnizație de șomaj. Absolvenții de învățământ din promoția anului 2007 oot beneficia de indemnizație de șomaj oacâ se înregistrează în evidențele AO.F.M.În termen de 60 de zile de la aosolvire. (S.B.)
■ O campanie de re
crutare de voluntari 
pentru protecția copilu
lui s-a derulat la Deva.

Sanda Bocaniciu
sinda.bocanklu@lnformmcdla.ro

Nea Georgel
DANA IOAN_______
dana.ioan@informmedia.ro

La nea Georgel, iarna se găsesc cele 
mai bune murături; varza murată e 
tare și către primăvară, ardeii - iuți și cas

traveciorii - tari și picanți. Vara, orice 
marfă puțin mai trecută are la el preț mai 
scăzut. Nea Georgel nu înșală la cântar - o 
știu toate gospodinele cartierului - și nici 
nu favorizează pe nimeni.

Nea Georgel poartă același model de 
halat, de aceeași culoare, de vreo 30 de 
ani, de când l-am descoperit eu într-una 
din piețele Hunedoarei. Nea Georgel e 
aprozarist. întâi, „la stat", apoi, s-a privati
zat. în atâția ani are aceeași privire 
cântăritoare (nimerește „din ochi" numărul 
de roșii care intră într-un kilogram, de 
exemplu) și același ton oltenesc, șugubăț.

/x

In timpul lui liber o fi purtând costum și 
cravată, la vreo nuntă, sau adidași, la 
iarbă verde, s-o fi înfuriind și el din cine- 

știe-ce motive omenești dar... în timpul lui 
liber. în aprozar are același ton egal de om 
care-și știe meseria și rostul, aceleași ges
turi eficiente și respectuoase. Nu știu dacă 
nu și-a dorit... lanț de aprozare sau angajați 
care să facă treaba în locul lui. Totuși, 
dacă și-ar fi dorit să „se domnească", pro
babil că i-ar fi fost la îndemână. Și-a 
păstrat locul însă cu un fel de mândrie: 
„ăsta sunt, și asta vreau să fac".

în 17 ani am cunoscut o mulțime de 
oameni care au dorit mereu să fie sau să 
pară mai mult, mai altfel decât ceea ce 
erau de fapt. Și au ieșit din fireasca albie a 
vieții lor numai pentru a fi în față. Pe mulți 
situația i-a depășit și au ieșit „șifonați" din 
înfruntarea cu propriul lor orgoliu. Alții au 
urcat trepte, pentru că au fost percepuți așa 
cum voiau să pară, nu cum erau în reali
tate. Nu știu de ce, dar eu îl respect mai 
mult pe nea Georgel...

Deva - Organizatorii campaniei, Fundația Serviciilor Sociale Bethany împreună cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele Timiș, Arad și Hunedoara au informat populația prin distribuire de fluturași. Campania este una dintre activitățile proiectului „Centru de resurse pentru organizațiile nonguverna- mentale în domeniul protecției copilului din județele Timiș, Arad și Hunedoara”. Proiectul se adresează ONG- urilor din cele trei județe și se derulează până la data de 30 noiembrie 2007. Scopul pro-

Cascadorie pe DN74Brad (D.I.) - Marți la prânz în localitatea Cățelu de Jos, loan Gavrilă, conducând cu viteză și (după spusele martorilor) sub influența alcoolului o Dacia Break, s-a rostogolit cu mașina într-o curbă, apoi s-a ciocnit de parapetul drumului. Șoferul nu a a- vut decât o zgârietură, dar mașina va avea nevoie de reparații serioase. înainte de neașteptata cascadorie, loan Gavrilă a acroșat un TIR și se pare că după acest incident, din cauza sperieturii, a pierdut controlul volanului.

Șoferul autoturismului a scăpat cu răni ușoare

Daniela Simion Elena Matei Vasile Vlad

Tineri vitezomani
■ Numărul accidente
lor în care sunt implica
te mopeduri a crescut 
în acest an.

MlHAtLA TĂMAȘ

Deva - Numărul accidentelor în care sunt implicate motociclete, motoscutere și mopeduri a crescut simțitor, în acest an, atât la nivel local, cât și la nivel național. Astfel, la nivel național numărul acestor accidente a crescut de cinci ori față de aceeași perioadă a anului trecut. în primele șase luni ale anului 2007, din totalul celor 1.943 de accidente rutiere înregistrate la nivel național, motocicliștii au fost implicați în 311 accidente, în urma cărora 11 persoane au decedat, 67 au fost rănite grav, iar alte 268 au fost rănite ușor. Numai în luna iulie în județul Hunedoara
Un an întârziere pentru 5 mp
■ De un an, DN74 are 
o „buclă" la kilometrul 
17, în dreptul podului 
de la Mihăileni.

Buceș (D.I.) - Pe șoseaua dintre Brad și Abrud, la kilometrul 17, a fost construit, în urmă cu mai mult de un an, un nou pod pe teritoriul localității Mihăileni. Nici acum podul nu este funcțional, iar mașinile continuă să treacă peste vechiul pod, ocolind câteva zeci de metri. Nu ocolul este important, ci starea podului vechi. Totuși, nu se poate face încă nimic, pentru că declaratul proprietar al terenului peste care ar fi trebuit să treacă un... colț de șosea, își revendică dreptul. în eta
pa de proiectare a lucrării, 
Regionala Drumuri Naționale 
a solicitat Consiliului Local 
Buceș acordul pentru exe

iectului este de a dezvolta un centru de resurse care să sprijine dezvoltarea capacității instituționale a ONG-urilor active în domeniul protecției copilului la nivelul regiunii de vest a României. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, suma totală fiind de 44.270 euro. Contribuția organizației este de 4.470 euro, iar a Uniunii Europene de 39.800 euro.„Devenii au primit inițiativa noastră cu interes. Cei care au intrat în contact cu noi s-au arătat deschiși și, prin urmare, sperăm să fim contactați de cât mai multe persoane care doresc să devină voluntari cu scopuri nobile” preciza, ieri, Daniela Simion - coordonator de proiect. Vasile Vlad, din Deva, spunea, imediat după ce a citit fluturașul de informare, că „este bine ce se face pentru că la noi în țară sunt 

Conducătorul mopedului a fost transportat in stare gravă la spi 
tals-au produs trei accidente grave, în urma cărora conducătorii de motociclete, motoscutere și mopeduri au fost grav răniți, și două accidente ușoare. în majoritatea cazurilor, vinovați pentru produ
cutarea obiectivului. Primăria a dat disponibil terenul, pentru că era acolo doar un canton vechi.„La demararea lucrărilor însă am descoperit că imobilul este în proprietate și a fost nevoie să apelăm la prevederile legii 198, pentru a declara suprafața drept una de utilitate publică și să procedăm la exproprierea ei. Am inițiat o hotărâre de guvern care va ieși în maxim 3 săptămâni. Până atunci așteptăm”, declară Horațiu Simion, director executiv al Regionalei Drumuri și Poduri Timișoara. Și e vorba doar de 5- 6 metri pătrați de teren! Până la rezolvarea diferendului, membrii comunității rrome din cartierul „Berlin” păzesc conștiincioși vechiul pod. să vadă cât mai rezistă, și sub greutatea cărei mașini va ce
da.

Campania în desfășurare pe străzile Devei (Foto s.b,)foarte multe probleme, mai ales cu copiii care nu-s băgați de nimeni în seamă”. Aceeași părere o împărtășește și de- veanca Elena Matei care a a- dăugat: „Copiii neajutorați 
TM Fii

pe două roți

cerea accidentelor sunt conducătorii acestui tip de vehicule. Polițiștii hunedoreni din cadrul Serviciului Rutier au aplicat, în aceeași lună, peste 450 de sancțiuni contravenționale motocicliștilor și con
Doi minori au fostLupenl (T.S.) - Doi minori în vârstă de 16 respectiv 17 ani sunt cercetați de polițiștii din Lupeni ca fiind autorii mai multor furturi. „S.V., de 17 ani, I.N., de 16 ani. ambii din Lupeni, împreună cu Gabriel G., de 18 ani, din Segar- cea, județul Dolj, au pătruns prin efracție într-un magazin din Lupeni, de unde au furat 

iaL ^33/031117

trebuie să fie ajutați și acest lucru îl poate face oricine are timp să le dăruiască și lor un pic de atenție și un gram de iubire”. în cadrul acestui proiect va fi elaborat un Ghid ONG în variantă electronică, cel puțin 35 de organizații active vor beneficia de servicii gratuite de informare, consultanță și training, minim 60 de voluntari vor fi recrutați, selecționați și instruiți pentru a fi implicați în activitatea ONG-urilor, vor fi organizate trei conferințe tematice și va fi realizat și distribuit trimestrial „Buletinul Informativ ONG” într-un tiraj de 150 exemplare pe ediție.
ducătorilor de mopeduri.„Principalele nereguli sancționate au vizat lipsa adeverinței din care rezulta că s-a absolvit un curs de legislație rutieră la o școală de șoferi, circulația cu un vehicul neînregistrat sau fără plăcuță cu numărul de înregistrare, lipsa căștii de protecție, neutiliza- rea luminii de întâlnire pe toată durata deplasării”, a declarat șeful Serviciului de Poliție Rutieră Hunedoara, subcomisar Ion Tirinescu. Un e- xemplu este accidentul produs luni noaptea, pe Calea Zaran- dului, din Deva. Conducătorul unui moped, Nicolae F., de 34 de ani, din comuna Certej. nu a respectat semnificația indicatorului „întoarcerea interzisă”, a intrat pe contrasens, fiind acroșat de un camion condus regulamentar de Daniel Petru P., de 39 de ani, din A- rad. în urma impactului conducătorul mopedului a fost grav rănit.

prinși la furatbăuturi alcoolice și răcoritoare în valoare totală de 100 RON. în aceeași noapte au spart vitrina unui magazin din același oraș, creând un prejudiciu de 400 RON. Cauzele figurau în evidența celor cu autori necunoscuți, prejudiciul fiind recuperat”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.
«ie

î
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1526 - Bătălia de la Mohăcs. Turcii zdrobesc armata
maghiară, regele Ludovic al ll-lea fiind ucis în luptă.

- S-a născut John Locke, filosof englez.

1915 - S-a născut Ingrid 

Bergman, actriță suedeză (m. 

1982).

1840 - Prin tratatul de pace 
anglo-chinez, Marea Britanie 

obține Insula Hong Kong (la 1 

iulie 1997 Hong Kong revine 

Chinei). 

1920 - S-a născut Charlie „Bird" Parker (foto), saxo- 
fonist american de jazz (m. 1955).________________________

1945 - A murit actorul Constantin Tănase (n. 1880) 
1958 - S-a născut Michael Jackson, cântăreț ameri-

can de muzică pop.__________ _____________
1991 - Parlamentul rus votează suspendarea Par

tidului Comunist al Uniunii Sovietice, în urma 

implicării în lovitura de stat din 18/19 august.

27°
minim î - maxim

Cerul va fi mai mult senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 14°C și maxime de 27°C.
Prognoza pentru două zile
Joi. Cerul va fi temporar noros. Temperatura minimă va fi de 16°C, iar cea maximă de 28° C.
Vineri. Timp înnorat. Minima termică va fi de 11°C, iar maxima de 26°C.
Calendar Creștin Ortodox
Tăierea Capului Sf. Prooroc loan Botezătorul; Cuv. 

Teodora (Post).

Calendar Romano-Catolic
Martiriul Sf. loan Botezătorul **

Calendar Greco-Catolic ___________
Taierea capului S loan Botezătorul. EvU Mt 14,1-13; 

Ap Fapte 13,25-33; Ev Mc 6,14-30. Post și Ajun.

ÎNTRERUPERI APR, GAZ, CURENT

Apă
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele: 

08.00-15.00 - în Deva, străzile Horia, 16 Februarie, 

Matei Corvin;
08.00-13.00 - în Deva, str. N Bălcescu, bl. C.

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 

electrice.

Gaz metan
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă între orele: 

09.00-15.00 - în Deva, Str. 1 Decembrie, bl. 3, 4, 4A 

și clădirea IPH.

REȚETA ZILEI

Cartofi cu costiță afumată
Ingrediente: 250 g cartofi, 300 g costiță afumată, 

30 g măsline, 1 ceapă, 5-6 căței de usturoi, 2 linguri 

cu vârf de untură, sare, piper, tarhon, mărar.

Mod de preparare: Se pun la fiert cartofii bine 

spâlați. Când s-au răcit, se curăță și se pasează bine. 

Separat, se taie costița în cuburi mici și se amestecă 

cu piureui de cartofi. Ceapa se călește în grăsime, se 

adaugă la cartofi și se potrivește de sare și de piper. 

Deasupra se pune puțin mujdei de usturoi, totul se 

pune în tavă și se introduce în cuptor pentru 30-40 

de minute. După ce s-a răcit se adaugă mărar și 

măsline tăiate rondele.

Poftă bună! ±
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725
Urqențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

740 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8:00 Isabel, 1h căutarea 
0 iubirii (serial,

Venezuela, 2004) 

9:00 Ducesa din Duke 
vQStreet (serial, Anglia, 

1976
10:00 Ne vedem la TVR I (r) 
1140 Hello, Good-Byel (r) 
11*B Rețete delicioase (Seri

al, Anglia, 2005) 

12:00 Nocturne (R) 
12:50 Integrante după inte

grare (R). Prezintă 
Răzvan Petrișor

134® Zack și Cody, ce viață 
“minunată I (s)

13:30 Desene animate
Club Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Oameni ca noi (r) Tre

buie să
înțelegem că avem 
puterea de a schimba 

ceva!

16:00 Bagaj pentru...
Europa.

17S Misterele din Sankt 
Petersburg (s) 

18:00 Justiție militară (s) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Festivalul Cântecului 
șl Dansului Popular 
Românesc, Mamaia 
2007. Concurs. 
Prezintă luliana Tudor.

22:00 Jurnalul TVR 
2220 Festivalul Cântecului 

și Dansului Popular 
Românesc, Mamaia 
2007 Recitaluri

0;ip Dedales (Film, Franța, 
*a 2003). Cu: Lambert

Wilson, Sylvie Testud, 
Michel Duchaussoy. 
Regia Rene Manzor.

155 Jurnalul TVR(R).
Sport Meteo 

340 McVicar (Film, Marea
Britanie 1980)

450 Reflector (R) 
5.10 Isabel, tn căutarea 

SUH (serial, 
Venezuela, 2004)

640 Rețe* (s)
C25bmdtanMB 

690 Mora* ztoel(r)

HP

4*
. utf

Soluția integrantei din numă

rul precedent: S - l - COD
- HORNAR - AS - AU - BAF

TA - URLA - PE - N - TERN
- SES - FAT - OB - SA - I
- ATRASE - UH - OO - ACU

- ORACOL - R - GRAS - 

CURS - OITA - TOI - OS - 

AN - CO - T - ZODII - PARC

740 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care aduce 
cartea (r)

9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
10:00 Vânător alb, inimă

13 neagră (r) 
11:45 Emmerdale - Afaceri

O de familie (film serial, 
dramă, Marea Britanie) 

Cu: Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, John 
Middleton, Charlie 

Hardwick 

12:15 Meseriașii (r) 
13:00 Știrile Pro Tv 
13:45 Zâmbiți, vă rogi 
14:15 Soarele ucigaș 
* BITitlu original: Inferno 

Producție: SUA 2001 
Regia: Dusty Nelson 

Cu: Jeff Fahey, Janet 
Gunn, Dean Stockwell, 
Richard Danielson 

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

Q(p. II) (dramă, Canada/ 

SUA, 2007) 

18:50 Știrile Sportive 
19:00 Știrile ProTv

2030 Steaua - Bate Borisov 
(transmisiune In direct) 

2230 Știrile ProTv. Sport 
23:15 Minți criminale, episo- 

□dul 22, ultimul episod
(film serial, SUA-Cana- 
da, 2005). Cu: Mandy 

Patinkin, Thomas Gib
son, Lola Glaudini, 
Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler, 

A.J. Cook. Regia: Jeff 

Davis

Vremea
0:15 Film artistic: (r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r)
240 Știrile Pro Tv 
3:15 Meseriașii 

(reluare)
440 Taca Paca

(reluare)

430 Jugm ShAani
(reluare)

530 UMk (r)
630 Eramsta-Atari

630 Agentul VIP (r) 
8.00 Veronica (România, 

1972) Cu: Lulu 
Mihăiescu, Margareta 
Pâslaru, George 
Mihăiță, Dem Radules
cu, Vasilica Tastman, 
Angela Moldovan. 
Regia: Elisabeta 
Bostan 
O fetiță dintr-un orfeli
nat primește, de ziua 
ei, de la Zâna-cea- 

bună, o „trăistuță" 
fermecată care-i va 
îndeplini orice dorință 
cât timp 
va fi ascultătoare și 
generoasă.

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

E»Cu: Tobias Mehler, 

Karen Cliche, Robert 
Sheehan, Zak Santia
go, Mark Hildretth, 
Phillip Mitchell, 
Michael Ironside, 
Bruce Boxleitner 

13.00 Observator
13.45 Tablou de nuntă (r) 
16.00 Observator 
17.00 Agentul VIP 
19.00 Observator

20:30 îngropat] de vii 2 
(SUA, 1997). Cu: Ally 
Sheedy, Tim Mathe
son, Stephen Caffrey, 
Tracey Needham

23:00 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu

0:00 Fantomele de pe
, Marte
'’ (SUA, 2001) Cu: Ice 

Cube, Natasha Hen- 
stridge, John Statham, 
Clea DuVall, Joanna 
Cassidy
în anuî 2176, Marte a 

devenit o colonie po
pulată cu oameni 
nevoiți să părăsească 
Pământul din cauza 
suprapopulării și, prin
tre altele, să 
muncească pe Marte.

240 Concurs interactiv 

340 Ești nunai a mea 

(firn poiitisț, State* 
r;; Unite ale Americă.

2001)

&

Berbec

S-ar putea să pierdeți bani într-o călătorie în interes per
sonal. în schimb, primiți o propunere de colaborare. Nu 
vă grăbiți! Gândiți-vă la timpul liber de care dispuneți!

Taur

Dimineață sunteți nehotărât și reușiți să îi derutați și pe 
cei din jur. Nu începeți mai multe treburi deodată, pentru 
că rlscați să nu le terminați la timp!
Gemeni

S-ar putea să aveți dificultăți de comunicare și să nu vă 
înțelegeți prea bine cu cei din anturaj și chiar cu persoana 
iubită. Vă simțiți epuizat și nu sunteți prea bine dispus.

Rac

Dacă reușiți să vă temperați spiritul critic, este posibil să 
câștigați bani frumoși. Fiți atent cum discutați cu partenerul 
de viață și cu persoanele mai în vârstă, ca să nu declanșați 
o ceartă.

Leu

Sunteți hotărât să demarați o afacere la care vă gândiți de 
mult. Nu vă lipsesc nici banii, nici ideile. După-amiază vă 
întâlniți cu prietenii. S-ar putea ca familia să vă reproșeze 
că o neglijați.

Fecioară

După-amiază sunteți invitat la o petrecere la care partenerul 
de viață nu este de acord să mergeți. Nu vă gândiți doar 
la satisfacțiile personale. Nu este exclus să aveți discuții.

Balanță

S-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că nu vă 
interesează problemele de familie. Cu tact, puteți evita o 
ceartă. în privința afacerilor, ar fi bine să fiți prudent.

Scorpion

Se pare că nu mai plecați într-o călătorie, din cauza 
neînțelegerilor cu partenerul de viață. Chiar dacă sunteți 
convins că aveți dreptate, aveți grijă să evitați un scandal!

Săgetător

Ar fi bine să vă exprimați clar ideile, pentru că persoana 
iubită ar putea să vă interpreteze greșit dorința de a fi liber. 
Vă recomandăm să evitați speculațiile, întrucât intuiția vă 
poate înșela.

Capricorn

Dimineață aveți dificultăți de comunicare care vă pot afec
ta relațiile pe plan social. Se pare că resimțiți oboseala acu
mulată în ultimele zile. Ar fi cazul să vă odihniți mai mult.

Vărsător

S-ar putea ca relațiile sentimentale să aibă de suferit din 
cauza unor neînțelegeri de moment. Sfaturile unui bJfHfet 
vă ajută să depășiți mai ușor momentele tensionate.

Pești

S-ar putea să aflați că ați pierdut banii investiți într-o afacere 
în care v-ați pus mari speranțe. Vă sfătuim să nu vă asumați 
nici un risc, pentru că astăzi nu prea aveți șanse.

7:00 Amy 8:00 Aventurile lui 
Tarzan 830 Lecția de... știin
ță 9:00 Jurnalul Euronews 
pentru România 9:15 Mira
cole 10:15 Plaja lui Măruță 
12:05 Amy 13:00 Teleshop
ping 13:30 Atletism Campi
onatul mondial. Transmisie 
directa de la Osaka 16:30 
Jurnalul TVR 16:50 Descoperă 
românii 17:00 Autostra- 
da18:00 Jurnal regional 1830 
Replay 19:00 Bugetul meu 

1930 Ulița spre Europa 20:00 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece 2140 Ora de 
știri Știri: sport: meteo 22:10 

ProprietarafSUA: 1996) 
0:10 Caracatița 1:05 Un fes
tival... Besti(v)al! 135 Cham
pagne Charlie 3:10 Bugetul 
meu 3:40 Plaja lui Măruță 
5:25 Mesager 6:00 Ora de 
știri (R) Știri: sport: meteo

5:00 Povestiri adevărate (r) 
6:00 Clona (r) 7:00 Iubiri (r) 
09:00 Căpșune cu zahăr (s) 
10:15 Uzurpatoarea (s) 12:30 
împotriva destinului (s) 13:30 
Mama vitregă (s) 15:30 Iubiri 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Salome (s) 19:30 Tequi
la cu suflet de femeie (s) Cu: 
Angelica Rivera 20:30 Numai 
iubirea (s) 21:15 Zorro (s) 
22;15 Poveștiri de noapte (div.) 

22:45 Clona (s) 23:45 Monte- 
cristo (drama) 0:45 Poveștiri 
adevărate (r) 1:45 Numai 
iubirea (r) 2:15 Poveștiri de 
noapte (div.) 2:45 De 3 x 
femeie (r)

06.30-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

7:00 Pitici de vară 840 Mari 
savanți 830 Mari artiști 940 
Film artistic (f) 11.00 Ochi negri 
12:00 Look who is winning 
1430 Acapulco Heat (s) 1530 
Pitici de vară 1630 Baronii. Un 
sitcom despre ceva, ce aduce 
în casele românilor un umor cu 
totul neașteptat, extrem de 
caragialesc, speculând situații 
reale ale vieții politice și sociale 

din România 1730 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV 
2040 Film artistic 2240 Croni

ci paranormale. 2340 Un nou 
început 2440 Film artistic (f)

0730 Dragoste și putere 0840 
Sport cu Florentina 08:05 
Teleshopping 0825 Autoforum 
0945 Teleshopping 0945 Spi
talul "All Saints" 10:45 Tele 
RON 1225 Quizzit 1445 Dra
goste și putere 14:40 Crime 
pasionale 16:25 Spitalul "All 
Saints” 17:25 Trăsniți în 
NA.T.0.1840 Focus 1940 Pri
ma sparge gheața în CHAM
PIONS LEAGUE - live Șahtior 
Donețk - Salzburg 21:00 
Puncte de vedere - comedie 
romantica, SUA 1991. 23.00 
Focus Plus 0040 Totul despre 
sex 0030 CSI - INVESTIGAȚII 
0130 FOCUS

6:00 O dădacă plină de sur
prize (Comedie, Marea Bri
tanie, 2005) 7:45 Un antrenor 
în Africa (Comedie, SUA, 
1994) 9:35 Presa face legea 
(Comedie, SUA, 2005),1.1.40 
In corzi (Dramă, SUÂ, 2004) 

12:55 Duo (Comedie, Cana
da, 2006) 14:45 Idilă pentru 
o piatră prețioasă (Aventuri, 
SUA, 1984) 16:35 Polițist sub 
acoperire (Acțiune, SUA, 2005) 
18:15 O dădacă plină de sur
prize (Comedie, Marea Bri- 
tanie, 2005) 20:00 Distracție 
CU Dick și Jane (Comedie, 

SUA, 2005)

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Realitatea de la 11:00 
12:00 Realitatea de la 12.00 
13:15 EU, România! 14:50 
Realitatea bursieră. Este emi
siunea care vă aduce bursa 
acasă prin cotații live, indici 
actualizați în timp real si 
intervenții în direct de la Bur
sa de Valori București 15:00 
Realitatea de la 15.00 15:15 

Fabrica 16.00 Realitatea de la 
16:00 17.45 Editorii Realității 
20:00 Realitatea de la 20:00 1 

20:05 Realitatea zilei

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 1640 Născut DJ1740 
Drumul spre casă, 1730 
Divorțați ... dar împreună 
1840 Vieți de end stele 1940 

Viața la Casa Abă 2020 

Verunka Mars 2130 Cometia 

n eserță tare: Divorțați.... dar 

rtnmă 2240 Viper (SUA

630 Videoclipuri muzicale 
7.00 710 10.00 Arte 1030 
Euromaxx 11.00 Ne privește 
12.00 Știri 12.30 Teleshopping 

13.05 Emisiune religioasă 
14.00 Teleshopping 14.35 
Lumea cărților 15.00 Telesho
pping 15.40 Astă seară dan
săm în familie. Comedia e un 
joc al spiritului. Râsul are 
diverse stadii. Există zâmbe
tul, există râsul mai pe-nfun- 
date, există și hohotul, dar în 
comedie contează satisfacția 

estetică în fața momentului de 
artă (f) 1840 6! Vine presa! 
2040 Nu vreau să mă însor 
(f) 2240 Păcală OL) (1) 2440

11:00 Mașini pe alese 12:00 
Mega constructori 13:00 Con
fruntări și fiare vechi 14:00 
Brainiac 15:00 Cum se fabrică? 
16:00 Curse 17:00 Constructori 
de motociclete din Marea Bri
tanie. Urmăriți talentul a șase 
dintre cei mai mari constructori 
de motociclete din Marea Bri
tanie, care se întrec pentru a 
obține prestigiosul titlu "Cel 
mai bun din Marea Britanie’. 
1840 Motociclete americane 
1940 Vânătorii de mitun 2040 
Cun se fabrică? 2140 Tehr«c 
cgmaie ri» q rreaer ef 7240 
Meserii 2340 ’.fecre 
nzeobiă 2440 --
•hnri -*• crt; * *"— r'
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www.e-versuri.ro
Dm (D.l.) - Pe acest site se găsesc versurile melodl- 

| ior trupelor ;i artiștilor care se bucură de cel mai mare 
I succes; aici se pot trimite sau de aici se pot descărca 

I versurile care vă Interesează.

Posturile vacante, desființate

1 gram de aur

1 euro_____________

1 dolar american

Amplasarea aparatelor radar în data de 29.08.2007:
- DN 7: Vețel -Ilia - limita jud, Arad;
• DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Slmerla - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 

K și Mihai Eminescu^

TlâlUCȚU BURSIERE
Societatea Preț Variație

închidere (lel/acț) (%)
PTR 2,1800 + 14,74

SIF5 4,6100 0,00

TLV 0,9200 0,00

SIF2 3,8000 0,00

SNP 0,5250 +2,94

BRD 28,3000 0,00

SIF4 2,6000 +0,78

SIF1 4,0600 -0,25

OIL 1,1200 + 14,87

SIF3 2,5100 0,00

BRK 2,9600 -1,00

BIO 0,8900 0,00

i Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, partei (lângă QUASAR), tel.: 

i 221277.
I

________________________________________________________

■ Peste 100.000 de 
posturi din administra
ția centrală și locală ar 
putea fi desființate.

Clara PAs___________________
clara.pas@lnfonnmedia.roDeva - Din dorința de a reduce cheltuielile bugetare Executivul se gândește serios la restructurarea personalului ce lucrează sau urma să fie angajat pe posturile vacante din administrația publică. La începutul lunii august, ministrul Muncii, Paul Păcura- ru, propunea reducerea cu zece la sută a numărului de funcționari publici din România, explicând că propunerea de reducere a personalului din administrația publică locală și din instituțiile guvernamentale se va face fie prin redi- recționarea personalului, fie prin plafonarea salariilor, determinând astfel funcționarii publici să renunțe „de bunăvoie la posturi”. Declarația a stârnit nemulțumirea funcționarilor publici ale căror sindicate au amenințat cu declanșarea din luna septembrie a unor ample acțiuni de protest.
Audit în septembrieDupă acest anunț, vocea autorităților s-a mai domolit, însă se lucrează la variantele prin care numărul funcționarilor publici să fie redus considerabil. Una dintre variante, se pare agreată de toate

în administrația publică bate vântul disponibilizărilorpărțile, ar fi desființarea posturilor vacante. La nivel național numărul acestora se ridică la aproximativ 100 de mii. „Numai din această operațiune de eliminare a posturilor vacante putem face o economie de peste 100.000 de posturi în administrația centrală și locală (...) Și acesta este primul pas pe care îl vom face. Probabil că aceste pos

turi vor fi tăiate”, a precizat ministrul Varujan Vosganian. El i-a prezentat premierului discrepanțele dintre ministere, privind numărul de angajați, a persoanelor deservite, a deplasărilor efectuate, și a precizat că raportul ajunge chiar și la unu la zece. Aceeași situație a fost constatată și la nivelul județelor, unde există diferențe mari între numărul 

funcționarilor publici, raportul fiind de unu la trei între județele eficiente și cele mai puțin eficiente.Din acest motiv, premierul Tăriceanu a dispus un audit, in luna septembrie, la toți ordonatorii primari de credite bugetare, astfel încât să se vadă care sunt cauzele pentru care există aceste disfuncțio- nalități.
I HUNEDOARA

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

> cu, nr. 14. <t>— 717659.

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

l 33.®-* 748080.

| Farmacia „Ărnica", str. G. Enescu, nr. 7. ®-»

I 713045.
i DEVA

Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl.
| 5.®-* 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
1 nr. 29. ®-> 2116’6, 224488

Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-* 211949.

SUDOKU
■ u * J' js a » •*'*-'*■ *• «■* i» *•••»■»» 4 »

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- 

i tă. De ase

menea, ci

frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

i o singură

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent

’7396245 8 
86234517 9 
95418723 6 

586239741 

74185639 2 

239471865' 

4 9 7 5 2 8 6 1 3 
6257’3984 

•3 18694527 

începători

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

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

8 -1 2 3 7 4 5 9 6
4 6 5 3 9 2 * î
9 5 3 2 6 - =■

Avansați

MotivareBucurești (MF) - Pentru a se implica în administrația publică, managerii de fonduri europene ar trebui stimulați cu salarii de primar, susține deputatul PNL, loan Ghișe. „România poate să primească in următorii ani circa 60 miliarde de euro, nu numai din fonduri europene. Din păcate pentru comunitățile locale, nu toți primarii știu cum să atragă aceste fonduri europene. Astfel că este nevoie să atragem oameni care se pricep, care au studii de specialitate, respectiv manageri de proiecte către primării”, a spus Gi ișe. Deputatul vrea să prop:; un proiect de lege prin care diferența dintre salariul unui viitor manager de proiecte și cel al unui primar de oraș sau chiar al unui președinte de consiliu județean să fie de maximum 10%.

Salarii europeneDeva (C.P.) - Din toamnă, medicii, farmaciștii, fiziote- rapeuții și contabilii vor avea acces mai ușor pe piața muncii din UE. România va adopta, din octombrie, sistemul electronic de comunicare și informare dintre instituțiile românești și cele din țările UE, care are ca scop facilitarea liberei circulații de servicii și persoane între statele membre. Medicii care obțin un loc de muncă într-o clinică din Marea Britanie, de exemplu, pot câștiga între 2.000 și 4.000 de lire sterline (3.000-5.800 de euro) pe lună, în județul Hunedoara, spre exemplu, din cauza migra- ției în străinătate a forței de

muncă specializate numărul medicilor anesteziști a scăzut dramatic, astfel că la ora actuală se discută despre o criză de personal în acest domeniu.

Personalul medical va avea 
acces mai ușor pe piața 
muncii din UE

Bursa locurilor de 
muncăDeva (C.P.) - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează vineri, 31 august, mini-bursa generală a locurilor de muncă. Acțiunea se va desfășura între orele 9-13 în următoarele locații din rețeaua teritorială a agenției: Brad, Ilia, Deva, Simeria, Hunedoara, Orăștie, Călan, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan. Agenții economici din județ pot face ofertă de locuri de muncă vacante până la data de 31 august la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a județului Hunedoara, cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.2, telefon 216.151, sau la cea mai apropiată agenție locală pentru ocuparea forței de muncă.

Mii de job-uri în străinătate
Peste 4.200 de sluj

be sunt puse la dis
poziția românilor prin 
intermediul ANOFM.Deva (C.P.) - Cele mai multe locuri de muncă în străinătate sunt în Spania. Aici se oferă 3700 de slujbe în agricultură, pentru salarii cuprinse între 800 și 850 euro. Durata contractelor este cuprinsă între 4 și 9 luni. Salarii mai mari pot câștiga tot în Spania mecanicii, electricienii, șoferii de camion, forjorii, măcelarii,

Calificarea aduce salarii mai 
mari

zidarii și frigotehniștii. Remunerațiile oferite pentru muncile calificate variază între 1.100 și 1.300 euro pe lună. în Germania, în luna octombrie vor fi scoase la concurs aproximativ 250 de locuri de muncă în domenii precum: gastronomie, servicii hoteliere, sanitare și agricultură, pentru salarii de 1.200 euro pe lună, pentru contracte cu durata de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 6 luni.Condiția principală pentru aceste posturi, alături de calificare, este cunoașterea limbii germane.Cei care așteaptă un loc de muncă în Franța sau Elveția trebuie să știe că acordurile cu aceste țări sunt pentru lucrători stagiari. Numărul locurilor de muncă este in creștere, până la sfârșitul anului încă 15.000 de locuri de muncă urmând a fi puse la dispoziția celor interesați

1. CV fără număr de telefon sau adresă. Dacă nu poți fi găsit, nu poți

fi angajat. Așa că ai grijă ca numărul de telefon și adresa să fie scrise 

corect și să fie valabile.______________________________________________________ _____

2. CV neactualizat. Lucrând și avansând în carieră dobândești cunoștințe

și abilități noi. Dacă a trecut o perioadă lungă de când ai modificat ulti

ma dată CV-ul, angajatorul poate considera că informația nu mai este 

de actualitate._______________________________________________________________________

3. Pauze inexplicabile între joburi. Dacă de la ultimul tău job până în

prezent a trecut o perioadă lungă de timp, va trebui să al o explicație, 

care să fie evidentă în CV: cursuri de perfecționare, facultate.____________

4. Motive „nepotrivite" pentru care ai plecat de la ultimul job. Dacă expli

cațiile tale includ injurii aduse foștilor șefi sau colegi, nu vor risca să faci 

la fel și când vei pleca de la ei._____________________________________ .____________

5. Fraze fără conținut. Cuvintele de umplutură sunt ușor de recunoscut,

așa că elimină orice frază care nu aduce un plus de informație despre 
tinĂ.__________.______________________________________________________________

6. Așteptări nerealiste. Dacă salariul pe care îl ceri depășește nivelul tău

de cunoștințe sau bugetul alocat pentru postul respectiv, atunci vor 

renunța să te mai cheme la interviu,_______________________________________ ___

7. Lipsa de seriozitate. Dacă nu ți-ai „făcut temele" și nu cunoști așteptările 

și cerințele pieței, dacă nu iei în serios procesul de căutare a unui job, 

nu te vor lua nici ei în serios 

8 Nu ai obiective de carieră bine definite. Dacă nu știi ce-ți dorești de

la viață, nu au nici o siguranță că acesta e postul pe care îl vrei și că nu- 

p vei schimba planurile după două săptămâni de muncă.__________________

9 Atitudinea negativă. Cum își dă seama un angajator de atitudinea unui 

angaiat față de muncă încă dinainte să-l cheme la interviu? Simplu: to

pea maze cuv’-tele foîosde o-opozițiie pozitive sau negative și tmpre- 

sa genera'= pe care o dă asoectu C’.-U:U: spun foarte multe.

http://www.e-versuri.ro
mailto:clara.pas@lnfonnmedia.ro
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Drumeții în 
Munții Retezat

Tăul Gemenele din masiul Retezat (Foto: arhivă)

■ Indiferent de 
anotimp, peisajele din 
masivul Retezat sunt 
remarcabile.

SLT. Nicolae RAducu
• Reguli. în Parcul Național Retezat sunt permise activități de turism și de educație, cu respectarea regulilor de vizitare. Accesul în Rezervația Științifică Gemenele este permis doar în baza autorizației eliberate de Academia Română - Comisia Monumentelor Naturii. (N.R.)

timpul excursiilor montane li se recomandă turiștilor să protejeze atât flora cât și fauna zonei. (Foto: arhivă)
Aprinderea focului

Râu de Mori (N.R.) - Pe teritoriul Parcului Național Retezat focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate in acest scop în campările din zonele: Cabana Pietrele, Cabana Gura-Zlata, Poiana Pelegii, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor. De asemenea, sunt strict interzise adunatul și defrișarea vegetației lemnoase de orice fel pentru aprinderea focului, precum și aprinderea focului în golul alpin și în fondul forestier. în locurile de campare din golul alpin sau cele în care nu se asigură lemn de foc de către proprietari, se permite doar utilizarea primusului.

Turiștii care străbat aceste zone pot solicita cu încredere ajutorul jandarmilor din cadrul postului montan RÎU de Mori. (Foto: arhivă)

Râu de Mori - Retezatul este unul dintre cele mai spectaculoase masive montane din Carpați. Crestele sale ascuțite, oglindite în zecile de lacuri glaciare, reprezintă o atracție și o provocare în același timp pentru iubitorii muntelui. Porțile Retezatului de Nord, cel mai accesibil loc de plecare în traseele montane, se deschid din două puncte: Valea Râului Mare de la Cabana Gura Zlata și Râușor.Culoarul Râușor, străjuit la intrare de Cetatea și Mănăstirea Colț, șerpuiește 10 kilometri printre semețele creste, deschizându-se într-o imensă poiană. Călătorul care se încumetă să străbată acest traseu, pe jos sau cu autovehiculul, se va simți ca într-o strânsoare între panta abruptă și valea râului care curge alături. în zonă se execută lucrări de asfaltare a culoarului, facilitându-se astfel accesul la pârtia de schi și cele câteva pensiuni. Râușorul este un loc în care poți rămâne să-ți petreci vacanța la una din pensiuni sau este un punct de plecare pentru cei care se aventurează pe cărările de munte.
Pe cărări de munteO altă poartă a Retezatului care pornește din comuna Râu de Mori către inima muntelui este valea Râului Mare. Drum asfaltat, lung de aproximativ 30 de kilometri, realizat în urmă cu câteva zeci de ani cu ocazia demarării lucrărilor la lacul Gura Apei, reprezintă limita vestică a Parcului Național Retezat. Călătorul este întâmpinat încă de la intrarea pe această vale, în zona localității Brazi, de câteva indicatoare orientative sau care îi prezintă oferta de cazare a celor câteva zeci de pensiuni din zonă.Drumul este asfaltat până la barajul Gura Apei, iar de aici se continuă cu drum neasfaltat, care poate fi străbătut cu mașina până la Poiana Pelegii. Distanța între barajul Gura Apei și locul de campare din Poiana Pelegii este de aproximativ 19 kilometri.Lângă Poiana Pelegii, la capătul drumului forestier care pătrunde în inima
Semnale în caz de pericol pe munte

Camparea în Parcul 
Național Retezat

Râu de Mori (S.C.) - Camparea este permisă în zona cabanelor Pietrele, Gura-Zlata, Rotunda, Baleia, Buta, Câmpușel, în locurile amenajate de deținătorii de terenuri și la Poiana Pelegii și Stâna de Râu. în zona centrală a Parcului este permisă camparea în căldarea Bucurei, lângă refugiul Salvamont. în regim special, respectiv pentru o singură noapte este permisă camparea in căldarea lacului Zănoaga. Săparea de șanțuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisă.

■ Dacă vă aflați în 
pericol pe munte, tre
buie să cunoașteți 
câteva reguli de bază.

sg. maj. Sorin Ceclea

Nucșoara - Există trei feluri de astfel de semnale: luminoase, vizuale și acustice. Semnalele luminoase se folosesc mai ales noaptea. Acestea se lansează cu ajutorul unei lanterne, a unui felinar, a unui foc de tabără, primus, iar ziua cu ajutorul unei oglinzi. în afară de semnalele luminoase, se pot executa semnale vizuale prin fluturarea unei eșarfe sau a altor 
obiecte de îmbrăcăminte. 

Munților Retezat, sunt parcate, la sfârșit de săptămână mai ales, zeci de autoturisme din toate colțurile Europei.
Rezervația GemeneleRezervația științifică „Gemenele - Tăul Negru” este destinată exclusiv cercetării științifice. Numele ariei protejate este dat de două lacuri, situate pe teritoriul rezervației. Accesul în rezervație se face prin Gura Zlata spre casa-laborator „Gemenele”, cu aprobarea Academiei Române. Zona este închisă în partea de nord de vârfurile Zănoaga, Judele, Bucura și Retezat. Aici nu se desfășoară activități turistice sau industriale. în zonele cu regim special de conservare nu este permisă exploatarea pădurilor. dar sunt acceptate pă- șunatul tradițional și turismul, cu anumite restricții privind camparea, care este permisă doar în zone desemnate special, iar focul poate fi aprins numai în vetre special amenajate.
Lacuri glaciareîn masivul Retezat există peste 80 de lacuri, dintre care cel mai întins este Bucura - 8,86 hectare, iar cel mai adânc, Zănoaga - 29 metri. Motivul pentru care Retezatul a fost decretat parc național, primul de acest fel din țară, este flora deosebit de bogată. Astfel, în masivul Retezat se găsesc peste 1.190 de specii de plante superioare din cele peste 3.450 cunoscute în România. O importanță mare o au cele 130 de plante rare sau vulnerabile. Dintre acestea, în zona alpină pot fi admirate nu mai puțin de cinci specii de gențiana, 
Strigătele, fluierăturile, lovi- (piolet, bețe de cort, ceaun, rea unor obiecte metalice linguri, farfurii de tablă etc.)

Cabanele trebuie să aibă în dotare cele necesare acordării 
primului ajutor în caz de accident pe munte <=oso a-hvă:

floare de colț, jneapăn și zâmbru.
Animale protejateîn zonă trăiesc aproximativ 50 de specii de mamifere, ceea ce reprezintă aproape 20 la sută dintre mamiferele terestre ale Europei. Aici se găsesc populații mari de erbivore: capra neagră, cerbul carpatin, căprioara, precum și carnivore: lupul, ursul brun sau râsul. Râurile din Retezat sunt populate cu vidre, care se 

Lacul Bucura (Foto: arhivă)

Poiana Pelegii (Foto: arhivă)

hrănesc cu resursele importante de pește ale Retezatului. Marmotele - un alt mamifer interesant - au fost introduse acum 30 de ani în zona alpină a parcului și pot fi zărite destul de des printre stânci și grohotiș. Păsările sunt și ela foarte bine reprezentate înl parc. Din cele 370 de specii din România, 180 sunt în Retezat. Nu lipsesc nici speciile protejate prin lege, cum ar fi acvila de munte, barza neagră sau ciocănitoarea cu trei degete.

sunt semnale acustice care pot fi emise în caz de pericol. - Așadar, se lansează câte semnale, din 10 în 10 secunde, timp de un minut, iar între grupurile de 67 semnale se face o pauză de un minut. Pentru răspuns se utilizează trei semnale pe minut, urmând un minut de pauză.în cazul în care turistul aflat în stare de pericol se află într-un refugiu alpin sau în vecinătatea lui, va da alarma ridicând fanionul roșu, aflat obligatoriu în dotarea adăpostului. Toate cabanele trebuie să aibă în dotare trusă medicală și să 
constituie, în caz de accident, 
puncte de anunțare pentru 
intervenții salvamont.



Viitorul sună bine la Cetate

• Futsal. în Liga I de Futsal au rămas 12 echipe. Ultimele noutăți de la aceste echipe ar și faptul că Reșița va avea o echipă care s-a înscris în locul celei de la Artic Craiova care s-a retras, precum și fuziunea dintre echipele din Focșani și Miercurea Ciuc. Deva a rămas cu două echipe, FC CIP și Quasar. (V.N.)
• Balcaniadă. La sfârșitul lunii, arcașii de la Minerul Aninoasa vor participa la Balcaniada din Serbia. La această competiție antrenorul Viorel Hăbian îi va deplasa pe: Simona Băncilă, Gigi Pușcă și Răzvan Marcu. „Vrem să ne clasăm în primele trei locuri, pentru că este o întrecere importantă pentru noi", a spus el. (V.N.)

Un meci al ambițiilor?
A

Lupeni (V.N.) - Și la Lupeni se anunță o partidă interesantă în această a IV-a etapă a Cupei României la Fotbal. Spunem acest lucru întrucât aici se vor întâlni astăzi Minerul din localitate și Jiul Petroșani, două echipe care, în ultima vreme, nu prea au avut multe simpatii una față de cealaltă. Credem că va fi un meci de luptă nu numai datorită faptului că actualul antrenor al celor de la Lupeni este Marin Tudorache, nimeni altul decât cel care nu de mult timp a fosț dat afară de la Jiul. Și nu credem în totalitate declarația lui potrivit căreia „orice partidă disputată cu Jiul va fi abordată ca și cu oricare echipă”. în legătură cu acest meci, tehnicianul din Lupeni a spus: „Vom aborda foarte serios partida și vom juca la victorie. Nu de altceva, dar este o competiție oficială. Cu acest prilej vom folosi și alți jucători pentru a le evalua posibilitățile și nivelul de pregătire”. De asemenea, Gheor- ghe Poenaru, antrenorul celor de la .Jiul, a declarat că „deși nu ne interesează neapărat „Cupa României”, vom juca pentru a câștiga.

■ Sub comanda sîrbu- 
lui Sașa Boșcovici, Ce
tate pare mai închega
tă decât sezonul trecut. 
ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Echipa de handbal feminin Cetate Devatrans și- a prezentat, aseară, Cu ocazia primului meci susținut la „Cupa Cetate”, lotul de jucătoare pentru noul sezon. în mare, componența lotului este aceeași ca și în sezonul precedent. Au plecat trei dintre titulare, respectiv Tătă- ran, Berki și Dobca, și au fost transferate Melinda Toth, Elena Pană și Magdalena Urdea, trei jucătoare experimentate care ridică valoarea echipei. Distribuția pe posturi e însă oarecum asimetrică. Pe posturile de portar sau extremă dreapta concurența e mare între jucătoare bune, iar pe cele de extremă stânga și cen
Festival de acrobație și curaj

„Nu e cazul să fim priviți de 
sus"

Deva (C.M.) - Marius Sîrbu, antrenorul echipei Quasar, s-a declarat optimist în privința șanselor echipei sale de a face o figură frumoasă în Liga I, chiar dacă în acest sezon campionatul se anunță a fi mai aprig decât în ediția trecută. „Prin reducerea numărului de echipe de la 14 la 12 nivelul competiției va fi mai ridicat decât anul trecut. Nu e însă cazul ca adversarii să ne privească de sus. S-a văzut de multe ori că ambiția, organizarea și unitatea unei echipe pot depăși valoarea individualităților din alte formații”, comenta tânărul tehnician de- veân. în urma tragerii la sorți, desfășurată, luni, la FRF, s-a stabilit că echipa Quasar va juca în prima etapă acasă cu FM Constanța, în a doua în deplasare cu Moldocor Piatra Neamț, iar în a treia acasă cu Clu- jana Cluj. „Până la 15 septembrie când e prevăzut startul Ligii I, noi vom îmbina antrenamentele cu meciurile amicale de verificare. Chiar mâine vom juca, la Sala Sportu- . rilor, de la ora 20.30, un amical cu Olimpic Simreia, din Liga a Il-a”, preciza Marius Sîrbu.

■ Parașutiști de la cinci 
aerocluburi din țară se 
întrec în cadrul concur
sului „Cupa Dacia".

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.niarinut@inforniniedia.ro

Săulești - Marea ambiție a participanților la concursul interjudețean de parașutism „Cupa Dacia” care a început, ieri la Săulești, este să reușească un „zero”. Adică să a- terizeze exact pe discul cu diametrul de trei centimetri care se află în centrul discului de concurs care măsoară precizia aterizării. Un alt vis este legat de executarea cât mai corectă a elementelor acrobatice, gen viraje, lupinguri, sărituri etc. Pentru atingerea acestor „ținte” care le-ar aduce medalii, sportivi din Oradea, Arad, Tg. Mureș, Ploiești și Deva au efectuat, ieri, la A- erodromul Săulești, mai multe salturi de antrenament și pregătire. Pentru unii dintre ei a fost chiar primul salt din

’"OTBAb/LIOA A
Jucătorii echipei Mureșul vor 
încerca să fie la înălțimeBucurești (MF) - Arbitrii partidelor care se vor dispu

ta, sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a ll-a.

Seria II

Gaz Metan Mediaș - FCM Reșița. Arbitri: Horia Abru- 
dan - Claudiu Loghin, Vladimir Urzică

IS Câmpia Turzii - CSM Râmnicu Vâlcea. Arbitri: Dra 
goș Istrate ■ Valenu Boștină, Vasile Marinescu 

Corvinul Hunedoara - Arieșul Turda. Arbitri: Eugen 
Roșu - Nicolae Dobrică, Bogdan Medrea

Unirea Alba lulia - FC Târgoviște. Arbitri: Cristina Dor- 
cioman - Iulian Szekely, Monica Rigo

Poli Știința II Timișoara - CFR Timișoara. Arbitri: Cipri- 

an Danșa - Emil Cristea. Silviu Mocanu

Jiul Petroșani - FC Caracal. Arbitri: Valentin Igna - Flav
ius Damaschin, Gabriel Dan

Minerul Lupeni - Mureșul Deva. Arbitri lonuț Neagu

- Marius Nicoară, Cătălin Haramuz

FC Bihor - Liberty Oradea. Arbitri: Sorin Tarcea - Sorin 
Caia, Claudiu Tripa

FC Argeș - Drobeta Turnu Severin. Arbitri: Eduard Con- 

stantinescu - Florin Buzărnescu, Adrian Popescu

„Cupa regiunilor" la debut
■ Astăzi, de la ora 10, 
la Deva se va disputa 
primul meci al selecțio
natei Nord-Vest Ardeal.

Deva (V.N.) - Stadionul „Cetate” din Deva va fi astăzi gazda începutului unei competiții cu caracter regional: Cupa Regiunilor, întrecere la care vor participa fotbaliști născuți între anii 1977-1988 care nu au jucat în ligile I și a Il-a. Pentru această competiție. FRF a împărțit România în opt regiuni: Nord - Est Mol

tru ar cam trebui aduse jucătoare mai puternice.
S-au înecat la malLa prima apariție în fața suporterilor de la venirea antrenorului sîrb Sașa Boșcovici Cetate a lăsat o bună im- presie, dar a fost învinsă de ZRK Kikinda (locul IV în prima ligă din Serbia în sezonul 
viață. Primul salt cu parașuta e o probă de curaj pentru oricine, iar cinci dintre sportivii de la Aeroclub Dacia Deva au trăit, ieri, emoțiile primei sărituri. Irina Drașovean, de 17 ani, din Alba lulia, legitimată la Dacia Deva, cea mai tânără participantă la concurs, a fost urmărită cu sufletul la gură de tatăl ei care a răsuflat ușurat abia după ce Irina a aterizat. Și ceilalți patru sportivi care au absolvit recent cursurile de parașutism au avut e- moții mari.„Cupa Dacia este un concurs de pregătire și selecție pentru Campionatul Național care va avea loc în toamnă. Participă atât sportivi experimentați care fac performanță, cât și începători. Sunt mulțumit că sportivii care s-au a- flat la primul salt au trecut cu brio testul, iar de la cei experimentați așțept medalii”, explica antrenorul Marian Le- oveanu. De la Aeroclubul Dacia Deva s-au înscris în concurs 10 sportivi din cei 65 legitimați, patru la feminin și
IIVrem o echipă din
■ Deși nu se pune pro
blema câștigării trofeu
lui, toate echipele vor 
astăzi victoria.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Astăzi, în cea de-a IV-a etapă a „Cupei României” la fotbal intră în competiție și cele patru echipe hu- nedorene din Liga a Il-a. La Deva, pe stadionul de la poalele cetății, începând cu ora 17,30, se va desfășura meciul dintre „Mureșul” din localitate și Corvinul 2005 Hune
dova; Nord - Vest Ardeal; Vest Banat; Centru Transilvania; Sud-Vest Oltenia; Sud Moldova; București; Sud - Est Dobrogea. Județul nostru face parte din regiunea Vest Banat, din care mai fac parte județele Caraș Severin, Arad și Timiș. De bunul mers al treburilor selecționatei acestei regiuni, FRF a desemnat să se ocupe Mircea Sîrbu. președintele AJF Hunedoara. Acesta a declarat ieri pentru „Cuvântul Liber" că. din cele patru județe, doar Hunedoara și Caraș Severin au propus 

trecut) care are ca obiectiv cucerirea titlului în țara vecină. A fost un meci de luptă care a stat în majoritatea timpului sub semnul echilibrului, ambele echipe aflându-se pe rând în avantaj pe tabela de marcaj. Cetate a impresionat în multe momente printr- o circulație interesantă a mingii, prin inspirație la fi

Unul din curajoșii parașutiști participant la concursșase la masculin. Parașutismul se poate practica de la vârsta de 16 ani, dar numai cu acordul părinților, acord dat în scris și legalizat la notar. Pentru a putea executa salturi cu parașuta se fac cursuri de pregătire teoretică 
doara. Va fi o partidă interesantă, în care, cu siguranță, ambele echipe vor încerca să arate la ce nivel de pregătire au ajuns la acest început de campionat. Spunem acest lucru, întrucât niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să arate mare lucru în prima etapă din acest sezon com- petițional. După cum se știe. Corvinul a pierdut în deplasare, iar devenii au scos doar un egal pe teren propriu. Legat de partida de astăzi, iată ce au declarat cei doi antrenori. Titi Alexoi, Corvinul 2005 Hunedoara: „Pentru noi este un joc binevenit, pentru 
jucători. Din cei 22 de fotbaliști, 18 sunt din județul nostru: câte patru de la Victoria Călan, Aurul Brad și Dacia Orăștie și câte trei de la Minerul Teliuc și Retezatul Hațeg. Antrenorii selecționatei sunt Gheorghe Țurlea și Mirel Biriș. Adversarii de astăzi ai acestora sunt cei din selecționata Nord-Vest Ar- -deal. Arbitrii partidei sunt din județul Alba, la centru fiind Dan Lucian, din lotul național de arbitri. Observator a fost desemnat loan Nichimiș. tot din Alba lulia. 

nalizare și agresivitate în defensivă. Au fost însă la fel de multe momente în care de- vencele au fost depășite, au gafat sau au ratat. Astfel, după 14-12 la pauză, Cetate a controlat .repriza secundă până cu două minute înainte de final, când avea avantaj de trei goluri: 26-23 (min. 58). Din păcate, tipic românesc, Cetate s-a înecat la mal și, după eliminarea lui Cartaș, a pierdut în final cu 27-29. în primul meci al turneului, Cetate II Deva - Milostar Dr. T Severin 28-28.
Lotul de jucătoare: Laura Poe
naru, Mihaeia lalomițeanu, Ileana 

Bistriceanu, Delia Ghilă - portari; 

Alina Șovar, Adina Mitrea, Car

men Cartaș, Daniela Petrescu, 

Alina Trană, Oana Duca, Marina 

Stancu, Adina Hățiși, Maria Bar- 

dac, Melinda Toth, Elena Pană, 

Magdalena Urdea.

și practică timp de patru luni, după care se susține un examen. Din cei 110 candidați înscriși anul acesta la cursurile de parașutism doar 24 au reușit să treacă toate probele și să obțină nota minimă de trecere 7,50.
Liga I"a vedea ce nu merge bine la echipă și ce trebuie să schimbăm. O să jucăm la victorie pentru ca tinerii mei jucători să învețe bine ceea ce trebuie făcut pentru a câștiga, să simtă presiunea unui meci cu miză. Sperăm că va fi un test din care să tragem multe învățăminte”. La rândul său, Gică Barbu, tehnicianul de la „Mureșul”,a precizat: „Nu ne interesează Cupa, întrucât nu o s-o câștigăm nici noi, nici cei de la Corvinul. Jucăm însă pe teren propriu, așa că vrem să câștigăm și să mergem cât mai departe pentru a aduce la Deva o echipă de liga I“.

LOTIP r

18 hunedorenii sunt componenți 

ai Vest Banat:

Aurul Certej: Marius Cimporescu 
(portar), Nicolae Gabor (fundaș). 

Bogdan Lazăr (fundaș), Cornel 

Damian (mijlocaș);

Victoria Călan: Cristian Corobea 
(mijlocaș), Cosmin Olteanu (fun

daș), Andrei Mînja (mijlocaș). 

Alexandru Păduraru (mijlocaș);

Dacia Orăștie: Râul Noja (mijlo

caș), Florin Buzatu (fundaș), Flonn 
Stoica (atacant). Florin Ungure- 
anu (fundaș);

Minerul Teliuc: Valentin Crețar 
(atacant), Gabriel Giurasa (myo- 

caș), Alexandru Sabou (fundaș- 

Retezatul Hațeg: Ovidiu Pooes- 

cu (atacant), loan Punce ijxrtar-. 

Marin Daj (fundaș).

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.niarinut@inforniniedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• îl doresc. Președintele clubului CFR 
Cluj, luliu Mureșan, a declarat, marți, că 
gruparea ardeleană este interesată de 
mijlocașul stelist Nicolae Dică și consideră 
că suma de transfer anunțată de finan
țatorul Gigi Becali, de patru milioane de 
euro, este accesibilă.

Ultimul hop înainte de Ligă

Dați afară
Buzău (MF) - Antreno

rul echipei Gloria Bu
zău, Ștefan Stoica a re
nunțat la serviciile a 
trei jucători, Salih Ja
ber, Popliacă și Nicola, 
anunțând că este foarte 
posibil să nu mai con
teze nici pe serviciile lui 
Dănuț Voicilă.

„La Voicilă mă mai 
gândesc, dar, in propor
ție de 75 la sută, nu mai 
am nevoie de el”, a spus 
Stoica.

Nikolai Daviden
ko (Foto: EPA)

■ Hagi este încrezător 
înaintea meciului cu 
Bate și crede că astăzi 
va fi o seară frumoasă.

București (MF) - Antreno
rul echipei Steaua, Gheorghe 
Hagi, s-a declarat optimist în 
ceea ce privește rezultatul 
partidei cu formația BATE 
Borisov, din manșa secundă a 
turului trei preliminar al Li
gii Campionilor, și a afirmat 
că simte că miercuri va fi o

Refuz
Roma (MF) - Fundașul 

echipei AC Milan, Ale
ssandro Nesta, care s-a 
retras din echipa națio
nală a Italiei in această 
vară, a refuzat să revină 
la prima reprezentativă 
pentru următoarele me
ciuri din preliminariile 
Euro-2008, pentru a-1 în
locui pe Marco Matera
zzi (Inter Milano), acci
dentat.

Neagă
New York (MF) - Te - 
nismanul rus Nikolai 
Davidenko a negat, 
luni, la New York, 
orice implicare în 
scandalul presupu
selor pariurr-trucate 
care a izbucnit în 
lumea tenisului.
„Nu am pariat nicio
dată în viața mea, nu 
știu cum se face și 
nu cunosc pe nimeni 
care pariază. Este 
greu pentru mine. 
Toată lumea mă pri
vește acum ca pe 
tipul nenorocit care 
pariază. Nu am fă
cut-o niciodată. Unii 
o aed, alții nu. Nu 
știu cât timp mi se 
vor mai pune între
bări despre acest 
subiect", a dedarat 
ocupantul locului 4 
în clasamentul mon
dial.

luliu Mureșan (Foto: fan)

Alessandro Nesta (Foto: era)

Jlr

Mai departe. Jucătoarea de tenis Raluca Ioana Olaru s-a calificat, luni, în turul doi la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.Olaru a învins-o, în runda inaugurală, cu scorul de 7-5, 1- 6, 6-4, pe Ashley Harkleroad (SUA) și va juca, în faza
următoare a competiției, cu Venus Williams (SUA), cap de serie numărul 12, care a trecut, cu scorul de 6-2, 6-1, de Kira Nagy (Ungaria).în urma acestei calificări, Olaru și-a asigurat un premiu în valoare totală de 27.500 de dolari. (Foto: epa) >

Au ieșit din cursă
Osaka (MF) - Sportivul Ioan Vieru a ra

tat, marți, calificarea in semifinalele probei 
de 400 metri din cadrul Campionatelor Mon
diale de atletism de la Osaka.

Vieru, care a fost înregistrat cu timpul de 
46 de secunde și 78 de sutimi, s-a clasat pe 
locul șase in seria a cincea.

Sportivele Mihaela Melinte și Bianca 
Perie au ratat calificarea în finala probei de 
aruncarea ciocanului. Melinte s-a clasat a 
15-a în prima serie semifinală, cu o perfor
manță de 62,40 metri, în timp ce Perie a 
fost a 16-a în cea de-a doua serie, cu o arun
care de 64,18 metri.

lonuț Rada a căzut la mijloc, între Becali și Popescu (Foto: epa)

De vânzare. Finanțatorul FC 
Steaua, Gigi Becali, a declarat, luni, 
într-o emisiune televizată, că este dis
pus să-l vândă pe mijlocașul Nicolae 
Dică clubului CFR Cluj, dacă gruparea 
ardeleană plătește patru milioane de 
euro pentru jucător. (Foto: epa)

Suspendat
Paris (MF) - Antrenorul echipei naționale de fotbal a Franței, Raymond Domenech, a fost suspendat de UEFA pentru următorul meci din preliminariile Euro-2008, cu Italia, pentru că „a discreditat fotbalul” prin declarațiile privind un meci între naționalele de tineret ale celor două țări, din 1999. 

seară frumoasă.Tehnicianul Stelei, Gheorghe Hagi, a declarat, la Conferința de presă de ieri, ce precede partida retur cu BATE Borisov, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, că este încrezător în experiența jucătorilor săi și în capacitatea lor de motivare. „Avem numai atuuri, depinde de noi să știm să le valorificăm. Suntem și noi motivați la fel ca ei, avem jucători cu experiență care
Fără prime suplimentareniei, când ne-a eliminat PoliiCluj (MF) - Președintele clubului CFR Cluj, luliu Mureșan, a declarat că nu va suplimenta primele fotbaliștilor pentru returul din Cupa UEFA cu Anorthosis Famagusta, considerând că banii nu ar trebui să constituie un stimulent. Oficialul clujean consideră că fotbaliștii nu duc lipsa banilor. „Jucătorii au destui bani. Nu pentru bani ar trebui să joace în Cipru”,

Rădoi, pe dinafară?
București (MF) - Managerul sportiv al FC Steaua, Adrian Ilie, a declarat, marți, că fundașul Mirel Rădoi are puține șanse să joace în returul cu BATE Borisov din turul III preliminar al Ligii Campionilor, din cauza unei accidentări suferite în timpul antrenamentului de luni seara.Oficialul stelist consideră că absența lui Rădoi din primul „11” se va resimți în jocul echipei. „Rădoi este un fotbalist important pentru Stea

mi-au demonstrat că știu importanța unor anumite momente în meci. Sper să fiu inspirat mâine, pentru că mie îmi place să evoluez pe scenele cele mai mari. Trebuie să fim pragmatici, concreți, pentru că - deși ne-am dori sa fie și un meci frumos - trebuie să ne calificăm. Oricum, simt că va fi o seară frumoasă și ne vom bucura împreunăîntrebat dacă eventuala calificare a dinamoviștilor în detrimentul lui Lazio ar pune 
a spus Mureșan.Prima de calificare stabilită înaintea dublei manșe cu Anorthosis este de 4.000 de euro. luliu Mureșan s-a arătat pesimist înaintea meciului de la Larnaca. „îmi doresc să câștigăm și să ne calificăm, dar va fi foarte greu. Ne-am dorit un parcurs bun în UEFA, dar parcă pe jucători nu i-a interesat. Așa am pățit și anul trecut în Cupa Româ-

Transfer nereușit
București (MF) - Fostul impresar Gheorghe Popescu s-a arătat dezamăgit de unele declarații, ale patronului stelist Gigi Becali cu privire la fundașul lonuț Rada, afirmând că regretă faptul că l-a direcțional jucător de la Rapid la Steaua.Scandalul de la Steaua, dintre Gigi Becali și antrenorul Gheorghe Hagi a plecat de la 

ua și mereu se cunoaște dacă nu joacă Rădoi. El va mai efectua azi un control medical, dar din câte știu eu are șanse mici să joace. Dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut până la ora meciului, Goian va juca”, a declarat Adrian Ilie .Partida Steaua - BATE Borisov, din manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor va avea loc miercuri, de la ora 20.30, pe stadionul din Bulevardul Ghen-

o tensiune suplimentară pef umerii jucătorilor săi, ținân-. du-se cont de diferența dintre italieni și BATE Borisov,. Hagi a replicat că, în opinia’ sa, trupa bielorusă nu este*: foarte departe ca valoare de Lazio. „Borisov este cotată; mai slab decât Lazio de voi,1 de presă. După mine, Lazio, este doar o echipă bună. Ori-? cum, important este ca am-, bele echipe românești săj ajungă în grupe și să ne bu-; curăm împreună. j
Timișoara. Nu-i nimic, privim» înainte. Noi niciodată nu am privit înapoi și n-am trăit în, trecut”, a declarat președnw tele clubului CFR Cluj. * Meciul Anorthosis Fama-' gusta - CFR Cluj, din manșa;, a doua a turului doi preliminar al Cupei UEFA, se va disputa joi, de la ora 20.00, la Larnaca. în tur, echipa ciprio-, tă a câștigat la Cluj cu 3-1.

5faptul că tehnicianul nu l-a folosit pe Mirel Rădoi în linia defensivă, preferându-1 acolo pe lonuț Rada, jucător transferat de curând de la Rapid.- După meciul CFR Cluj-Steaua,. scor 0-0, Becali l-a criticat pe Rada, considerându-1 vinovat.' pentru faptul că echipa sa a rămas în inferioritate numerică din minutul 12 al partidei.

Mirel Rădoi (Foto: epa)cea și va fi transmisă în direct de Pro TV. în tur, scorul a fost egal, 2-2.
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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. 
15, sc. H, et, 7, ap. 28, preț negociabil. Tel. 
0742/097447, fără intermediari.

• Deva, Decebal, vizavi de Auto-moto, deasupra 
agenției Loto-prono, preț 50.000 euro, negociabil. 
Tel. 0788/775714. a)

• 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, Gojdu, 50 mp, balcon închis, parchet, 
contorizări, preț 125.000 lei. Tel. 0745/202448. (T)

• 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)

Vara înaceasta
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

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

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

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

• zona Gojdu, et intermediar, apometre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat preț 135.000 
Ron neg, teln 0745/786578 (A0)

• dec, zona I. Corvin, et bun, ST-55 mp, parchet 
termopane, CT, amenajat preț 155.000 Ron neg, 
tel. 0745/786578.(A0)

• balcon închis, gresie, faianță, contorizări, 50 
mp, zonă bună, preț 93.000 lei, negociabil. Tel. 

'0721/593403,0742/019418 (Al)

• zona AJ. Jiului, contorizări, balcon, parchet, 
ocupabil imediat, preț 115.000 lei. Tel. 
0726/710903.(Al)

• decomandate, kdhi Maniu, etaj intermediar, 
centrală termică, termopane, renovat balcon 
închis, vedere spre cetate, 56 mp, preț nego
ciabil. Tel. 0726/710903. (Al)
• Dada, et 3, circuit balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet preț 120.000 ROM, 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. Uiu Maniu, semidec, faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică, preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• preluăm spre vânzar lec, etaj intermediar, 
zona Liliacului, Creangă, sau zona A. lancu, tel. 
231300. (A9)
• drcult, amenajat (gresie, faianță, CT), 2 
balcoane, etl, zona Dorobanți, preț 170.000 neg., 
tel. 231.800. (A9)
• agent dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, etl, bd. Decebal, Deva, preț neg., tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• urgent idee, etintermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 lei, tel. 212.141. (A9)
• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

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

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

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

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

■ zona Profl, 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)
• doc, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A lancu, Deva, tel. 231300. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• dec, zena Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/788578 (A0)

■ Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, pereți 
izolați, centrală termică geamuri 
termopan, dotări modeme, complet 
mobilat Relații la tel. 0720/005452. (4/24.08)

• 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 165702, 
232808. (A4)
• decomandat zona Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică modificări la 
bucătărie, posibil și mobilat, preț 184000 lei neg., 
tel. 0730 474275,0788 165703,232 808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoamne, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 240 000 lei neg., tel. 0723 
251498 0788 165702, 232 808(A4)
• agent prekiăm spre vânzare sdec. sau dec, 
zona Bălcescu, Mărășești, Liliacului, Creangă 
tel. 231300. (A9)
• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva, 
tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etinterme- 
diar, garaj sub bloc zona Bălcescu, preț neg„ tel. 
231800. (A9)
• ST-57,2 baîcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613866 0788/040.490. (A10)
• Ungi primărie, ST-70, Brad, preț 35800 Euro. 
tel. 0254/613868 0788/040.490. (A10)
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• centra, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613368 0788/040.490. iA10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent In Deva, apartament cu 3 sau 4 
camere, cu garaj sub bloc, plata imediat. Tel. 
0723/321004. (T)

Vând ap. 4 camere (07)

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

• urgent Deva, 90 mp, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, termopane, 
marmură deosebit, preț 240.000 lei. Tel. 215212. 
(Al)

• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63000 euro nego
ciabil, tel. 0788 165 703,0745 302200,232808. (A4)
■ preluăm spre vânzare, in Deva, indiferent de 
zonă, tel. 231.800. (A9)
• dec, 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. 231800. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, S-100 mp', 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231.800 (Am

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

Vând case, vile (13)

■ • i Deva, zona Dorobanți, 3 camere plus living, 2 
băi, bucătărie, hol, centrală termică termopane,

I 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,
i 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 5T-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231800. (A9)

I • viă in Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)
• vilă construcție nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva preț 300.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr casă (14)
• urgent, 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 
Geoagiu-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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

romimo.ro

• 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, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)'

• 3 corpuri+sură 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro,-tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• + sură 2 camere, 1,6 ha Buceș, preț 14.000 
Euro,’tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• + dependințe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel.' 0254/613.366,0788/040.490. (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, C 788/040.490. (A10)

• +dependlnțe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, oret 25.000 Euro te.. 0254/613.366, 
0788/040.490 (A10)
• lemn, 2 cam'ere, 3+2 ha, ȘT-50, Săvesti, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613.366,9788/040.490. A10)
• cărămidă 3 camere+baie, 2 ha ST-60, Criscior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

• rigle, 3 cămere+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 24.000 Euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)

Vând garsoniere (19)
• 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)
• vănd sau schimb garsonieră în Hunedoara, 
bloc CM 6. cu Sibiu, preț negociabil. Tel. 
0748/937052. (T) |

romimo.ro


PUBLICITATE /1Omiercuri. 29 august 2007
ini a r i s

PRODUCEM

PARCHET 
DIN LEMN MASIV

■■

Trei grupe de calitate: 
Prestige. Standard sl Rustic, 

Grosimi: 15-21 mm. Lungimi; 300 - 1500 mm.

Simeria, Str. Cuza Vodă nr. 26
Telefon: 0745 231107

Tel./Fax: 0254 263221; 0254 263102; 0254 263103 _ 
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http://www.liniarls.ro“

. ■

UNIVERSITATEA „ALMA MATER" SIBIl
AL TORIZATA prin Hotărârea dt- Guvern nr. 916II august 2095

• Deva, Wul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis, 
parchet, repartitoare căldură, ocupabilă imediat, 
Dreț 82.000 lei. Tel. 215212. (Al).

• decomandate, Deva, Mărăști, etaj 2, balcon, 30 
mo. 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. 0746/639022,0726/316796. (Al)

• zona Sala Sporturilor, et.2/4, ușă metalică, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
62.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (AO)

• zona Dacia, et. intermediar, parchet, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă Imediat, preț 
70.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (AO)

• zona Profl, dec., ST-45 mp, parchet, gresie, 
faianță, complet contorizată, et 1, preț 125.000 
Ron neg., tel. 0745/786.578. (AO)

• zona Bălcescu Nou, dec., et. bun, parchet 
laminat, termopane, contorizări, gresie, faianță, 
preț 120.000 Ron neg,, tel. 0745/786.578. (AO)

• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet, 
CT, amenajată, preț 125.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (AO)

• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• semidec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar. 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. 
0741/154401,227.542 seara. (A2)

• semidec., amenajată. Darter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

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

• urgent, zona Dacia, et. intermediar, st=16 mp, 
cameră’, baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent, zonă centrală. st=40 mp, amenajări 
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) ■ ’ 1

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

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

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, in Deva, zonă liniștită, pentru 
pensionar, plata imediat. Tel. 0745/202448. (T)

• urgent, In Deva, plata imediat. 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.0723/251498,0745/302200,232808.
A4)

■;. ■ ...aremotCTu».. - ■ M
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Vând terenuri (21)

Societate Comercială angajează:
1 cnokhoi m mi
Cerinț»:

’POweoriwrmtacoffiluceraiB^.E;

Iute
•sataridlntoiSWBuro-I.OWeuro, 
in funcție (te wlizări.

Muse alimentari:

-studii medii:

•salariul între 2W«ro-250 euro. =

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

to SOMEȘULUI. u. fl. cod M S*-' M-ft»'.»»».

Cumpăr teren (22)
• Deva, prelungire Str. Viilor, 2100 mp, 
deschidere 20 m, preț 25 euro mp. Tel. 
0723/187551,0724/844596. (5/27.08)

• două loturi teren intravilan, Deva, Viilor, 550 
mp, 2100 mp, preț 30 euro mp. Tel. 0745/253413. 
(T)
e Intravilan Deva, 3000 mp, fs 30 m, acces cu 
tirul, curent, preț 13 euro mp. Tel. 0745/253413. 
(T)
o Intravilan *1 extravilan în Deva. Relații la tel. 
217226,225072. (T)
• Intravilan, zona Liliacului, ST-375 mp, FS-11 m, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90.000 euro neg, tel. 
0745/786.578. (A0)
• In Deva, DN7, ST-900 mp, FS-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 
și 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, 
ideal pentru construcție hale, Investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808 (A4)

• Intravilan, et 1800 mp, la 15 km, de Deva, zona 
Brănișca, poziție deosebită, Ideal pentru 
investiție, construcție casă, sau casă de 
vacanța, deschidere direct la stradă acte la zi, 
se parcelează 900 mp ■ 800 mp, preț 11500 euro 
tel ,0723 251498 0730 474275.0723 251498 232 806. 
(A4)
• Intravlan, et 500 mp, la 4 km, de Deva, locali
tatea Mintia poziție deosebită, utilități, curent, 
gaz, apă, ideal pentru investiție, construcție 
casă sau firmă deschidere direct la stradă acte 
la zi, preț 11000 euro tel ,0723 251498 0745 
302200,232 808. (A4)
• urgent, Intravilan, zona Rîul Mare, Dumbrăvlța, 
în suprafață de 500 mp, terenul este plan, există 
și fundație de 8 m 1/8 ml, pentru cabană se oferă 
șl proiect de construcție cabană cu deschidere 
la stradă de 25 ml, ideal pentru construcție casă 
casă de vacanță investiție, preț 11 500 euro tel. 
0723 251498,0788 165703,0254/ 232 808 (A4)
• preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel.
231.800. (A9)
• în Sântuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)
• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel.
231.800. (A9)
• Intravilan Deva, 5-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231,800, (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
(A9)
• Biăjenî, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha Intravilan Orăștie, 
preț 50-.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad-Deva, 0,3 ha, Săi iști oara, 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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

v*' * î ■ ț mțh

............... I 
închirieri auto 
începând | 
de la prețul de~ 

o | ha teren Intravilan, la șosea Deva sau împre-' 
jur1’"1 plata Imediat, T~l. 215212. !t‘"

Spații comerciale (25)
• Dova, 25 mp, zona piață, 22.000 euro. Tel. 
0721/055313. (Al) '
IDova, la bulevard, 80 mp, centrală termică 
termopane, grup sanitar, vad foarte bun, 82.000 
euro. Tel

Imobile chirii (29)
o ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
în Deva, zona piață etaj 2, decomandate, 
mobilat, aragaz, frigider, tv color, mașină de 
spălat, preț 250 euro/lună Tel. 0722/564004. (T) 
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, amenajat de lux, centrală 
termică zona piața centrală preț 200 euro/lună 
Tel. 0745/263413, (T)

• ofer sprt închiriere hală Industrială 700 
mp, situată în Brad, construcție nouă 
acces DN, birouri 90 mp, Instalat utilități, 
Relații latei. 0728/078090. (7/31.07)

• star ipra închiriere spațiu comercial, în Deva, 
B-dul 22 Decembrie, zcna Biserica Ceangăi, în 
vilă etaj 1,65 mp, toate utilitățile, pentru birouri, 
preț 350 euro, negociabil, Tel. 0722/845790, 
234235.(T>
• ofer p*ntni închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lună Tel. 
215212.(Al)
• otar panta închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. : 
215212. (Al)
• tar panta închiriere spațiu comereiaL Deva, 
b-dul tallu Manta, 100 mp, centrală termică grup 
sanitar, preț 8 euro mp. Tei. 0722/564004. (Al)

• tar «natara și apartamente 2 3 camere, în 
regim hotelier, Deva, tel. 231800,0745/511.776. 
(A9)
• ofer apartament 2 camere dec., amenajat 
recent, mobilat și utilat bd.Decebal, 250 
euro/lună neg, tel. 231800,0740/317314. (A9)
• ofer apartament 2 camere dec., amenajat, 
zona CEC, Deva. 250 euro/lună tel. 231300. (A9) 
ofer apartament 2 camere, mobilat șl utilat totul 
nou, zona pieței centrale, 250 euro/lună tel. 
231800. (A9)
• ofer apartament 3 camere dec. 2 băi (gresie, 
faianță), mobilat șl utilat stil occidental, 1000 
lel/îună tel. 231300. (A9)
• oferviă în Deva, zona Călugăreni, amenajată 
stil occidental, semlmobilată 800 euro/lună tel. 
231300. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada Logan, 2005,60.000 km, climă ABS, 
CD, 1600 cmc, gri-metal izat, 6.000 euro, inf. la tel. 
0745/253413. (T)

• vând Logan Laureat, 1.4, albastru-Egee, 
af 2005, 45,000 km, preț 6000 euro. Tel. 
0744/377775.(6/24.08)

Auto străine (37)
• vând Opd Astra, af 1993, motor 1400 cmc, 
benzină preț 3500 euro, negociabil. Tel. 
0724/396985. (T)
• 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)

ANUNȚ
Colegiul Tehnic de 
Transport Feroviar 
„Anghel Saligny" 

organizează înscrieri 
până la data de 

05.09.2007 pentru 
ȘCOALA DE MAIȘTRI, 

curs seral, specializarea 
MAISTRU MECANIC, 

pentru absolvenți de liceu 
cu sau fără diploma de 

bacalaureat.
Informat^ suolimentare la 

fele’c-.' -53

Tel 0752.233.888
Tel 0745.910.304

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor import Germania, stare bună de 
funcționare, Hunedoara. Relații la tel. 
0730/552275. (T)
• vând tractor Massey Ferguson 42 CP, disc, 
plug două brazde reversibil, mașină pus • scos 
cartofi, greblă cositoare fân șl cazan încălzire 
pe lemne. Tel. 0723/885225. (2/W

Mobilier și interioare (47)
• vând măsuță Clavecin (pian vechi) destinată 
șl pentru orgă și băncuță pian reglabilă pe 
înălțime; piese clasice vechi, Germania, preț 
convenabil. Tel. 0751/886337,0724/941393. (T)
• vând moMUt de bucătărie albă mobilă 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat 
DW. Tel. 0744/515484. (T)

Materiale de construcții (53)
• vâna deaawi de scândură țevi de fier, piatră 
de construcție, vană din tablă zincată Tel. 
0254/215795. CD

Electrocasnice (56)
• vând mașină de cusut rusească electrică 
adaptată șl manual la picior, preț negociabil. Tel. 
213286,0748/454110. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• oier grafi* fân necosit 58 ari. Tel. 0254/215795. 
(T)

Altele (61)

a vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni
130/1,28 m, Tel. 0254/215795. (T)

Pierderi (62)

• plantat camei asigurări sănătate pe numele 
Olar Raluca Se declară nul. (4/28.08)

Prestări servicii (72)

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

ANUNȚ LICITAȚIE
> ■»

SC HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC ALEXCOM 
SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu 
Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara, vinde la licitație publică:
- Corp principal de producție, platforme betonate și teren 
aferent în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. Erou 
Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației 
este de 170.500 RON + TVA.
Licitația va avea loc în data de 28.O9.2OO7, ora 12,00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației.
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru 
ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, str. 
N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, fax 0254-206241.

Suntem 
numărul 1 în 

județul Hune
doara!
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ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC intre orele 10~- 18‘ în perioada Ol iunie 28 septembrie 20(1' de 
lui pâai si abili iaclasb. la secrets natul din I) u n edoa ra. str. Al. Vlabuiii. nr. 1 bis. 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Lnhersitatea „Alma Mater" din Sibiu, sir. Someșului, nr. 57,
Tel. ‘fox: 02^25.00.08:0728/ B.76.50: 0722I: 
Centrul de înscrieri HUNEDOARA, str A. Vlatată. nr !b:-
Tel. 0254/712444.0741/552452, 0726-169889
http:/Avww.uamsibiu.ro; e-mail: reciorfiiuainsibiu.10

• NOUIII Călătoriți Ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zl de miercuri în: 

. Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda,
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604, (97302)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm șoferi, categoriile D șl Dl, mecanic 
auto, cu experiența necesară oferim salariu 
atractiv. Relații latei. 0720/005452,0254/231394. 
(4/24.08)
• lanț național de magazine angajează fete pe 
postul de barman - ospătar. Relații la tel. 
0724/887604.(1/22.08)
• SC Daniella Company SRL. cu sediul în Deva, 
Str. Rândunlcil, nr. 6, județul Hunedoara, anga
jează agenți comerciali. Tel. 0720/400978. 
(4/27.08)
• aoctatato comercială angajează vânzător 
pentru parc auto; salariu atractiv. Condiții: 
cunoscător PC, permis conducere categoria B. 
CV-urile se vor trimite la fax 0254/221424.

V

L1BEÂ

(109402.

■m.uaUKajv î-sai''sckr

HUNEDOARA
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• Școala .Andrei Șaguna” Deva organizează 
concurs pentru postul de bibliotecar:,<1/2 
normă), în data de 31.08.2007, ora 12. Relații la 
secretariatul școlii sau la tel. 0254/227434. “ 1 

(1/29.08)
• administrator, Orăștie, 1 post, data limită

31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

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

• agent comercial, Hunedoa’a, 1 post, data 
limită 30.08, perioadă determinată. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• agent comercial, Orăștie. 1 post, data limita 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine si 
intervenții, Deva, 7 posturi, cata limită 31.08. Te'. 
213244, orele 9-16.

• agent de pază, control acces, ordirle s 
intervenții, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.0'ele9-16.
• agent de pază în incinte. Deva. 2 posturi, data 
limită31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Deva, 4 posturi, data 
limită 6.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• ajutor ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 90.08. 
Tel. 213244, orele 9,-16.

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

• ambalator manual, Hunedoara, 3 posturi, dat? 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
o ambalator manual, Hunedoara, 44 pose
data limită 30.09., perioadă determinată. Te 
213244, orele 9-16.
o angajăm automacaragii. Tel. 0752-162-536.

I

S.C. CREATIVE MOB 

DESIGN SRL, 
cu sediul în localitatea Câlan, 
Sir. Fumalislului, nr. 17E, juid. 

Hunedoara, anunță depunerea 

solicitării pentru eliberarea 

autorizației de mediu pentru 

activitatea FABRICAREA DE 

ELEMENTE DE DULGHERIE Șl 
TÂMPLĂRIE PENTRU 

CONSTRUCȚII, având punctul de 

lucru în localitatea Colon, Sir. 
Fumalislului, nr. 17E, jud. 

Hunedoara.

Informații suplimentate se pot 
ofifinu la sediul ARM Hune

doara, zilnic, fohe orele S-fj6. 

Evuntoalolo sesizări și redamc^i 
pol fi depuse tn termen do IO 

lie hscrătaare de la data

mailto:office@liniarls.ro
http://www.liniarls.ro%25e2%2580%259c
romimo.ro
mailto:mca@deva.rdsnet.ro
http:/Avww.uamsibiu.ro
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(telefonie mobilă, incinta ULPIA)

CERINȚE:
Studii medii sau universitari?, abilitați de comunica re, abilitați de .. 

prezentare, eun«știn|e operare calculatur.Eaperiența în domeniu, cursul 
de atestare VODAFONE și domiciliul în Deva constituie un avantaj.

SE OFERĂ:
Posibilitatea dc a hiura înlr-o echipă tânără. înii-un mediu modern, 

profesional și în plină dezvoltare; se aconlâ salariu fix plus, comici on
Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și depună 

candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate sfl trimită până cel 
târziu in 0509-2007 CV-ulcu fotografie și scrisoarea de intvnțietprin 
poștă, fax sau e-mail) la: P

IN
8

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

șofer profesionist
Salariu atractiv, tichete de masă, diurnă. 

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

L
ANUNȚ LICITAȚIE

Rogta Publica Locală Ocolul Silvic Valea Orăftiei R A 
organizează, în data de 07.09.2007, de la ora ÎO.OO, licitație de 
mată lemnoasă fasonată, pentru un volum total de 900 mc, din care 
loco depozit Orăftie pentru un volum total de 400 mc, lemn lucru 
(F.T., CI, C2, C3) fi lemn foc, specia fag fi loco pădure pentru un 
volum de 500 mc, lemn de foc specia fag fi alte diverse tari, 
producția anului 2007.

Licitafia este publică, deschisă, cu presdecfie, cu ofertă scrisă fi va 
avea loc în data de 07.09.2007, la sediul Ocolului Silvic Valea 
Orăftiei, din municipiul Orăftie, strada Nicolae Bălcescu, nr. 16 (în 
clădirea spitalului vechi din centrul istoric, la etajul 1 dreapta).

Preselecfia agentilor economici va avea loc în data de 
05.09.2007, între orele 9.00 - 15.OO. Solicitarea de participare la î licitație, împreună cu documentația de preselecfie se vor depune la 
secretariatul R.P.L Ocolul Silvic Valea Orăftiei R.A., până cel târziu 
05.09.2007, ora 16.00, conform H.G. 85/2005.

• angajăm vânzătoare pentru magazin
alimentar. Tel. 0722/307874. (5/21.08)

• asistent fatmadst, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical fizioterapie, Hunedoara, 1 I • bucătar, Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• asistent medical generalist, Brad. 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• asistent medical generalist, Brad, 2 posturi, 
data limită 4.09., concurs în 4.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.

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

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

• asistent medical generalist, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• asistent medical generalist, Petroșani, 2 
posturi, data limită 4.09., concurs în 4.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• asistent medical generalist, Vulcan, 1 post,
data limită 3,09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• barman, Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel.
213244, orele 9-16.

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

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

• barman, Deva 3 posturi, data limită30.08. Tel.
213244, orele 9-16.

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

• barman, Hațeg, 1 post, data limită 15.09. Tel.
213244, orele 9-16.

• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09.
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 9.09.
Tel. 213244, orele 9-16.

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

• betonist, Deva, 2 posturi, data limită 31.08., 
jPerioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

'• brancardier, Hunedoara. 1 post, data limită
3108 Tel. 213244, orele 9-16.

• brutar, Brad, 3 posturi, data limită 30.09. Tel.
213244, orele 9-16.

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

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE:

AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora
A7 Mimason

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

Societate Comercială 
angajează

.109255)

(ICfSOb

• brutar, Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• brutar, Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel.' 
213244, orele 9-16.

213244, orele 9-16.

• bucătar, Deva. 2 posturi, data limită 9.09. Tel. 
j 213244, orele 9 ■ 16.

• cabanier, Hunedoara. 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel. Deva, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Drastic, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• carmangier, Petroșani, 1 post, data limită 
15.09. Tel. 213244. orele 9-16.
• drcularist la tăiat lemne de foc. Orăștie, 3 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• coafor, Hunedoara. 2 posturi, data limită 15.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 20.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, i post, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.'

• confecționer-asamblor articol» din textile,
Călan, 7 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Deva. 60 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244. 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hațeg, 11 posturi, data limită 9,09. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.

ANUNȚ
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 Spalinger, 
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, sti
mularea 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".

• confecționer-asamblor articole din textile, 
-Hunedoara, 4 posturi, data limită 15.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 65 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244. orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Petroșani, 6 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer cablaje auto, Brad, 5 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• confecționer cablaje auto, Deva, 38 posturi, 
data limită 31.08. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.

• confecționer cablaje auto, Orăștie, 30 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• confecționer geam dublu termoizolator, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecționer geam dublu termoizolator, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer lenjerie după comandă, Brad, 99 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• consilier instituții publice, Deva, 1 post, data 
limită 31.08., operare PC. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• consilier juridic, Deva, 3 posturi, data limită 
31.08., operare PC. Tel. 213244, orele 9-16.

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

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

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

• contabi, Petroșani, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

• coritănitnr. Orăștie, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244,'orele 9-16.

• cosmetician, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
20.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor confecții industriale din blană, Orăștie, 
4 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• croitor, Hunedoara, 20 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16. .

• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 19 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.08. Tel, 213244, orele9 -16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• director, director adjunct, Hunedoara, 1 post, 
dată limită30.08. Tel. 213244, orele 9 -16,

• director sucursală si asimilați, Brad, 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• director tehnic, Petroșani, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• dispecer, Brad. 15 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

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

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

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

(109331)

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

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

• dulgher, Deva, 2 posturi, data I imită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09.
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

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

• dulgher-reetaurator, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.14, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• dulgher-restaurator, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

■ dulgher-reataurator, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• electrician auto, Brad, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-18

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

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

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

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

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

• electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 
2 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• electrician de mină Orăștie, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• electrician echipamente electrice și ener
getice, Vulcan, 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

• evaluator șl auditor de mediu, Petrila, 1 post, 
data limită 1.09., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• factor poștal, Petrila, 1 post, data limită 1.09. 
Tel. 213244, orele 9-18

o faianțar, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• faianțar, Deva, 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 șl apoi 
depune-1 într-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Uia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Statuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pe uliu 
persoanele fizice. g

• faianțar, Hunedoara. 2 posturi, data limită
10.09. Tel. 213244. orele 9-16.

• faianțar, Lupeni, 10 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• fasonator produse ceramice, Deva, 4 posturi, 
data limită 20.09. Tel. 213244, orele 9 -18

• femele de serviciu, Călan, 1 post, data limită 
8.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• femeie de serviciu, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• femele de serviciu, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244, orele 9-16. .

• fierar-betonist, călan, 3 posturi, data limită 
13.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• fierar-betonist. Călan, 3 posturi, data limită 
13.09. Tel. 213244, orele 9-16.

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

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

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

• frigoriferist, Brad, 1 post, data limită30.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• funcționar administrativ, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.08. Tei. 213244, orele 9-16.

• funcționar economic, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

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

• gesttonarcustode sală, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

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

• gunoier, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

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

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

• inginer de cercetare în horticultura, Deva, 1 
post, data limită 6.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• inginer ecolog, Deva, 1 post, data limită 15.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

o inginer electroenergetică Orăștie, 2 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• inginer electroenergetică, Petroșani, 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• inginer mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• inginer preparator minier, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

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

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

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

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

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

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

• Instalator Instalații tehnico-sanltare șl de 
gaze, Hunedoara, 10 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• Instalator Instalații tehnico-sanitare șl de 
gaze, Hunedoara, 4 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• IncărcătoMlescărcător, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

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

• îngrijitor clădiri, Hațeg, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

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

• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită 
13.09. Tel. 213244, orele 9-18

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 2 posturi, data limită31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post,'.data 
limită 12.09. Tel. 213244, orete 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 25.09., permis cat. B. Tel. 213244, orele 9 ■ 

16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 15 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

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

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30,08 Tel. 213244, orele 9 • 16.

• lăcătuș mecanic, Lupeni, 2 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

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

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

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

• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
15.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• lucrător comercial, Deva, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08, bărbați. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 5.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• lucrător comercial, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• lucrător comercial, Petrila, 2 posturi, data 
limită 1.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• lucrător comercial, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

mailto:offjce.gsm@quasar.ro
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Spovedania regelui drogurilor
• Minge scumpă. O minge de tenis cu 4.300 de diamante, cea mai scumpă din lume, a fost prezentată la Bombay, în India, cu ocazia lansării colecției Wimbledon a unui celebru magazin de bijuterii, Gitanjali.

Plăcere. A alerga cu taurii după tine pe străzile Madridului, iată o plă- i cere specifică spaniolilor. (Foto: EPA) .

■ Arestat la începutul 
lunii, în Brazilia, Juan 
Carlos Abadia face 
dezvăluiri din pușcărie.

Brasilia (MF) ■ Cel mai mare traficant de droguri din Columbia, Juan Carlos Abadia, a dat primul său interviu, în detenție. ,.Regele drogurilor” a fost arestat la începutul lunii, în Brazilia. El a cerut să fie judecat în Statele Unite ale Americii, relatează agenția Associated Press. Juan Carlos Abadia, în vârstă de 44 de ani, se află într-o închisoare de maximă siguranță din Brazilia și este în așteptarea unei decizii din partea instanțelor, dacă să fie judecat în Brazilia sau extrădat în SUA. Autoritățile braziliene l-au acuzat pe „regele columbian al drogurilor” de trafic de stupefiante, spălare de bani și utilizarea de documente false. Mesajul transmis
Fiul rătăcitor

Phenian (MF) - Fiul cel mare al liderului nord-coreean, Kim Jong- II, s-a întors în țară, după câțiva ani petrecuți în străinătate, anunță a- genția Associated Press. Un mare ziar sud-co- reean scrie că Kim Jong-nam, care a fost o vreme în dizgrație, ar fi din nou în cursa pentru succesiune în statul comunist. Potrivit publicației citate, fiul cel mare al lui Kim Jong II are de două luni un post- cheie în Partidul Muncitorilor, singura formațiune politică din Coreea de Nord.
Pelerinaj low 
cost

Vatican (MF) ■ Gata cu pelerinajele istovitoare! Vaticanul a inaugurat astăzi primul serviciu de zbor low cost pentru pelerinii catolici. A- vionul a decolat de la Roma cu destinația Lourdes Franța, relatează BBC. Vaticanul speră că noua linie Mistral Air va transporta peste 150.000 de pelerini anual în locuri sfinte.

Owen Wilson
(Foto: EPA)

Owen, 
sinucigaș 
Santa Monica (MF) - 
Actorul american 
Owen Wilson a fost 
dus aseară la un spi
tal din Santa Monica, 
în California, după ce 
ar fi încercat să se 
sinucidă. Potrivit pu
blicațiilor The Natio
nal Enquirer și Star, 
Wilson și-ar fi tăiat 
venele și ar fi înghițit 
o cantitate nedeter
minată de medica
mente. Actorul a fost 
găsit de un membru 
al familiei sale, care a 
sunat la salvare. Poli
ția din Santa Monica 
a confirmat doar că 
Wilson a fost dus la 
spital, dar nu a făcut 
și alte precizări. Publi
cațiile citate susțin 
însă că medicii i-au 
bandajat actorului 
încheietura mâinii 
stângi și i-au făcut 
spălături stomacale.

Alte incendii în Europa
Sofia (MF) ■ Incendiile fac ravagii și în alte țări din Europa. în Bulgaria doi oameni au murit, nu departe de granița cu Turcia, iar în Sicilia un bărbat și-a pierdut și el viața. Victimele, soț și soție, au ars de vii în timp ce încercau să fugă din calea flăcări-

Flăcăriie cuprind și Bulgaria
(Foto: EPA)

Polanski nu calcă în America
■ Celebrul regizor, 
Roman Polanski, face 
destăinuiri privind 
păcatele din tinerețe.

Paris (MF) - Roman Polanski, unul dintre cei mai apre- ciați regizori din toată lumea, a rămas până în ziua de azi un fugar. în anul 1977 a fugit din America, de frică să nu fie arestat. Nu s-a întors nici pentru a-și ridica Oscarul pentru cel mai bun regizor, pe care l-a primit pentru drama „Pianistul”. El a fost implicat în unul dintre cele mai mari scandaluri sexuale de la Hollywood. A fost acuzat că ar fi violat o fată de 13 ani, în casa din Los Angeles a lui Jack Nicholson. Polanski, pe

Surori. Deși nu par, cele două piși- cuțe sunt surori gemene și doar ochii le trădează... (Foto: epa)

Accident prezidențial
Washington (MF) - Un polițist din New Mexico a murit într;un accident rutier, în timp ce îl escorta pe președintele american 

George W. Bush spre aeroport. Potrivit unui 
comunicat al Casei Albe, motocicleta cu ca
re se deplasa polițistul a intrat în coliziune 
cu o altă motocicletă. Limuzina președin
telui Bush a trecut pe lângă locul accidentu
lui chiar în momentul în care alți doi 
polițiști încercau să-și resusciteze colegul. 
Președintele Bush, care și-a continuat cursa 
spre Washington, și-a exprimat tristețea

Peste Grecia se adună toate ne
cazurile (Foto: EPA)

Venetian.
Dansul felinarelor se 
desfășoară tocmai în 
Macao, Las Vegasul

Juan Carlos Abadia, după ope
rația estetică (Foto: EPA)în interviu nu este, însă, prea încurajator pentru autorități: „Este adevărat, eu sunt acum în închisoare. Dar întotdeauna va exista un altul și un altul care va face trafic cu droguri. Sunt foarte multe persoane implicate în traficul cu droguri, iar afacerea va prospera și în viitor”. Autoritățile de la Bogota au constatat că „regele drogurilor” a suferit o operație estetică de modificare a fizionomiei.
lor, în apropiere de orașul To- polovgrad. Incendiul s-a extins la mai multe așezări din apropiere. Autoritățile au decis să declare starea de urgență în Topolovgrad și Svilen- grad. Bulgaria a fost serios afectată până acum de incendiile din acest an, soldate cu morți și importante pagube materiale. Și în Italia, de la începutul verii au murit peste 30 de oameni. Potrivit agenției ANSA, regiunile Calabria și Sicilia sunt cele mai afectate de flăcările care au cuprins mii de hectare de pădu re. Potrivit autorităților, majoritatea incendiilor au fost declanșate intenționat.

Roman Polanski, riscă închisoarea dacă merge în State (Foto: epa)care o revistă din Los Angeles l-a poreclit „pedofilul Holly- woodului”, a decis să dezvăluie ce s-a întâmplat în 1976. El a avut o relație cu Samantha Jane Gailey, care avea atunci 13 ani, dar nu era chiar inocentă. Ea a recunoscut mai târziu că a făcut de
Zguduită și de cutremurAtena (MF) - Grecia e zguduită nu doar la figurat - și vorbim aici despre incendiile scăpate de sub control - ci și la propriu! Un nou cutremur s-a produs, în această dimineață, la 45 de kilometri nord de Atena. Magnitudinea seismului a fost de 4,4 pe scara Richter. Cutremurul nu a provocat pagube, dar a fost resimțit în unele cartiere ale capitalei elene, relatează AFP. Potrivit Institutului geodina-

(Foto: Traian Mânu)

Cristina Născută în zodia Rac, îi plac petrecerile în aer liber, 
lectura și muzica.

două ori sex în acel an, până să îl întâlnească pe regizor, că a băut alcool și că „odată a fost sub influența Quaaludes (un sedativ, folosit ca un drog în anii ’70) când era mai mică”.Mai intâi, regizorul a luat-o la casa actriței Jacqueline 
mic al Observatorului de la Atena cutremurul a avut epicentrul în localitatea Avlida. Nu mai departe de ieri, un seism cu magnitudinea 5,1 pe scara Richter s-a produs în Grecia, mai exact în largul insulei Cefalonia, în Marea Ionică.în Grecia, țara europeană cea mai expusă la cutremure, se înregistrează jumătate dintre cutremurele de pe continent.

Bisset, apoi la cea a prietenului Nicholson, din Mulholland Drive. La proces, Polanski a fost chestionat dacă a întrebat-o pe fată dacă este „încă virgină”, dar regizorul a ținut să precizeze că „micuța” își începuse „viața sexuală de la opt ani”. După 43 de zile de detenție, a fost eliberat, urmând ca judecătorul cazului să-și anunțe decizia definitivă în privința sentinței. Cu toate că a fost chemat să se întoarcă la Institutul pentru bărbați din Chino, California, Polanski a fugit în Franța, unde a rămas pentru toată viața. Stabilită în Hawaii, Samantha Gailey, acum doamna Geimer, cu trei copii, spune că nu îi poartă „resentimente” regizorului.


