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Șomaj sub 10%
Deva (I.J.) - Pentru prima dată a la *nfi- 

ințarea Agenției Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Hunedoara, rata șomaju
lui în județul nostru a scăzut sub 10%. 
„Rata șomajului este de 9,95%, în condițiile 
în care au ieșit din veniturile de completare 
peste 4000 de persoane disponibilizate de la 
Siderurgica. Sperăm să menținem această 
rată scăzută, dat fiind faptul că se vor anga
ja pe lucrări comunitare peste 1300 de per
soane. Probabil că aceasta se datorează 
măsurilor de mediere, consiliere și infor
mare a cetățeanului”, declară Vasile Iorgo
van, directorul AJOFM Hunedoara.

Astăzi , Cuvâptul libe vă oferă gratuit col 
măi complet supliment TV ctiTfi pagini inte
gral color, detalii și poze din culisele filmelor.

Peste 300 de angajați ai fabricii de cablaje SEWS din Deva au declanșat, ieri, un protest spontan+++ 
Cauza: nemajorarea salariilor și condițiile grele de lucru.

■ Nemulțumiți de sala
riile de mizerie anga- 
jații SEWS au refuzat 
să mai muncească.

Deva (T.S.) - Protestul anga- 
jatilor de la SEWS s-a de
clanșat ieri, în jurul orei

15:00, după ce conducerea 
fabricii i-a înștiințat că nu a 
aprobat mărirea salariată în 
forma cerută de muncitori. 
Imediat după anunț, angajatii 
au încetat munca și au ieșit 
în curtea fabricii.

Aici, protestatarii au lansat 
foarte multe acuzații privind

modul în care sunt tratati de 
către conducerea firmei. 
„Muncim ca sclavii pe plan
tație pe bani de nimic. Zilnic, 
există cazuri în care angajatii 
cad din picioare de oboseală 
și stres. Sunt duși la cabine
tul medical unde li se 
injectează calciu după care

încep din nou munca. Orice 
formă de protest este taxată 
cu injurii. Ni se spune că sun
tem analfabeti, tâmpiți și 
hoți. Dacă ai un concediu 
medical de trei zile nu mai 
primești 12 bonuri de masă. 
E bătaie de joc”, afirmă 
protestatarii, /p.7
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■ Trei dintre foștii lideri 
sindicali condamnați în 
procesul mineriadei 
Costești sunt închiși.

Deva (M.S.) - Trei dintre 
foștii lideri sindicali din Vale, 
condamnați la câte , 5 ani de 
închisoare în procesul mine
riadei de la Costești, au fost 
aduși miercuri noaptea în

Penitenciarul Deva, a declarat 
ieri directorul instituției, 
inspector șef principal Ema- 
noil Bota. Ei au primit per
misiunea de a-și anunța fami
liile despre locul în care au 
fost închiși. Cei trei, Dorin 
Loiș, Ionel Ciontu și Vasile 
Lupu, au fost repartizați, îm
preună, într-o cameră de 
carantină, unde vor sta 21 de 
zile. După acest termen vor fi

trimiși pe secția unde se află 
închiși deținuți de aceeași ca
tegorie ca și ei. Ei vor primi 
un Regulament de Ordine 
Interioară al Penitenciarului, 
din care vor afla drepturile, 
obligațiile, recompensele, pe
depsele aplicate detinuților. 
Romeo Beja, un alt lider 
sindical condamnat la 5 ani 
de închisoare, a fost dat în 
urmărire generală, /p.8

Schimbări
Deva (R.I.) - Prima ge

nerație de studenti care 
experimentează schimbă
rile pe care le-a suferit 
sistemul universitar ro
mânesc se pregătește să 
înceapă anul universitar. 
La noi în județ 7500 de 
studenti vor urma o 
școală organizată după 
model occidental. /p5

Contraceptivele ucid... avortulImporturi autoturisme seccmd-hand 
ta România
în prezent, prețurile autoturismelor second-hand importa
te de România sunt mai mari decât în țările UE.

Grâlica; Cuvântul liber, Sursa; ROMPKE5

■ Numărul avorturilor 
a scăzut de la 2115 în 
2002, la 657 în primul 
semestru 2005.

Deva (I.J.) - Numărul 
sarcinilor nedorite a scăzut în 
judef. Una din cauze este și 
succesul medicilor de planing 
familial de a convinge femeile 
privitor la folosirea mijloa
celor contraceptive. Un studiu 
efectuat la noi în județ a 
dezvăluit faptul că cel mai 
folosit contraceptiv este Lo 
Femenal, pilule pentru 21 de 
zile. Acesta este folosit de un

grup mai larg de persoane. 
„Există însă și „minorități 
contraceptive”.

Spre exemplu, populația 
rromă preferă dispozitivele 
intrauterine sau injecțiile 
contraceptive cu durată de 
acțiune de trei luni”, pre
cizează dr. Simona Oltean, 
medic inspector în cadrul 
DSP Hunedoara. Periodic se 
organizează campanii care, 
într-un interval de trei luni 
angrenează grupuri tintă de 
tineri, femei cu vârste 
cuprinse între 15 și 49 de ani 
și grupuri defavorizate social. 
/P.3

Rapid a eliminat pe Feyenoord, iar Steaua a trecut de 
Velerenga, ambele formații românești calificându-se în 
grupele Cupei UEFA. /p.9 ‘ (Foto: epa)
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• Osama ben Laden, liderul 
rețelei al-Qaida, dorea să cea
ră azil în Marea Britanie la 
mijlocul anilor '90. Liderul al? 
Qaida dorea să-și abandoneze 
baza din Sudan la sfârșitul

anului 1995 și a cerut unor membri din Lon
dra ai rețelei islamiste să afle dacă ar fi pu
tut să se mute în Marea Britanie.

•Arestați. Patru persoane, dintre care una 
bănuită de apartenență la rețeaua islamistă 
regională Jemaah Islamiyah (Jl), au fost ares
tate, în sudul Filipinelor, în timp ce transpor
tau un dispozitiv explozibil de intensitate mare.

România în Forța de Reacție a UE
M Forțele armate din 
Bulgaria, Grecia și Ro
mânia se vor alătura noii 
Forțe de Reacție a UE.

Sofia (MF) - Forțele armate 
din Bulgaria. Grecia și Româ
nia se" vor alătura efectivelor 
noii Forțe de Reacție a Uniu
nii Europene, au anunțat ofi
ciali bulgarii, citați de site-ul 
novinite.com.

Ivan Milanov, șeful Depar

tamentului de Politici de Apă
rare din cadrul Ministerului 
bulgar al Apărării, a declarat 
că Forța va fi condusă de Gre
cia, această țară fiind mem
bră UE,

Bulgaria și România vor a- 
vea ofițeri care să le reprezin
te la cartierul general, iar Ci
prul va participa probabil cu 
6 unitate de asistență medica
lă.

Grecia va anunța cel mai 
probabil crearea acestei uni

tăți până la sfârșitul lunii no
iembrie 2006, dată până la ca
re vor trebui semnate toate 
documentele de înființare a 
unității, iar contingentele fie
cărui stat vor trebui pregăti
te.

j Forța de Reacție va repre
zenta un grup aparte în ca
drul Uniunii și va fi alcătuită 
din circa 1.500 de persoane, 
militarii urmând să ia parte, 
în principal, la operațiuni de 
menținere a păcii.

Aceste decizii au fost anun
țate în cursul seminarului in
ternațional referitor la Aspec
tele Regionale ale Politicii de 
Securitate și Apărare a Euro
pei (ESDP) și a Parteneriatu- 
lui Strategic dintre Uniunea 
Europeană și NATO, desfășu
rat pe litoralul bulgar, t&ni- 
nărui a reunit reprezentanți 
ai Secretariatului General al 
UE, ai Secretariatului Inter
național al NATO, ai statelor 
balcanice și ai Cehiei.

O mare greșeală |
Paris (MF) - Fostul î 

premier ucrainean Iulia 
Timoșenko a apreciat, 
într-un interviu, că sci
ziunea din cadrul tabe- i 
rei portocalii, care a de
clanșat revoluția pașni
că din decembrie 2004, 
este o mare greșeală. i 
„Sciziunea din tabăra i 
portocalie este, în opinia 
mea, o mare greșeală 
pentru care țara va su- | 
feri profund. Drumul 
meu și cel al președin- j 
telui Iușcenko sunt di
vergente. Vom merge pe 
căi paralele, reprezen- i 
tând forțe distincte”, a 
declarat Timoșenko, al 
cărei guvern a fost de- i 
mis de președintele Iuș- 
cenko, acum trei săptă
mâni. Ea intenționează 
ca în timpul alegerilor i 
parlamentare din martie 
2006 să repre
zinte „forțe 
le fidele 
idealurilor 
democratice 
susținute a-
nul trecut în 
Piața Indepen 
denței din 
Kiev”.

(Foto: EPA) :

Cere sprijin |
Tbilisi (MF) - Preșe
dintele Georgiei, Mi- i 
hail Saakașvili, a lan- i
sat uri apel la Rusia, i
Uniunea Europeană i
și Statele Unite să-și ;
multiplice eforturile 

destinate rezolvării i
conflictelor separate- }
te din țara sa. „Uniu- i
nea Europeană, ca și ;
Statele Unite și Rusia ;
ar trebui să lucreze ț

activ pentru soluțio- I
narea conflictelor din i
Georgia", a declarat i
el. Saakașvili susține ț

că există probe potri
vit cărora Moscova 
încearcă să „anexe- i
ze" anumite regiuni i
separatiste din Geor- ț
gia. Președintele nu a ;
făcut precizări asupra ț

acestui.subiect, adău- :
gând că nu poate să i
„afirme că aceasta 
este politica oficială a ț

Rusiei". ;

Dați dispăruți în Irak
Londra (MF) - Un grup de reprezentanți 

ai Bisericii Anglicane în Irak sunt dați dis
păruți și se presupune că au murit într-un 
atac care i-a vizat în timp ce se întorceau 
de la o conferință desfășurată în Iordania.

Delegația, formată din cinci anglicani 
născuți în Irak, ar fi trebuit să se întoarcă 
de la conferință în urmă cu două săptă
mâni, susține Canon Andrew White, res
ponsabil al Fundației pentru Reconciliere 
în Orientul Mijlociu, principala filială a Bi
sericii Anglicane în Irak.

White a explicat că la 13 septembrie a a- 
flat că grupul a fost atacat pe drumul din
tre Ramadi și Fallujah, la vest de Bagdad.

White susține că alți membri ai Bisericii 
sunt convinși că cei cinci au fost duși la 
spital de către trupele americane, ceea ce 
ar explica faptul că nu au primit nici o ves
te de atât timp. însă controalele repetate 
efectuate împreună cu forțele americane 
și cu Pentagonul nu au confirmat această 
posibilitate.

un vâhkjB american, ce fuse«e lovit ieri, la 
Bagdad, de un dispozitiv exploziv. Un sol
dat a fost rănit în urma exploziei. (Foto: epa)

' • • ~ ' ■   - J ■

Mihail Saakașvili

Ambuscadă 
la graniță

Islamabad (MF) - Pa
tru polițiști și un civil 
și-au pierdut viața, ieri, 
într-o ambuscadă care a 
avut loc într-o regiune 
tribală din Pakistan, la 
frontiera Cu Afganista
nul. Ambuscada a avut 
loc la Wana, principalul 
oraș din regiunea Wazi- 
ristanul de Sud, unde 
forțele pakistaneze se 
confruntă, din 2003, cu 
militanți islamiști cola
boratori ai al-Qaida.

Victimele transportau 
bani pentru plata sala
riilor milițiilor tribale.

După bombă O bombă a explodat ieri Ia Najaf (180 km sud de Bagdad), fiind vizată 
o lc uință a unui suporter al clericului radical gilt Moqtada al-Sadr. Explozia a ucis doi 
oameni și a rănit cinci. (Foto: epa)

Iranul va rezista presiunilor
Teheran (MF) - Iranul va 

rezista presiunilor marilor 
puteri pentru a-și putea dez
volta programul nuclear și, în 
special, pentru a continua ac
tivitățile de îmbogățire a ura
niului, a declarat Aii Larijani, 
responsabil de programul nu
clear al Teheranului.

„Pentru a dezvolta tehnolo
gia nucleară, Iranul nu are al
tă opțiune decât de a rezista 
presiunilor marilor puteri”, a 
spus Larijani, citat de agenția 
IRNA.

„Suntem membri ai Agenți
ei Internaționale pentru Ener
gie Atomică (AIEA) și dorim 
să continuăm activitățile de 
tratare a uraniului în cadrul 
Agenției”, a afirmat responsa

PSD a părăsit ieri Camera
■ Deputății PSD s-au re
tras ieri de la lucrări, 
considerându-se jigniți de 
liberalul Gabriel Zamfir.

București (MF) - Deputății 
PSD s-au retras ieri de la lu
crările Camerei Deputaților, 
în timpul dezbaterilor la pro
iectul de modificare a Regu
lamentului Camerei, după ce 
deputatul liberal Gabriel 
Zamfir s-a arătat nemulțumit 
de ritmul de dezbatere și le-a 
spus, de la tribună, parlamen
tarilor că-i „disprețuiește”.

Viorel Hrebenciuc (PSD) a 
anunțat că PSD se retrage de 
la lucrări până când deputa

bilul iranian.
El a subliniat că Republica 

islamică „nu va accepta sus
pendarea activităților ultra 
sensibile, nu va ratifica proto
colul adițional la Tratatul de 
Neproliferare Nucleară și nu 
va renunța la uzina de apă 
grea de la Arak”, așa cum so
licita rezoluția adoptată sâm
bătă de AIEA.

„Ostilitatea Statelor Unite 
și opresiunea mondială nu se 
limitează la activitățile nu
cleare; se opun regimului isla
mic și, după criza nucleară, 
vor face presiuni asupra Ira
nului în legătură cu situația 
drepturilor omului, problema 
palestiniană sau alte chesti
uni”, a continuat Larijăni. 

tul liberal își va cere scuze.
Ședința a fost suspendată, 

conducerea Camerei Deputați
lor și liderii grupurilor par
lamentare întrunindu-se pen
tru a discuta acest incident.
Așteaptă scuze

Viceliderul grupului parla
mentar al PSD, Bogdan Nicu- 
lescu Duvăz, a precizat că, în 
lipsa scuzelor din partea de
putatului PNL, PSD nu are 
nici un motiv să intre la lu
crările Camerei Deputaților.

Președintele Camerei Depu
taților Adrian Năstase, a de
clarat, după întâlnirea lideri
lor de grup și a conducerii 
Camerei, că afirmația deputa

Au preluat controlul
Kerbala (MF) - Armata a- 

mericană a transferat ofici
al, miercuri, forțelor iraki
ene controlul asupra opera
țiunilor de securitate din 
localitatea șiită Kerbala, 
situată la sud de Bagdad.

O ceremonie oficială de 
predare a controlului a 
avut loc miercuri diminea
ță pe un stadion din Kerba
la, oraș situat la 110 kilo
metri sud de capitala iraki
ană. Generalul Kârim Has- 
naui, comandant al poliției 
din Kerbala, a primit un 
drapel irakian din mâinile 
unui oficial al forțelor ame
ricane. „Am realizat trans

tului liberal este intolerabilă, 
în prima parte a lucrărilor 

Camerei Deputaților, depută
ții au luat trei pauze de con
sultări, cerute în special de 
PSD. Timpul total pentru a- 
ceste pauze a fost de o oră și 
jumătate, deputății nereușind 
să discute decât două articole 
din proiectul de modificare a 
Regulamentului Camerei.

în timpul dezbaterilor, de
putății au eliminat din proiec
tul de modificare a Regula
mentului Camerei un text 
prin care cetățenii români sau 
persoanele juridice ar fi putut 
adresa Comisiei de validst-e 
sesizări sau contestații cu i. .- 
vire la mandatele deputaților.

Austria contra Turciei
Bruxelles (MF) - Atitudinea 

rezervată a Austriei a blocat, 
ieri, acordul celor 25 de mem
bri UE privind cadrul nego
cierilor de aderare a Turciei, 
programate să înceapă luni, 
au anunțat^urse diplomatice, 
citate de Asociația France 
Prese.

„Din nefericire, nu a fc^ț 
posibil să se ajungă astăzi^ 
un acord asupra cadrului de 
negocieri la nivelul ambasa
dorilor; eforturile vor conti
nua”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al președinției britani
ce.
O nouă reuniune

„Pot să confirm că, dumini
că, se va organiza o reuniune 
extraordinară a miniștrilor 
europeni de Externe”, a conti
nuat el.

în ceea ce privește atitudi
nea Franței, aceasta dorește 
ca procesul de aderare a Tur
ciei la Uniunea Europeană să 
fie „controlat clar”, a declarat 
premierul Dominique de Vil
lepin, reamintind că poporul 
francez trebuie să aprobe prin 
referendum integrarea Turci
ei.

ferul securității în Kerbala, 
iar poliția și armata irakia
nă sunt acum în măsură să 
protejeze populația”, a de
clarat generalul;

Kerbala este al doilea o- 
raș din Irak, după Najaf, 
unde s-a realizat în întregi
me transferul securității 
către forțele irakiene.

Aceste două orașe sfinte 
ale șiiților au fost teatrul 
unor atentate sângeroase, 
cum a fost cazul localității 
Najaf unde s-au înregistrat 
conflicte violente, în august 
2004, între milițiile cleric;’* 
lui radical Moqtada al-Sâar 
și forțele americane.
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• Demisiile continuă. Fostul președinte al 
filialei PC Hațeg, Nicolae Timiș, a declarat că 
demisiile din cadrul organizației respective 
continuă, până în prezent aproximativ 700 
de persoane părăsind PC. La acestea se mai 
adaugă încă o sută de membri ai filialei din 
Totești. (D.l.)

Prezervativul, campion în Vale

• Sfințire. La slujba de sfințire a capelei Bi- 
. sericii Române Unite cu Roma, Greco -

'S^atolică din Simeria, care va avea loc 
duminică, de la ora 10, va participa și pre
fectul Cristian Vladu. Slujba religioasă va fi 
susținută de Prea Sfinția Sa episcopul greco- 
catolic de Lugoj, Alexandru Mesia. (IJ.)

• Cel mai vechi PC. intel a lansat, împre
ună cu revista Business Magazin competiția 
„Oldest PC", prin care își propun să desco
pere cel mai vechi calculator personal cu 
procesor Intel din România aflat încă în 
funcțiune. Câștigătorul va primi premiu un 
sistem Office Power. (C.M.)

■ Numărul utilizato
rilor de contraceptive a 
crescut de două ori în 
doi ani de zile.

Ina Jurcone
i n a. j u rco ne @ inform media .io

Deva - Campaniile pentru 
conștientizarea populației 
despre folosirea metodelor 
contraceptive a ajuns și în 
rândul populației analfabete. 
Contrar așteptărilor, afirmă 
dr. Simona Oltean, DSP 
Hunedoara, analfabeții s-au 
arătat interesați de folosirea 
contraceptivelor, însă nu pot 
face un tratament zilnic și de 
aceea preferă contraceptivele 

injectabile care le oferă sigu
ranță pentru trei luni de zile. 
Există și o distribuție geogra
fică a contracepției. „Elevii, 
de la 15 ani și populația Văii 
Jiului sunt cei mai constanți
W..................
Fumătoarele și 
pacientele cu boli 
cardio-vasculare 
nu pot folosi 
orice tip de con
traceptiv.

Tinerii, receptivi la metodele contraceptive
dr. Simona Oltean

utilizatori ai contraceptivelor 
de barieră cum este prezerv
ativul, care asigură protecție

(Foto: arhivă)

ambilor parteneri și împie
dică transmiterea bolilor pe 
cale sexuală”, spune dr. 
Simona Oltean.

Numărul utilizatorilor ac
tivi de contraceptive a cres

cut de la 3003 în anul 2002 la 
6890 în 2004. Numai în primul 
semestru a anului 2005 nu
mărul lor este de 3750, se 
arată într-un comunicat al 
DSP Hunedoara.

ARTICOL PUBLICITAR

TOPTECH ADUCE ÎN HUNEDOARA INOVAȚIILE TOSHIBA
Cu experiență îndelungată în 

zona echipamentelor portabile, 
Toshiba a aniversat anul acesta 

20 de ani de la lansarea primului 
notebook: T1100, primul com
puter portabil din lume alimentat 

cu baterie. Azi, compania e lider 

în tehnologii mobile, dezvoltă 

tehnologii proprii, investește în 

cercetare și dezvoltare și lansează 

primii portabilele cu cele mai noi 
componente și tehnologii. în 

județul Hunedoara, unicul parte
ner Toshiba este firma TopTech, 

cu sediul în Piața Victoriei nr. 1.
Toshiba este compania care a 

vândut în lume, de-a lungul 
anilor, cele mai multe notebook- 
uri, depășind în 2005 cifra de 

40.000.000 de unități. Avantajele 

competiționale vin atât din zona 
de inovație, cât și din cea de ser

vice (rata mică de căderi, sub 1 %, 
garanție internațională implicită, 
urmărirea notebook-urilor furate 

- unică în lume).
Din tehnologiile Inovatoare 

amintim Toshiba EasyGuard și 
tehnologia cu senzor fingerprint 

(amprentă biometrică). Toshiba 

EasyGuard este modul cel mai 
bun de creștere a securității 

datelor, de protecție avansată a 
sistemelor și de conectivitate 

ușoară.
Tehnologia cu senzor Finger

print rezolvă problema autenti
ficării ce nu se poate duplica, 
amprenta fiind unică pentru 

fiecare persoană, a confortului și 
accesului rapid (cu o simplă atin
gere a degetului se poate acce
sa conținutul confidențial al PC- 
ului/rețelei).

Din gama 
actuală de 

notebook- 
uri (cu de

sign rezis
tent lă șoc și 

tastatură 
rezistentă la 

scurgerile 

de lichid) 

amintim: Qosmio F20/G20 
(primul notebook din lume cu TV 

tunner integrat), Satellite M40, 
Portege-ul R200 (cel mai subțire 

și mai ușor notebook din lume); 

Tecra S2 / M3.
Expertiza, credibilitatea și com

petența Toshiba sunt reprezen
tate în Hunedoara de TopTech, 

unic partener pentru echipa
mentele de top create de Toshi
ba.

(29764)

- CAMPANII PUBLICITARE

- CASETE LUMINOASE

- INSCRIPȚIONĂRI AUTO

- PANOURI PUBLICITARE

- BANNERE

- POSTERE, AFIȘE'*

- CÂRTI DE VIZITA*
*în maxim 3 ore!!! s

teL/lax: 0254 219 
® w w. idadvert. ro

IULIUS MALL TIMIȘOARA 
Shopping și entertainment 

de calitate
“Experiența pe care o avem pe segmentul centrelor comerciale de tip mail ne-a 
arătat care sunt nevoile clienților, cât de exigenți sunt aceștia și astfel am creat 
un portofoliu complet de produse și servicii aliniate la standarde internaționale. ” 

Mirela CĂLINESCU 
Leasing Manager, lulius Mail Timișoara

Din 14 octombrie, în Timișoara, își deschide porțile locul unde visele devin realitate, locul cu de toate pentru toți. Peste 200 de magazine, restaurante, cafenele, Food Court, 
Kids Land, parcuri, perete de alpinism, casino, căderi de apă, patinoar și nenumărate opțiuni de distracție și agrement se regăsesc toate în incinta lulius Mali - cel mai mare 
centru comercial din vestul țării. Această a doua investiție a lulius Group, singurul operator român de centre comerciale vine în întâmpinarea așteptărilor tuturor locuitorilor din 
partea de vest a țării, prin produse și servicii de calitate, la prețuri accesibile.

Conceput ca un loc pentru toată familia, lulius Mail Timișoara îmbină la superlativ, trei funcțiuni: cumpărături, servirea mesei și distracția.
Numărul mare de firme de renume internațional și național, prezente în cadrul mall-ului oferă o diversitate consistentă pentru toate categoriile de produse. Astfel, la 

îmbrăcăminte și încălțăminte ne așteaptă mărci precum STEFAN EL, MEYER, CAMEL ACTIV, MANGO, RIVER WOODS. LEVI’S, LEE COOPER, ADIDAS, NIKE, 
LOTTO, O’NEILL, BATA, SEVEN HILL, NARA CAMICIE, BALTZZA, M0TIV1, GATTA, POLO GARAGE. COLIN’S LOFT, GUESS, BSB FASHION, SEVEN HILL, 
KENVELO, ELEGANCE, PAOLO ROSSI, GINETTE, EFFECT, MASSINI, BIGOTTI, IRINA SCHROTTER. MIHAI ALBU, MUSETTE, GIA MORETTI, TINA-R, 
DISTINCT FASHION, FANYLUX COLLECTION, AGNES TOMA, BRAICONF, nenumărate accesorii sunt oferite de CELLINI, FIRESQ, MELI-MELO, FOLL1-FOLLIE, 
iar doamnele și nu numai vor fi cucerite de produsele cosmetice propuse de INA CENTER, THE BODY SHOP, LUSH sau MON PARFUM. A face un cadou cuiva drag nu va 
mai reprezenta o problemă, deoarece magazinele de decorațiuni interioare ne vor sta la dispoziție: BAM BOO, PONTICA ART GALLERY, KING ART, RUE DES GOBELINS 
PARIS sau SARRA BLU.

Pasionalii de tehnologie și IT sunt așteptați de Flamingo și Media Galaxy, cel mai mare electrocomplex din România, să 
domeniu.

admire și achiziționeze cele mai noi produse din

Și pentru a fi siguri că întreaga familie găsește, la lulius Mail, tot ceea ce are nevoie, supermarketul Univers’all își va întâmpina clienții cu promoții deosebite, tombole și 
prețuri avantajoase la cele peste 14 000 de articole și servicii de cea mai înaltă calitate.

Dacă oferta pentru cumpărături este foarte variată, Ia fel de diversificată este și oferta culinară. Food Court-ul Almondo - cu cele 9 locații de fast-food, este una din ancorele 
principale ale lulius Mali Timișoara. Aici clienții pot savura de la pizza, lasagna, tortelini, spaghetti, penne, shawarma, hamburgeri, până la clătite și gogoși. La toate acestea se 
vor adăuga specialitățile din pui pregătite după o rețetă rămasă secretă până astăzi, oferite de KFC (KENTUCKY FRIED CHICKEN), care pătrund pentru prima oară pe piața 
din vestul țării. Restaurantele cu specific italian, chinezesc sau grecesc, Ia care veți avea acces și după orele 22, vor fi destinația perfectă pentru întâlnirile de afaceri sau pentru 

•’^nele romantice.
*Dacă până acum ați renunțat la timpul dedicat cumpărăturilor și distracției în favoarea copiilor, lulius Mail vă oferă o soluție. în incinta mall-ului va exista un loc special 

destinat celor mici, numit Kids Land, în care aceștia se vor putea desfășura în deplină libertate și siguranță, sub directa supraveghere a unui personal special calificat în acest 
scop. în acest timp, părinții vor putea savura, liniștiți, o cafea sau vizita magazinele cu articole pentru copii existente în zona Kids Land-ului.

Nu vreți să faceți cumpărături, ci pur și simplu să ieșiți din casă la o întâlnire cu prietenii? lulius Mail vă pune la dispoziție patinoar, piste pentru role, centru de întreținere și 
sport, piscină, casino. Preferați sporturile extreme? De acum nu mai trebuie să mergeți în excursii, în căutarea unor versanți abrupți, deoarece la lulius Mali Timișoara veți găsi 
un perete dc alpinism cu 15 metri de traseu. Pe lângă toate acestea, căderile de apă, fântânile, parcul, gradina japoneză și cea de portocali vin să creeze o atmosferă de neuitat.

Toate cele de mai sus nu v-au convins încă de unicitatea ofertei? Din 14 octombrie lulius Mail Timișoara vă așteaptă să vă convingeți singuri! 01284)

DCZI AkJC
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1870 - S-a născut fizicianul și chimis
tul francez Jean-Baptist Perrin; Pre
miul Nobel pe 1926; a studiat expe
rimental mișcarea browniana.
1928 - A tos! iascopariH penicilina de 
savantul englez Sir Alexander Fleming. 
1955 - S-a născut ramandaJ român 

Dan Stanca („Apocalips afflȘnatl. . 8;
1985 - A murit celebra actriță franceză de cinema Simone 
Signoret.

Calendar religios
30 septembrie - Pomenirea Sfântului 

Mucenic Grigorie; Sfintelor Mucenițe Rip- 
simia, Gaiani, 70 de mucenici și 32 
mucenițe.

Deva (S.B.) - Sfântul Grigorie s-a născut 
în anul 240 și era persan, rudă a lui Cusaro, 
împăratul Armeniei, și fratele lui Artavan, 
împăratul perșilor. Fiind creștin, a fost 
supus la multe și neînchipuite chinuri, dar 
din toate a rămas viu. Legat de mâini și 
picioare, la cetatea Ararat, a fost aruncat 
într-o groapă adâncă plină de fiare, în care 
a trăit 15 ani, fiind hrănit în taină de o 
văduvă. împăratul Tiridat, ieșindu-și din 
minți, își mușca din carnea trupului său și 
păștea cu porcii prin munți. Atunci sora sa, 
Cusaroducta, a avut un vis, că de nu va ieși 
Grigorie din groapă, Tiridat nu se va face 
sănătos. A fost scos din groapă și ieșind a 
botezat pe mulți.
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21 mart-20 apr.
Zi a provocărilor în care inițiativele dv atrag atenția șefilor. 
Bucurați-vă de aprecierile primite, dar agenție la rivalii dv!

21_api?.-2Q mai__ . J__________ __________ __

&

Vă enervează că trebuie să faceți ce nu vă avantajează, ci 
vă face să pierdeți timpul. Ați putea avea reacții necon
trolate.

21 mai-20 Iun . X* 
rW 

Vă doriți o seară romantică. Orgoliul nu e un bun aliat 
acum când astrele vă pun piedici în realizările sentimen
tale.

21 iun.-20 Iul,
E posibil să împrumutați bani unei rude bolnave. Brimiți 
vești care vă pun pe gânduri. Nu aveți motive de îngrijo

rare.

21 iul.-20 aug.
Ați estimat hazardat și trebuie să faceți demersuri repara
torii privind destinația unor bani. Profesional, primiți oferte 

de colaborare.

21 20 sept.
Dușmanii ascunși trec la acțiune. Atenție ce șl cui spuneți 
despre problemele dv Vă purtaji prietenos cu anturajul.

■ 21 2Q OEt.
Sunteți obligat să rtlbzuițl mal binebahll. Vi se cere aju
torul și trebuie să consumați timp în plus. Cineva vă pune 
0 vorbă bună.

21 oct.-20 nov. _ ___ ,

Colegii se bazează pe dv, vă fac să vă simțiți la serviciu ca 
acasă. Dacă aveți probleme de sănătate, mergeți la medic!

iți def
Astrale vă predispus la controverse aprinse. Vă loviți 
orgoliile altora, de ideile lor personale, din păcate puține 
șl fixe.

Sunt programate următoarele întreruperi:
08.00-17.00 Zona Brad: Toplița, Dumbrava de Sus, de Jos 
09.00-14.00 Zona lila: Mina și .PEG Vorța
12.00-15.00 Zona Teliuc: Carieră, Colonie, Puț Est 1, 
Punct de alimentare, SC Talc-Dolomită, SC Trust-Son
Gaz metan_______________ ________ ________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
10.00-15,00 Str. M. Eminescu, bl. D, sc. A; Bd. Bălces- 
cu, bl. 44, sc. A, B; bl. 16 A, sc. C;
11.00-15.00 Sțr. D. Zamfirescu, bl. D 3, sc. A, B 
09.00-15:00 Str. Liliacului; bl. 22; sc. C; bl. 24 A, sc. C;
Bd. Decebal, bl. D, sc. A; Al. Panseluțelor, bl. 27, sc. C 
Apă___________________,__________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-12.00 Str. Gh. Doja, Mărăști, Mărășești, 
Pescărușului, Vânătorilor

Soluția Integramel din numărul 
precedent: A-S-O-S - ALCOO
LICA - DATE - ROM - TARI - BERE 
-MC - NEA - T - NAIBA - LAI - 
SUCULENT - FUM - CU - AO - 
RASE - ASA- BIRT - ODOR - A - 
IAPA - NE - RA - ,CA - CRAH - 

PRUNA - ETER

■mMB n—ia

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 2Î2725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 966
Poliție 955
D.J.P.0. HD 214971
Deranjamente lift 235»

Itil HI ;ută. Em nu vă egreșit o .
clar dătă e de ImenSmi sau nu, mal Bine amânaf con
cluziile pe mai târziu'.

21 ian.-20 febr. ____
Curtați s discuție stânjenitoare cu un membra al familiei. 
Se pare că veți ajunge la un compws, favorahti ambe
lor oărț,

21 febr.-20 mart. ______ _

mi
7:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
8:00 Puiul Panda 

(documentar)
9:00 Sănătate 

pentni toți
9:30 Teleshopping 

10:00 Festivalul International 
Ceibul de Aur, Brașov 
2005 Spectacol folcloric 
(reluare) 

12:20 Euro Dispecer 
12:30 Expediție în necunoscut 

(reluare) 
13:00 s Dr. Bedar 
1330 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Tribuna 

partidelor 
parlamentare 

1530 România 
politică

16:00 Debut 50 plus 
17:00 Expediție ta 

necunoscut 
1735 Interes 

general
1900 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo

2000 Neveste disperate
2200 Miss World România

Finala. Prima parte 
23:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Miss World România

Finala. Partea a doua
0:00 Hai să votbim... cu 

Danal
030 A noua poartă (thriller, 
SSUA, 1999) Cu: Johnny 

Depp, Frank Langella, 
Emmanuelle Seigner. in 
1666, autorul Venetian 
Aristide Torchia publica 
„Cele nouă porți ale 
regatului umbrelorfi, 
carte cu invocații satan
ice, pe care Torchia ar fi 
adaptat-o după un text 
scris de Lucifer în per
soană.

2:50 Jurnalul TVR Sport 
Meteo (r)

345 în culise (comedie,
13 SUA 1998)

530 Expediție ta necunoscut 
£05 Destine secrete

PRO TV
700 Știrile PRO TV Ce se- 

ntâmplă, doctore 7 
9:10 Omul care

aduce cartea
9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Beil, 
Doug Davidson 

10:15 O nouă
S viață 

11:15 Film artistic 
12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile 

PRO TV 
13:45 Zâmbete 

într-o pastilă 
14:15 Divorț... din dragoste 

(România, 1991) Cu: 
Virgil Andriescu, Florin 
Anton, Magda Catone. 

16:00 Tânăr șl neliniștit Cu:
El Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

17:00 Știrile PRO TV 
17:45 Teol Emisiune de 

divertisment
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

2030 Cavalerul negru (aven- 
13 turi, SUA, 2001)

2230 O acoperire perfectă 
O (acțiune, SUA, 1998) 

030 Omul care aduce cartea 
100 Știrile PRO TV 
2100 0 acoperire perfectă 
13 (acțiune, SUA, 1998, r) 

Cu: Mark Dacascos, 
Kylie Travis, Alan 
Scarfe, Elisabeth Rosen. 
Luke Kovak (Mark 
r acascos) face parte 
dintr-o banda de asasi- 
jii plătiți. Ei reușesc un 
lucru aproape imposi
bil: să se infiltreze ta 
interiorul CIA-ului. In 
momentul în care unul 
dintre colegii lui e ucis 
la ordinal șefului, Luke 
își dă seama că și viața 
lui atârnă de o simplă 
decizie și decide

400 Chestiunea zilei (r) 
430 Parte de carte (r) 
530Teo(r)

ANTENA 1 A
630 în gura 

presei
7:00 Obervator Sport Cu: 

Sanda Nicola
8:00 Canalul 

de știri 
1000 în gura 

pr si 
(reluare) 

’ 10:30 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
1300 Observator 
13:45 Tristan 

(3 Și Isolda 
(reluare) 

î 16:00 Observator 
16:45 Anastasia.

gCu: Elena
Korikova, Petr Krasilov, 
Daniel 
Strakhov

1745 9595-Te învață 
ce să fad

> 18:50 Sport 
1900 Observator *

Cele mai proaspete știri 
din țară și de peste 
hotare, numai la 
Observatorul 
Antenei 1

2030 Lifta cu înălțimile 
[3 (aventuri, SUA, 2000) 

Cu: Chris O'Donnell, Bill 
Paxton, Robin Tunney. 
Filmul este de fapt 
povestea unui tânăr 
alpinist, PeterGarrett 
^Chris O'Donnell), care 
se lansează într-o extra
ordinară operațiune de 
salvare, susținută pe 
vârful K2 (considerat a 
fi a doua înălțime din 
lume).

2300 Lege și ordine: Brigada 
Sspedală

000 Șarpele 
qșI curcubeul (thriller, 

SUA, 1988)
200 Concurs Interactiv 
900 Observator (r) 
43»Legeșf
Sorane (r) 

500 Dădaca (r) 
530 Anastasia (r) 
630 9595- Te învață ce si 

fed (r)

PRIMA TV
____ ...J ............................

6:00 O boală necruțătoare
13 (Dramă, Canada, 2002) 

Cu: Shawn Doyle, Ro
berta Maxwell, Cather
ine Burdon, Aidan 
Devine, Paul Hecht

730 Stăpânul Inelelor:
13 întoarcerea Regelui 

(Fantastic, Noua Zeelan- 
da, 2003) Cu: Elijah 
Wood, Viggo Morten
sen, Ian McKellen, Sean 
Astin, Orlando Bloom 

1045 Pe urmele fratelui meu
F3 (Dramă, Canada, 2004) 

Cu: Aaron Ashmore, 
Steve Byers 

1220 Looney Tunes: Noi
Fă aventuri (Animate, 

SUA, 2003) 
Cu: Brendan Fraser, Jen
na Elfman 

i 13:50 Ce-și dorește o fată 
j 13 (Comedie, SUA, 2003) 

1535 Philip Mariowe (Corhe- 
i 13 die, Cehia, 2003) Cu: 

Tomăs Hanâk 
17:15 Hidalgo (Acțiune, SUA,

13 2004)
1930 Cinema, dnema, dne-

H ma Episodul 40

2000 Viața la Londra
13 (Dramă, Marea Britanle, 

2002) Cu: Audrey 
Tautou

2135 Stăpânul Slăpânul 
O Inelelor întoarcerea

Regelui (Fantastic, Noua 
Zeelanda, 2003) Cu: Eli
jah Wood, Viggo 

Mortensen, lan McK
ellen, Sean Astin, Orlan
do Bloom

OSO Satul (Suspans, SUA
13 2004) Cu: Joaquin 

Phoenix, Adrien Brody, 
Sigourney Weaver, 
William Hurt, Bryce Dal
las Howard

235 Scary Movie 3 (Corne
rs die, SUA, 2003) Cu: 

Pamela Anderson, Char
lie Sheen, Jenny 
McCarthy

100 în rolul prindpal: Pan
fil u io Villa (Biografic, 

[ ■: SUA, 2003. Regia: Bruce 
Beresford

07:00 Maria Bonita (s) 08:00 
Teleshopping 0830 Euro-Dis- 
pecer 0635 CeZar și tipar 0900 
Rebelii (s, r) 10:00 Festivalul 
Callatis 2005 (r) 11:30 Cinci 
minute de cultură 1145 Pasi- 

’ uni (s) 1235 EURO Dispecer
1240 Verdict: crimă! (s) 1330 
Teleshopping 14:00 Desene 
animate 1430 încurcăturile lui 
Zack (s) 1500 împreună în Eu
ropa 1600 Fascinația modei (d) 
1635 Jurnalul TVR 1700 Rebe
lii (s) 17:55 Euro-Dispecer 1800 
Jurnalul Euronews 18:15 Zoom- 
2 1830 Auto Club 1900 Moș
tenitoarea (s) 2000 Trăsniții din 
Queens (s) 2030 Washington 
ta spatele ușilor închise (s) 

. 2130 Jurnalul TVR 2200 Jur
nalul Euronews 22:15 D'ale Iu' 
Mitică 23:15 Polițiștii din L.A.
(s) 00:15 Nero Wolf și un caz 
de șantaj (polițist, SUA 2000)

PRO CINEMA
07:00 Rondul de dimineață 

! 10:00>Teleshopping 10:15 Ic- 
, strim Tivi (s, r) 1035 ProMotor

1100 Willy Wonka șl fabrica de 
ciocolată (f, r) 1330 Desene 
animate 14:00 Surorile (s, r) 
1445 Monk (s) 1700 Anna (1) 
1900 Surorile (s) 20:00 Corupți 
de libertate (s) 22:00 Sade 
(dramă, Franța, 2000) 00:15 
Corupți de libertate (s, r) 02:00 
Sade (dramă, Franța, 2000, r) 
Cu: Daniel Auteuil

de știri 14:00 Magazine terito
riale 1500 Tovarăși de soartă 
15:25 Ora de audiențe 1600 
Vară aventuroasă 17:00 Știri 
17:35 Telesport: CM de lupte 
1830 Știri 1838 Știri regionale 
18:50 Discuții între generații 
1935 Povești 19:55 Vecinii (s) 

’ 2030 Știri, meteo, sport 2105
Delicat - evocarea satirică a tre- 

• cuiului 2130 II Divo 22:05 ‘
Copacul dorințelor 23:00 Vineri 
seara 2330 Casa culturii 0030 
Știri, sport

07:00 Teleshopping 0730 Pet
Show 08:00 Sport cu Florenti
na 08:05 Teleshopping 0835
Dragoste și putere 0925 Sun- 

- set Beach 1025 Oamenii 
vorbesc 11:15 Tele RON 1220 
Teleshopping 12:50 Sunset
Beach' 13:50 Teleshopping 

s 1420 Garito 1525 Dragoste și
putere 16:25 Garito 17:25
News Radio 1800 Focus 19:00 

! Guiness - Lumea recordurilor
20:00 Săptămâna nebună 

• 21:00 Oaia neagră. 23:15 Da
sau nu. Cu Virgil lanțu 00:00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
01:00 Focus

NATIONAL
0700 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere. Batalionul 
distracționar 12:00 Teleshop
ping 1300 Ochi negri (s, r) 
1430 Detectivi în Paradis. Cu: 
Rob Stewart, Carolyn Dunn, lan 
Tracey, Pedro Armendârlz Jr., 
1530 Ruth Rendell (s) Cu: 
Colin Firth, Robert Urquhart, 
Emma Croft, George Costigan, 
Stephanie Buttle. 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Pariul N241800 
Echipa de investigații 1830 24 
de ore la Național TV 19:20 
Sport la Național TV 2000 Film 
artistic 2200 Film artistic

0700 Struț - magazinul șanse
lor egale 0725 Bună diminea
ța, Ungaria I 07:55 Mokka 
1000 Sodă - joc telefonic 1105 
Teleshop 1220 Salome (s) 1320 
Joc 1415 Vrajă cu schimb de 
corpuri (f) 16:15 Cărările iubirii > 
(s) 1645 Anita (s) 1725 Monk ‘ 
(s) 18:25 Al șaptelea cer (s) ' 
1930 Știri, meteo 2000 La bine 1 
și la rău (s) 2030 Activ 21:05 
Să ne tocmim122:50 Aventurile 
tânărului Churchill (comedie, 
Anglia, 2004). Cu: Christian 
Slater, Neve Campbell, Harry 
Enfield 00:35 Bună seara, 
Ungarial 0105 Tigrul carate 4 ' 
(film artistic)

ACASĂ U
0800 Culoarea păcatului (s, r) 

■ 09:15 De 3X femeie (r) 11:00
Amazoana (s) 12:00 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
1530 Micuțul Frijolito (s) 1720 
Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 

* adevărate - Emisiune cu povești 
i reale despre viață 1825 Vre

mea de Acasă 1830 Inocență 
furată (s)2030 Lacrimi de iubire 

i (s) 2130 Culoarea păcatului (s) 
ș 2230 Lori 00:00 Poveștiri 

adevărate (r) 0100 Lacrimi de 
iubire (s, r) 02:00 Lori (r) 03:15 

' Legături de familie (s, r) 04:15 
îndoiala (s, r)

07:00 Viața dimineața 09:00 
' Verissimo 1000 Lumea cărților 
J 10:15 Euromaxx (r) 11:15 
j Euroblitz: Fabricat ta Germa

nia 12:15 Calendar ecumenic 
13:05 Euromaxx 13:55 Fan X 
13:50 Jet Set 1400 Teleshop
ping 1430 Mapamond creștin 
15:00 Teleshopping 15:50 

> Calea, adevărul și viața (r)
1700 Vis de vacanță. Emisiune 
de turism 1730 Pasul Fortunei 
19:00 Știrile 81 TV 1920 O 
casă de nebuni (s) 2000 Film 

ș artistic 2200 NYPD Blue (s)
2300 Misiune imposibilă 2330 
Trenul vieții 01:15 Știri

s

1100 Realitatea de la 11:00 
11:15 100% (r) 12:00 Reali- s 
tatea de la 12:00 12:40 No i 
Comment 1300 Realitatea de > 
la 13:00 1345 45 de ani de la j 
comunism 1400 Realitatea de ■ 
la 14:00 1500 Realitatea de la , 
15:00 15:15 Realitatea med- > 
icală 16:00 Realitatea de la ( 
16:00 1645 Filiere 17:00 Real
itatea de la 17:001830 Oame
nii realității 1900 Realitatea de 
la 19:00 2000 Realitatea de la * 
20:00 20:15 Proiect România s 
21:00 Realitatea de la 21:00 ! 
2145 Cifrele realității 2200 > 
Realitatea de la 2200

06.3007.00 Observator -
Deva (r)

16.30-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

0845 Nu doar o altă 
afacere (1)

10.00 Annie's Point (f)
12.15 Ford: Omul și mașina 

lui (f)
1400 Fiicele lui McLeod (s)
1445 Echipa de intervenții 

(s)
1630 Nu doar o altă 

afacere (f, r)
18.15 Annie's Point (f, r) 
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Cinci prieteni în Viața

de Ațjoi (f)
23.15 Mi se spune Sin- (f)
01.00 Informatorul (f). 03.00 

Cinci prieteni în Viața 
de Apoi (f, r)

05.15 Informatorul (f, r)

DISCOVERY
07.00 Un țurțure uman
08.00 Revelații industriale 
09.00 Planetele
10.00 Natura dezlănțuită
11.00 Evadare printre lacuri 
1130 Cu undița în jungll 
12.00 Vânătorii de mitqdt 
13.00 Un țurțure uman*1- 
1400 Revelații industrial 

15.00 Planetele
16.00 Pericol! Călătorii 

aeriene
17.00 Curse
18.00 Curse asurzitoare 
19.00 Mașini extreme 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Ultimele mistere ale 

Titanicului
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• Expoziție. „Icoana din sufletul copilului" 
este tematica expoziției realizate de Palatul 
Copiilor Deva și Centrul „Tinerii purtători de 
tradiții". Ea va fi vernisată sâmbătă, ora 
17.00, la Sala Logos, cu ocazia deschiderii 
ciclului de conferințe 2005-2006. (V.R.)

An plin de noutăți la faculta

1-----' ~-------
vineri, 23 septembrie

- • ■»¥'» vr»"» ♦ •

- Trei medici hune- 
doreni au fost 

cercetați de Parchetul de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara, pentru luare de mită. 
Se pare că cei trei au luat bani de la 16 
pacienți care urmau să fie supuși unor 
intervenții chirurgicale.
- Aproximativ 50 de angajați ai firmei 
Rempes s-au aflat în fața Prefecturii și au 
amenințat cu greva foamei dacă nu își vor 
primi plățile compensatorii restante.

- Ministrul Barbu a 
declarat că salariul 

minim ar trebui să crească în pas cu 
inflația.
- Unii deveni sunt nemulțumiți că, la robi
net, apa caldă începe cu apă rece.
- Se desfășoară la Deva prima ediție a târ
gului producătorilor de consum.

sâmbătă, 24 septembrie

- Un incendiu de 
proporții a fost li

chidat de pompierii din Vale după 12 ore.
- Un tânăr din Vețel a traversat strada fără 
să se asigure și a fost grav rănit de un 
autoturism.

luni, 26 septembrie

■ Din octombrie uni
versitățile vor funcționa 
după un model nou, 
european.

Raluca Iovescu
raluca.iovescuginformmedia

Deva - Din acest an stu
denții își vor obține diploma 
de licență după numai trei 
ani. Masteratul va avea, de 
regulă, doi ani și este obliga
toriu pentru cei care vor să 
acceadă ulterior la doctorat. 
Acest nivel este necesar celor 
care doresc să se angajeze în 
activități de creativitate sau 
în funcții de decizie, unde vor 
putea aprofunda studiile fie 
în domeniul în care și-au luat 
licența, fie într-un domeniu 
apropiat.
Diplomele - valabile?

Tot din acest an studenții 
vor primi și un Supliment la 
diplomă, alături de diploma 
de licență. Acest document va 
fi eliberat de universități gra
tuit, va fi redactat bilingv, în 
română și engleză și va 
conține o descriere a studiilor

Și studențimea se aliniază la pulsul UE (Foto: Traian Mânu)

universitare absolvite și a 
rezultatelor obținute de către 
titular. Dacă studentul do
rește să urmeze un anumit 
curs cu un alt profesor, de la 
altă facultate sau chiar de la 
altă universitate, el poate să 
o facă, chiar dacă disciplina 
respectivă este cuprinsă și în 
programul de studiu al pro
priei facultăți. Decanul Fa
cultății de Inginerie din Hu
nedoara, Nicolae Rusu, crede 

că „pentru student! aceste 
schimbări nu vor avea impli
cații majore. Am modificat 
planul de învățământ pentru 
ca ei să fie bine pregătiți 
chiar dacă a scăzut numărul 
de ore, iar cei care vor pot 
merge mai departe”. în opinia 
lui Sigismund Duma, rectorul 
Universității Ecologice din 
Deva, probleme va întâmpina 
în primul rând învățământul 
la distantă. „Sistemul nu-i 

încă verificat la noi; riscul e 
ca diplomele românești să nu 
fie validate pentru că nu suni 
laboratoare și nu pot face 
cercetare la nivel european 
La noi sistemul de învăță 
mânt e imul informativ încă, 
în timp ce în Europa au un 
sistem formativ”. Dintre cei 
800.000 de studenti care voi 
intra în amfiteatrele univer
sităților 7500 își desăvârșesc 
studiile în județ.

0

- Șefii de servicii la 
AJOFM Hunedoara 
au fost găsiți în 

ipostaza ilegală de patroni.
- întreaga conducere a conservatorilor și 
80% din membri au demisionat din partid.
- Un bărbat de 53 de ani și-a pierdut viața 
după ce a căzut de la etajul doi, printre 
balustradele scării.

marți, 27 septembrie

L-———   —— 1 - O femeie a fost miercuri, 28 septembrie | vjo|ată șj udsă cu

13 lovituri de cuțit, la Vulcan.
- în 2006, în Deva vor fi construite primele 
parcări supraterane.

- Pentru că mulți s- 
au declarat români,

la recensământ, s-au înscris doar 6832 de 
rromi.
- Un bărbat de 53 de ani, djn Hunedoara, 
s-a aruncat pe geam, de la etajul doi, în 
urma unor certuri în familie.

Joi, 29 septembrie

UE și mediul hunedorean
Deva (I.J.) - Conferința organizată de Cen

trul de Informare „Europa” împreună cu 
APM ieri, la Prefectură, a adus pe tapet 
poluarea fără precedent cu care se con
fruntă mediul înconjurător hunedorean. 
Aceasta se, datorează în primul rând fostei 
industrializări forțate a județului care a 
născut coloși industriali în defavoarea agri
culturii și turismului. „Mari poluatori din 
județ încă mai există, iar tnonitorizarea lor 
intră în sfera de activitate a CJ. Din păcate, 
ei nu au fost informați la timp cum pot 
accesa fondurile europene și abia astăzi am 
reușit să le identificăm nevoile și sursele 
de finanțare autohtone”, precizează Iulius 
Bedea, președintele Asociației pentru Inte
grare și Dezvoltare Durabilă Hunedoara.

Drum european cu bucluc
■ în Livadia, lucrările 
de modernizare a DN 
66 distrug structura de 
rezistență a caselor.

Loredana Leah
Sared a iw.kah^iirfo rm media.ro

Livadia - Proprietarii a 
șase case din Livadia au 
ajuns deja la capătul răbdării 
și amenință că dacă nu se vor 
lua măsuri pentru protejarea 
fundației caselor, astăzi vor 
bloca traficul rutier pe DN 66. 
Lucrările de modernizare a 
DN 66, pe sectorul Livadia, au 
început în urmă cu șase 
săptămâni și ar fi trebuit să 
fie deja finalizate dacă 
lucrările ar fi decurs conform 
graficului stabilit.

Atenție, la pesta porcină!
Deva (L.L.) - Administra

țiile locale din comunele înve
cinate județului Gorj au pri
mit de la Autoritatea Națio
nală Sanitar-Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara o avertizare cu 
privire la apariția unui focar 
de pestă porcină în zonă. 
„Județul Gorj este închis din 
punct de vedere sanitar-ve- 
terinar, iar în Timiș și Arad 
mai sunt focare de pestă por

Modernizarea DN 66 
înseamnă de fapt lărgirea 
platformei drumului pentru 
transformarea lui în drum 
european. Conform normelor, 
platforma unui drum euro
pean ar trebui să fie de cel 
puțin 14 m. La Livadia case
le sunt construite în imedia
ta vecinătate a drumului, iar 
platforma drumului, după 
modernizare, va fi de 10 m. 
8,5 m asfalt și 1,5 m acosta
ment.

Tocmai această distantă 
mică între case și drum a dus 
la afectarea structurii de 
rezistentă a caselor pentru că 
excavatiile au fost făcute 
foarte aproape de fundație. în 
mod normal, E79 Arad-Deva- 
Hațeg-Petroșani-Tg. Jiu ar fi 
trebuit să ocolească Livadia 

cină. Pentru că în județ sunt 
deschise toate târgurile de 
animale, recomand oamenilor 
să fie foarte atenti. Achizițiile 
de animale pentru gospodării, 
dar și pentru comercializare 
se vor face numai dacă ani
malele sunt înmatriculate, 
însoțite de documentație sa- 
nitar-veterinară și de adeve
rință cu aviz interjudetean”, 
spune directorul ANSV Hune
doara, Marius Lăzărescu. 

pentru că nu sunt condiții 
pentru un drum european. Pe 
timp de iarnă, Livadia ar 
putea deveni un punct negru 
în ceea ce privește accidentele 
rutiere.
Promisiuni, promisiuni

Firma care se ocupă de 
realizarea lucrărilor pe acest 
sector recunoaște că exca- 
vațiile s-au făcut foarte 
aproape de fundație fapt ce ar 
fi putut duce la fisuri ale 
pereților caselor, dar promite 
că până la sfârșitul 
săptămânii viitoare lucrările 
se vor finaliza. Directorul 
Drmurilor Naționale, Gheor- 
ghe Brânzan, spune că a aflat 
despre problemele din zonă, 
dar „tot ce pot face este să cer 
urgentarea lucrărilor”.

Ecologizare prin implozie
Petroșani (I.J.) ■ La trei 

săptămâni de la implozia 
unui turn de put de la fos
ta Exploatare Minieră Dîl- 
ja, ieri artificierii au dis
trus prin implozie pe cel 
de-al doilea, și cel mai 
mare turn de put cu schip. 
Fosta mină se află în con
servare, iar perimetrul tre
buie ecologizat în urma

Accident mortal
Deva (T.S.) Marcel 

Ardean, un cunoscut om 
de afaceri din Orăștie și- 
a pierdut viața, ieri, într- 
un accident de circulație 
produs în localitatea 
Livezile (Bistrița-Năsă- 
ud). Pdtrivit agentului de 
politie Alexandru Tănase 
din cadrul IPJ Bistrița, 
hunedoreanul în vârstă 
de 38 de ani, a intrat cu 
peste 100 km/h într-un 
cap de pod. „Presupunem 
că victima a suferit un 
atac de cord după care a 
intrat pe contrasens și a 
lovit capul de pod. în 
mașina acestuia se mai 
aflau două persoane care 
au suferit răni ușoare”, 
declară Alex. Tănase.

unui proiect cu Banca 
Mondială.

„Fostul put este extrem 
de degradat și cea mai 
bună idee a fost distrugerea 
lui prin implozie”, au 
declarat reprezentanții 
„Conversmin”, firmă aflată 
sub autoritatea MEC și 
autorizată pentru ecolo- 
gizarea zonei.

Posturi de directori libere
Deva (R.I.) - ISJ Hunedoara scoate la con

curs 50 de posturi de directori și 15 de direc
tori adjuncti în rețeaua instituțiilor de 
învățământ preuniversitar. Concursul se va 
desfășura în 2 sesiuni: una cuprinsă între 
1 octombrie și 30 noiembrie și cealaltă între 
1 martie și 30 aprilie, în cazul în care vor 
rămâne posturi neocupate. Numirea candi- ' 
datilor declarați reușiți se face prin decizia 
inspectorului școlar gene-ral, iar numirea 
se face cu o perioadă de probă de 90 de zile, 

ț Odată cu emiterea ordinului de numire,
> directorul încheie cu inspectorul școlar gen

eral contractul de management educational 
care se încheie pe o perioadă de 4 ani.

1 dolar ______________________________ 2.9402 lei

1 euro 3,5450 lei

Magistrații și 
Securitatea

Deva (T.S.) - în mai puțin 
de o săptămână vom putea 
afla care sunt magistratii 
hunedoreni care și-au oferit 
serviciile fostei Securități și 
câți au refuzat să completeze 
declarațiile impuse de mi
nistrul Justiției. Asta după ce 
declarațiile pe proprie răs
pundere, privind apartenența 
la serviciile de informații vor 
fi centralizate de o comisie 
specializată a Consiliului Su
prem al Magistraturii. în 
cazul în care se vor depista 
declarații mincinoase CSM-ul 
va propune înlăturarea din 
magistratură a semnatarilor 
și sanctionarea celor care nu 
au depus la termen decla
rațiile.

HUNEDOARA
Farmacia „Energcrfarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©-» 717659. 
Farmacia „Green Line”, non-stop, Bd.
Republicii, nr. 8.©-» 748199.
Farmacia „Arnica", str. George Enes
cu, nr. 7. ©-» 713045.
DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str. 
Victoriei, nr. 1. ©-» 222380.
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» 11 t »» i »» 3 t »» 11»» »

MDNCi VACANTE
w/Zi j J J j I a j î? ] n ; / j Zî ; n’rj/jVj j jj j j ; j j J 3 j-rfj n j> j ; j'/ju > Tx > j a j ................

Agenția locals Denumire Calificare Număr locuri Data limită

1. AL Den fisao Lider tâmplar universal 2 30 septembrie 2005

2.AL Deva Mon Alis spălător autovehicule t 1 5 octombrie 2005

3. AL Hunedoara BIG international tehnician electromecanic A 30 septembrie 2005

4.AL Hunedoara Odiseea 2002 operator calculator electronic și rețele 2 30 octombrie 2005

5JKL Hunedoara Evelln muncitor plantații $1 amenajare zonă verde 26 30 MptafiMe 2005

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop. 
Piața Victoriei, nr. 29. ©-• 211616, 
224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas îl", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-* 
211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 
8-20 duminică, orele 8-14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976. 
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ©-» 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20___________
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde- 
pendenței, 18A. ©-* 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-• 
0744-556016. ______________
Cabinet Chirurgie maxiio-faciaiă, dr. 
Zuberea Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.
Cabinet dr. Bâîdea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©-» 242461.

media.ro
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• Nu pierdeți animalele! începând din 1 
octombrie, orice animal domestic din cate
goria celor care trebuie luate în evidență, 
găsit fără crotalii, cip și fără pașaport (când 
este cazul), dacă nu este revendicat în 3 zile, 
va trebui sacrificat, iar carcasa acestuia va fi 
distrusă încât să nu polueze mediul. (L.L.)

Cărți noi pentru școli vechi

Târgul oilor țurcane
Orăștioara de Sus (L.L.) - în Orăștioara 

de Sus va avea loc duminică 2 octombrie 
2005, târgul-expoziție de ovine de rasă 
țurcană. La târgul organizat de DADR 
Hunedoara în colaborare cu Asociația zo
nală a crescătorilor de ovine „Dacia” - 
Orăștioara de Sus și Consiliul Local 
Orăștioara de Sus, vor participa produ
cătorii individuali și de grup și societăți 
comerciale cu specific agroalimentar.

Țurcana poate deveni o afacere in zonă

■ Prima modernizare a 
școlilor din satele 
hunedorene se va face 
după 30 de ani.

Raluca Iovescu________________
ralucaJovescu@lirfarmmedia.ro

Deva - Pentru prima oară 
după 30 de ani școlile din 
mediul rural vor fi dotate cu 
materiale didactice. Minis
terul Educației și Cercetării, 
prin Proiectul pentru în
vățământul Rural, proiect 
cofinanțat de către Banca 
Mondială și Guvernul Româ
niei, va achiziționa materiale 
didactice pentru aproximativ 
10.500 de școli din mediul 
rural, cuprinzând peste 1,1 
milioane de elevi.
Noi materiale didactice

în această primă etapă șco
lile vor fi dotate cu planșe, 
hărți de perete și globuri pen
tru învățământul primar și 
gimnazial, fiind prima ac
țiune de acest gen din ultimii

Așa arată la ora actuală școala din localitatea Ursici

30 de ani. „Aproximativ 90 la 
sută din cărțile comandate de 
școlile hunedorene au fost 
distribuite deja în școli”, 
spune Sorin Cercea, expert în 
educație la Unitatea de Man
agement a Proiectului pentru 
învățământul Rural. Etapele 
următoare de dotare a școl
ilor cu materiale didactice se

vor desfășura începând cu 
anul viitor și vor consta în 
achiziționarea de seturi pen
tru predarea științelor, jocuri 
educaționale și echipament 
sportiv.

Satul Ursici se află la 17 
kilometri de Boșorod și e 
așezat într-un perimetru mon
tan. Cei doi oameni care au

mașini în sat sunt și cei care 
întrețin drumul: ei nu pleacă 
niciodată fără lopeți și nisip 
în portbagaj. Cu toate acestea 
școala din sat funcționează, 
va fi dotată cu materiale mo
derne, iar învățătorul de aici 
va beneficia și el de instruc
ția oferită de mentori înce
pând cu luna octombrie.

Calendarul târgurilor

Perioada 03.10.2005 - 09.10.2005

3 octombrie Hațeg, târg de animale și mărfuri
4 octombrie Orăștie, târg de mărfuri
6 octombrie Brad, târg de mărfuri
7 octombrie Vața de Jos, târg agroindustrial 

Petroșani, piața Lunca, târg de produse 
industriale

8 octombrie Vulcan, târg de animale
Crișcior, piață alimentară 
Hunedoara, târg auto-moto-velo 
Ghelari, târg de animale și mărfuri

9 octombrie Turdaș. târg de animale și mărfuri 
Ghelari, târg de animale și mărfuri 
Crișcior, piață alimentară

Administrații locale modernizate
3

Crișcior (L.L.) - La Buceș, 
Blăjeni, Bucureșci și Crișcior 
au fost făcute pregătirile pen
tru aderare. în februarie - 
septembrie 2005, Primăria 
Crișcior a derulat proiectul 
PHARE „Modernizarea admi
nistrației publice locale” în 
Crișcior, Blăjeni, Buceș și 
Bucureșci. „în urma deru
lării acestui program, cele 4 
primării au fost dotate cu 2 
calculatoare și o imprimantă, 
iar 20 de angajați au fost 
instruiți în utilizarea calcu

latorului. Fiecare primărie a 
fost dotată cu softul necesar 
bunei gestionări a fondurilor 
bănești”, spune primarul 
Crișciorului, Ovidiu Furdui. 
Cursurile au vizat procesul de 
descentralizare a administra
ției publice, de valorificare a 
resurselor locale și elaborare 
de strategii de dezvoltare 
locală. Și consilierii locali au 
participat la cursul „Mana
gementul proiectelor de dez
voltare locală, atragerea de 
fonduri europene”.
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Profesioniștii ambalajelor din carton oi

E xec utamțoriceȚtip

www.maxinialcom.ro
Soluția dv. în con
strucții , instalații și 
achiziționare/monta re 
centrale termice!

SC Computer Grafic SRL
SYSTEMUL OPERAȚIONAL MACINTOSH APPLE COMPUTER

SC INSTANT INTERNAȚIONAL SRL
Simeria, str. Ă. lancu, bl. 7, parter,

Deva, str. M. Kogâlniceanu, bl. 14, parter — 
Tel. 0254/229090, 0722/818366 |

Vă pune la dispoziție programe pentru toate acti
vitățile:

- cunoașterea și folosirea Sistemului operațional Mac
intosh, sistem simplu, stabil și. aproape fără viruși;

- pentru actuali și viitori graficieni, ilustratori și designed;

^oaiNICA
Mail: euroclinica.rogpvahoo.com

în domeniul oftalmologiei la feîRcriîSKa se 

efectuează consultații pentru afecțiuni ca: 
miopie, hipermetropie, astigmatism, al căror 
tratament cu laserul excimer va fi efectuat în 
perioada 10-12.10.2005 de către Dr. Germele 
Nicola de la spitalul Ancona (Italia).

Persoanele cu diagnosticul de cataractă 
secundară pot beneficia în clinică de tratament 
cu laserul Yag. De asemenea se pot face pro
gramări pentru pacienții cu următoarele 
afecțiuni: hernie de disc, spondiloză cervicală, 
pinten calcanean, gonartroză, menise, cefalee, 
periartrită scapulo-humerală, boala dupuytren, 
sd de tunel carpian și tarsian.

Consultațiile și intervențiile cu laser vor fi 
efectuate de Dr. Francois Plnorl de la spitalul 
Nisa (Franța) în perioada 01-04.10.2005.

Toate intervențiile sunt efectuate cu 
anestezie locală și nu necesită internare. Pro
gramările se fac la telefon 0256-308908, sau 
la sediul din Timișoara, str. loan Plavosin, nr. 
13.

(30106)

Descoperă și tu tainele 
mărului mușcat! 

Systemul operational 
h Apple Computer 
igrame pentru toate 

activitățile prin 

outer Grafic
Nu ezitați să sunați 

latei. 0740/950868.
(30915)

- la nivel de începători, mediu și avansați;
- crearea lucrărilor de artă 

folosind programele profesio
nale: Photoshop, FreeHand, 
QuarkXPress, Canvas, Apple- 
Works.

digitală

Așteptăm 
telefonul dv. la 

0740/950.868

Contracte de muncă în 
Străinătate numai prin agenția 

de plasare și selectare a forței 
de muncă 

„JOBS FOR YOU”
ije’/a. B-clu. ix ■ . r,/

Tel. fax: 0254 233.334

WEB: •'■•’■•’■..iobsforyou.as.ro g

VÂAȘTEAPTĂLAÎNSCRIERE!

Toate doamnele și domnișoarele intre IMS ani, mtorile, 
văduve, divorțate, serioase, prezentabile cit aspect fizic plăcut, 

suot așteptate la sediul principal din Hunedoara, Mul Traian, nr. 1 IM 
Tel/Fax. 0354 401 678 / 0254 745 866 S

ITÂLflA'NA Sau ia sediile din
ARAD - tel; 0257 247 813

TIMIȘOARA - tel: 0256 293 450
REȘIȚA - tel: 0255 227 684

ALBA - tel: 0258 813 925
CĂLĂRAȘI - tel: 0242 318 929

SUCEAVA - tel: 0230 524 684
lZ1
o
o

www.romedicenter.neC

mailto:ralucaJovescu@lirfarmmedia.ro
http://www.maxinialcom.ro
euroclinica.rogpvahoo.com
iobsforyou.as.ro
http://www.romedicenter.neC
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• Revin ploile. Meteorologii avertizează că 
vineri și sâmbătă va ploua din nou, afectând 
jumătatea de Vest a țării. în Banat și Olte
nia, precum și în Munții Apuseni, izolat, se 
vor depăși 50-60 de litri/mp. (TVR)

Job ca-n vest, salarii ca-n est

Alchimie și astrologie
Deva (V.R.) - Alchimia și astrologia îi 

preocupă pe oameni ' dintotdeauna. 
Stephany, cunoscut publicului mai ales pen
tru horoscoapele sale, încearcă să-i ghideze, 
pe curioși în descifrarea tainelor celor două 
arte. El va susține un curs de alchimie și 
astrologie la Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean” Deva, între 7 și 14 octombrie a.c. 
Beneficiul cursului constă în dobândirea 
capacității de a depăși unele elemente ale 
existenței prin schimbarea atitudinii cu 
care le abordăm, în înțelegerea problemelor 
ce par să persiste și în descoperirea cura
jului de a învinge.

ASpeCl de la deschiderea anului școlar 
trecut la Clubul Copiilor Hunedoara.

■ Pentru 4 milioane de 
lei lunar un angajat 
SEWS înfășoară peste 
un km de cablu pe zi.

Tiberiu Stroia_________________
1iberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Nemulțumirile sala- 
riaților de la SEWS sunt 
vechi. Practic, nejnâjorarea 
salariilor a fost picătura care 
a umplut paharul. De fapt 
conducerea firmei a propus o 
majorare salarială, dar care 
să fie inclusă în așa-numita 
primă de prezență. Concret, 
angajații SEWS beneficiază de 
un spor salarial de 850.000 de 
lei vechi acordat doar celor 
care nu absentează de la 
muncă.

în condițiile în care un 
angajat are câteva zile de con
cediu medical nu mai 
primește acest bonus. Astfel 
din cele 4,4 milioane de lei un 
angajat lipsit de prima de 
fidelitate încasează, lunar, 3,5 
milioane.

„Nici bonurile de masă nu 
se dau dacă' ai concediu me
dical. La trei zile de concediu

Mai mult de 80% dintre angajații SEWS sunt femei

nu primești 12 tichete, iar la 
10 zile nu mai primești nici 
un tichet. Chiar dacă ai 
absentat din motive medicale.

De aceea nu acceptăm 
mărirea primei de fidelitate. 
Pentru că ei (conducerea n.r.) 
au grijă să n-o primim”,

(Foto: Traian Mânu)

jator venit din Occident estf 
absenteismul. Suntem asaltaț 
de angajați care lună de luni 
își iau concediu medical. Ș

Deschiderea anului școlar 2005-2006 va 
avea loc în 3 octombrie, ora 16.00, în fața i 
Casei de Cultură Hunedoara. (Foto: T. Mânu) |

:■_______ . ■ __________J

Depozit în flăcări
Aninoasa (M.T.) - La un depozit de haine 

second-halîa dîhiAhaOSă, Itizbucnit, mier
curi, în jurul orei 20:00, un incendiu. Focul 
a fost localizat și stins în scurt timp de 
muncitorii și pompierii din Petroșani. Nu 
au fost înregistrate victime sau pagube 
materiale. Din primele verificări s-a stabilit 
că incendiul a fost declanșat cu intenție, iar 
în cauză s-a întocmit.dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de tentativă de dis
trugere. Cercetările continuă pentru iden
tificarea autorilor.

"Suntem tratate asemeni animalelor" (Foto: Traian Mânu)

susține unul dintre protes
tatari.

în plus, toți cei prezenți 
reclamă modul în care sunt 
tratați. „Parcă am fi animale. 
Nu avem voie să vorbim între 
noi, iar la baie poți să stai 
maximum două minute. Una 
dintre colegele mele a căzut 
în timp ce lucra, fiind nevoită 
să o scot în brațe din secție. 
Ni se repetă mereu că suntem 
niște hoți analfabeți pe care 
ei îi ajută să trăiască. Nu cred 
că angajații din Occident sunt 
tratați în asemenea hal”, 
afirmă I.C.
își cumpără concediile!

Contactat de CUVÂNTUL 
LIBER, unul dintre reprezen
tanții firmei SEWS din Deva 
a declarat că protestul anga- 
jaților este lipsit de sens. 
„Cea mai mare problemă cu 
care se confruntă orice anga-

asta deoarece este foarte ușoi 
să-l obțină. Acesta este ș 
motivul pentru care am intro 
dus prima de fidelitate. Nu vi 
la muncă nu primești prima 
Cât despre bonurile de masă 
angajatorul decide dacă k 
acordă sau nu angajaților 
Cunoaștem foarte bine legis 
lația muncii din România ș 
o aplicăm ca la carte”, susține 
reprezentantul SEWS.
Nici un rezultat

După patru ore de protesi 
conducerea firmei a dat ur 
comunicat în care cerea anga 
jaților să se întoarcă la lucru 
Pentru că nu se întrevedea 
nici o rezolvare a problemeloi 
ridicate de angajați aceștia ai 
refuzat să intre în producție 
O parte dintre aceștia susțir 
că se fac presiuni pentru a st 
afla cine a fost inițiatoru: 
acestui protest spontan.

Galerii de artă
Hunedoara: Galeria de 
Arte găzduiește expoziția 
de grafică a artistului plas
tic hunedorean, Ovidiu 
Croitoru.
Deva: Galeria de Artă „For
ma". Expoziția de sculp
tură a artistului loan Șeu 
prezintă publicului intere
sat 65 de lucrări de mici 
dimensiuni executate în 
lemn, piatră și metal.

Teatrv
Petroșani. Teatrul „I.D.Sâr- 
bu't 1 octombrie, la ora 
18.00: „Față-n față" de 
Francis Jaffo. Duminică, la 
ora 12.30 va avea loc o 
nouă ediție a recitărilor din 
„Poeții Văii Jiului". Mircea 
Andrașu.

Spectacole
Orăștie: Sâmbătă și
duminică: Zilele dacilor.

Garie

Librăria „Emia" - Deva, str.
Mareșal Averescu, bl. 20, 
parter, oferă cititorilor 
două recente apariții sem
nate de scriitori deveni.
- „Natură vie cu scorpion 
sentimental". Miniroman 
semnat de scriitorul hune-

dorean Dumitru Hurubă, 
îndrăgit de cititori pentru 
subtilitatea artistică a rân
durilor sale în care tratează 
sindromul faptului zilnic, al 
românului și a societății în 
care trăiește. Rândurile 
sale nu sunt însă lipsite de 
sinceritate și romantism, 
iar volumul pe care-l 
prezentăm este una din 
acele scrieri ale autorului 
care trebuie neapărat 
citită.

VWm/DVO

Magazinul „Cip Audio 
Video Film" Deva, situat în 
Complexul Ulpia Shoping 
Center, et. I, deschis inclu
siv duminica până la ami
ază, oferă celor ce doresc 
să petreacă un week-end 
plăcut transferați „în 
lumea muzicii, alături de 
ultimele noutăți în materie
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de casete audio, video, 
DVD și CD-uri, apariții edi
toriale cu un cuprins 
interesant și atractiv.

Cinema
Deva, Cinema „Patria". în 
perioada 30 septembrie - 
6 octombrie 2005. Prețul 
biletului: 45.000 lei vechi 
lunea și 35.000 lei în restul 
zilelor. Joia este închis.
- „Monster in Law" 
(Soacra mea e o scorpie) 
O comedie americană 
romantică, producție a 
anului 2005, regizată de 
Robert Luketic. Cu Jennifer 
Lopez și Jane Fonda. Pri
eten sau dușman? Rude 
noi sau dușmani noi? 
Binefăcător de o viață sau 
adversar care îți pune viața 
în pericol? înger sau 
demon. Este un adevăr 
universal că nu există 
nimeni mai de temut sau 
conciliant decât acele câte

va așa-numite „Soacre 
Scorpii".
Hunedoara, Cinema 
„Flacăra", de la orele 13 - 
16-19, doar în zilele de 
sâmbătă și duminică.
- „Ostaticul". Pelicula este 
o dramă-thriller ce are în 
rolul principal pe Bruce 
Wills. Alături de el apare 
Kevin Pollak, iar regia fil
mului aparține lui Florent 
Emilio Siri. Povestea filmu
lui surprinde un personaj 
bântuit de amintirea unei 
crime pentru care se con
sidera vinovat.

Parcuri
Deva. în Parcul „Cetății" 

puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 
permite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 
monument istoric. Pentru 
a vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu telecabi.na 
de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de plecare 
este lângă Stadionul 
„Cetate". Programul de 
funcționare este, zilnic, 
între orele 8-22. Prețul 
unui bilet pentru adulți 
este de 40.000 de lei 
vechi, pentru pensionari 
biletul costă 20.000 de lei, 
iar pentru copil, taxa este 
de 10.000 de lei vechi. De 
la casa d? bilete, vizitatorii 
pot cumpăra vederi și pli
ante ilustrate despre 
municipiu și obiectivele

turistice care pot fi vizitate 
aici.
Simeria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală.

Sport

Deva. Sala Sporturilor.
Sâmbătă, ora 11.00, hand
bal feminin: Cetate Deva - 
Dunărea Brăila.
Petroșani. Stadionul „Jiul", 
sâmbătă, ora 15.00. Fot
bal Divizia A: Jiul Petroșani 
- Politehnica Timișoara.
Deva. Baza sportivă „Real- 
sport", zona Stadion -

Cetate Deva. Terenuri de 
fotbal cu gazon artificial, 
instalație nocturnă, ves
tiare, dușuri, terasă și bar. 
Rezervări terenuri fotbal: 
tel. 0745/051.547, 0722/ 
210.134, 0745/762.143 
sau la baza sportivă.
Deva. Călărie, plimbări cu 
trăsura pentru copii și 
adulți: tel. 0744/876.244.

Cluburi
„Nlght Club Latino", din 
Deva, Calea Zarandului, cu 
program zilnic între orele 
22.00 - 05.00.
„Supreme Club", din Deva, 
b-dul N. Bălcescu, bl. 12A 
- parter, oferă, zilnic, între 
orele 9.00 - 2.00, dis
tracție, cu ruleta electroni
că, aer condiționat și ven
tilație, cea mai savuroasă 
cafea și satisfacție deplină. 
Rezervări: 0254/221220.
„Aristocrat" - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42, și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004- 
1723121382
„John's Cafâ". Cocktail-bar 
din Deva, deschis, zilnic, 
între orele 08.00 - 02.00, 
pe str. Mihai Eminescu, 
nr.2. Tel. 0254/233511.

Pensiuni

Stațiunea Râușor. în Rete
zat, la 30 de km de Hațeg, 
unde se află și singura pâr
tie de schi din masiv, există 
o cabană cu 2 terase, 2 
dormitoare spațioase, li
ving mare, bucătărie, baie. 
Dispune de încălzire și apă 
caldă. Tel. 0722-276838; 
0744-603329.

Sarmizegetusa. Pensiune; 
ZAMOLXE este situată le 
poalele Munților Retezat 
fiind un loc foarte liniștit 
ideal pentru organizare; 
unor mese pentru mar
carea evenimentelor per
sonale. Cabana are 7 
locuri de cazare. DotăTi 
baie proprie, bucătărie 
proprie cu toate dotările, 
TV și Internet, teren de 
sport, apă caldă și rece îr 
permanență, încălzire cen
trală. Atracțiile turistice 
oferite sunt: Cetatea Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, 
Muzeul Cetatea Colț, 
Mănăstirea Colț, Cetatea 
Devei, Castelul Huniazilor, 
Castelul Khendefy dir 
Sântămăria Orlea, Biserica 
Densuș etc. Rezervații: Par
cul Național Retezat, Bara
jul Retezat, Rezervația de 
zimbri, Parcul Dendrologic 
Simeria. Tel.0740-181785. 
Pensiunea „Anita". Situată 
pe Valea Râului Mare, la 
limita Parcului Național 
Retezat. Bucătărie româ
nească și internațională. 
Organizează mese festive, 
training-uri, team-buildin- 
g-uri. Tel. 0254/ 771700; 
776.620.

mailto:1iberiu.stroia@informmedia.ro
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• „Metropolis", q Hunedoara va discuta în 
ședința de astăzi un proiect de hotărâre 
privind aprobarea inițiativei elaborării docu
mentației „Plan de amenajare a teritoriului 
zonal interorășenesc Deva - Simeria - Hune
doara". Ideea unirii celor trei orașe într-o 
singură aglomerație urbană a fost expusă de 
către președintele CJ, Mircea Moloț. (D.l.)

Prefectura,
la usă!

Se caută autorii exploziilor

Rempesul a câștigat
Deva (I.J.) - în urma deciziei judecătoru

lui sindic, cei 140 de foști angajați Rempes, 
disponibilizați în urmă cu 2 ani și jumătate 
și-au câștigat drepturile. „Ne-am câștigat 
dreptul de a primi cele 12 salarii compen
satorii cuvenite înaintea altor datorii pe 
care firma lichidatoare trebuie să le achite 
către stat șl alți agenți economici. Era drep
tul nostru, câștigat în instanță, dar care a 
fost contestat de cei care trebuiau să ne dea 
banii. Azi vom depune o cerere către Pre
fectura Hunedoara în speranța constituirii 
unei comisii de dialog social care să ne 
intermedieze recuperarea banilor în timp 
scurt. Oricum, nu vom înceta protestul până 
nu vom ști exact când primim banii”, a 
declarat Elena Căinanț, reprezentanta 
foștilor angajați.

Judecătorul sindic a acordat câștig de cauză 
disponibilizaților REMPES

■ Comisiei de control 
nu i s-a permis să veri
fice sesizările la nere
gulile de ia o fermă.

Daniel I. Iancu________________
dantel.lancu0infornimedla.ro

Orăștie - Prefectura Hune
doara a primit mai multe 
sesizări privind nerespectarea 
clauzelor unor contracte prin 
care două ferme, ce au apar
ținut fostei Suinprod SA 
Orăștie, au fost atribuite în 
folosință gratuită societăților 
Cirrus Comexim din Hune
doara, respectiv Gemini 
Trans Geoagiu-Băi. O comisie 
formată din reprezentanți ai 
Prefecturii și ai altor insti
tuții s-a deplasat la cele două 
ferme din Romos și Orăștie. 
Dacă la Romos s-a permis 
accesul, constatându-se dezas
trul existent la ora actuală, la 
Orăștie pătrunderea în in-

Grațiere pentru Cozma
Deva (M.S.) - Liga Sindica

telor Miniere Valea Jiului a 
solicitat ieri președintelui 
României, Traian Băsescu, să- 
i grațieze pe cei șase foști li
deri sindicali ai minerilor, 
condamnați la închisoare în 
procesul mineriadei de la 
Costești, din ianuarie 1999. 
„Cerem președintelui Româ
niei, domnul Traian Băsescu,
să facă singurul act politie > arată într-un comunicat al 
posibil și necesar în cest LSMVJ.

5
cintă a fost interzisă, moti- 
vându-se absența unui re
prezentant din partea soci
etății Cirrus Comexim.
Se fură fierul vechi

„Este mai mult decât un 
dezastru. Cei care au benefi
ciat de privatizarea Suinprod 
nu sunt interesați decât să 
distrugă totul și să vândă 
fierul vechi. Din păcate, post- 
privatizârea nu a fost ur
mărită, pentru a se vedea 
dacă sunt respectate clauzele. 
Nu se poate așa ceva”, ne-a 
declarat Dan Pricăjan, sub
prefectul județului. „Una din
tre prioritățile noastre este 
anularea respectivelor con
tracte și aducerea unor in
vestitori adevărați în această 
zonă. O să punem în alertă 
toate organele abilitate ale 
statului, pentru că cei vino- 
vați trebuie să răspundă pen
tru ceea ce au făcut acolo”, a 
mai spus subprefectul.

moment și să-i grațieze de 
urgență pe cei șase con
damnați. Menținerea lor în 
închisoare ne va impune să 
facem apel la mișcarea sindi
cală internațională și la 
reprezentanții politici ai 
salariaților din Europa, și de 
pe alte continente, pentru a 
protesta, pe toate căile, în fața 
autorităților române”, se

Călan (D.L) - Poliția
Orașului Călan este în 
căutarea celor care efectuau 
distrugerea, prin explozie, a 
clădirilor și turnurilor de pe 
fosta platformă siderurgică 
din localitate.

Bănuiala că exploziile ar fi 
fost provocate doar în timpul 
nopții sau duminică, deoarece 

Laura $i aecupeaza ceie b piese puzzie, aparate in cuvântul Lioer, in perioa
da 28 septembrie - 4 octombrie

Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 
indicând numele, adresa, numărul de telefon și 
răspunsul la întrebarea: „Sunteți abonat la Cuvân
tul Liber?" Trimite plicul prin poștă la O.P. 1 C.P. 
3 Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvântul Liber 
sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decem
brie nr. 37 A, până în data de 14 octombrie (data 
poștei). Participă și tul

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă 

acceptarea condițiilor de participare lâ concurs. 
Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media SRL 
și nici rudele acestora de gradele I și II.

Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data de 18 octombrie. 
Numele câștigătorului va fi publicat, în paginile ziarului, în data

CONCURS

se făceau ilegal, se ade
verește. „Au fugit toți ca 
iepurii, iar cei care lucrează 
în zona respectivă nu recu
nosc nimic. Noi am făcut o 
adresă către Poliție pentru a 
demara cercetările și aștep
tăm să vedem rezultatele”, 
ne-a spus primarul orașului 
Călan, Filip Iovănesc.

expertul tau
Deva
Calea Zarandului nr. 43
tel. 0354 100 066

r*»4R AME »VC Of CMTTATT

HaMCM» ji itsi Urn temn 
•(califica* cu geam termopan

CHHoan» din lemn 
cu laud* mobil» «au

SC CWISSIH Sfii. nEVA
«w.Wfctdr >uiaga, nr. 22'

O2S4ZJIO.491
(tenii s 0744/219.44» (29603)

ECO KRAFT

DESCHIS
luni vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00-14,00

Am început activitatea în anul 2002, fiind promotorii instalațiilor G.P.L. auto în județul Hunedoara. ECO 
KRAFT a reușit să se Impună șl să devină lider pe plaț iudeului Hunedoara (și nu numai) datorită serio-
zitățli, calității serviciilor oferite prin montaje la standarde europene șl toate acestea cu profesionalismul și
experlența acumulat» îr» cei trei ani de activitate. Un element fonte important șl bine apreciat de clienți este 
faptul că ne ocupăm exclusiv de Instalații GPL, pentru că am vrut să facem un singur lucru, dar pe care să U 
facem impecabil, astfel dă putem spune fără felsă modestie că suntem specialiștii numărul 1 în județul Hune

U !.i

Termopan» In rate 
19 •uro / luni 

pentru un apartament

Apel gratuit
0800 827 527

doara în domeniul instalațiilor GPL auto.
ECO KIAFT DEVA montează instalații de alimentare alternativă cu G.P.L. auto:

:: 

r

j

■><

(29620)

larpoMMA

- mărcile: BIGAS, LANDI, LOVATO, AUTRONIC, LO GAS - toate producție italia
• pentru toate tipurile de motoare alimentate cu benzină cu puteri cuprinse între 30 kw șl 156 kw
* Instalații injecție secvențială G.P.L. MISTRAL $ itru Logan, Solenza, Votvo, Mercedes eta.)
■ rezervoare de G.P.L Jlindrke de 30, 42,48, 60, 801 șl toroldale de Interior șl exterior (pentru camionete, 

microbuze, break-uri etc.)
• garanție 18 tal
• omologate R-A.R.
• instalațiile corespund Regulamentului 67-ECE-ONU, amendamentul-1
Motto-ul ECO KRAFT DEVA este: ’FII ECONOMIC Șl ECOLOGIC CU ECO KRAFT DEVA’ care se justifică 

prin nonttm unei Instalații de alimentare tiu G.P.L auto astfel: economia deosebită prin scăderea cu cca 4656 
a cheltuielilor cu combustibilul pentru aceeași distanță parcursă și reducerea poluării cu cca 40®, rare duce ia 
protejarea mediului înconjurător ce are mult de suferit în urma poluării auto, mal ales îh România. De altfel, 
putem spune că ECO KRAFT DEVA este unul dintre cei mai Importanți factori ecologici ai județului Hune
doara: 1000 de autovehicule poluează mal puțin datorită montajelor pe care le-am efectuat, până îh prezent, 
contribuind astfel la protejarea viitorului copiilor noștri, orenndu le un mediu mai curat șl mal sănătosul

Pentru InfwrmațH suplimentare vă suntem la dispoziție la numerele de telefon:
•254/23M12; 87M/54M21, saa pe slte-u» www.ecolrraftjro

(30750)

€CO KRAFT
INSTALAȚII^ AUTO

www.apliftro
(28086

SC PRACTIC 
COLOSEUM SRL 

TÂMPLĂRIE PVC OE CMJTATÎ ■ 
Ferestre, uși, fațade, terase 

-profile REHAU, GEALAN; -feronerie GU, 
WINKHAUS, SELVE; -sisteme antiefracție 
SECUSTIK; -sticlă LOW-E Hard cu Argon; ■ 

plase insecte cu balamale și rulou, 
jaluzele verticale, pervaze 

Tâmplăria este executată în fabrica APLAST, cea 
mai modernă din România.

Montaj profesional, satisfacție garantatăl

DISCOUNT 20%
GRATIS: piase insecte, pervaze, sisteme Secustik 

Consultanță de specialitate, transport și montaj gratuit 
19 euro pe lună pentru un apartament

DEVA - Cuza Vodă, nr. 37, 219.420; 0723/805.913
BRAD - 0747/046.724;
CĂLAN - 0747/046.725;

HUNEDOARA - B-dul Traian, nr.6 (50 m până la ACR)
(29621)

dantel.lancu0infornimedla.ro
http://www.ecolrraftjro
http://www.apliftro


Poli amenință Jiul Petroșani

• Accidentare. fn partida de sâmbătă, cu 
Poli Timișoara, de pe teren propriu, 
antrenorul Jiului, lonuț Chirilă, nu va putea 

VJrita pe serviciile mijlocașului lonuț Voicu.
„Este singurul jucător accidentat", a spus 
tehnicianul. Jucătorul a fost diagnosticat cu 
ruptură musculară de către medicul echipei 
naționale, Pompiliu Popescu. (V.N.)

•Calificați în grupe, steaua și Rapid s-au 
calificat, aseară în grupele Cupei UEFA. 
Rapid a învins cu 1-0 (după 1-1 în tur) pe 
Feyenoord și a ajuns în premieră în această 
fază a Cupei UEFA. Steaua a dispus cu 3-1 
de Valerenga și s-a calificat pentru a dou~. 
oară consecutiv în grupele UEFA, întrucât 
câștigare cu 3-0 și tur. la Oslo. (C.M.)

Deva (C.M.) - Programul etapei a V-a, vineri, 30 septem
brie. ora 17.00: UM Timișoara - Bihorul Beiuș; Hexe 
TimișoaSBț^ACU Arad; CS Ineu - Victoria Nădlac; Gloria 
Arad - Romtelecom Arad; CS Deva - Auxerre Lugoj; 
Minerul Moldova Nouă - Muncitorul Reșița; Lotus Felix - 
Calor Timișoara. __ _ ____ _______ _ ________
Clasamentul

■ Cosmin Olăroiu nu ia 
în calcul decât varianta 
victoriei în meciul din 
Valea Jiului.
ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@infarmmedia.ro

Petroșani - în vreme ce 
suporterii Jiului visează la 
prima victorie a favoriților pe 
teren propriu, antrenorul 
lonuț Chirilă apelează din 
nou la “textele” cu valoarea 
ridicată a adversarilor, pre
gătind parcă terenul pentru 
un nou eșec acasă. “Am în 
echipă jucători a căror nume 
nu înseamnă aproape nimic 
în fotbal, iar eu trebuie să mă 
lupt cu vedete precum Gigei 
Coman, Caramarin sau Viorel 
Moldovan care singur valore
ază patru milioane de dolari”, 
afirma Chirilă. în replică, 
Cosmin Olăroiu, antrenorul 
echipei Poli Timișoara, adver
sara de sâmbătă a Jiului, a

Antrenorul Jiului explicând tactica pentru jocul cu Poli

declarat, ieri, că nu ia în cal
cul decât varianta victoriei în 
partida cu Jiul din etapa a 
VIII-a a Diviziei A.

“NU mă gândesc decât să 
câștigăm la Petroșani, nu iau 
în calcul un alt rezultat. Este 
important să câștigăm, avem 
nevoie de rezultate în mo
mentul de față. Jiul este o 
echipă fără multă experiență, 
dar o echipă ambițioasă, lup

tătoare. în deplasare au pier
dut greu la Farul, au făcut 
egal la Național, au câștigat 
la Vaslui. Se exprimă, proba
bil, mai bine în deplasare”, a 
spus Olăroiu.

Pentru meciul cu Jiul, 
jucătorii Mansour, Silvășan și 
Osei sunt incerți, însă 
Olăroiu speră ca aceștia să fie 
recuperați până la ora jocului 
de la Petroșani.

Victorie la scor
Geoagiu (C.M.) 

Echipa FC Corvinul 2005 
a câștigat cu scorul de 9- 
0 partida amicală dispu
tată ieri la Geoagiu în 
compania divizionarei D 
din localitate, Gloria. 
Hunedorenii au controlat 
autoritar jocul, marcând 
prin S. Petcu/Mitrică (2), 
Ciorea (2), Pribac (2) și 
Țîrlea (2). „Pentru noi a 
fost un antrenament 
foarte bun care com
pletează pregătirea fizică 
desfășurată în aceste zile 
în cantonamentul de la 
Geoagiu. Am rulat toți 
jucătorii, jucând cu o 
echipă în prima repriză 
și cu alta în partea 
secundă. Stagiul de 
pregătire se va încheia 
sâmbătă, iar de luni ne 
vom antrena la Hune 
doara”, preciza loan 
Petcu, antrenorul Cor- 
vinului.

ACU Arad a fost penalizată cii 8 puncte pentru neîn- 
deplinirea baremului în Divizia B. ____
Etapa a VF-a, vineri, 7 octombrie, ora 16.00; ACU Arad ” 

UM Timișoara; Victoria Nădlac - Hexe Timișoara; Telecom 
Aiad - CS-lneu; Auxerre Lugoj - Glorie ‘Arad; Muncitorul - 
Reșița - CS Deva; Calor Timișoara - Min.'Mold. Nbuă; Biho
rul Beiuș - Lotus Felix.

1. Lotus Felix 4 3 1 0 9 2 10
2. Auxerre Lugoj 4 3 1 0 4-1 10
3. Hexe Timișoara 4 3 1 0 13-3 10
A UM Timișora 4 2 2 0 ?-.;7-S 8

Calor Timișoara 4 2 1 1; 3-3 7
*6. Victoria Nădlac 4 2 1 i 5-7 7
7. Telecom Arad 4 2 0 2 5-6 6
8. CS Ineu 4 1 0 3 3-8 ' 3 _
9. Gloria Arad 4 . 0 2 2 4-6 2
10. CS Deva 4 0 2 2 2-5 2
11. Bihorul Beiuș 4 0 2 2 0 7 2
12. Muncitorul Reșița 4 fi 1 3 2-7 1
13. ACU Arad 4 2 2 0 6-3 fi
14. Min. Mold. Nouă. 4 . 0 0 4. ? ‘ 2-8 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nou sistem de joc la CS Deva
■ Odată cu numirea 
unui nou antrenor, la 
CS Deva se așteaptă un 
reviriment.

Valentin Neagu________________
valentin.neagu@mfornimedia.ro

Deva - Ioan Alexoi a condus 
ieri pentru a doua oară antre
namentul fotbaliștilor de la 
CS Deva. La sfârșitul acestu
ia, am avut o discuție cu 
tehnicianul, din care a reieșit, 
în esență, faptul că „la echipă 
trebuie schimbat ceva, pentru 
că lucrurile nu au mers deloc 
bine”. Alexoi se referea la făp
tui că după patru etape 
devenii se află pe locul 10, cu 
două înfrângeri și două meci
uri egale.

. . . Unul dintre primele antrenamente al CS Deva conduse de noul antrenor, Titi Alexoi (Foto: T.Manu)Meci toarte greu
Culturismul devean în top

Deva (V.N.) - Unul dintre cei mai va
loroși culturiști din județ și din țară este 
—Petrișor Popa, legitimat la CS Body Gym 

Deva. Are 35 de ani, iar de 15 ani practică 
acest sport. Până în prezent are câștigate 
șase titluri de campion național, a fost o 
dată semifinalist la Campionatele Europene 
și la Campionatele Mondiale de profil. Con
curează la plus 95 de kg. în extrasezon 
ajunge la 112-115 kg, dar în concurs se 
prezintă doar cu 100-101 kg.
Concurs Internațional

în prezent este în plină pregătire pentru 
Concursul Internațional de Culturism de 
la Timișoara, unde vor fi prezenți sportivi 
din șase țări. Pregătirea pentru competiții 
a unui asemenea sportiv este foarte costisi
toare, pentru că se face doar cu alimente 
bogate în proteine, categoria I. La un sin
gur antrenament, un astfel de sportiv ridică 
aproximativ 40 de tone. Tocmai de aceea 
este foarte apreciat sprijinul unor sponsori 
ca George Frîncu.

Prima schimbare pe care a- Acesta va-4filocui sistemul 3- 
5-2. care s-a dovedit ineficinet.făcut-o noul antrenor a fost 

cea care privește sistemul de 
joc. „Se va folqsi sistemul 4- 
4-2, sistem pe care îl apreciez 
și care este folosit de cele mai 
multe cluburi din Europa.

Sper ca jucătorii să se 
adapteze cât mai curând, mai 
ales că vom juca fără libero, 
o parte din atribuțiile aces
tuia fiind luate de portar” - a

mai spus antrenorul. loan 
Alexoi este la a șasea echipă 
pe care o antrenează ca prin
cipal, în ultimii 5 ani fiind la 
Corvinul. Pentru meciul de 
astăzi, cu Auxerre Lugoj, a 
colaborat bine cu conducerea

clubului și jucătorii cu mai 
multă experiență. Meciul este 
apreciat ca foarte greu pentru 
deveni, întrucât cei din Lugoj 
nu au pierdut nici un meci 
până în prezent, iar Auxerre 
e considerată o echipă solidă.

Vicecampion balcanic / bhhh b

Lupeni (V.N.) - Deși are o 
vârstă destul de înaintată, 
Petru Ambruș a ales să re
prezinte România la concur
suri internaționale de anver
gură. Recent, atletul din Lu
peni a câștigat „argintul” bal
canic la triplu salt, la cea mai 
tare competiție a anului de
dicată atleților veterani. Cea 
de-a 15-a ediție a Campiona
tului Balcanic de atletism a 
avut loc în Serbia și s-a bucu
rat de participarea a peste 600

de sportivi. Delegația din Ro
mânia a avut în rândurile 
sale cei mai buni 87 de atleți 
veterani din țară. Campionul 
din Vale a avut din nou o 
evoluție excelentă, care l-a 
plasat pe podiumul balcanic. 
„Sunt mulțumit de rezultat”, 
a declarat lupeneanul care, 
înainte de Balcaniadă a sufe
rit o intervenție chirurgicală. 
Petru Ambruș nu a dorit însă 
să vorbească despre această 
problemă de sănătate.

Arbitrii șl observatorii, etapei a IV-a, duminică, 2 octombrie
Metalul Grișcior - Ponorul Vața: Florin Anca - centru, Marius Necșulescu și 
Cristian Măluțan (toți Deva) - asistenți. Observator - Lazăr Kelemen (Deva) 
Constructorul Hunedoara - CFR Marmosim: Claudiu Kremer - centru, Sergiu 
Perja și Aurelian Panaite (toți Lupeni) - asistenți. Observator - Bogdan 
Sever (Deva).
Gloria Geoagiu - Minerul Aninoasa: Daniel Thirt (Călan) - centru, G-tln Dănilă 
și Florin Văcaru (ambii Hunedoara) - asistenți. Observator - Stan Hanzl 
(Deva).
Retezatul Hațeg - Dacia Orăștie: Vlad Biriș - centru, Daniel Roman (ambii 
Deva) și Robert Roșea (Hunedoara) - asistenți. Observator - Marian Dima 
(Deva).
Victoria Călan - Aural Brad: Daniel Dudaș - centru, Ionel Etatea și Mârlan 
Nițe (toți Petroșani) - asistenți. Observator - Petru Zlate (Lupeni).
CS Deva Gertej - Uni». Petroșani; loan Mîrtdru - centru, Adrian Cositea șl 
C-tin lordache (toți Simeriaj - asistenți. Observator - Lazăr Kelemen (Deva).

53% Reducere
Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Pret/ziar pentru abonament lunar

27 bani
CUM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi)

Pret/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechp

GRATUIT, în fiecare vineri primești
1 i î 1 cel mai complet supliment 

...... ..
Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

rr-

*-

Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) pret/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Strada

Localitatea

Telefon (opțional)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentt

mailto:ciprian.marinut@infarmmedia.ro
mailto:valentin.neagu@mfornimedia.ro
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• înlocuire. Antrenorul olandez Dick Advo
caat a sosit joi în Coreea de Sud, pentru a 
prelua conducerea tehnică a reprezentativei 
de fotbal a acestei țări. Advocaat îl 
înlocuiește în acest post pe compatriotul 
său Jo Bonfrere.(MF)

Primul tur, februarie 2006 
Austria - Croația_____________
Argentina - Suedia___________
Belarus - Spania_____________
Elveția - Australia____________
Germani.' ' .ița__________
Olanda - Rusia_______________
Chile - Slovacia______________
SUA - România

Joc pur britanic în Liverpool - Chelsea

Meritau un penalti?!
Liverpool (MF) - Rafael Benitez, tehnicia

nul lui FC Liverpool, susține că echipei sale 
trebuia să i se acorde o lovitură de la 11 
metri în partida încheiată Ia egalitate, scor 
0 - 0, cu Chelsea Londra, în cadrul grupei 
G a Ligii Campionilor.

„Am avut un penalti. Am văzut acea fază 
la televizor. Este incredibil. îh acest gen 
de meciuri contează foarte mult micile de
talii. Acesta a fost un mare detaliu. Trecând 
peste asta, cred că a fost un meci de calita
te, ambele echipe dorindu-și foarte mult să 
câștige. Singurul lucru pozitiv pentru noi 
este ne-am ales cu un punct în plus. Dar 
eu simt de părere că am pierdut două punc
te, pentru că am jucat mai bine câ ei, am 
presat mai mult în repriza a doua și ne-am 
creat mai multe ocazii de a înscrie. Pentru 
mine, cel mai important lucru este că am 
jucat la același nivel cu Chelsea în acest 
meci”, a declarat Benitez.

L'Equipe susține că antrenorul echipei 
Chelsea, Jose Mourinho, i-a „trimis în 
corzi” pe ziariștii englezi cu părerea sa de
spre partida de miercuri. „Nu știu dacă a 
fost un meci bun. Depinde de ceea ce îi pla
ce fiecăruia la fotbal, fiecare are preferințele 
lui. S-a jucat la un nivel înalt, a fost în opi
nia mea un meci bun. A fost un joc bărbă
tesc, foarte dur. Au existat foarte puține 
spații pentru a crea acțiuni consistente”, a 
spus Mourinho.

Finlandezul Yarkko Nieminen s-a cali- 
floaS In sferturile de finală ale Openului 
Thailandei după cel-a învins ln optimi pe 
rusul Dmitri Tumusov.(D.N.) (Fota; epaj

cww

Finlandezul Marcus Gronholm speră să aducă în Japonia un ultim tribut regretatului Michael Park. (Foto: epai

Cine va fi „Big în Japan"?
■ Loeb are șansa de a 
tranșa în acest weekend 
lupta pentru titlu în 
Mondialul de raliuri.

Liviu Gordea_________________
llviu.gordea^informniedia.ro

Obihiro - La nici două săp
tămâni de la tragicul accident 
care a curmat viața britani
cului Michael Park (Peugeot), 
Campionatul-Mondial de ra
liuri programează în acest 
weekend a 13-a etapă a sezo
nului. Raliul Japoniei este u- 
na dintre puținele curse din 
calendarul WRC pe care Se- 
bastien Loeb (Citroen) nu le-a 
câștigat încă.

Drama petrecută în Raliul 
Marii Britanii și decizia echi-

SOLURI MARGATE
Top 10
1. Râul (Spania) 50
2. Di Stefano (Arg.-Spania) 49
3. Andrei Șevcenko (Ucraina) 47
4. Eusebio (Portugalia)_______ 46
4. Van Nistelrooy (Olanda) 46
6. Thierry Henry (Franța) 38
6. Ferenc Pușkaș (Ungaria) 36
8. Gerd Muller (Germania) 35
9. Del Piero (Italia)___________ 34
10. Filippo Inzaghi (Italia) 32

Raul Gonzales

pei Peugeot de a-1 retrage pe 
Marcus Gronholm din acel 
raliu l-au determinat pe Loeb 
să își atragă o penalizare pen
tru a nu câștiga titlul de cam
pion mondial îh astfel de cir
cumstanțe tragice. O clasare 
pe podium în Japonia i-ar a- 
duce însă francezului al doi-
lea titlu consecutiv, chiar și 
în cazul în care Petter Sol
berg va repeta victoria de 
anul trecut.
Ultimele calcule

Cu patru etape înaintea fi
nalului de sezon, Loeb are un 
avans confortabil în fața nor
vegianului, in timp ce Gron
holm speră să recupereze aici

•«cele 4 puncte care-1 despart în 
"clasament de -pilotul echipei 
Subaru. După ce au aliniat

trei mașini în runda prece
dentă, niponii vor reveni la 
formula clasică de două ma
șini pentru evenimentul din 
Țara Soarelui Răsare, deși 
Stephane Sarrazin va fi pre
zent la recunoașteri.
Relief variat

Raliul are puține modifi
cări față de ediția inaugurală 
din 2004. Majoritatea probelor 
speciale vor avea loc la nor

dul orașului Obihiro. Lupc;- 
mea totală a cursei este-_e 
1614,84 km, dintre care 350,18 
km competitivi.

Numărul probelor desfășu
rate pe suprafețe tari și pe 
drumuri de macadam fores
tiere s-a mărit o dată cu noile 
probe de la Sipirkakim care 
combină aceste elemente. Con
dițiile meteorologice variate 
vor face extrem de dificilă 
alegerea pneurilor.

&

CLASAMENTE - .*4 <
.............

Piioți:
1. Sebastien Loeb 99p

Constructori:
1. Citroen 137p‘

Sf. Miter'Solberg 65p 2. Peuqeot 117p
S? Mefrcus Gronholm 61p 3. Ford 76p.
4. Markko Martin 53p 4. Subaru ?2p
5. Toni Gardemeister 47p 5. Mitsubishi 54p
6. Harri Rovanpera 27p 6. Skoda' 11p

Raul, 50 de goluri în Ligă
M Atacantul galacticilor 
a devenit cel mai bun 
marcator al celei mai 
tari competiții europene.

Daniel Neacșu_________________
danle1.fleacsuQinforniniedla.ro

Madrid - Atacantul echipei 
Real Madrid, Raul, a marcat, 
miercuri, în partida Real Ma
drid - Olympiakos Pireu, scor 
2 - 1, al 50-lea gol al său in 
Liga Campionilor, devenind 
astfel cel mai prolific marca
tor în cea mai importantă com
petiție europeană interclu- 
buri, informează www.roma- 
niansoccer. El a marcat cu 
capul, după o centrare a lui

David Beckham, în minutul 
nouă al partidei disputate 
miercuri, pe stadionul Santi
ago Bemabeu. Căpitanul echi
pei Real și al naționalei Spa
niei l-a devansat pe un alt fost 
mare jucător al echipei ma
drilene, Alfredo Di Stefano, 
care reușise 49 goluri în CI 
(Cupa Campionilor Europeni, 
devenită Liga Campionilor, 
din 1992).

Totuși este o mare diferen
ță între cei doi jucători. Actu
alul format al Ligii, permite 
jucătorilor din ziua de astăzi 
să joace mai multe meciuri, 
decât cei ce jucau în anii '60, 
’70, '80. Raul a înscris golul eu 
numărul 49 în Liga Campi
onilor în minutul 70 al par

tidei Real Madrid - Bayer Le
verkusen, scor 1 -1, disputată 
pe 23 noiembrie 2004.
Vine din urmă Șevcenko

in clasamentul celor mai 
buni mărcatori ai CI, Andrei 
Șevcenko se află pe locul 3, ct 
47 de reușite, un alt atacam 
încă în activitate, Ruud var 
Nistelrooy, clasându-se pe lo 
cui 4, cu 46 de goluri, la ega 
litate cu Eusebio. Olandezul i 
marcat pentru echipa sa îr 
această etapă a LC, la fel ct 
ucraineanul Șevcenko.

Milan a remizat cu Shalkt 
în deplasare, iar Manchestei 
a învins pe teren propriu, ci 
2 - 1, datorită golului lui Nis 
terloby Benfica.

Naționala Cehiei, fără Koller
■ Alți patru jucători cehi 
nu vor putea evolua în 
meciurile cu selecționa
tele Oladei și Finlandei.

Praga (MF) - Selecționerul 
echipei naționale de fotbal a 
Cehiei, Karel Bruckner, a a- 
nunțat, ieri, lotul de jucători 
pentru partidele cu reprezen
tativele Olandei (8 octombrie, 
la Praga) și Finlandei (12 oc
tombrie, la Helsinki), din ca
drul preliminariilor Cupei 
Mondiale din 2006, din Ger
mania. Antrenorul Karel Bru- 
nlrnor mi ti va niitaa folosi în

aceste meciuri din cauza acci
dentărilor pe Jan Koller, Vra- 
tislav Lokvenc, Marek Janku- 
lovski, Jaroslav Plasil și Jiri 
Jarosik.
Lista lui Bruckner

Cei 20 de jucători convocați 
sunt următorii: portari: Jaro
mir Blazek (Sparta Praga), 
Petr Cech (Chelsea Londra), 
Antonin Kinsky (Saturn Ra- 
menskoe), fundași: Zdenek 
Grygera (Ajax Amsterdam), 
Tomas Hubschman (Șahtior 
Donețk), David Rozehnal (Pa
ris Saint-Germain), Zdenek 
Posnech (Soarta Praga) To

mas Ujfalusi (Fiorentina), Ra
doslav Kovac (Spartak Mosco
va), Pavel Mares (Zenit Sankt 
Petersburg). Mijlocași: Tomas 
Galasek (Ajax Amsterdam), 
Karel Poborsky (Ceske Bude- 
jovice), Jan Polak (FC Nurn- 
berg), Tomas Rosicky (Borus
sia Dortmund), Rudolf Skacel 
(Hearts of Midlothian), Vla
dimir Smicer (Girondins Bor
deaux), Jiri Stajner (Haaovra 
’96). Atacanți: Milan Baros 
(Aston Villa), Tomas Jun 
(Trabzonspor), Marek Heinz 
(Galatasaray Istanbul). Repre
zentativa Cehiei se află în 
grupa I de calificare de CM.

Cel mai bătrân
Valencia (MF) - Fun

dașul echipei FC Valen
cia, ^medeo Carboni, a 
devenit, joi, cel mai bă
trân jucător din istoria 
Primerei Division, la 40 
de ani, cinci luni și 21 de 
zile, doborând vechiul re 
cord al brazilianul Don» 
to, care a evoluat la fC- 
mația Deportivo La Co
runa, a anunțat agenția 
Datasport. '„E’st’e o veste 
care mă face să fiu mân
dru. Este o bucurie să 
pot juca la acest nivel”, 
a spus Carboni.

informniedia.ro
danle1.fleacsuQinforniniedla.ro
http://www.roma-niansoccer
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Vând garsoniere (19)

• decomandate, 31 mp, balcon mare, 
pivniță sub balcon și apartament 2 camere, 
multiple îmbunătățiri, centrală termică, 
termopan, Deva, zona Poliția Nouă, Mărăști. 
Tel. 224145,0746/198786.

• zonăilracentraiăîn Orăștie, preț avantajos. 
Informații tel. 0723/125509.
• zona Progresul, dec, et. 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)

Dada. 2 garsoniere, frumos amenajate, 
Ă w2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
07^253662,211587. (Evrika)

•zona ZamRrescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 

•zona M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

CC*OELINeS
Line up

•ion dec, mobilată, balcon închis, etl, 
700 mil, lei. 52C 1721/744514. (Rocan 3000) 
«zona MMstț vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec., corrtori- 
zări, preț. 485 miL lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona MMșU Nou, zonă liniștită, etaj 2, deco
mandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
•zona Dorobanți, dec, etaj2, balcon, ușă metal 
nouă, parchet laminat gresie, faianță, apometre, 
liberă, preț 74.000 RON, tel. 0723/251498,232808, 
0788/165702 (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, Poliția județeană, 40 mp, dec, 
et 2, bucătărie modificată, balcon mare, gresie, 
faianță, parchet apometre, gaz conzorizat 
vedere la stradă, preț 85.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zonă centrală, etaj intermediar, balcon, 
parchet apometre, ocupabilă repede, preț 630 
mii. lei/63.000 RON, neg., tel. 0723/251498,232809, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Miorița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită, ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută, preț 78.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703.  (Fiesta Nora)
• st 1 dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• 2 camere, semidec, parchet baie cu 
gresie+faianță, bloc de cărămidă, totul contor- 
izat zona Gojdu. etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)

• zona Dorobanți, dea, modificată, 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță, contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

• zona Dorobanți, dec., modificată, gresie, 
faianță, termopan, ușă metalică, parchet 
contorizări, preț 680 miL, tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, etl,st 41 mp,modificată modem, 
complet contorizată, gresie, faianță, parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)

• zona Gojdu semideo, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită, fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• stare buri, în Deva, preț 450.000 miL tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

■ et 3, contorizări, balcon, bine întreținută, Calea 
Zarandului, preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• et 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță, parchet contorizări, 
merită văzută. Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)

• et 1, dea, proaspăt zugrăvită, baie amenajată, 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68.000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (Casa Betania) ț 
•et 3, zugrăvită, contorizări, balcon, ocupabilă' 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722, (Casa Betania)

• regent zona Mărăști, dea, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)

• zona Micro 15, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54.500 ron, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)

• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)

•contat 1 peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)

• regent Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

Reduceri 
Cadouri 
Avantaje

în perioada
01.10-31. 
cumpără folosind
D» la 1 octombrie, va apărea GHIDUL REDUCERILOR din municipiul Deval 
In el sunt cuprinse reducerile oferite de firme din diverse domenii. (30756)

De astăzi suntem mult mai generoși cu dienții noștri! Pentru 
3 faini nnnfrantafo nrîmetcrti înnă t IM A nrahtiH £

• dec, contorizări, et intermediar, neamenajată, 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• Dada, contorizări, bine întreținută, gresie, 
faianță parchet modificată, et intermediar, 
vedere în față, preț 550 mii, neg, tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (Mondial Casa)

• Deva, Wcro 15, str. Mihai Eminescu parter, 27 
mp. Preț: 430.000.000 ROL, negociabil. Tei. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

a

de cumpărături f
!

AZA
PLOUĂ CU 

BONUSURI! 
La flecare 5 mp da 

faianță/  gresie, 
bonus 1 sac 
de adeziv.

Str. N. Bălcescu (vis-a-vis (te biserica din Ceangăi)
W9254/220313.235533 (29606)

INTERCAR - dealer autorizat pe județele Sibiu șl Alba
Foarte mulțl oameni au dorit să afle cum se poate achiziționa un autoturismde ia noi, astfel că vă prezentăm:

- feronerie, mașini electrice 
pentru uz gospodăresc;
■ produse electronice;
- vopsele, lavablle, lacuri, adezivi;

DRUMUL Ca MAI SCURT CĂTRE 
AUTOTUraSMUL DUMNEAVOASTRĂ 
PașILnecesari:
(valabil pentru persoane fizice și juridice) 
«'Dvs. alegeți varianta optimă de leasing 
împreună cu dealerul:
Avans * 15% - 50% - leasing financiar 

Intern
•15%-25%-leasing 
operational

Durate • 12 - 60 luni - leasing financiar 
Intern
•36 luni - leasing operațional 

«'Trimiteteg^ctetor necesare dosarului 
de leasing
''Verificarea bonității (circa două zile 
lucrătoare)
''Semnarea contractului 
«'Plata avansului 
«'Livrarea autovehiculului 
Condiție Drealabllă«persoane fizice 
■Venit lunar net disponibil pe familie: de 
2 ori rata de leasing fără tva 
■Venit lunar net disponibil pe familie: 
1,5 ori rate de leaslngfărătva + un girant 
ce îndeplinește cel puțin aceeași 
condiție

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII IXKHMMH de leasing:
Persoane juridice:

I

al, nu mai vechi de 3 luni

contractul de leasing, cu specimen de semnătură
''Copii după ultimele două bilanțuri anuale (inctasiv anexe, bilanțul 
31.12.2004 și 31.06.2005), precum și balanțele aferente + ultima balanță 
disponibilă (vizate de autorităp)
Persoane fizice:

«'Oferta de leasing setnnată
«'Copie după cartea de muncă actualizată
«'Copie după actul de Identitate
«'Adeverință de la angajator cu specificația funcției, vechimii șl a venitului 
anual net

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la adresa noastră: 
DN1, KM 303+750, Șelimbăr, Sibiu
Tel.: 0269/560.606,0269/560.688
www.intercar.ro

AGENJ1A DE TURISM 
$1 BILETE DE AVION

Descoperiți cu noi 3KOOA w
swrVteăAil miww aMțurii preswe te ăfehteb și t^Hițfite ptHtni auteHifffitete Stete

1 tet ete
itiLvw-'tr

■k WWW.Tnirrcar.no

http://www.intercar.ro
http://WWW.Tnirrcar.no
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• dec, et 3, balcon, preț 630 mii, neg., tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• dec. Deva, zona Miriști, et 2, balcon, 
contorizări, firi îmbunitițirl, preț 610 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• irtrt, contoriziri, parchet gresie, faianță et 2, 
ocupabllă imediat, preț 570 mii, neg, tel. 
07WZiu780. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)
•tn Deva, zoni buni, cu sau firi îmbunitițirl,
Oft-, urtnu.uiei™. 211587,0745/253662. (E\ a)

Vând ap. 2 camere (03)
• bloc cMmfatt, zona împăratul Traian, Deva, 
apartament liber, preț 770 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/985256.
• central Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.

• decomandate, 2 balcoane, parchet, 
contoriziri, repartitoare, etaj 2, Deva, zona Lido. 
Tel. 0723/172860.

■ decomandate, Deva. I. Maniu, etaj interme
diar, contoriziri complete, balcon, preț 980 
milioane iei, negociabil. Tel. 0721/708708

• decomandate, parter, centrali termici, 
scurgere separați, gresie, faianță îmbunitițirl, 
Deva, zona gării, bun pentru sedii, birouri, cabi
nete. Tel. 220211,217888.
• Deva, Al. Moților, bloc cărămidă gresie, 
faianți, geam la baie, cabini duș, parchet, 
contoriziri, 34 mp, ocupabil imediat, preț nego
ciabil. Tel. 227698 0742/564654
• Deva, Goidu, decomandate, 40 mp, parter, 
contoriziri, parchet, ideal pentru privatizare, 
preț 700 milioane lei. Tel. 229034 0724/355166.

• Deva, Al. Romanilor, recent renovat, 
centrali termici, parchet, balcon, ocupabil 
imediat, preț negociabil. Tel. 0743/154310.

• Hațeg, centrali termică, posibilități extindere, 
parter, lingi farmacia Nora, mobilat Tel. 770735, 

770367,0722/876141.
• Hunedoara, Phța Eliberării, decomandate, 
centrali, termopane, preț negociabil. Tel. 
0746/031037.
• urgent, confort 1, Deva, zona Miorița, bl. M3, 
etaj 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 223336.
• urgent, semidecomandate, Dacia, 40 mp, etaj 
4, contoriziri, parchet, balcon închis, gresie, 
faianță, preț 700 milioane. Tel. 229034, 
0724/355166
• urgent, sdec, Al. Armatei, liber, curat lavabil, 
izolat, apometre, contoriziri, preț neg., tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona Mnendui, dec., et. 1, bloc de cărămidă 
50 mp, balcon, contoriziri, parchet faianță, preț 
83.000 RON, tel. 0723/251498 232809,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, dec., 54 mp, parter, la stradă 
bun și pentru spațiu comercial, gaz 2 focuri, 
apometre, repartitoare, posibilitate de 
cumpărare uscătorie, vedere în două părți, preț 
135.000 RON, neg., tel. 232809. (Fiesta Nora) 
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
■zona Dada, bloc cărămidă, contoriziri, par
chet gresie, faianță, apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. TelL 235208 0721/985256. (Rocșm 
3000)
•zonâcentraB,1mpăratulTraian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Mkro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256 (Rocan 
3000)
•zonă centrau I. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfirescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă, gresie, faianță, par
chet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bdrt Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•Ocaziei Zona Al. Streiului, dec., et intermediar, 
superamenajat, centrală termică, modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță, posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat, tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
■ urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă, 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Micro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană, preț 520 mii. tel. 
235208 0724-620358 (Rocan 3000)

d
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comunul Tomppti.
InFormofii tupfcnwntoni Io 
telefonul 0254/681889.

COLECȚIONAR GERMAN CUMPĂR 

MASIMM CUSUT ZZ1NMR, 
SINGER, KAISER, NAUMANNS, 

PFAFF, DURKOOROFER 
35.000 * 45.000 EURO. § 

TEL 0744.931884 3
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• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc Auto, et 2, dec., 2 balcoane,'60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona IxL Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734 (Eurobusi
ness) .
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dec, sir. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Goldu, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță, 
balcon închis, gresie, faianță, parchet, 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)

• zona ImlntMi, dec., ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, bale modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• doc, str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg., tel. 0729/00 > iqu. (Megalopolis)
• M. EihImscu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere în 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii., tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)
• dec, <uprata|ă mare, centrală termică proprie, 
parchet, balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, aupratyă mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 3, dec., balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387898 (Casa Betania)

• et 1, circuit parchet, balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et Intennedtar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 8 bine întreținu? centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet Elălcescu, preț 
79.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, bine întreținut parchet gresie și 
faianță moderne, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• etl, parchet, balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)
• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg., 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa 
Betania)
• zona Gojdu, sdec., contorizări, gresie, faianță 
parchet, lavabil, inst. sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)
• zona L Creangă dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• dec, buc, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401, 227542, 
seara (Garant Consulting)
• dec, zona Corvin, Hunedoara preț 800 mii., 
neg., tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, z<rt bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

• dec, zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• urgent, contorizări, zonă bună balcon, preț880 
mii., tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ultracentral, dec, et. intermediar, 55 mp, 
parchet balcon mare, contorizări, interfon, preț
1,2 mid., neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Banca Transilvania, sdec, 32 mp, 2 holuri, 
ușă metalică gresie, faianță moderne, parchet 
lamelar, bloc decent, et3, preț 630 mii., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Uc Auto, urgent sdec., et 3, parchet 
contorizări, preț 590 mil., neg., ocupabil Imediat 
țel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona Zamfirescu, sdec, parchet, gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona BduL Decebal, dec, gresie, faianță 
parchet, ușă capitonată centrală termică 
termopane, preț neg., tel, 218742,0729/002100. 
(Megalopolis)

• Bălcescu, lângă intersecția cu 22 Decembrie, 
dec, vedere în două părți, St 60 mp, contorizări, 
merită* văzut, preț 880 mii., tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)
• zona Zamfirescu, etaj 2, 2 balcoane, 
contorizări, st 60 mp, bloc nou, parchet vedere 
în 2 părți, preț neg., tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț: 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, uHracentraL semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz contorizat Preț: 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Agenția Națională a Funcționarilor Publici
organizează, în perioada 18-19 octombrie 2005, la sediul său din București, str. Smârdan, nr.3, sector 3 

CONCURS
pentru ocuparea funcției publice de conducere de 

Director Executiv ăl Direcției pentru Sport a Județului Hunedoara
Pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile 

prevăzute la art.5O din Legea nr.188/1999 privind statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

Data organizării probei scrise: 18 octombrie 2005, ora 
1O.OO.

Data organizării interviului: 19 octombrie 2005, ora 15.00. 
COndlțll specifice pentru ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată;
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării 

funcției publice - 5 ani.

Dosarele candidaților se vor depune în termen de 5 zile de 
la data publicării anunțului în presă, la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici.

- copiile după acte se prezintă însoțite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul 
de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii lega
lizate.

- formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților 
prin secretariatul comisiei de concurs.

Relații suplimentare la telefoanele 021/315.04.84, 
0254/212.067.

(31322)

• Deva, zona gării, hol central, centrală termică 
amenajat bun pentru privatizare. Preț: 
1.230.000.000 lei vechi sau 123.000 Ron, nego
ciabil. (Casa Majestic)
• Deva, «ăr. M. Viteazul, decomandate, amenajat 
ușă de stejar la Intrare, balcon închis, 
contorizări, instalație de gaz separată balcon 
închis S.T, 69 mp. Preț: 40.000 euro, negociabil. 
(Casa Majestic)
• doc, zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
dec., zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• ugent contorizări, zonă excelentă balcon, 
mare, preț 50 mp, preț 840mil., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
•zona Banca Transilvania, sdec., ușă metalică 
gresie, faianță moderne, parchet lamelar, bloc 
decent et. 3, preț 17500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona zamfirescu, sdec., parchet gresie, 
faianță contorizări, et. 2, balcon închis, preț 880 
mii., neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent dec, central, 55 mp, balcon închis, 
centrală termică parchet preț 860 mil, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, dec, 52 mp, parchet, balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• zona Dorobanți, dec, 60 mp, et. Intermediar, 
preț 28500 euro, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• urgent to Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
• zonă buri, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

urgent, în Deva, zonă bună plata imediat tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

• de nanct vizări, fără îmbunătățiri, 
suportă modificări, 2 balcoane, etaj 1,98 mp, 
zonă centrală preț 1320 mid. lei, negociabil. Tel. 
228615.
• deosebit, contorizat integral, zonă centrală 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, preț 130.000 
ron. Tel. 0726/593019.
• HrtogiH îmbunătățiri, str. A. Vlaicu, nr. 3, bl. 
B29, sc. C, etaj 1, ap. 46, preț negociabil. Tel. 
0254/770477,0726/192495.
• semidecomandate, etaj 3, Gojdu, Al. Lalelelor, 
centrală termică balcoane închise -,t 1,150 

mid. lei. Tel. 225729,0745/159535.
•zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
■zona Dorobanți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45mid. lei, neg., 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona ProptauL et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788165703,232808 0745-302200. (Fiesta Nora) 
•zona Mherohă, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702.  
(Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, et 1, dec., vedere în 3 părți, 
boxă debara, 2 balcoane mari, 2 băi, parchet, 
faianță preț 160.000 RON, tel. 0723/251498, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec, parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• Zamfirescu, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 13 mid, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Doc, AL Viitorului, centrală termică parchet, 
vedere în 2 părți, preț 135 mid. tel- 0729/002100 
(Megalopolis)
• zona,LCreangă dec, contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg, tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)
• Goldu, CT, sdec, gresie, faianță parchet, 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON, tel. 224.296, 
0788/36182. (Garant Consulting)
• sdec, buc, baie, contorizări, et intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)
• urgent art liniștită et 2, balcon închis, 
centrală termică instalații sanitare noi, preț 810 
mii, tel. 0726/710903. (Pnma-lnvest)
• zona Dada, sdec, centrală et. 2, bloc de 
cărămidă ocupabil imediat, preț 800 mii, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, urgent 90 mp, bloc cărămidă 
parchet balcon închis, dec., preț 38000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Duiărea, sdec., et. intermediar, 
termopan, gresie și faianță moderne, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid, neg, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

• doc, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• doc, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• doc, L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală, preț de ocazie: 38.000 euro, 

sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

• zona ultracentrali etaj Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță lamelar, balcon, bine 
întreținut, preț 38000 euro, neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Deva, sin D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, Instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, efal 1, totul 
nou, 5=65 mp. Preț: 1300.000300 ROL. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, Dada, Aleea Romanilor, et. 4, amenajat 
Preț: 820.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, Goldu, Aleea Păcii, et. 2, amenajat, 70 
mp. Preț: 1350.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• dec, bol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț 35.000 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnv
• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent dec, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat preț 
38000 euro, neg., tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• dec, hd central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă, preț 35.000 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona l. Maniu, et 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent dec, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat, preț 
38000 euro, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Deva, zonă centrală sau Liliacului, plata pe loc 
ofer 1,200 mid. lei. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
226194,221006,0741/959875.

Cumpăr casă (14)

• urgent Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)

• zona Zamfțescu, parter, dec., pretabil priva
tizare, contorizări, 70 mp, preț 1,4 mid., neg., tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• urgent Bălcescu, et 3/4, sdec. balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)

• urgent Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat tel. 215212. (Prima Invest'

Vând ap. 4 camere (07)

• 2ML 2 balcoane, etaj 1, Deva, zona Liliacului, 
preț 45000 euro, fără intermediari. Tel. 

0727/011504.
• Deva, garaj, boxă dependințe comune 
(spălătorie, uscătorie pe palier), situat în bloc tip 
L (o singură scară), etaj 2, lângă piața centrală 
Tel.0723/520342,0254/213303. .
• urgent semidecomandate, etaj 3, Deva, zona 
Gojdu, gresie și faianță în baie, bucătărie și 
holuri, podele laminate, centrală termică 
interfon, preț 145.000 ron, ocupabil imediat 
exclus intermediari. Tel. 0744/789215,

■ zona UBaodis, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă irtracantraU, et. 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat, ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tei. 

0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2NL 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• urgent zonă centrală et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne (centrală termică ter
mopan, etc.), preț 46500 euro. Tel. 0741/154.401, 
227542, seara (Garant Consulting)

• et 2, dec., parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• urgent zona Poliția Județeană et. 1, dec., 112 
mp, contorizări, stare bună preț 1,7 mid., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, st. 100 mp, 
gresie, faianță, parchet zona Dorobanți, preț 

1,600 mii., tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• et 2, dec., parchet contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona Lido, preț 1,6 mid., neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

• 4 camere, baie, bucătărie, pivniță garaj, curte, 
grădină st 600 mp, preț 3,400 mid. lei, negociabil, 
Deva, zona Horea Tel. 0721/708708

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs 
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajuszOinformmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

• casă Humdon P+E, 6 camere, 2 băl, 2 
bucătării, centrală termică, grădină, preț 22.mlo 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728
• casă Via Noi, 50 m de Horia, 2 camere, 
bucătărie, baie, 5 focuri gaz, posibilități etajare, 
sc 90 mp, st 1300 mp, preț 75.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0741/507012.
• Deva, art centrală, casă, curte șl grădină, 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548
• str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență, preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

• la 22 km dt Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță, ct posibilitate mansârdare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, baie, buc, CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasă zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• 2 carii, mari, buc., baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• zona peste linie, cu etaj, garaj, beci, 3 băi, 3 
balcoane, centrală termică termopane, curte, 
grădină 770 mp, preț 135.000 euro, tel. 
0745/159573,206003. (Mimason)
• lAtracentral 2 camere, bucătărie, baie, curte, 
grădină ideală și pt sediu firmă preț 8000 euro, 
tel. 0745/159573,206003. (Mimason)

Vând case de vacanță (15)

• P+l to stațiunea Geoagiu Băi, preț convenabil. 
Tel. 0254/2410- ă ura 17.

Vând case la țară (17)

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4 camere, anexe, grădină 50 ari, cabană curte, 
trifazic, loc pentru casă separat DN Deva - Lugoj, 
preț 900 milioane lei. Tel. 0723/885562.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

COMPANIE FINANCIARA MULTINAȚIONALA 
ACTIVA IN DOMENIUL CREDITELOR DE CONSUM 

Care a implementat in Romania un sistem de creditare 
de succes si potrivit cu clientii tinta, inregistrand rezultate 

care necesita dezvoltarea echipei si avand dorința de 
menținere a calitatii portofoliului, 

recrutează persoane dinamice, 
cu abilitați de comunicare foarte bune in postul de

OFIȚER CREDITE p
Hunedoara

Daca: • Ai studii superioare,
• Ești rezistent,
• Ai abilitați de prezentare si negociere bune,
• Iti place sa lucrezi cu oamenii.

Atunci așteptam CV-ul tau la
fax: 021/4043856 sau e-mail hr@tbicredit.ro

• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi, Dobra, Str. 
Gării, nr. 8 preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.

• cart te Sântandrei, nr. 113, tel. 0254/236655, 
0742/218376.
• cart modrti în Bârsău, la șosea, 2 camere, 
cămară tâmaț, grădină și curte 1700 mp, 
fântână, curent fs 20 m, preț 350 milioane. Tel. 

229034,0724/355168
• casă anexe, grădină Sântandrei, fără inter
mediari, preț negociabil. Tel. 0722/693418 
0724/106136.
• In BohoK, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poa*-- 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, telefdf 

211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Bretea Mureșană 3 cam., baie, pivniță 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)

• saM Hăriu, 2 cam., ST 5.500 mp. Preț: 
850.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

• satul BreteBn, comuna Vețel, formată din 2 
corpuri a câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 
3200 mp. Preț: 800.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând teren (21)

■ 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele . 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, actefeȘ. 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560. ț >
• 40 ari teren, ideal pentru agrement, 
construcție cabană drum de acces, curent elec
tric, la 25 km de Deva. Tel. 234275.
• 6000 mp teren pe platoul Bejan, pentru case 
de vacanță preț 2 euro mp, negociabil. Tel. 
213053,211664.
■ Bânău.5700 mp, peisaj deosebit, ideal pentru 
cabană preț 3 euro mp. Tel. 229034,0724/355166 .
• tatravian Băda cu toate facilitățile: apă A ' 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără internii 

diari. Tel. 0724/388452.
• krtravBan to Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• rtravian pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269, după ora 16 sau 0746/029058

andras.bajuszOinformmedia.ro
mailto:hr@tbicredit.ro
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• Intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent, la poarta. 
Tel. 220269,0746/029058.
• foc de casă, 1234 mp, intravilan Deva, str. 
Alexandru Vlahuță nr. 11. Tel. 211951.
e foc de casă, 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită, Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• umnt, teren intravilan, 1200 mp, fs 40 mp, 
facilități apă, gaz, curent, zona Șoimuș, preț 2 
euro mp. Tel. 0742/290024.
• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara. Tel. 211124.
• ta Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

apă.

1

*

Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000) 
•Hravtan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă, 
gaz, curent, cânalizare, ideal pentru construcție 
de casă, preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• Intravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
•Intravlan, at 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună, 
apă, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

• Intravilan, Shnerla, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• Intravilan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențiala, plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(CasaBetania)
• Intravilan la DN 7 st 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sintuhalm în zonă 
industrială, preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228 (Casa Betania)
• zona 22 Dec, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bretea Mureșană, grădină, intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg, tel. 
224.296,0788/36182. (Garant Consulting) '
• zona Clndș, 2400 mp, fs 10 m de la apă, preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Intravilan in Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă, preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
Invest)
• Intravlan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• regent, 2 parcele, zona Vulcan, preț neg, tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• urgent, 3500 mp, intravilan, zona M. 
Sadoveanu, 70x50, gaz, curent apă pretabil 
motel etc, preț 30 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)

• zona Crângului, cu căsuță 1070 mp, preț neg, 
tel. 218742,0729/002100. (Megalopolis)
• intrarian, Zăvoi, M. Sadoveanu, S.T 3700 mp,
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent ideal construcție case, preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,
0726/130557(MondialCasa)
• Intravlan, str. Zăvoi, 500 mp, pentru 
construcție casă toate facilitățile, preț 40 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043,0726/130557.  
(Mondial Casa)

• Intravlan, zona Horia, st. 375 mp, fs. 13 m, 
toate facilitățile, preț 6.000 euro, neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• BkM 22 Decembrie, zona Dacia Service, st 
3300 mp, F.S. 52 m, bun pt orice activitate, 
toate facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• 2000 mp, zonă bună Boholt posibilități curent 
gaz, preț 5 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• intravilan, 550 mp, fs 25 m, toate utilitățile, 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii, neg, tel. 
0747/019418. (Prima-lnvest)

• oferspreînchiriere garsonieră mobilată zonă 
ultracentrală preț 90 euro/lună. Tel. 
0721/985256.
• ofer spre închiriere în Cluj, cartier Mănăștiur, 
una cameră din apartament decomandat, 
pentru un student, condiții deosebite, preț 100 
euro, negociabil. Tel. 0723/732560.
• prtnoscîfeteîn gazdă acces bucătărie, bale, 
totul contorizat Tel. 220338 221532.
• primesc In gazdă o elevă Deva, A. Vlaicu, nr. 
48, lângă Liceul Pedagogic. Tel. 0254/212865.

• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații comodele pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut regent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• oier pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă centrată st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioara, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•caut gaiwrieri sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika) .
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)

• ofer ap. 2 camere, circuit, zona Jiului, mobilat 
preț 60 euro, 3 luni avans+garanție, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 100- 800 mp, Deva, preț 
8 euro+tva, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 105 mp, ultracentral, 
toate condițiile, preț 12 euro/mp, tel. 
0740/173103,0745/164633. (Mimason)

• ofer spfeiu comercial, 130 mp, zona Dacia, preț 
7 euro/mp, tel. 0745/164633. (Mimason)
• ofer garai sub bloc, 20 mp, apă curentă pentru 
depozit, preț 70 euro/lună tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere: sdec., utilat contorizări, 
pentru o familie serioasă preț 120 euro/lună tel. 
0745/159608 (Mimason)
• ofer urgent garsonieră mobilată modest pe 
Eminescu, zona Bejan, preț 70 euro/lună tel. 
206003. (Mimason)
• ofer, ap. 2 camere zonă bună mobilat utilat 
complet frigider, aragaz, 2 tv, mobilier dormitor, 
colțar, totul nou, preț 160 euro, neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• ofer ap. 2 camere, mobilat complet, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, contorizări, 
Zamfirescu, 120 euro/lună, tel. 0742/019418. 
(Prima-lnvest)

• vând prerii de struguri, mașină de cusut 
marca Union, mecanică cu pedală preț nego
ciabil. Tel. 0254/233084.
• vând remânătoare păloase, lucernă trifoi, 
tracțiune animală șl mecanică (tractor), preț 12 
milioane lei, negociabil. Tel. 0724/620262.
• vând zdroWtor struguri cu ladă presă mare 
struguri, cadă prune 700 litri, butoaie lemn stejar 
240 - 2601,2 bucăți oleandru roz, mare, aloe, 
ghiveci, 3 șl 7 ani etc. Tel. 0741/507012.

Piese, accesorii (42)

• vând cuMt de viteze 4 trepte șl electromotor, 
ambele Dacia. Tel. 221431 seara.
• vând o pereche planetare, delco complet cu 
capac, lulea, fișe, mască față, ochelari, garnituri 
bale toate noi, nefolosite, ae Dacia șl caroserie 
VW Passat break, 1984. Tel. 0747/223733.

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 fotolii, măsuță cafea, covor 2/3, 
carpete, toc, ușă geam, stare bună, preț 8 
milioane lei, negociabil. Tel. 229241 seară 
0724/207420.

•mobile schimb (30)

• «chim- ipartamant 2 camere cu 3 camere 
Deva. Tel. 0740/709628

Auto românești (36)

• vând cuter hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună 110/35/200 cm, 
preț 15 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448
• vând geamuri apartament, cu toc, și uși 
balcon, preț 200.000/buc. Tel. 218826.
• vând masă cu furnir, 12 persoane, 6 scaune 
taplțate, stare bună preț negociabil. Tel. 228204, 
zilnic.

Cumpăr teren (22)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

Vând locuri de veci (23)

• cavou in Cimitirul din str. Eminescu, preț avan- 
tajos. Tel. 225780

Vând spații comerciale (25)

• central, amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

• urgent zona Sala Sporturilor, amenajat 
convertor, ieșire la stradă liber, pretabil birouri, 
cablu net frizerie, coafor, 30 mp, preț 640 mii, 
neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Miorița, 60 mp, gresie, termopan, 
contorizări, sistem alarmă 2,1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)

Alte imobile (27)

• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
25.000 euro nea., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Chirii imobile (29)

• Mwfez cameră unui elev - student la casă 
în Deva. Tel. 231294, după ora 21.
• ofer pentni închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată în Deva, cu baie și tv, preț 700.000 
lei/zi. Tel. 0722/564004.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, utilat, zona Progresul, 
etaj intermediar, contorizări, preț 100 euro/lună 
Tel. 0721/708708
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, zona I. Maniu, etaj 2/4, mobilat, 
utilat, complet contorizat, preț 150 euro/lună 
Tel. 0721/708708

SlMAL EXIM 

SRL DEVA 

Complex Co

mercial Central
Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550, 

www.slmal.ro,slmalGsmart.ro 

Mobilier de apartament, 
—— Mobilier de birou, 
uși PORTA ------------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(28657)

•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa "'-•’ca)
•ofergareonferideu.,. ,ină de spălat, aragaz, 
frigider, -mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vlă mobilată garaj, piscină .preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688 
(CasaBetania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color: nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387888 0724/169301 
(CasaBetania)
• ap. 3 cam., nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367393. (Garant 
Consulting)

• ap. 2 cam., Aleea Transilvaniei, et. 2, mobilat 
dotat CT, 200 euro/lună tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• ap. 3 cam, mobilat deosebit ctzonaLido, 450 
euro/lună tel. 0745/367393. (Garant Consulting) 
garsonieră zona Gojdu, mobilată și utilată 
contorizări, preț90 euro/lună Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• ofer depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună tel. 718833,0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer haUFdepozH, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• se oferă ap. 2 camere dec., zona Decebal, 
pentru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă 
cu centrală termică termopan, parchet nou, 
gresie, faianță se poate mobila la cerere, pe 
termen lung, tel. 0723/251498, 232808 (Fiesta 
Nora)

• ofer pt închiriere garsonieră complet 
mobilată în Deva, preț 90 euro/lună (Prima- 
lnvest)
• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 3 camere de lux, Bălcescu, toate 
condițiile, preț 450 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, mobilat, zona 22 Decembrie, 
et 3, preț 150 euro, tel. 0745/253413. (Mimason)

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• vând acte Dacia break, af 1987, culoare alb, 
certificat de înmatriculare, carte de identitate cu 
foile. Tel. 0742/429208 0723/415655.
• vând Dada 1310 recarosată în 1999, stare 
foarte bună preț negociabil. Tel. 0744/565516.

• vând Dada 1310, af-1995, taxe la zi, stare foarte 
bună preț 635 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/369313.
• vând Dada 1310, verde, af 1991, preț 42 
milioane lei, negociabil, Orăștie. Tel. 0720/744149.
• vând Dada Berlină af 1988 preț negociabil. 
Tel. 0254/234044,0745/174035.
• vând Dada Logan Laureat, culoare perla, 
10.000 km. Tel. 0745/873243,248748

• vând moblâ de sufragerie, furnir mahon 
închis, 3 corpuri, masă cu scaune și canapea 
extensibilă preț 6 milioane lei. Tel. 260126, 
0746/940626.
• vând mcbU sufragerie, mobilă de bucătărie 
suspendată 8 corpuri, masă colțar, dulap haine, 
dulap bale cu oglindă, cuier hol, aragaz 3 ochiuri, 
cărți beletristică, raft bibliotecă preț negociabil. 
Țel. 216537.
• vând meHIter furnir nuc, preț avantajos, 
dulap, recamier, masă cu scaune, bibliotecă 
mare, bibliotecă mică bucătărie modernă cuier 
fier forjat, frigider. Tel. 221328 221167.

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
e condiții de muncă intr-un colectiv dinamic și 
tânăr;
e posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

Auto străine (37)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând autoturism marca Suzuki Gimi 4 x 4, af 
2002, preț 6000 euro, negociabil. Tel. 0745/104216.
• vând Daewoo Matiz, af 2003, vopsea originală 
unic proprietar. Tel. 0723/270348
• vând Ford Granada, stare foarte bună acte la 
zi, 2000 cmc, cd Sony, anvelope noi, servo 
direcție, închidere centralizată preț 1.000 euro. 
Tel. 218399,0720/348089.

• vând Lada 1500, preț 10 milioane lei, motor 
Ford Escort Diesel 1,6; preț 400 euro, negociabil. 
Tel. 0721/360668
• vând Opel Astra Sedan, an 1992, vopsea orig
inală metalizat, 114.000 km, ireproșabil. Tel. 
0744/125690.
• vând Opel Omega, BW 524 Diesel. Tel. 
0720/464065.

• vând video Panasonic, preț negociabil. Tel. 
221431 seara.

• vând Sony Ericsson T300, color, polifonic, 
calculator, vibra, EMS, MMS, GPS, baterie Li 
polimer, unic proprietar, stare perfectă preț 170 
ron. Tel. 0727/001844.
• vând telefon Nokia 7650 cu cameră foto, 
baterie nouă CD, carte tehnică stare bună preț 
3,2 milioane lei. Tel. 0722/258401.

• vând 2 mașini de cusut industriale, la 220 v ■ 
380v.Tel.02M/222398

m rnnneuinni cristal ae Boemia, perrectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz 12+1 locuri VW LT 28 model 
lung și înalt Diesel, 2400 cmc, sau schimb cu 
apartament în Hunedoara sau casă la țară Tel; 
0722/161661.

■ vând microbuz transport persoane Peugeot J5 
Diesel, af 198814 locuri, 2500 cmc, suprainățat 
stare bună cu traseu, preț 5000 euro, negociabil. 
Tel 229034.0724/355168

Camioane, remorci (39)

• vând autocamion .Frumoasa americană", 
stare excepțională af 1992,3 tone. Informații 
Crișcior, 616923 sau 0721/248341

• vând remorcă 2 axe, model furgon, af 2000, 
dimensiuni interioare 2800/1500/h 2000,10.000 
ran, preț negociabil. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cărață pe cauciucuri, nouă pentru 1 - 2 
cai, pe lemn cu ladă preț negociabil. Simeria, str. 
M. Kogălniceanu, nr, 28 tel. 263136.

• vând motocodtoare germană lamă 2 m, cuplă 
remorcă preț 22 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/620262.
• vând plug cu 3 brazde, pe țeavă, pentru 
tractor U 650. Tel. 0723/014959.

SC EUROCONSULT SRL ARAD 
FILIALA DEVA

-societate de reorganizări șl lichidări judiclare- 
ANUNȚÂTOȚI CREDITORII 

că s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și faliment a 
SC MARIUS ANDREI SRL Vulcan

Potrivit art.76, alin 1. din Legea 
nr.64/1995, modificată, termenul limită 
pentru înregistrarea creanțelor la grefa 
tribunalului Hunedoara este data de
28.10.2005.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la 
Tribunalul Hunedoara, în data de
11.11.2005, cu următoarea ordine de zi:
1. prezentarea stadiului procedurii;
2. analiza situației pasivului debitoarei;
3. constituirea Comitetului creditorilor;
4. deschiderea procedurii falimentului;
5. măsuri ce vor fi întreprinse în vederea 

continuării procedurii;

6. aprobarea retribuției lichidatorului, în 
procent de 12% din încasări sau în lipsa 
încasărilor suma de 2.000 lei, precum și 
aprobarea retribuției administratorului 
judiciar în sumă de 1.5OO lei;
7. diverse.

în conformitate cu prevederile Leqll 
nr.64/1995, modificată, este admisibil 
votul prin scrisoare, cu legalizarea 
semnăturii creditorului de către notarul 
public, comunicat prin orice mijloace șl 
înregistrat la tribunal cu cel pupn 3 zile 
îhainte de data fixată pentru exprimarea

(31298)

• SC vinde antene de satelit digitale, 
începând cu 550 lei, 1 an garanție, 
recepționează programe românești și 
străine, cu abonament (Digi, Max TV, 
Focus) și fără abonament, montajul și 
deplasarea incluse în preț. Informații: 
0723/481776 sau 0745/840474.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Artă, antichități, cărți, revisti 
(55)

• vând congelator 5 sertare, preț avantajos, 
Hațeg. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• vând convenaN congelator Arctic, 4 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431, seara.
• vând frigider mărime medie, stare perfectă de 
funcționare, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel.

Plante și animale, agroah 
mentare (57)

lârol Relații la tel. 0745/376642.
4 tone fân, adăpost pentru animale (cu

• vând aparat foto Olimpia cu film, nou, în 
geantă preț 500.000 lei. Tel. 0722/161644.
• vând aparat foto Smena 8 M, Rusia, Olympia - 
Japan, și orgă electronică cu acompaniament, 
ideal pentru începători, marca Roland E 15, 
Japan. Tel. 0747/223733.

• vând centuri militară veche cu o stemă pe 
pafta, preț 150 euro, monede cu eclipsa, preț 2 
euro bucata. Tel. 0723/005657.

Electrocasnice (56)

- ’ |

MEUNDA IMBE’X^

; ? ■ s i

ană' curentă) situat în localitatea Bălța 
(TSftăgani), nr. 82, preț negociabil. Tel. 
0740/858726.

• vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând grâu și orzoaică tel. 212083,0722/524983.
• vând i I de 6 luni, cal. I, cca 270 kg, preț 18 
milioane lei, negociabil. Tel. 220472.

GEBO*
Pentru îmbinări perfecte!

Fitinguriie cu îmbinare rapidă GEBO* sunt concepute pentru repararea conductelor deteriorate, 

ușurarea reparațiilor și efectuarea noilor branșări în sisteme existente.
Fitingurile GEBO’ pot fi folosite pe conducte din materiale diferite (țevi din oțel, țevi din plumb, cupru 

și plastice), cu sau fără filet, respectiv cu dimensiuni diferite după standardele uzuale.
Argumente în favoarea folosirii fitingurilor GEBO’:

1. Ușurarea lucrărilor în spații strâmte, pline cu conducte și cabluri

. 2. Repararea și detensiona rea conductelor sparte în locurlsudatedincauza tensiunilorapărute din 

cauza dilatației.
3. Reparația simplă a conductelor îngropate în pereți
4. Fără sudură, fără f iletare ÎH

Prețul fitingurilor GEBO* nu se poate și nu trebuie luate încomparație cu fitingurile obișnuite, pentru 

că prețul produsele GEBO’ includ nu numai fitingul ci și o tehnologie de instalației

Se găsesc pe piață mai mult de 65 de ani, sunt produse binecunoscute șl adesea folosite în lucrări 

de instalații contemporane.

J ; Vă așteptăm ia depozitul nostru:
ț TIMIȘOARA

Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29.. Tel: 0256-400774, Fax: O256-4QO777, e-mail: •nstaltmfimelinda.ro
ORADEA

\ ' - Șos Borșului nr. 14/A. Tel: 0259-407090, Fax: 0259-407691,

E-mail: instalbhfimelinda.ro qobm)

Căutăm producători de materiale 
de construcții in vederea realizăiii 
unui partenera! reciproc avantajos

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
Tel; 0745459 522,0788-659 522, Fax; 0259413 467

Transport intern și internațional 3,5-201 
CU PLATA UNUI SINGUR SENS

www.marsiliatranscom.i

Vindem

LA

slmalGsmart.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
%25e2%2580%25a2nstaltmfimelinda.ro
instalbhfimelinda.ro
http://www.marsiliatranscom.i
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Amihăesei Andrei Cristian

Viitori operatori procesare text-imagine
Igreți Alexandru VladCrișovan Christian MarioConstantin Silviu Eduard Golban Luiza Raluca Holeciuc Mihaela

Prof. Avrămescu Elena

Prof. Vlaic Sorin

■ Clasele a IX-a ale 
Colegiului Tehnic 
„Transilvania" Deva 
au program bilingv.

Deva (V.R.) - Clasa cu pro
gram bilingv lb. engleză 
formează tehnicieni operatori 
tehnică de calcul; cu lb. 
franceză (tehnician de tele
comunicații, 2 clase) și cu lb. 
italiană (tehnician operator 
procesare text-imagine). „Ita
lienii” sunt elevii clasei a IX- 
a B, protagoniști ai acestei 
pagini.

Pentru ei, un avantaj e că 
diploma de bacalaureat va fi 
recunoscută de statul italian. 
Iar atestatul de competențe 
lingvistice, ca și în cazul 
celorlalte clase cu program 
bilingv, va fi recunoscut în 
UE.

îi vor ajuta în pregătirea 
lor, pe lângă cele învățate în 
orele de curs, proiectele șco
lare educaționale în derulare: 
Comenius, Parteneriatul bi-

lateral cu o instituție simi
lară italiană, Phare 2000+Co- 
eziune economică și socială.

Resurse există
Cabinetele și labora

toarele, atelierele școală, In- 
temetul, biblioteca, un simu
lator și un parc auto, cât și 
clubul „Cariera mea” ori ca
binetul de asistență psihope- 
dagogică le vor sta la dis
poziție împreună cu un per

sonal didactic competent (un 
dascăl s-a născut în Italia - 
n.r.). Depinde în mare mă
sură și de elevi ca să... pro
fite de ceea ce au la dis
poziție, Și „acești elevi au 
potențial” e prima impresie 
a profesorilor M. Chirică, 
matematică, E. Avrămescu, 
lb. română, și Sorin Vlaic, is
torie. Elevii clasei a IX-a B 
vor studia alături de colegii 
din ciclul superior curs de zi,

de cei din învățământul pro
fesional și din școala postli- 
ceală într-un colegiu care 
oferă posibilitatea specia
lizării pentru domenii di
verse: transporturi, teleco
municații, tehnică de calcul, 
mecanică ș.a. între facilitățile 
oferite de Colegiul Tehnic 
„Transilvania” celor 1100 de 
elevi (anual) se numără și 
obținerea permisului de con
ducere, categoriile B, C, E. Prof. Sîntoma Daniela, dirig.

c

Elevn clasei a IX-a B de la Colegiul Tehnic „Transilvania Deva. (Fotografii de Traian Mânu)

f

Z’ 
f

Prof. Chirică Maria Matieș Olimpia Nicoleta Mistor Alex Dacian Negru Ovidiu Petresc Andrei Eugen Pinciuc Carina Ștefana

Popov Silviu Răzvan Radu Adnana Isabela Roth Andrei Rovinar Sergiu Constantin Savin Ștefan.

Silaahi Andrei Ovidiu

Radu Andrei George

Stanei Ioana Paula Stavarache Răzvan loan Tarta Anamaria Andreea Traciuc Claudiu Trinon Adina Ioana
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Instrumente muzicale (60)

• vând oqĂ electronică cu acompaniament, 
secție ritmică, pian, strings, brass, ideal pentru 
începători și nu numai, marca Roland E15, preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.
• vând pian cu coadă, vechi. Tel. 0254/215795.
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, negociabil. 
Tel. 221431 seara

Altele (61)

• cunpăreiaopalețl.Tel.0726/379220.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/7325®
• vând repartitoare pentru căldură 3 bucăți și 2 
apometre de apă caldă preț negociabil. Tel. 
0729/9^245

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
loja Gheorghe. Se declară nul.
• pierdut camei șomaj pe numele Sicoe Ana Se 
declară nul.

• pierdut certificat de acționar nr. 
10366/26.11.1996, deținând 1000 acțiuni la SIF 
Banat Crișana, pe numele Barbura Maria Se 
declară nul.

Licitații (64)

• Societate de confecții anunță vânzarea 
prin licitație publică de mașini de cusut 
Triploc, mașini liniare, butonieră etc. 
Licitația va avea loc în data de 8.10.2005, ora 
10. în caz de neadjudecare, licitația se va 
repeta în fiecare sâmbătă, la ora 10. 
Informații la tel. 0254/243058 sau 
0722/450977.

Umanitare (66)

• căutămugent donator rinichi ARH+. Relații la 
tel. 0746/308096, după ora 14.

Matrimoniale (69)

• Agertia matrimonială româno-italiană SC 
ROMEDICENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoareleînte 18 ■ 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prpȚpfttahilp ci acnort flZ!C nlărijț S'JHt astfințate 
la sediul din Hunedoara, Bdul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678,0254/745866,0742/301068, 
0744/801015. Webiwww.romedicenter.net

Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru îngrijirea unui copil de 5 
ani, 20 ore pe săptămână în Hunedoara, zona 
Teatru Tel. 0726/235968.
• caut regent femeie pentru îngrijit permanent 
femeie bolnavă la domiciliul acesteia, în 
Deva-Tel. 219934.

Prestări servicii (72)

• meditez Imba germană Relații 1â tel. 
0740/336084.

• efectuez transport marfă local și 
interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

• Cursuri inspector resurse umane. SC 
Orema Management SRL Deva, societate 
acreditată MMSSF și MECT, organizează 
cursuri de specializare pentru Inspectori 
resurse umane. Informații la teL 
«722/534697,074V631302,0788/207872.

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• norțL garduri, balustrade, scări Interioara 
orice model, dh fler forjat feL 0254/237533, 
orele 8-15.

• profesor, meditez matematică (și la domiciliul 
elevului). Tel. 0722/211235.

• SC Emil Preet SRL execută lucrări de 
zidărie, tencuieli exterioare șl Interioare, 
dulgherii, gresie, falariă, parchet, toate la 
preturi avantajoase. TeL 0724/402020, 

0746/077800.

• IM Hag SRL organizează cursuri pentru 
utilizarea calculatorului la nivel european 
(ECDL), nivele diferite de pregătire pentru 
elevi, pensionari și adulți. înscrieri și 
informații suplimentare la sediul nostru: 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

Solicitări locuri de muncă
(73)

• caut de lucru ca electrician, șofer cat. B, C, E, 
vopsitor textil, vârsta 28 de ani, vechime 10 ani 
lucrați. Tel. 0727/461086.
• psiholog, Masterat 2005, doresc angajare în 
domeniile resurse umane, psihologie clinică sau 
învățământ, în Deva sau Sim^juscunpștințe 
limbă engleză avansat și operare calculator. Tel.

S.C. Internațional Turism 
Alimens Industrial

cu sediul în Aurel Vlaicu DN7, județul Hunedoara, 
anunță publicul interesat că în data de 19.10.2005, ora 
16, va avea loc dezbaterea publică a raportului la bilanțul 
de mediu 1 și 2 pentru stația distribuție carburant în 
localitatea Aurel Vlaicu DN7, jud. Hunedoara.

Raportul la bilanțul de mediu 1 și 2 poate fi consultat 
la sediul APM Hunedoara, zilnic, între orele 8-16, până la 
data de 18.10.2005, iar propunerile publicului pot fi 
înaintate la APM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 
25, până la data la care are loc dezbaterea.

(31316)

S.C. KOPY DACT SERV SRL
- Confecționăm ștampile de orice tip

- Executăm copii xerox color șî alb-negru 

până la FORMAT A O+

Str. Piața Libertății, nr. 20. tel./fax: 0254/712231; 
0722.380.643.

SERVICE AUTOMOBILE S A.
prin punctele de vânzare din Deva și Hunedoara 

PREIA COMENZI pentru toată gama de autoturisme DACIA. 
IMPORTANT:

ÎNCEPÂND DIN 09 SEPTEMBRIE 2005 și pentru DACIA 
LOGAN DIESEL

INFORMAȚII. "'«W: ' " /’

Dffa.Str. 22 Decembrie, nr. 259-261, tel. 0254,12205; 0724/2551271 g
Hunedoara: bdul Dacia, nr.19 bis, teL 0254/717477; 0742/982526; 8721/470002. g

Comemorări (76)

Astăzi, 30 septembrie se 
împlinesc 5 ani de tristețe, durere 
și lacrimi de când ne-a părăsit 
bunul și dragul nostru soț, tată și 
bunic

MARINOIUTITU
Chipul blând și sufletul nobil vor 
rămâne vii în amintirea și 
inimile noastre. Ne plecăm cu 
durere și lacrimi în fața mormân
tului tău, mângâindu-1 cu 
rugăciuni, lumânări și flori.

Familia veșnic îndurerată

Cu durere în suflet familia anunță că s-au împlinit 6 luni de 
când

HODOROG ELENA și HODOROG IONEL 
(fost primar la Călan) au plecat dintre noi. Comemorarea 
va avea loc duminică 2 octombrie, la Biserica din Călanu 
Vechi. Nu-i vom uita niciodată.

In memoriam IONEL CRIȘAN. A trecut un an de zile de 
când ai plecat de lângă cei dragi și din ceruri privești spre 
cei jfe cajȘFpBeâ'igVWăme ^MSîtlWmea și nimic nu te 
va putea aduce înapoi lângă soție; copii și soră, dar 
amintirea ta va rămâne veșnic în inimile noastre. 
Odihnește-te în pace. Parastasul de pomenire duminică 2 
octombrie, la Biserica ortodoxă din Roșcani.

Un gând pios, o lacrimă de aducere, aminte la împlinirea 
unui an de la trecerea în neființă ă celui care a fost

IONEL CRIȘAN
Odihneaseă-se în pace.

Familiile Șindea, Mihuțescu și Coțovanu

EVIDENTIAZA-TE!
F

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Și COMPLETEAZĂ TALONUL!

CHENARSIMPLU

Anunț GRATUIT OF-rpț WU.UOO lei tio w noii

VARIANTA iOiB

Anunț Gratuit

TEXT

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă

: Galeriile de Artă Forma;
: • chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Derebal 

PRIMA APARrț1£.....y._..

Anunțurile se preiau zilnic, mire orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor demică publicitate. ‘ORB

Familis îndurerată anunță că se împlinesc 6 luni de la 
trecerea în neființă a celui care a fost

ȘTEFAN GHEORGHE
Comemorarea va avea loc sâmbătă 1 octombrie, la Biserica 
din Cimitirul de pe str. M. Eminescu Deva.

Odihnă veșnică!

Familia nemângâiată amintește celor care au cunoscut-o că 
s-a scurs un an de lacrimi și dor de când scumpa noastră 
soție, mamă și bunică

COMAN ILINCA (VOICHIȚ A)
a plecat dintre noi. Slujba de pomenire are loc sâmbătă 1 
octombrie, la Biserica Popa Șapcă din Hunedoara.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLI

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse în cutiile 
speciale instalate In următoa
rele puncte din Deva:

L Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont-
Micro 15; ..........
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - B- 
dul Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

Primăria Orașului Simeria
organizează licitație publică în vederea vânzării unei teren extravilan, îh suprafață 
totală de 65.275 mp, situat fn Simeria, zona DN7, spre Sebeș, după benzinărie, 
Identificat prin CF nr. 939/3 SlmeriaVeche, nr. topo 972/1, 972/2, 973/3/1, 

aflat th proprietatea privată a orașului Simeria, 
îh vederea amenajării unui parc Industrial.

Prețul de pornire a licitației este de 2,5 euro/mp. 
Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului Simeria, 

în data de 04.10.2005, ora ll.OO.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Simeria, str. Avram lancu, 

nr.23, tel.: 0254/260.005 sau 0254/261.891, int. 108.
(31318)

2
1 apariția*^. 000.W «

5apart#- 160.000 iei 'Sr
îl» tei nai

4 .
1 apariție ■lOO.OOfr lei

(««noi) •

Webiwww.romedicenter.net
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• Manual inedit, un imam din Spania care 
a scris un manual în care-i învăța pe bărbați 
cum să-și bată nevestele fără să lase semne 
a fost condamnat, de un judecător, la studie
rea mai multor articole din Constituția aces
tei țări.

• E fetiță. Actrița Jennifer Garner a dez
văluit din greșeală în show-ul lui Jay Lenocă 
ea și soțul ei, Ben Affleck, așteaptă o fetiță.

Musical despre Johnny Cash
Los Angeles (MF) - Un musical numit 

„Ring of Fire”, în care sunt prezentate cân
tece ale legendei muzicii country Johnny 
Cash, care s-a stins din viață în septembrie 
2003, va fi jucat pe Broadway, anul viitor. 
Mai mult de 35 de Cântece ale lui Cash vor 
fi prezentate în cadrul show-ului, deși nici 
un actor nu va interpreta propriu-zis rolul 
cântărețului.

„The Ring of Fire: The Johnny Cash 
Musical Show”, regizat de Richard Maltby, 
câștigător al premiului Tony pentru crearea 
și regizarea musicalului „Ain't Misbehavin’’, 
a primit critici favorabile după avan
premieră la Buffalo, New York. Regizorul 
Maltby a declarat că artistul i-a dat permi
siunea să facă acest show înainte de a muri, 
cu toate că refuzase câteva proiecte ase
mănătoare în trecut.

COR . JTS Timp de ataci 
zile, 3.149 de concurenți 
din 33 de țări participă la 
campionatul mondial de 
hip-hop de la Bremen, în 
Germania. (Foto: epai

Flirtul, motiv de divorț

Imagini 
macabre

Londra (MF) - Un sco
țian a fost condamnat la 
60 de zile de închisoare 
de către un tribunal din 
Glasgow pentru că i-a 
arătat unei femei, pe 
ecranul telefonului său 
mobil, imagini cu decap
itarea unui ostatic în 
Irak.

Subhaan Yunis (23 
ani) i-a arătat imaginile 
Unei tinere, după ce a 
avertizat-o că o să aibă 
„o noapte albă”. Pro
curorul Euan Edment a 
explicat că tânăra a fost 
„oripilată, șocată și bul
versată” de imagini. Pro
curorul a spus în ins
tanță că este posibil ca 
tânăra să fie „afectată de 
imagini pentru tot restul 
vieții sale”.

Acuzatul descărcase 
imaginile macabre de pe 
In-ternet.

Kate Moss
(Foto: EPA)

Kate s-a 
internat
Londra (MF) - Foto- 
modelul Kate Moss 
(31 ani) s-a internat 
pentru o lună într-o 
clinică de dezintoxi
care din Statele 
Unite, după scan
dalul provocat de 
fotografiile care o 
arătau prizând 

cocaină.
Apropiații lui Kate au 
declarat ziarelor bri
tanice că ea s-a inter
nat la clinica Mead
ows din Phoenix, 
unde plătește 4.000 
de dolari pe noapte 

pentru „tratament 
medical și terapie".

■ Participarea unui soț 
pe forumurile erotice de 
pe Internet constituie 
„motiv valabil".

Bruxelles (MF) - Justiția 
belgiană apreciază că partici
parea unui soț pe forumurile 
erotice de pe Internet consti
tuie pentru partenera sa un 
„motiv valabil” pentru a cere 
divorțul, relatează revista fla
mandă De Juristenkrant.

în timpul unui proces, 
Curtea de Apel din Bruxelles, 
care trebuia să decidă în 
cazul unui divorț, a luat în 
considerare extrase impri
mate ale unei conversații care 
a avut loc pe un chat erotic, 
în Belgia, în absența unui

Zboară astăzi cu naveta Soyuz ’
■ Un nou „turist spa
țial" pleacă spre Stația 
Spațială Internațională 
cu încă doi astronauți.

Baikonur (MF) - „Turistul 
spațial” Gregory Olsen va 
face parte din echipajul de 
trei astronauți care va pleca 
astăzi spre Stația Spațială 
Internațională (ISS) la bordul 
navetei Soyuz, care va deco
la de pe cosmodromul de la 
Baikonur (Kazahstan).

Gregory Olsen, om de afac
eri american în vârstă de 59 
ani, va fi al treilea turist 
spațial, după americanul Den
nis Tito în 2001 și sud-africanul 
Mark Shuttleworth în 2002. 
Olsen a cheltuit 20 milioane

Controversă pentru un titlu
Los Angeles (MF) - Actorul Albert Brooks 

a acuzat compania Sony că nu a mai lansat 
filmul său „Looking for Comedy in the Mus
lim World”, din cauza cuvântului „Muslim” 
(musulman) din titlu.

El a declarat că a trebuit să găsească un 
noii distribuitor pentru producția sa, după 
ce compania Sony a renunțat să îl mai 
lanseze de teama represaliilor. Brooke a 
declarat că filmul este o satiră la adresa 
ignoranței americanilor în ceea ce privește 
lumea musulmană și nu are legătură cu 
religia. Sony a declarat că decizia sa nu are 
legătură cu titlul și că Brooks este cel ce 
„a fabricat această controversă”.

Fonduri mici
■ Actrița Angelina Jolie 
este nemulțumită de 
sumele mici acordate 
luptei împotriva HIV.

Washington (MF) - Actrița 
Angelina Jolie s-a declarat 
nemulțumită, miercuri, că 
fondurile care se acordă 
luptei împotriva HIV sunt 
mai mici decât cele dedicate 
războiului din Irak, relatează 
AFP. „Eu nu spun că simt pro

Revin acasă
New Orleans (MF) - Locui

torii orașului american New 
Orleans vor putea reveni la 
casele lor începând cu 5 oc
tombrie, cu excepția celor care 
provin din câteva zone urba
ne aflate în continuare sub 
ape, a anunțat miercuri pri
marul orașului, Ray Nagin, 
citat de AFP.

Ray Nagin a ținut un dis
curs în fața reprezentanților 
statului Louisiana și a mem
brilor Consiliului Municipal 
din New Orleans, cu ocazia 
unei reuniuni publice des-fă 
șurate la Baton Rouge, capi
tala administrativă a statului.

începând din 5 octombrie, 
„accesul va fi total, cu 
excepția zonelor aflate sub 
nivelul mării, din cel de-al 
nouălea district”, a anunțat 
primarul, care a prezentat un 
plan privind revenirea locui
torilor în fostele case.

consimțământ mutual, cei 
care vor să divorțeze trebuie 
să dovedească faptul că parte
nerul a comis o „greșeală”.

Până acum, constatarea de 
către judecător a flagrantului 
delict în cazul adulterului era 
considerată proba cea mai 
clară. în prezent și alte 
mijloace, precum e-mail-urile 
și extrasele din conversațiile 
de pe chat, sunt din ce în ce 
mai invocate.

„O .violare a secretului 
corespondenței poate fi auto
rizată între soți dacă aceasta 
are ca final descoperirea unui 
atentat grav la obligațiile 
maritale și dacă cel înșelat nu 
a folosit mijloace interzise 
pentru a obține materialul în 
cauză”, susțin avocații.

Gregory Olsen (stânga), al treilea „turist spațial" (Foto: epa)

de dolari pentru a-și cumpăra 
un loc pe naveta spațială care 
îl va duce la bordul ISS. Pri
ma echipă a celei de-a două
sprezecea misiuni pe Stația 

luptei împotriva HIV
sau contra războiului”, a 
declarat actrița. „Suma care 
se cheltaie în fiecare lună în 
Irak este, cred, de ordinul a 
cinci miliarde de dolari, iar 
suma dispusă pentru a lupta 
contra SIDA este de 15 mili
arde de dolari pe o perioadă 
între 3 și 5 ani”, a mai spus 
Angelina Jolie.

Jolie a mai precizat faptul 
că a adoptat o fetiță, Zahara, 
din Etiopia, un așa-numit 
„orfan SIDA”, ceea ce

Alina
Are 17 ani, îi plac 1 
muzica dance, spor-

| tarile extreme și ’ri 
calculatoarele.
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Spațială Internațională este 
formată din astronautul rus 
Valeri Tokarev, astronautul 
american William McArthur 
și „turistul” american Greg 

înseamnă că părinții copilu
lui se presupune că au murit 
de această boală.

Actrița a participat la o 
reuniune la Washington a 
„Global Business Coalition 
HIV/Aids”, o organizație care 
colectează fonduri pentru a 
lupta contra SIDA, alături de 
Richard Branson, fostul 
ambasador american la ONU 
Richard Holbrooke și a sena
torilor americani Joseph 
Biden și Richard Lugar.

Olsen. Naveta Soyouz va a- 
junge la bordul ISS luni, după 
o perioadă de adaptare nece
sară astronauților.

Revenirea capsulei spațiale 
pe Terra este programată pen
tru 11 octombrie, în apropiere 
de Baikonur. Dintre membrii 
echipajului care pleacă astăzi 
spre ISS, numai Greg Olsen 
se va întoarce pe Terra la 11 
octombrie, urmând să fie 
însoțit de rusul Serghei 
Krikalev și de americanul 
John Phillips, care sunt în 
spațiu de la 17 aprilie.

Serghei Krikalev a doborât, 
la 16 august, recordul duratei 
de ședere în spațiu. El a 
petrecut, în total, peste 747 de 
zile în spațiu, adică mai mult 
de doi ani.

CryoSat va fi lansat ] 
i ta octombrie de Agenția

Spațială Europeană. A- 
cesta va măsura ade
rența dintre semnalele ce 
vin de la suprafața apei 
și a gheții, putând apre
cia grosimea gheții.

(Foto: EPA)


