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Vremea va fi frumoasă, dar rece 
dimineața. Vântul va sufla slab.

dimineața la prânz seara

Alt „fierar" a fost arestat

Azi, Jurnal TV!

■ Romulus Diomente 
Jelea, zis „Dio", incul
pat în dosarul Hidra, a 
fost, ieri, arestat.

Hunedoara (M.T.) - Un tânăr de 24 de ani, inculpat în dosarul mafiei fierului vechi, din Hunedoara, a fost prins într-

un bar, din localitate, fiind căutat de două luni de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia. Romulus Diomente Jelea, zis „Dio”, face parte din gruparea lui Andrei Raita, zis „Endre”, iar în momentul arestării primilor 27 de inculpați în dosarul mafiei fieru

lui vechi, acesta a părăsit țara. A plecat o perioadă în Franța, iar în urmă cu câteva zile s-a întors în țară.Instanța a emis pe numele acestuia mandat de arestare pentru 30 de zile, în lipsă, iar ieri a fost prezentat Tribunalului Hunedoara, care a confirmat mandatul, acesta

fiind trimis alături de „prietenii săi”, în arest. Mai sunt căutați de polițiști, pentru că au mandate de arestare în lipsă, alți trei inculpați, Gabriel Alin Cociș, Sorin Moldovan, zis „Miezu”, și Nicolae Hanganu. Oamenii legii au informații că cei trei au părăsit țara.

--s------------------------------------------------------ .------------
Festivități fără dascăli

Deva (S.B.) - Azi, în școlile românești sunt prezenți doar miniștrii și copiii. Profesorii nu se vor prezenta la cursuri pentru că doleanțele lor nu au fost satisfăcute! Profesorii sunt astăzi la București, unde are loc mitingul sindicaliștilor din învățământ. în județul nostru, conform celor declarate de insp. șc. Marta Mate - ISJ Hunedoara, „porțile școlilor vor fi deschise pentru că anul școlar trebuie să înceapă indiferent . de atitudinea profesorilor”, /p.6

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pen- 
a tru a fi rezolvate cât mai re-

cuvahb pede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe a- dresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Cetate Deva a fost prădată de hoți înaintea partidei de ieri din deplasare cu HCM Roman, iar pe parcursul jocului a fost dezavantajată de arbitri, /p.7
(Foto: T. Mânu)

Compensatele iar o problemă

CUVÂNTUL LIBER
H Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

Fonduri pentru agricultură
După integrarea României in UE, fermierii autohtoni 
vor primi doar un sfert din subvenția pe care o 
grlmeste un membru UE.

■ Doar șase farmacii 
din Deva mai acordă 
compensate, restul și-au 
depășit plafonul.

Deva (I.J.) - Problema medicamentelor compensate și gratuite a revenit iar pentru cei care au rețete de ridicat. Sumele repartizate farmaciilor pentru rețetele gratuite s- au epuizat în doar câteva zile,

iar pentru cele compensate au mai rămas doar la șase farmacii. Situația a revenit după două luni în care această problemă păreți că dispare odată cu constituirea unei comisii din care făceau parte medici, farmaciști și reprezentanți ai CJAS Hunedoara și Direcției de Sănătate Publică Hunedoara.Cele două instituții spun că nu se fac vinovate de situație,

însă oamenii sunt din nou nevoiți să-și plătească medicamentele sau să păstreze rețetele până în -primele zile ale lunii viitoare. „Noi am făcut tot ce se poate face pentru a remedia situația. Acum totul ține de Casa de Sănătate care ar trebui să devanseze bani în plus din rezerva lunii decembrie”, susține dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara. /p.5

Reglementări
București (D.I.) - Senatul a adoptat ieri legea privind Statutul sol- daților și gradaților voluntari, care prevede că viitorii militari ai armatei române vor fi angajați pe o perioadă de cel puțin 4 ani, după care pot fi selecționați pentru a fi instruiți ca subofițeri. /p.3

BCA-ul i-a făcut milionari în euro

Fonduri europene în 2007

698 milioane euro 

Programe finanțate

l«
Proiecte de infrastructură rurală •

2.300
Număr fcrme agricole sprijinite

1.600

GnrfKA t".1 SUTSei Miz; A^rirtilfuii

■ Vânzarea Macon 
Deva i-a îmbogățit pes
te noapte pe aproxima
tiv 800 de salariați.

Deva (T.S.) - Preluarea de către firma poloneză Enterprise Investors a 99,7% din acțiunile Macon a adus 35 de milioane de euro acționarilor acestei fabrici. Enterprise Investor este unul dintre cei mai mari administratori de fonduri din Europa Centrală și de Est. Astfel, achizițio

narea pachetului majoritar de acțiuni a transformat o parte dintre directorii Macon în milionari în euro. Liviu Cu- cu, fostul director general, a încasat împreună cu soția peste 3,66 milioane de euro după ce au vândut societății poloneze 10,75 la sută din acțiunile deținute la Macon. Un alt nou milionar în euro este Olimpiu Matei, fost director adjunct, care a primit peste 2,1 milioane de euro pentru pachetul de acțiuni de 6,2 la sută, /p.3

■ •ieri, la Teatrul de Artă Dramatică Deva, a avut loc vizionarea spectacolului cu piesa „Sicilianul” de Moliere,care este premiera ce va deschide stagiunea 2006 - 2007 a teatrului devean. /p.3 (Foto: Traian Mânu) i
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PE SCURT• întâlnire amânată. întâlnirea dintre înal
tul reprezentant UE pentru Politică Externă, 
Javier Solana, și principalul negociator iran
ian în dosarul nuclear. Aii Larijani, progra
mată să se desfășoare ieri, a fost amânată. 
Doar reprezentanții celor doi urmau să se 
întâlnească ieri la Paris. Solana și Larijani vor 
discuta pentru a restabili data unei întâlniri.

Raport fără clauze de salvgardare

Noi fotografii
Havana (MF) - Preșe

dintele cubanez Fidel 
Castro a apărut mier
curi seara intr-o serie de 
fotografii prezentate de 
televiziunea națională, 
In timp ce se pregătea 
să îl primească pe repre
zentantul argentinian la 
summitul Mișcării Nea- 
liniaților (MNA). Aflat 
în convalescență în ur
ma unei intervenți chi
rurgicale, care l-a obli
gat să cedeze puterea 
pentru prima dată in 47 
de ani, Fidel Castro apa
re intr-un salon medical, 
in pijama și stând in pat 
sau la o masă. Miercuri, 
în deschiderea reuniunii 
ministeriale a MNA, vi
cepreședintele cubanez 
Carlos Lage a afirmat că 
starea de sănătate a lui

me după ope
rație, evoluea 
ză pozitiv.

Fidel Castro, 
care a slăbit 
aproape 20 
de kilogra

Ismail Haniyeh
(Foto: EPA)

Confir
mare
Ramallah (MF) - Președintele palestinian, Mahmud Abbas, a confirmat ieri că îl va însărcina pe actualul premier, Ismail Haniyeh (Hamas), cu formarea viitorului Guvern de uniune națională, care va fi alcătuit „în curând", „în ceea ce privește identitatea prim-mi- nistrului, acesta va fi desemnat ținând cont de majoritatea parlamentară, iar aceasta l-a ales pe Ismail Haniyeh drept candidat. Acesta nu este un secret”, a declarat Abbas.

Palatul de Justiție, evacuat
București (MF) - Palatul de Justiție din București a fost evacuat, ieri dimineață, în urma unei amenințări cu bombă.De altfel, mai multe apeluri telefonice, care anunțau amplasarea unor bombe, s-au înregistrat, ieri, la sediile judecătoriilor din București.înainte de anunțul privind amplasarea unei bombe, în Palatul de Justiție se adunaseră grefieri, arhivari și alți angajați din justiție, pentru a protesta față de nesoluți- narea revendicărilor salariale.Ieri a fost prima zi în care s-a blocat activitatea în instanțe din cauza protestului personalului din justiție.

Ironia sorții Militanți palestinieni la funeraliile unui activist al Brigăzilor Al-Aqsa, ucis accidental de o bombă pe care o plasa pe o șosea din apropierea orașului Nablus. (Foto: EPA)

M Oficial CE: Raportul de 
la 26 septembrie nu va 
menționa activarea 
clauzelor de salvgardare.

Bruxelles (MF) - Comisia Europeană nu va decide, în raportul privind data aderării României și Bulgariei la blocul comunitar, activarea clauzelor de savgardare, care ar exclude cele două state de la anumite politici comunitare, a anunțat un responsabil european cu rang înalt.„Nu vom recurge deocam

dată la astfel de măsuri”, a declarat Michael Leigh, responsabil cu extinderea în cadrul Comisiei Europene.Executivul european va publica, la 26 septembrie, raportul său final care va recomanda aderarea celor două țări în 2007, așa cum este prevăzut, sau amânarea acesteia cu un an.
Ulterior aderăriiîn cazul aderării în 2007, care pare tot mai probabilă, Comisia lucrează în egală măsură la posibilitatea utilizării

clauzelor de salvgardare, menționate în Tratatul de aderare, care ar limita accesul celor două state la politicile comunitare în anumite domenii, economice sau judiciare, în care se va considera că acestea nu sunt pregătite suficient.însă aceste clauze nu ar urma să fie utilizate imediat, potrivit lui Michael Leigh.Raportul din 26 septembrie va efectua „o analiză a progreselor realizate și va oferi recomandarea noastră cu privire la data” aderării, a precizat Leigh.

Acesta va reaminti, de asemenea, toate măsurile care vor putea „fi utilizate de Comisie, dacă va fi cazul, pentru a proteja politicile Uniunii sau fondurile contribuabililor”, a adăugat el.Totuși, Leigh nu a exclus posibilitatea ca aceste mă^/i să fie decise mai târziu, înainte sau după aderarea României și Bulgariei.Clauzele de salvgardare prevăzute de Tratatul de aderare pot fi activate numai în decurs de trei ani de la data aderării.
Se ascute lupta
■ Crin Antonescu a 
declarat că președin
tele Băsescu nu-i mai 
reprezintă pe liberali.

București (MF) - Liderul deputation PNL Crin Antonescu a declarat, ieri, că președintele Traian Băsescu nu-i mai reprezintă pe liberali și că acesta ar putea deveni chiar un adversar politic dacă persistă în acțiuni împotriva formațiunii liberale.„Din punctul meu de vedere, Traian Băsescu nu ne mai reprezintă, iar dacă

persistă, devine un adversar politic pentru noi. Datoria PNL este de a pune în discuție disocierea de Traian Băsescu, încetarea oricărei relații politice cu acesta”, a afirmat Antonescu.
Băsescu dicteazăEl a apreciat că primul- ministru Călin Popescu Tăriceanu nu mai conduce și nu mai stabilește Guvernul, nu mai poate face remanieri, având în vedere acțiunea președintelui Băsescu de suspendare a ministrului Apărării Teodor Atanasiu, iar datoria PNL este de a

Crin Antonescu (Foto: fan)pune în discuție disocierea politică de Băsescu.

Franța, 
amenințata

Paris (MF) - Amenințările formulate la adresa Franței de Ayman Al-Zawahiri, numărul doi în ierarhia al-Qaida. confirmă nivelul ridicat de risc, a anunțat, ieri, Ministerul francez de Interne.„Difuzarea acestui mesaj confirmă aprecierea noastră privind nivelul amenințării teroriste la adresa Franței și a altor țări. Al-Qaida recunoaște Grupul algerian Salafist de Predică și Luptă (GSPC) drept una dintre componentele sale: această adeziune a fost anunțată într-un comunicat la 11 septembrie 2003 și, de atunci, au fost mai multe amenințări la adresa Franței”, a precizat el.
Referendumul din Transnistria, o „diversiune"
M Mihai Răzvan Ungurea- 
nu a cerut comunității 
internaționale să declare 
consultarea nelegitimă.

București (MF) - Ministrul român de Externe Mihai Răzvan Ungureanu a afirmat, în- tr-un interviu acordat Agenției France Presse, că „referendumul asupra independenței” Transnistriei, prevăzut să

se desfășoare duminică, reprezintă o „diversiune” și a cerut comunității internaționale să declare consultarea nelegitimă. Regiunea separatistă Transnistria, populată în majoritate de rusofoni, a fost alipită de regimul lui Stalin statului moldovean, care a aparținut României până în 1940, înainte de a fi anexat Uniunii Sovietice.Regiunea și-a declarat uni

lateral independența în septembrie 1991, cu câteva zile după ce Republica Moldova a proclamat limba română ca limbă oficială. Luptele dintre rusofoni și moldoveni, din 1992, s-au soldat cu mai multe sute de morți și au luat sfârșit odată cu intervenția armatei ruse, care este staționată și în prezent în regiune. De atunci, statutul Transnistriei face obiectul

unor negocieri între Republica Moldova, Rusia, Ucraina-/*; Organizația pentru Securitatea și Cooperare în Europa (OSCE), cărora li s-au alăturat recent Statele Unite și UE, în calitate de observatori. Fără a participa direct la discuții, autoritățile române au pledat continuu în favoarea menținerii integrității te ritoriale a Republicii Moldova.
Cel mai vândut telefon al anului!

Nokia 1112, simplitatea 
optimă în utilizate, ușurința 
în utilizare fac din Nokia 1112 
un telefon de încredere de 
care ai întotdeauna nevoie.

Colegiul Tehnic Energetic, 
cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu, nr.28, face înscrieri în 
anul școlar 2006-2007 pentru școala de maiștri, în speciali
tatea: maistru termoenergetician și maistru electrician CSR.

Relații suplimentare la sediul școlii sau la telefoanele 
0254/220.240, 221.638.

(62878)

ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIA HUNEDOARA

VÂNZĂTOR - cod VZT - H

Cerințe:
■ studii medii
- bune abilități de comunicare și 
negociere
- orientare spre client
- rezistență la stres și presiuni
- disponibilitate la program prelungit
- bune abilități de memorare
- stare de sănătate optimă

Vă rugăm trimiteți CV-ul și scrisoarea de intenție, 
menționând codul poziției, la adresa de e-mail: 
zass.hunedoara@zassproteus.ro, sau la nr. de fax: 
0254.719.403
Doar candidații selectați vor fi contactați!
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• Branșare ilegală. Alfred M., de 39 de ani, din Petroșani, a fost depistat de polițiștii Biroului Poliției de Ordine Publică Petroșani branșat ilegal la rețeaua de energie electrică aparținând S.C. „Electrica" S.A. Petroșani. (I.H.)
Macon si boom-ul imobiliar3

Prinși la furat 
(te fier

Hunedoara (M.T.) - Trei tineri din Hunedoara au fost prinși de jandarmi, miercuri dimineață, după ce au furat mai bine de o tonă de fier vechi. Sebastian 
B., de 17 ani, Valentin L, de 19 ani, Sergiu D., de 18 ani, au fost surprinși pe platforma industrială din localitate, de unde furaseră 1080 kilograme de fier vechi pe care se pregăteau să le valorifice la unul din centrele de colectare. „întreaga cantitate a fost recuperată de jandarmi și a fost predată părții vătămate, iar persoanelor în cauză li s-au întocmit acte de constatare pentru infracțiunea de furt calificat prevăzută și sancționată de articolul 209 Cod Penal”, declară sublocotenent Nicolae Răducu, purtător de cu- ânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Hunedoara.

Școli 
funcț D- 
nabîle
Deva (C.B.) - După 
ultimele constatări 
făcute de inspectorii 
școlari s-a ajuns la 
concluzia că nici o 
școală din județul 
Hunedoara nu poate 
fi declarată ne
funcționabilă. Pro
blemele nu au 
dispărut complet, în 
mediul rural mai sunt 
încă 168 de școli cu 
defecțiuni. „în aceste 
școli învață 1948 de 
elevi. La totalul de 
80000 câți sunt în 
județul Hunedoara, 
procentul este de 
0,07%. Acest lucru 
nu ne îngrijorează 
prea mult, dar asta 
nu înseamnă că nu 
vom depune eforturi 
pentru a obține 
autorizațiile de 
funcționare nece
sare", a declarat 
inspectorul școlar 
general Anișor 
Pârvu.

■ Agenții imobiliari se 
așteaptă ca milioanele 
de euro să fie investite 
în apartamente.

Tiberiu Stroia
liberi u.straia@ inform media.ra

Deva - Vânzarea acțiunilor Macon a transformat cei mai importanți acționari ai acestei societăți în milionari în euro. Societatea poloneză a plătit câte 12 euro pentru fiecare acțiune deținută de angajații societății. Astfel, a treia poziție în topul celor mai mari încasatori este ocupată de Cornelia Stroescu care a primit pe pachetul de acțiuni de 3,85% 1,3 milioane de euro.

Macon, vândută polonezilorStroescu a deținut funcția de director economic. Dănuța Muntean Birtan, membru în CA al societății, a primit peste 1,5 milioane de euro pentru 3,85 la sută din acțiuni. Restul acționarilor au primit sume

cuprinse între câteva zeci de mii și sute de mii de euro.Potrivit unor administratori de agenții imobiliare din județ, este de așteptat ca milioanele de euro „intrate” pe piața deveană să fie transfor

mate în investiții imobiliare. „Majoritatea celor care au primit sume de ordinul milioanelor de euro simt oameni care au simțul afacerilor. Cu siguranță că toți știu că piața imobiliară este una dintre cele mai bune investiții pe termen lung. De aceea mă aștept ca, în următoarele luni de zile, o mare parte din banii plătiți de polonezi să se regăsească în achiziții de imobile și terenuri. De asemenea, este de așteptat ca prețul imobilelor să înregistreze o creștere de circa 10-20%. Mă refer aici, în principal, la imobilele aflate în zone centrale”, susține Florin Iuga, administratorul unei agenții imobiliare din județ.
Creier mai mare, 
trup mai firav
■ Epoca modernă 
aduce suficiente ispite 
care treptat taie pofta 
tinerilor pentru sport.Deva (C.B.) - Jocurile pe calculator, internetul și televizorul sunt obstacole greu de depășit în lupta pentru câștigarea unui trup armonios și sănătos. în ultimii ani în rândul tinerilor nu se mai observă o atracție clară pentru

sport și asta pentru că ei preferă comoditatea adusă de tehnologie. Unii părinți mai bine își lasă odraslele ore întregi în fața calculatorului în loc să-i îndrume spre activități sportive.„Părinții trebuie să fie mai responsabili cu educația sportivă a copiilor lor. Sportul are un rol important în societate, iar cei care au un anumit nivel de educație înțeleg asta”, spune directorul Direcției de

C-tin Luca Marieta llcu Silvia Toma (Foto: cl)Sport Hunedoara, Marieta Ucu. „Unii nu înțeleg decât jocuri și internet. Majoritatea se obișnuiesc așa și uită să mai facă mișcare. Totul pornește de la educația părinților care nu transmit copilului spiritul sportiv”, crede

Constantin Luca.„Sunt tineri care cred că dacă aleg internetul sau discoteca în detrimentul sportului își găsesc mai mulți prieteni. Depinde ce fel de om ești și de anturajul pe care îl alegi”, spune Silvia Toma.
Noua structură a anului școlar

Deva (S.B.) - Noul an școlar va cuprinde ,k35 de săptămâni de școală, repartizate în 174 ie zile lucrătoare. Semestrul I se va derula de la data începerii școlii până vineri, 2 februarie 2007, iar semestrul II în perioada: luni, 12 februarie 2007 - vineri, 15 iunie 2007. Excepție de la calendarul derulării anului școlar 2006 - 2007 fac clasele a VIII-a, pentru care ultima zi de cursuri este vineri, 8 iunie 2007, iar durata cursurilor este de 34 de săptămâni (169 de zile). Pentru clasa a Xl-a (anul de completare), clasa a Xl-a de liceu (filiera tehnologică) și clasa a XH-a de liceu (filiera tehnologică), ultimele două săptămâni de cursuri din perioada 18-29 iunie 2007 se transformă în săptămâni de practică. Vacanțele sunt stabilite astfel: vacanța de iarnă: 23 decembrie 2006 - 7 ianuarie 2007; vacanța intersemestrială: 3 februarie 2007 - 11 februarie 2007; 30 octombrie - 5 noiembrie 2006, clasele din învățământul primar și preșcolar sunt în vacanță; vacanța de Paște: 7 aprilie - 15 aprilie 2007. Vacanța de vară va începe sâmbătă, 16 iunie, și se va termina vineri, 31 august 2007.

Armata va dura 4 ani
■ Statutul soldaților și 
gradaților voluntari 
prevede că militarii vor 
fi angajați pe 4 ani.

București (D.I.) - Noua lege arată că expresiile „militar angajat pe bază de contract” sau „soldat profesionist” vor fi înlocuite cu sintagma „soldat voluntar”. Actul normativ prevede că soldații și gradații voluntari sunt simpli soldați, fruntași sau caporali, ei fiind angajați cu un prim contract de 4 ani, care poate fi prelungit cu noi contracte de 2 sau 3 ani.

„Soldații și gradații voluntari reprezintă principala resursă pentru formarea subofițerilor”, se arată în această lege.Cei care vor dori să se înroleze ca soldați voluntari și au efectuat deja un stagiu militar trebuie să renunțe la gradul dobândit anterior, ei urmând să își perfecționeze instruirea de specialitate.Cei care vor să se înroleze ca soldați, dar nu au efectuat stagiul militar, trebuie să facă 4 luni de instrucție, la care se va adăuga și instruirea de specialitate. Ei vor semna și contracte de rezerviști voluntari.

Debut de stagiune teatrală
Deva (S.B.) - Teatrul de Artă Dramatică din Deva și- a propus să prezinte, în stagiunea 2006 - 2007. șase premiere teatrale. Ieri, la sediul instituției, pe scena mare, s-a derulat vizionarea primei premiere: „Sicilianul” de Moliere, comedie pusă în scenă de Mihai Pa- naitescu - director adjunct. Piesa a fost prezentată în această vară și la Festivalul de la Sighișoara, unde a fost aplaudată și apreciată. Spectacolul s-a încadrat, de

Scenă din spectacolaltfel, în ambientul medieval, cu succes. La Deva, premiera va avea loc în zilele de 21 - 24 septembrie, spectacolul fiind susținut în incinta Cetății devene.
Momente unice în viață Sfatul specialistului

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Întrebarea săptămânii: Sunteți 

mulțumit de subvențiile ce se vor 
acorda în această iarnă pentru 
energia termică?

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 22 sep
tembrie, ora 24.

astfel se intitulează c nouă rubrică lansată de „Cuvântul liber"' la care pot 
participa tinerii căsătoriți din întreg județul Hunedoara. în cadrul rubricii vor 

fi publicate fotografiile celor mai recente cupluri, care vor trimite la redacție 

cea mai reușită fotografie în care sunt mire și mireasă. Acest moment unic 
al vieții fiecărui tânăr poate fi cu atât mai prețios cu cât va apărea și în pu
blicația noastră. Pentru ca fotografiile pe care le veți trimite la sediul redacției: 
Deva. Str. 22 Decembrie, nr. 37A - parter sau pe e-mail: sanda.bocani- 
ciu@informmedia.ro, să fie publicate este nevoie să fie însoțite de numele 
mirilor, adresa lor și un număr de telefon la care aceștia pot fi contactați. 
Persoană de contact: Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la telefon or. 
0254/211 275, int. 8834 sau 0720/400437.

A

CUVA®!

Fitoterapie pentru 
hipertensiunea arterială
(partea I)

Farmacist specialist SEPTIMIA ȘERBAN
Directorat LABORATOARELOR FARES BIO VITAL

Hipertensiunea arterial este o 
boală a aparatului cardiovascular 
caracterizată prin creșterea 
valorilor tensionale peste 140 
mmHg (sistolică-maxiraa) și 
respectiv 90 mmHg (diastolicâ- 
miniraă).
Diagnosticarea hipertensiunii 
arteriale va fi urmată de 
instituirea unui tratament 
prescris de medic, tratament care 
,va fi asociațcu respectarea unei 
diete și a unui regim de viața 
foarte importante pentru a 
i m pi e d i ca e v o Iu ția spre 
complicațiile cunoscute ale 
hipertensiunii arteriale: 
insuficiență cardiacă, accident 
vascular cerebral, etc.
Regimul igicnodietetic care 
trebuie respectat de un bolnav cu 
hipertensiune arterială cuprinde: 
reducerea consumului de sare.

Fitoterapia este indicată în 
special bolnavilor cu 
hipertensiune arterială stadiul 1 și 
11. dar se poate asocia sau 
alterna chiar cu medicația alopată 
în special la bolnavii tratați â la 
long.Uti li zarea remediilor 
fitoterapice se va realiza după 
consultarea medicului curant, 
care va indica iratamentul corect.

Ceaiul T - ceai 
contra 
hipertensiunii 
arteriale are efect 
hipotensiv și de 
reglare a ritmului 
cardiac. Este 
indicat în 
hipertensiunea

arterială forme ușoare și medii 
(hipertensiune arterială 
nceotnplicată). De asemenea, se 
recomandă și în asociere cu 
medicația alopată (pentru a 
micșora dozele de medicamente

evitarea stresului, renunțarea la 
alcool, cafea, fumat, menținerea 
unei greutăți corporale normale și 
constante, reducerea aportului de 
grăsimi saturate, practicarea de

(6131

Se beau 2-3 
căni

CONCURS RECLAME

mailto:sanda.bocani-ciu@informmedia.ro


vineri, 15 septembrie 2006
1521 - A încetat din viață Neagoe Basarab, domn al Țării 
Românești (1512-1521), autorul lucrării „învățăturile lui 

către fiul său Teodosie”, ctitor al Bi- 
sericii episcopale de la Curtea de Argeș. 
1789 - S-a născut scriitorul american 
James Fenimore Cooper („Ultimul 
mohican", „Vânătorul de cerbi”) (m. 
1851).____________________________
1890 - S-a născut, în Marea Britanie, 
scriitoarea Agatha Christie (m. 1976)^

1946 - S-a născut scenaristul și regizorul american Oliver 
Stone („Născuți asasini”, „Wall Street"). ___________

1946 - S-a născut actorul Tommy Lee. Jones (foto) („Bat- 
man Forever". „JFK").___________ ___________________________

1959 - La Camp David, Hrușciov și Eisenhower decid 
încetarea „războiului rece"._________________________________

1983 - A încetai lin viață dramaturgul Hoția Lovinescu 
(n. 1917).____________________________________ ____________

1992 - A încetat din viață Anda Călugăreanu, actriță și 
interpretă de muzică ușoară (n. 1946).

EA27°maxim
Soare. Maxima termică va fi de 27°C, iar minima de 14°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 28°C, iar minima de 14°C.
Duminică. Cer partial senin. Temperatura maximă 29°C, iar minima de 14°C.

Soluția Integrantei din numărul precedent: l - C - HAZ - UȘOARA - EA - TARA - TIP 
- MEMORIE - T - TE - INSA - RING - OTET - MIRAT - DE - CE - ABAC - M - A - 
CUI - ROB - TEL - LAICE - RATIONAL - SURI - DIAC - ZI - RA - TRAP
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Calendar Creștin-Ortodox_________ ____
Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, episcopul Timișoarei; Sf. Mare 
Mc. Nichita Romanul.

BerbecAveți ocazia să rezolvați o problemă financiară care vă stre- seazâ de câteva zile. Este o zl bună pentru consolidarea prieteniilor și întâlnirea cu persoane importante.
TaurAveți o zi bună pentru contracte, asocieri șl investiții financiare. Sunteți convingător, Iar relațiile cu cel din jur sunt foarte bune. Vă faceți planuri de viitor.
Gamanl xPuteți obține cu ușurință câștiguri financiare. Vă recomandăm sâ nu începeți mal multe treburi simultan. Evitâțî speculațiile șl țineți cont de sfaturile celor aproplațil
RacReușiți să îi transmiteți partenerului de viață entuziasmul care vă caracterizează șl, împreună, faceți planuri ambițioase, pe termen lung.
LeuPrietenii șl persoana iubită, sunt nemulțumiți pentru că vă dedicați prea mult studiului. Satisfacțiile intelectuale vă determină să nu țineți cont de alții.
FecioarăDimineață sunteți plin de energie și îi mobilizați pe cei din jur. Este o zl bună pentru activități profesionale. Folosiți- vă creativitatea pentru proiecte!
BalanțăLa serviciu, reușiți să puneți în practică idei originale, însă vă recomandăm să nu vă așteptați la aprecieri din partea colegilor. Relaxați-vă!
ScorpionSunteți într-o formă intelectuală bună care vă influențează favorabil relațiile cu cel din jur. Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii. Ascultați-le sfaturile!
Săgetătorîncrederea în forțele proprii și spiritul de inițiativă vă ajută în tot ce faceți. După-amiază vă ocupați de problemele partenerului de viață. Nu neglijați odihna!
CapricornDimineață, o rudă mai în vârstă vă ajută cu bani și vă redă încrederea în forțele proprii. După-amiază vă schimbați planurile în legătură cu o călătorie.

Calendar Romano-Catolic______
Sf. Fecioară Maria îndurerată;

Calendar Grec'o<atolic_____
Nichita Gotul, m. Sfânta Fecioară Maria îndurerată.

ImEBQPERl MA. UZ, CURENT

Energie electrică______ _________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.

Gaz metan__ ___ _ ___________ _________
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 12.00 pe Str. Liliacului, bl. 19, sc.C.
9 00 - 15.00 pe Str. Mărăști bl. 6A, sc.B.
10.00 - 13.00 pe Str. Liliacului bl.18, sc.B.

Apă_____ .____________________________________ .
Astăzi, furnizarea apei potaDile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 15.00 pe Str. I.B. Deleanu (lucrare la nr.8). Sunt 
afectate străzile: Călugăreni, Eroilor, Prunilor, Nucilor. 
Scoruș, Piersicilor, S. Bărnuțiu, Al. Brazilor, G. Barițiu, A.

• Vlaicu, Crângului, Merilor, Livezilor și Viilor.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 septembrie; Cuvântul liber vrea 
să-i demonstrezi din nou cit de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect integrama apărută în 
fiecare ediție a ziarului și trimlte-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 30 septem
brie. Extragerea va avea loc în 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, în prezența unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN BONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.
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Localitatea

Adresa

Sunteți abonat la Cuvântul liber? i
DA □ NU □

VărsătorDin cauza ideilor mai neobișnuite pe care le aveți azi, relațiile cu prietenii pot avea de suferit. Nu vă impuneți punctul de vedere. Țineți seama și de alții! 4%
PeștiDemarați o activitate originală, cu care veți avea succes. Vă recomandăm să fiți consecvent și să acceptați ajutorul unui prieten. Fiți mai comunicativ și flexibil!

mu

Spaghete cu smântână și 
șuncă

Ingrediente: 500 g spaghete, 200 g șuncă, 500 g smântână, 2-3 căței de usturoi, 100 g margarină, 100 g cașcaval.
Mod de preparare: Se fierb spaghetele, în timp ce ele fierb se taie șunca cubulețe și se prăjește un pic în 100 g margarină, după ce este gata se ia de pe foc și se lasă să se răcească. Apoi, se adaugă 200 g smântână, se amestecă cu spaghetele, se presară un pic de maghiran și vegeta. Smântână rămasă se amestecă cu usturoiul răzuit, se formează un sos care se toarnă deasupra spaghetelor. Se răzuiește cașcaval.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Undeva, cândva
▼ EMdramă, SUA, 1980). 

Cu: Christopher Reeve, 
Jane Seymour, Christo
pher Plummer. R.: 
Jeannot Szwarc

10:35 Integrante despre inte
grare (3 episoade) 

10:50 Festivalul Național al 
Cântecului și Dansului 
Popular Românesc, 
Mamaia 2006

12:00 Misterele din Sankt

El Petersburg (r) (ep. 54, 
dramă, Rusia/SUA) 

13:00 Cony ți restul lumii (r) 
0(ep. 51, comedie, SUA) 

13:30 Club Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare 
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR 
17:10 Interes general. Mun

ca 1h străinătate, (doc.) 
18:00 Misterele din Sankt

0 Petersburg (ep. 55) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:15 Desdiide-ți inima!
Prezintă Andreea
Marin Bănică. Cam
panie dedicată per
soanelor afectate de 
HIV/SIDA. Transmisi
une directă

21:50 Lost- Naufragiații (ep. 

▼ 01, SUA, 2004). Cu:
Naveen Andrews, Emi
lie de Ravin, Matthew 
Fox, Jorge Garcia 

22:45 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

23:00 Parfum de glorie... cu
Dragomir Cioroslan 

23:55 Celebritățile timpului 

0 tău (s) 
0:10 Deschide ochii

(dramă, Sp./Fr./lt., 
1997)

2:15 Oameni ți foc (r) 
2:35 Oglinda retrovizoare(r) 
3:05 Jurnalul TVR (r) 
4:10 Interes general (r) 
4:55 Deschide-]! inima!

Intolerantă (r)

7^90 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr ți neliniștit (s, r) 
10.-00 Familia Bundy (r) 
12:00 Omul-orchestră (film, 

r)
13:00 Știrile ProTv 
13:30 Meseriații (r) 
14:00 Mihai Viteazul (partea , 
▼ Qa ll-a) (dramă, Româ

nia, 1970). Cu: 
Amza Pellea, Mircea 
Albulescu, Ion Besoiu, 
llarion Ciobanu, Florin 
Piersic, Colea Răutu. 
R.: Sergiu Nicolaescu 

16:00 Tânăr ți nelinițtit (s).

0 Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1800 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Matrix - Reânărat
S(film artistic, acțiune, 

SUA, 2003). 
Cu: Keanu Reeves, 
Carrie-Anne Moss, 
Laurence Fishburne, 
Monica Belluci. 
Regia: 
Andy Wachowski, 
Larry Wachowski 

23:30 La servid 
(prima ediție) 

0:15 Fără reguli 
gQ (film artistic, 

acțiune, SUA, 
1999). Cu: 
Claire Danes, 
Giovanni Ribis, 
Omar Epps. 
Regia: 
Scott Silver

2:15 Matrix - Reîncărcat
O (film artistic, 

reluare)
530 La servici (serial,
0 reluare)

6:00 Familia Bundy (s, r)

6:00 In gura presei cu 
Mircea Badea

7:00 Matinal
9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia (s). Cu: Ele- 

0 na Korikova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

12:00 Secretul Măriei (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Liceenii (comedie 
p romantică, România,
“ 1986). Cu: Ștefan 

Bănică Jr, Oana Sârbu, 
Cesonia Postelnicu, 
Sebastian Papaiani, 
Ion Caramitru

16:00 Observator
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial,

0 dramă, România, 
2006). Cu: Toma 
Dănilă, Olga Delia 
Mateescu

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu ți 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:45 Spartanul
, ■ (film artistic, thriller, 

SUA, 2004). 
Cu: Val Kilmer, 
Ed O'Neill, 
Tia Texada, 
Derek Luke. 
Regia: 
David Mamet. 
0 incursiune în culisele 
unei răpiri care implică 
o figură politică bine 
cunoscută.

22:45 Rătăciți printre 
cuvinte
(film artistic, dramă, 
SUA, 2003). 
Cu: Scarlett 
Johansson, 
Bill Murray, 
Akiko Takeshita. 
Regia:
Sofia Coppola

1:30 Concurs interactiv 
2:30 Observator (r) 
3:30 întâmplări hazlii (s) 
6:00 Anastasia (r)

8:05 Spațiu francofon (doc.) 
9:00 Sărutări furate (s) 10:00 
Centrul de frumusețe (dramă) 
11:40 Caracatița (r) 12:30 
Dragul de Raymond (s)13:00 
înapoi la mătură (doc., r) 
14:00 Fergus McPhail (s) 
1430 încurcăturile lui Zack (s) 
15:00 împreună în Europa! 
Magazin interetnic 16:00 Jur
nalul TVR (r) 16:30 Tenis 
1735 Sărutări furate (s) 18:30 
Ulița spre Europa 1900 Bazar 
1930 Dragul de Raymond (s) 
2000 Ray Mears 2035 D'ale 
Iu' Mitică 2130 Jurnalul TVR 
22:10 Liga gentilomilor (s) 
22:45 Coolmea distracției esti
vale 23:45 Dragoste fatală 
(partea a ll-a) (dramă, SUA, 
1991) 130 Bugetul meu (r) 
2:00 Liga gentilomilor (r) 230 
Spațiu francofon

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Căsătoriți pe viață 
(s, SUA, 2001) 1135 Desene 
animate: Mr. Bean 12:00 
Quizzit 13:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment 2004) 
13:15 Look who is winning 
1430 Nu suntem blonde (r) 
1530 A treia planetă de la 
Soare (s, SF, SUA, 1996). 
1600 Naționala de bere 1630 
Cuscrele (s) 1730 Docul 13 (s) 
18:30 Știri Național TV 20:00 
Taxi Driver 21:00 Pitici de vară 
22:00 Știri Național TV 2230 
Film artistic

9:20 Liga juniorilor - Looney 
Toons_(s, r) 10:15 Icstrim Tivi (s) 
10:45 îngeri cu fețe murdare (film, 
r) 12:45 Chuck Nonis - profesorul 
de karate (s) 13:15 Liga junio
rilor (s) 13:45 Lumea PRO CINE
MA (r) 14:15 Doctorul de suflete
(r) 1530 Calea misterelor (r) 
1630 Bună dimineața, Miami! (r) 
1700 Inspectorul Clouseau 
(polițist) 1900 Doctorul de suflete
(s) 2000 Români de succes 2020 
Calea misterelor (s) 2130 Bună 
dimineața, Miami! (s) 2200 Des
tin în negru (thriller, SUA 1989)

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
630 Visuri fără preț (r) 830 La 
Tormenta (r) 930 Ciocolată 
cu piper (s, Brazilia, 2003) 
1030 Iubirea mea, păcatul (s) 
1130 Celebritate (r) 1230 
Minciuna (s) 1330 înger săl

batic (s) 1530 Visuri fără preț 
(s) 1730 Povețtiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s, Mexic, 2004) 2030 
La Tormenta (s) 2130 Tărâmul 
pasiunii (s) 22:30 Bărbatul vi
surilor mele (s) 2330 Celebri
tate (s) 0:30 Poveștiri adevă
rate (r) 1:30 Lori (r) 2:15 Un 
bărbat adevărat (r) 4:00 Băr
batul visurilor mele (r)

8:00 Sport cu Florentina 8:30 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
930 Sunset Beach (s) 1030 
Dragoste și putere (r) 11:00 
Record brokers (s, r) 1130 Tele 
RON 13:00 Garito 1430 Dra
goste și putere (s) 15:00 în 
familie (comedie/dramă, SUA, 
1999) 17:00 Mariana - Prețul 
inocenței (s) 1800 Focus 1900 
Record brokers (s) 19:45 Gogo 
Mania - NOU I 20:20 Roma
ne și psihoterapie (comedie ro
mantică, SUA, 2001) 22:20 
Meteo 2230 Focus Plus 23:15 
Mondenii (r) 23:45 încredere 
fatală (thriller, SUA, 2001) 1:45 
Focus (r) 2:45 Sunset Beach (s)

6:55 Viața dimineața. Matinal 
cu Sorin Ganciu și Oana Friges- 
cu 9:00 Verissimo. Cu Gina Tă- 
nase 1000 Euromaxx (r) (doc.) 
1030 Euroblitz (r 11:00 Ne 
privește 12:00 Destinații la 
cheie (r) 1230 Teleshopping 
1305 Esentze (r) 1435 Lumea 
cărților 1535 Euromaxx (doc.) 
16:00 Documentar 17:00 Vis 
de vacanță 1730 Pasul For
tunei 19:00 Știri 19:20 Hobby 
Mix 20:00 Trenul vieții 2:00 
High Life. Cu Monica Stan 
2330 Mănăstirea Snagov 
(partea a ll-a) 24:00 Știri 0:15 
Vedetele se întreabă (divertis
ment) (r) 130 Time Out (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

1135 Ghidul autostopistului 
galactic (aventuri, SUA, 2005). 
13:20 Sergeant Pepper (dra
mă, Germania, 2004). 15:00 
Fostele iubite ale iubitului meu 
(romantic, SUA, 2004). 16:45 
Filmul lui Clifford (animație, 
SUA. 2004). 18.-UJ Ritmul 
străzii (dramă, SUA, 2004). 
1930 Cinema, cinema, cine
ma (SUA, 2006) 20.00 Steve Zis- 
SOU: Cel mai tare de pe mare 

(comedie, SUA, 2004). 22:00 
Sin City (acțiune, SUA, 2005). 
24:00 Ghidul autostopistului 
galactic (aventuri, SUA, 2005).

10:00 Realitatea de la 10:00 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Reali
tatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realității 18:00 Realitatea 
de la 18:00 1 8:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:0020:15 100% 21:00 Rea
litatea de la 21:00 22:00 Zece 
fix 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Realitatea all- 
inclusive 23:45 Ziarul Realității 
24:00 Realitatea de la 24:00

7:00 Curse asurzitoaKfcpO 
Războaie în aer 9:00 Cân

tări și fiare vechi 1O:0OrRay 
Mears - tehnici de supra
viețuire 11:00 Superstructuri 
12:00 Motociclete americane 
13:00 Curse asurzitoare 14:00 
Războaie în aer 15:00 Mega- 
războaie și fiare vechi 16:00 
Cum se fabrică 17:00 Curse 
18:00 Automobile americane 
recondiționate 19:00 Super
structuri 20:00 Vânătorii de 
mituri 2100 Motociclete ame
ricane 2200 Petrol, sudoare și 
platforme 23:00 Dr. G. medic 
legist 24:00 Constructorii de 
motociclete



vineri, 15 septembrie 2006 r

Psihoza medicamentelor
unsitkmxi:
www.reteteculinare.ro
Deva (C.P.) - Director de rețete culinare românești și inter
naționale, cu organizare pe categorii. Include o carte de 
bucate online, forum de discuții, sfaturi, diete și tabel cu 

calorii.

Prefectura Județului Hunedoara:
Attila Deszi, subprefect începând cu ora 10.00

Primărie Municipiului Deva: _______ ____
Laura Sârbu, secretar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:______ ______
Nicolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

Primăria Municipiului Praștie: _ _____ _________
losif Blaga, primar 14 00-16.00

■ Farmaciștii spun că 
problema rețetelor 
compensate este întâl
nită doar la Deva.

Ina Jurcone___________________
inajurcontfinfohnmedla.ro

Deva - Direcția de Sănătate Publică Hunedoara apreciază că, în cazul în care Casa de Sănătate ar plăti niște bani în avans din luna decembrie, nu ar mai fi probleme cu nici un tip de rețetă. Casa de Sănătate însă spune că nu-și poate permite să intre în banii din lunile unde se întâlnește un vârf

de solicitări din cauza virozelor și răcelilor din anotimpul rece.
10 tipuri de boli cronice„în flecare an s-a făcut rectificare bugetară. Putem intra în plafonul pe luna decembrie, însă nu putem fi siguri că vom mai primi bani de la minister. Avem un vârf de sarcină pe rețete în lunile octombrie - noiembrie și ianuarie - martie. Este posibil ca atunci să avem nevoie de mai mulți bani și nu acum. Oricum, situația este întâlnită doar la Deva unde pe o rază de câțiva kilometri nu există

o farmacie. La Hunedoara, doar patru farmacii nu mai a- cordă gratuitate pentru bolile cronice, restul încă nu au e- puizat plafonul”, declară Ovi- diu Bîndea, purtător de cuvânt al CJAS Hunedoara. Depășirea plafonului se datore

ază în mare parte și faptului că față de 4 tipuri de boli cronice, Casa decontează conform noilor norme pentru 10 tipuri.Un exemplu ar fi un bolnav cu transplant renal a cărui rețete lunare se cifrează la peste 10.000 lei.

In județ________________ ___________
DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști;
DJ 687: Bârcea Mică - CriStur - Hunedoara - Hășdat;

____________________

—BHLE
M v.m v.,

Dispecerat apâ rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 966

Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

; BUH! BNR . iB.fl9.2006
1 euro 3,5027 lei

1 dolar american 2,7576 lei

1 gram aur 52,6681 lei
—X

Societatea Preț Variație

Vor migra medicii 
români în UE?

Deva (I.J.) - De la 1 ianuarie 2007, medicii români specialiști în 30 de discipline recunoscute în UE pot migra, Diplomele medicilor pentru 30 dintre disciplinele medicale sunt recunoscute în țările membre UE. Imediat după aderare, spitalele se așteaptă la o migrare masivă a medicilor, în special ai celor tineri. Avantajul lor este că diploma lor de absolvire a facultății este suficientă fără a mai fi nevoie de alte formalități pentru echivalarea studiilor. Pentru celelalte discipline medicii nu vor putea pleca să profeseze în afară dacă nu fac noi specializări sub forma unor cursuri complementare, care să le întregească pregătirea. „Ei pot să rămână pe specialitățile vechi, dacă vor. Nimeni nu îi obligă să facă ceva în plus, dar nu vor putea să profeseze în alte țări”, a mai declarat ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu. Tinerii medici cu specialități recunoscute, le surâde ideea emigrării unde vor putea obține salarii de zece ori mai mari.

Do more!
Engineer.

Network Support

Area Deva

You are already a professional, right? 
Join us and stretch your limits!

închidere (lei/acț) (%)
SNP 0.5400 -0.92
SIF1 2.2700 0.00
TLV 1.0100 -0.98
BRD 17.500 1.74
BCC 0.4970 -0.2
IMPACT 0.4710 0.00
BIOFARM 0.5550 -0.98
ANTIBIOTICE 1.3300 0
AZOMUREȘ 0.1770 -1.67
ROMPETROL 0.0840 0.36
SIF3 2.1600 0.47

5IF5 2.6700 -1.48
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Eugen Nicolăescu

Role:
Ensure that area network is up and running in desired configuration, cost effective 
manner, with a minimum of down time by repairing, reconfiguring and performing 
acceptance tests for 6SS. microwave radio system, cross-connect equipment, 
optical fiber equipment, data networking equipment or other network elements.

Responsibilities:
• Ensure that the designated area network is up and running, by investigating the 
cause of malfunction, developing an action plan and solving equipment (8SS, 
microwave, crosș-connect,data, etc.) emergency situations in a timely and cost 

effective manner:
• Check the equipment condition to be sure there is not other unnoticed alarms 
and notify» the OMC if any of the malfunctions noticed can't be solved by him;
• Ensure that designated area is working at the established parameters by 
performing routine maintenance procedures on all site equipment, according 
to she schedule and vendor contract warranties by conducting tests, replacing 
components, etc. Maintain close contact with the OMC team and other 
departments, in order to keep all interested parties informed about the progress, 
deal with unexpected barriers, such as supplier problems, part or material 
substitutions, to successful completion

Requirements:
• Tec hnieal university degree, (Telecommunication and Electronics, Automatics, 
Flectrotechnic) Knowledge of Maintenance/ Repair/ Reconfigure/ Commissioning/ 
Inlegration of BSS. data, MW and other telecommunication Systems.

If you or one of your friends measure up to these job requirements and you are 
ready to face new professional challenges, apply now at fax number 021.302.46.17 
or at www.vodafone.ro/cariere until the 1 of October, 2006. Please write down 
a phone number where we can reach you between 9,00-15.00.

make the most of now

SUDOKU

Regull: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

6 1

5
4
9

3
4 2

2 6 8
1 9

7 3

8 7 3 5 4
3 1
7

8
5

6

9 3
Soluția jocului din 
numărul precedent
2 7 1 5 8 9 3 6 4

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

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs..Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajații Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.

vodafone

RECLAMA

user face yiata Și mai ușoară, în continuare!
Te-ai gândit cum ar fî să îți 

facem noi iar cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 septembrie cumpără 

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 30 septembrie. Mai 
multe taloane, mai multe șanse de câștig! 
Iar dacă vrei să nu ratezi nici un talon 
și să economisești 4,1 lei față de cum
părarea zilnică a ziarului, fă-ți un abona
ment pe o lună cu numai 8,9 lei.

Noi continuăm să îți dăm BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 2 octombrie, ora 16, în 
prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 4 octombrie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban.

Mult succes!

Talon pentru concurs - 15 septembrie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă__________________________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

JURNAL
CONCURS

http://www.reteteculinare.ro
inajurcontfinfohnmedla.ro
http://www.vodafone.ro/cariere
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• Pescuit ilegal. Alexandru M„ de 39 ani, din Geoagiu, fără ocupație, a fost depistat ieri de polițiștii Stațiunii Geoagiu pescuind ilegal în lacurile fermei piscicole „Aurel Vlaicu", aparținând unei societăți din Geoagiu, folosind cârlige triple tip „vârșă", pe care le-a abandonat pe malul lacului. (I.H.)
• Accident. La intersecția B-dului Decebal cu str. Avram lancu, din Deva, conducătorul unui Renault, Nicolae C., din Uricani, nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete conduse de Ciprian M,, intrând în coliziune. în urma impactului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului motocicletei. (I.H.)

Prima zi de scoală fără dascăli
3

2000 de locuri 
de muncă

Deva (I.J.) - 12 miliarde de lei și peste 2000 de locuri de muncă sunt oferite șomerilor prin subvenții de către AJOFM Hunedoara. „Ei vor putea fi întrebuințați pentru dezvoltarea comunităților locale. Activitățile care pot fi subvenționate sunt desfășurate de autorități publice locale sau de angajatori în baza contractelor încheiate cu autoritățile administrației. în aceste condiții cca 2.000 de persoane vor putea fi încadrate cu contract individual de muncă pe o perioadă de cel mult 12 luni”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara. Cuantumul lunar al subvenției acordate este: între 1.04. - 31.10., 70% din salariul de bază minim brut pe țară; între 1 .11. - 31.03., un salariu de bază minim brut pe țară, la care se adaugă contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.

Guvernul, 
sub lupă
Deva (D.l.) - Sena
torul Viorel Arion a 
prezentat în această 
săptămână un raport 

comparativ realizat 
de Institutul Pro pri
vind actele execu
tivului emise în tim
pul ultimelor guver
nări. „Instrumentul 
hotărârilor de guvern 
a devenit tot mai uti
lizat de către toate 
guvernele care s-au 
succedat din 1996. 
Dacă în primul an și 
jumătate al guvernă
rii CDR s-a emis un 
număr de 1243 de 
HG, în același inter
val pentru guverna
rea PSD, numărul a- 

cestor acte a crescut 
la 1959, iar în timpul 
guvernării Coaliției s- 
a depășit 2600. A- 
tenția CDR a fost pe 
zona administrativă, 
cu un impact scăzut 
în rândul opiniei pu
blice, PSD-ul s-a ori
entat pe zona aface
rilor externe și pe e- 
conomie, în speranța 
obținerii de capital e- 
lectoral, în timp ce 
Alianța se orientează 
pe emiterea de acte 
pragmatice, necesare 
pregătirii integrării'', 
a precizat Arion.

■ Directorii unităților de 
învățământ sunt singurii 
dascăli care deschid ofi
cial noul an școlar.

Sanda Bocaniciu_______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Data de 15 septembrie 2006, ziua începerii noului an școlar, va fi o dată pe care elevii nu o vor uita, pentru că în școli nu vor fi prezenți profesorii! Din păcate, în învățământul românesc se petrec lucruri nepermise!O primă zi de școală boicotată chiar de cei care ar trebui să fie alături de elevi este un astfel de lucru! O parte dintre copii merg la școală pentru că începe, pur și simplu, anul școlar.O altă parte se bucură, însă, de un week-end fără școală. Luni, 18 septembrie, vor începe cursurile! Profesorii, care nu au obținut majorarea salarială cerută Guvernului, și-au sfătuit ele-

Elevi fără flori pentru profesori (Foto: CL>vii să stea acasă, în prima zi de școală. în același timp, ministrul educației, Mihail Hăr- dău, a anunțat că „pe 15 septembrie începe noul an școlar”. Cele patru confederații sindicale din învățământ au anunțat că vor boicota prima zi de școală, organizând în

schimb un miting de proporții la București. Motivul îl reprezintă lipsa unui acord în chestiunea salariilor profesorilor.La ultima rundă de negocieri, miercuri, oferta guvernului - o majorare a salariilor cu puțin peste 6% în anul

2007 - nu a fost acceptată de sindicaliști. Dacă Federația E- ducației Naționale se pregătește de grevă, celelalte sindicate - Spiru Haret, Federația Sindicatelor Libere și Alma Mater mai așteaptă o discuție cu executivul spre sfârșitul a- cestei luni.
PĂREREA TA CONTEAZĂ: Ce ffârere

S-au luat măsuri să fie în farmacii asemenea medicamente pe tot parcursul lunii și se respectă în u- nele.
Simion Câmpean, 
Deva

Nu sunt. Nu se țin de cuvânt.Oamenii își plătesc contribuțiile la asigurările de sănătate.
Romulus LASLău, 
Deva

JJJJJJJJJJJJJJSJJJ)

Galerii de artă
Deva. Galeriile de Artă „Forma”, 
din Deva, găzduiesc expoziția de 
grafică a artistului plastic Mircea 
Bâtcă.

Hunedoara. Galeria de Arte. 
Expoziție ce prezintă lucrările de 
licență ale secției de grafică, din 
cadrul Universității Naționale de 
Arte București - promoția 2006.

Cinema

J JJ J JJJ JJJJJJJJJ JJJJJ 
plexului Monumental și Arhitec
tural „Avram lancu" (ora 12.00), 
vizitarea Cașei - Muzeu din loca
litate (ora 13.00), un pelerinaj 
la Panteonul Național Țebea (ora 
17.00) și un spectacol folcloric 
(oră 20.00). Duminică, 17 sep
tembrie, la Cimitirul Eroilor din 
Țebea, vor avea loc ceremonia 
de depunere de coroane (ora 
10.30) și o slujbă religioasă de 
pomenire urmată de o evocare 
istorică (ora 11.00). Mani
festările de duminică vor con
tinua pe Platoul Țebea cu Gala 
Laureaților „Felician Fărcașiu" 
ediția a Xll-a și un amplu spec
tacol folcloric susținut de 
îndrăgiți interpreți de muzică 
populară și invitați renumiți din 
întreaga țară.

Cluburi

JJJJJiJJJJJJJJJJJJJJ
Gheorghe Doja, nr. 39. Tel. 004- 
1723121382.

Parcuri
Deva. Parcul Cetate și Dealul 
Cetății sunt două obiective cău
tate de toți cei care doresc să 
se relaxeze în aer liber. De la 
poalele Cetății, de lângă Sta
dionul Cetate, se poate urca, 
pentru a vizita monumentul De
vei, cu telecabina.

Hunedoara. Grădina Zoologică, 
situată în zona Ciuperca, poate 
fi vizitată de luni până vineri, 
între orele 8.00 - 18.00. Prețuri 
bilete: 5 RON pentru copii și 12 
RON pentru adulți.

Turism

Nu se găsesc în totalitate. Nu sunt medicamente și nu sunt bani, iar nevoile sunt tot mai mari.
Nicolae Cor, 
Deva

Nu se vede că s-au luat măsuri în acest sens. De fapt, totul e de la nivel central.
Nicolae Patron, 
Deva

Eo măsură binevenită și ar trebui respectată de toate farmaciile.
Ioan Filip, 
Deva

Centrală și radiatoare Viessmann.
O colecție de calitate care aduce confort în casa ta.

pe combustibil gazos pentru 
încălzire șl'papara rea inSjbffitarree;
a apei calde „menajere, cu t.raj forțai 
sau atmostdric. eu putereilionWaW ‘ • 
de la 10,5 pânâ la 24 kW sau
<w ia 13 paria ia 30 kW ’■

Deva. Cinema „Patria". Program 
de la orele 17.00 și 19.00. Preț 
bilet: 3,5 RON (primul specta
col) și 5 RON.
Hunedoara. Cinema „Falcăra". 
Program zilnic de la orele 13.00, 
16.00 și 19.00.

Spectacole
Țebea. Serbările Naționale de la 
febea 2006. Sâmbătă, 16 sep

tembrie: Ziua comunei Baia de 
Criș. Manifestările vor debuta la 
ora 10.00, la Școala din locali
tate și vor cuprinde un sim
pozion dedicat lui Avram lancu 
(ora 11.00). inaugurarea Corn-

.John’s Cafâ” - cocktail-bar din 
Deva, deschis, zilnic, între orele 
08.00 - 02.00, pe str. Mihai 
Eminescu, nr. 2. Tel. 
0254/233511.
.Night Club Latino”, din Deva, 
Calea Zarandului, cu program zil
nic, 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, distracție cu ruleta elec
tronică. Rezervări: 0254/ 221 
220.
.Aristocrat" - club de noapte cu 
locații în Deva, Str. Pescăru
șului, nr. 42, și Simeria, str.

■ Pensiunea Retezat de la Câm
pu lui Neag.

Uricani - Câmpu lui Neag - Cheile 
Buții
- Complexul Cheile Buții. Tel. 
0254/210 279.

— 1

1 REDUCERE
250 RON*

. ■' ii Sil 

Produse în Germania, radiatoarele Viessmann sunt disponibile acum și în România. 
Datorita eficienței deosebite și formei elegante, radiatoarele Viessmann sunt-ideale 
atât pentru birouri, cât și pentru spații de locuit;

* '.a cu npHrafH/î c.&zan inufd' Vftopwnd 100 prsnwp tin 
cupon de reducere va’oare cte 250 RON. pe care I puUiț.i 
vasofihca achiziționând "adiatele Viessmann -n valoare de 
min»m 700 RON Promoția este wabaa pâoă te dala 
16 noiembrie 20G6. in magazinele partenere.
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Cetate, furată de două ori

M SCUBT

• Reclamația Jiului respinsă. Comisia deApel a FRF a decis, ieri, să respingă memoriul prin care Jiul solicita suspendarea lui Vacile Jula (CFR Cluj), pe motiv că l-ar fi lovitintenționat, fără minge, pe Bogdan Vrăjitoarea. Comisia a hotărât să mențină decizia Comisiei de Disciplină, care i-a dat doar un avertisment lui Jula. (C.M.)
"Micuța Kasparova", 
neînvinsă la CE

■ Echipei devene i-a 
fost jefuit microbuzul și 
a fost dezavantajată de 
arbitri.

ClPRIAN MARINUȚ____________________

ciprlan.marinut@informmedia.ro

Roman - Deplasarea în Moldova pentru meciul cu HCM Roman a fost una de coșmar pentru echipa de handbal feminin Cetate Deva, întâi, microbuzul formației devene a fost spart și prădat de hoți, miercuri, în seara premergătoare jocului din etapa secundă a Ligii Naționale. Apoi, arbitrii Stârc și Ștefan, din București, au dezavantajat evident echipa antrenată de Marcel Șerban, în repriza secundă a partidei cu HCM Roman, facilitând victoria gazdelor, scor 25-24 (12-13).
„Jefuite de țigani"Miercuri seară, în timp ce handbalistele, antrenorii și oficialii de la Cetate se aflau la un restaurant pentru cină, microbuzul echipei a fost prădat de hoți. „Handbalistelor

Deva - Campioana României la șah, categoria 10 ani, Daria Vișănescu, legitimată la Comexim Lupeni, a avut o evoluție bună în primele patru runde ale Campionatului European de Juniori care se desfășoară în Muntenegru. Șahista antrenată de Gheorghe Scurhan a câștigat primele două partide cu Elza Khazieva (Rusia) și Diana Ioan (România), după care în rundele trei și patru a remizat cu Karolina Chenska (Polonia) și Maryia Kaliadzich (Bielorusia). Cu trei puncte după patru runde, Daria ocupă locul VII în clasament după șase jucătoare care au acumulat câte 3,5 puncte. Ieri, în runda a V-a, Daria a jucat cu Susanna Gaboyan. din Armenia. Obiectivul șahistei din Lupeni care în primăvară a cucerit titlul de vice- campioană mondială la șah școlar este ocuparea la capătul celor nouă runde a unui loc pe podium. Cealaltă șahistă hunedo- reană care participă la această competiție europeană, Ondina Kovacs (clubul de șah Deva, categoria 18 ani) a acumulat un sin- A gur punct în patru runde prin victoria în ^fața turcoaicei Ezgy Yilmaz. Vom reveni.

începe greul pentru deveni
Deva (V.N.) - Etapa a Vil-a a Ligii a IlI-a de fotbal aduce astăzi față în față pe Mureșul Deva și Maris Tîrgu Mureș.Din discuția cu Gică Barbu, antrenorul devenilor, am înțeles că meciul se va juca la Ungheni, întrucât echipa din Tîrgu Mureș a fuzionat cu o altă formație. Tehnicianul ocupantei locului 3 în clasamentul seriei, Mureșul, consideră că devenii au reușit să-și formeze un stil de joc propriu, ceea ce înseamnă că speră la un rezultat bun. Deși Mureșul se află acum în

Handbalistele de la Cetate au jucat cu adidași împrumutațile-au fost furate telefoanele mobile, rucsacurile cu echipamentul de joc, adidașii, plasele cu haine, sucuri și dulciuri. în plus, au dispărut actele mașinii și câteva bor- 
primele trei locuri ale clasamentului, tehnicianul Gică Barbu spune că greul de acum începe. Sistemul de 4- 4-2 i se pare cel mai potrivit pentru ceea ce va urma pentru echipă. „Avem o echipă pusă la treabă, o echipă care se maturizează din mers și sperăm să ne apropiem de lider” - a mai spus Gică Barbu. Din șase partide, devenii au câștigat patru, au marcat șapte goluri și au primit trei. Echipa se află pe locul trei, cu 13 puncte, la trei puncte față de liderul Atletic Sibiu. 

sete cu bani, lăsate de fete în microbuz”, afirma Marian Muntean, președintele clubului Cetate.După investigațiile poliției locale, spărgătorii au fost
Acomodare mai greaOrăștie (V.N.) ■ Dacia O- răștie ocupă locul șase după șase etape, și acest lucru s-a întâmplat pentru că are un golaveraj superior față de următoarele trei clasate, cu același număr de puncte. Antrenorul Constantin Ne- nu ne-a spus că partida cu Soda Ocna Mureș va fi mai grea decât cele disputate până acum, dar jucătorii sunt conștienți de acest lucru, și se speră la un rezul

prinși, dar Cetate nu și-a recuperat decât o parte din bunuri.„Poliția a negociat cu bulibașa țiganilor care ne-au prădat și a reușit să recupereze echipamentul de joc și hainele fetelor. Nu s-au mai recuperat însă banii, telefoanele și adidașii jucătoarelor, astfel că handbalistele au jucat cu adidași de împrumut”, preciza Muntean.
Furate de arbitriMobilizate de această pățanie, jucătoarele devene au jucat foarte bine în meciul disputat, ieri, de la ora 17.00. La pauză, echipa antrenată de Marcel Șerban conducea cu 13-12, după un joc foarte bun.„în repriza secundă însă în rol și-au intrat arbitrii care prin câteva decizii în momente cheie ale jocului au schimbat soarta partidei. Am fost astfel furați de două ori și HCM Roman a câștigat la limită, scor 25-24. Totuși, sunt mulțumit de jocul echipei și cred că vom face o figură frumoasă în campionat”, comenta Marian Muntean.
tat favorabil. „Din trei victorii, două au fost în deplasare. Adaptarea la acest nivel a fost mai greoaie din partea noastră. Trecerea mai lentă. Oricum, noi vrem să ne consolidăm poziția - a mai spus Nenu. Să mai menționăm că Soda Ocna Mureș ocupă locul nouă, cu același număr de puncte cu cei de la Orăștie. Echipa a marcat doar trei goluri în cinci etape.

Til inti dl jod MMI
în (îerioada 29 august-29 septembrie, caută-ți echipă pentru că 

..eșTI LIBER SĂ JOCI FOTB ai

Ești talentat ca fotbalist și vrei să te și distrezi alături de prietenii lăi 8 
CI VÂMI I LIBER îți oferă șansa de a-ți petrece împreună

-end bestial la hotel ALEXANDRA din Geoagiu-Băi.

TREBUIE SÂFACI:

cu gașca un

TOTi
1. Abonează-te pe minim 3 luni la ( IA AN 11 I LIBER,sau prc- 

lungește-ți vechiul abonament cu încă 3 luni:
2. Trimite copia chitanței și datele personale într-un p’k, cu mențiunea 
“EȘTI LIBER SĂ JOCI FOTBAL!” Ia adresa redacție, din Deva, 

B-dul 22 Decembrie Nr. 37A, cod 330166, depune-o în cutiile poș
tale Cl V ÎNTI LI. LIBER sau vino cu ea chiar la noi;

3. Găsește încă 5 prieteni, fă-țjștt^pă și ...ASTA E W11 

partida «feții tale! W
4. Echipele vor H anunpte

LIBER.

fl|hoctombrie vei juca

septembrie,heotidfenuiui ( I NANII I

OCAZIA - r
MV TOȚI RRIETENIII A MlQAGIt -BĂI!

■freun dub de
* ■

chinta însomnă acceptarea condi|Mite participare

N
DE A-I I 1’1 I RL( E VN VVEEK-

fțf-GULAMfNn
ir,Participant» trebuie să aibă ani împlinii și să nu lie&g£3Wih
fotbal; \
2. Trimiterea plicului cu
la concurs;
3. La «scurs nu pot |iartici|n migrații cotidianului ( mântui l iber 
și nici radele acestora de grâu*** I sMM

Relații suplimentare la tel. 0720/400. de contact Magda Șern^n

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?
Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate! 
Toamna aceasta. Cuvântul Liber îți pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!
Te întrebi de ce îți oferim această șansă? 
Pentru că ești sau cu siguranță vet dori să 
devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

Cum poți participa?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNÂ, cu numai 8,9 lei (da,

ai citit bine), sau prelungește-ți actualul 
abonament cu încă cel puțin o lună, până 
în 28 octombrie 2006! Trimite-ne o copie 
după chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau vino cu ea chiar la redacție. Toate chi
tanțele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai. multe șanse de câștig!

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poștă,

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S C Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publicat in 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena Șerban. Succes!

Profită de acest concurs și abonează-te acum!

mailto:ciprlan.marinut@informmedia.ro


■ Darata stadSar ta forma ID. «te aceeași cu durata 
roditor ta ZI.

■ Ptaaal de învățământ este corespunzător celui de la forma 
de învățământ 1a ZI.

■ Sistemul de credite transferabile funcționează în aceleași 
condiții cu cele prevăzute pentru forma de învățământ la ZI.

■Calificarea profesională dobândită de către absolvenții 
formei de învățământ ID este aceeași cu cea atribuită 
absolvenților formei de învățământ la ZI.

■ Plata taxei de școlarizare se poate face în 7 rate.
■ Taxa de înscriere este de 70 RON.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
1. Cerere de înscriere tip;
2. Diploma de bacalaureat în original (copie legalizată 

pentru studenți ai altor facultăți care doresc să urmeze o a 
doua specializare și adeverință
de la prima facultate cu mențiunea că originalul se află la 
dosar) sau adeverință pentru absolvenții promoției 2005;

3. Foaie matricolă copie legalizată;
4. Diplomă de absolvire colegiu în original (dacă este cazul);
5. Diplomă de absolvire facultate în original (pentru 

programele de master);
6. Certificat de naștere - copie legalizată;
7. Certificat de căsătorie pentru candidatele căsătorite - 

copie;
8. Copie B.I./C.I. (CNP);
9. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;

10. Trei fotografii color tip legitimație;
11. Un dosar plic;
12.10 plicuri format A5 timbrate și autoadresate;
13. în taxa de școlarizare se includ: costul materialelor 

didactice, în volumul și structura specifică ID/FR; costuri 
de utilizare a unor echipamente 
specifice necesare desfășurării procesului de pregătire; 
costul serviciilor educaționale; costul de utilizare a unor 
servicii educaționale oferite de 
terți și care fac parte integrantă din procesul de instruire; 
costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice față în față 
și a verificărilor pe parcurs, 
ca parte integrantă a procesului de instruire; costuri 
pentru asigurarea accesului prin mijloace IT la baza 
materială de care dispune instituția și 
partenerii acesteia; costuri de examinare (2 examinări la 
aceeași disciplină); cheltuieli de dezvoltare.

Admiterea se face prin concurs de dosare.

ADMITERE 2006

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚA
SIBIU - 550024, Bd. Victoriei nr. 8-10

Tel./Fax: 0269-21.72.78 
e-mail: prorcid@ulbsibiu.ro 
http://didu.ulbsibiu.ro 
h ttp ://www. ulbsibiu.ro

STUDII DE LICENȚĂ
FACULTATEA DOMENIU DE LICENȚĂ/ SPECIALIZARE Perioada de înscriere

Număr de 
locuri 

aprobate

Taxa de 
școlarizare 

(RON)

Științe durata studii: 3 ani Matematică / Matematică Informatică
Sibiu: 17 - 23 iulie. 
11 - 1 6 septembrie 
Centre tutoriale:

1 iulie - 30 septembrie

60 1550
medie Medie bacalaureat -20%
admitere Nota bacalaureat Matematica sau 

Informatica - 60 %
Media liceu Matematica sau
Informatică — 20%

Statistică și informatică economică / Informatică economică 150 1 550

Stiinte Economice durată studii: 3 ani Administrarea afacerilor / Economia comerțului turismului și serviciilor Sibiu:
17 iulie - 30 septembrie
Centre tutoriale:
I iulie - 30 septembrie

300 1550

Management / Management 300 1550
medie Medie bacalaureat-50% Contabilitate / Contabilitate și informatică de gestiune 300 1550
admitere Media anilor de liceu - 50 % Finanțe ' Finanțe și bănci 300 1 550
Jurnalistică durată studii: 3 ani Științe ale comunicării .Jurnalism Sibiu: 17-26 iulie. 1 - 30 septembrie

Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

1 550

medie 
admitere

Medie bAcalaureat- 50% 
Media anilor de liceu - 50 %

•
Științe ale comunicării / Comunicare și relații publice

200
1550

Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția 
Mediului durată studii: 4 ani Agricultură Monlanologic Sibiu: 17-24 iulie, I - 30 septembrie

Centre tutoriale (pentru Sibiu) :
1 iulie - 30 septembrie

75 1450
1

medie 
admitere

Medie bacalaureat-20% 
Media anilor de liceu - 80 % Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 100 1600

Istorie și Patrimoniu durată studii: 3 ani Sibiu: 17-22 iulie. -Z* 1

medic 
admitere

Medie bacalaureat*BX)%
Medie istorie liceu - 40 %
Med ia a n i lor d e liceu 40%

Istorie / Istorie
7-14 septembrie
Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

80 1350
i

Drept Drept / Drept; durată studii: 4 ani • Sibiu: 1 1 iulie - 30 septembrie 
Centre tutoriale:

1 iulie - 30 septembrie

1300 1350

medie 
admitere

Medie bacalaureat-50%
Medie istorie liceu - 25 %
Medie română liceu - 25%

Științe administrative / Administrație publică; durată studii: 3 ani 300 1 350

Litere și Arte durată studii 3 ani
Limbi și literaturi / Limba și literatura română » Limba și literatura 
engleză 1350

Limbi și literaturi / Limba și literatura română — Limba și literatura 
franceză

Sibiu: 20 - 27 iulie, 1 - 22 septembrie.
Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

medie 
admitere

Medie bacaiaureat-33,(3)% 
Medie română liceul Medie 
engleză sau Medie franceză sau
Medie germană liceu 66,(6) %

150
1350

Limbi și literaturi / Limba și literatura romană - Limba și literatura
Brăila: 15 iulie - 15 septembrie

1350Obs. Pot ii considerate certificate internaționale t 
recunoscute pentru engleză, franceză sau germană

germană

Inginerie < urată studii: 4 ani Inginerie și management / Inginerie economică în domeniul mecanic Sibiu: 1.7 iulie - 11 august. 60 1 600

medie 
admitere

Medie bacalaureat-2 5% Inginerie electrică / Electromecanică (FR) 4 - 30 septembrie 60 1600
Nota bacalureat matematică sau 
Informatică - 75 %

Mine, petrol și gaze ' Transportul, depozitarea și distribuția 
hidrocarburilor (2 ani Sibiu, 2 ani Mediaș)

Centre tutoriale (pentru Sibiu) :
I iulie - 30 septembrie 100 1600

Științe politice, relații internaționale și studii de 
securitate durată studii: 3 ani

Științe politice i Științe politice
Sibiu: 16-31 iulie 
Centre tutoriale:

1 iulie - 30 septembrie
75 1300

medie 
admitere

Medie bacalaureat-50% 
Medie istorie liceu - 25 % 
Medie română liceu 25%

STUDII POSTUNIVERSITARE
FACULTATEA PROGRAMUL DE MASTER Perioada de înscriere Număr locuri 

aprobate
laxa de școlarizare 

(RON)

Inginerie durată studii: 2 ani Managementul calitalții Sibiu: î 7-25 iulie. 1 t-19 septembrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu) : 1 iulie 30 septembrie 50 1350

Litere și Arte Durată studii: 2 ani Limba și literatura română Sibiu: 1 - 7 septembrie, 1 6 octombrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu): 1 iulie 30 septembrie 50 1 350

mailto:prorcid@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro
ulbsibiu.ro


MICĂ PUBLICITATE /9vineri, 15 septembrie 2006 CUVAffi
• Gojdu, et 3, decomandate, balcon, 40 mp, 
neamenajat, contorizări, preț 84.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• AL Crișului, et. 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, fainanță, parchet, preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona 1 Decembrie, cu vedere la stradă, fără 
modificări sau amenajări, etaj 2, balcon de 9 
metri, parchet, contorizări, ocupabi repede - 
urgent ■ preț negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4).
• decomandate, zonă ultracentrală, etaj 1, cu 
centrală termică, parchet nou, gresie și faianță,1 
bine întreținut, bloc de 4 nivele, ocupabil repede, 
preț 150000 ron negociabil, tel. 0788/165702, 
232808. (A4)
• zona DecebaL etaj intermediar, cu centrală 
termică, termopan, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut, vedere la bulevard, preț 
130000 ron negociabil, tel. 0788/165702,232808: 
(A4)

• 70 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie faianță, 
multiple avantaje, preț 145000 ron, negociabil, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut, bloc de cărămidă, 
ocupabil azi, preț 67000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• zona Șc Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă, balcon, 
parchet, contorizări, vedere în 2 părți, preț 85000 
ron negociabil,- urgent- tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet, gresie, faianță, bucătărie modifcată, 
interfon, zonă liniștită ocupabil imediat, preț 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4) ’

• bduL Decebal zona pieței, modificat, cu 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță stare foarte bună preț 
125000 ron negociabil, ■ urgent ■ tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)

ON
Cele mai noi știri

I din județ ți din lume 24 de ore pe zi. țațe zile pe săptămâna

Vând ap. 2 camere (03)

• cu garaj, zona Micro 15, semidecoman- 
date, etl. Nații la telefoanele 0741/122764 
sau 0741/192043, (nr. 10/3U&2006)

• decomandate, faianță, gresie, bucătărie, 
baie, contorizări, zona Liliacului, bl. 17, sc. B, 
ap. 10, preț 1.150 mid., fără intermediari. 
Telefon 0721/926898. (nr. 3/14.09.2006.)

• De*a,KogăHceanu, ieftin, semidecomandate, 
cu centrală termică, gresie, faianță, balcon 
închis, jaluzele ext, preț negociabil, 950 milioane 
lei, tel. 0721/819189,0751/934663,0254/215588.  (T)
• semidecomandate, zona Gojdu, termopan, 
gaz, 2 focuri, parchet, balcon închis, 100000 ron, 
negociabil, fără intermediar, telefon 
0727/541849,227636. (T)
• zona Mforița, confort 1, contorizări apă, gaz, 
preț 1,250 mid. lei, tel. 223336 (T)
• urgent, decomandate, contorizări, parchet, 
oalcon închis, ST 54 mp, et 2, zona Astoria, preț 
970 mii. negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, zona luliu Maniu, et 2, parchet, 
complet contorizat, balcon, st 56 mp, preț 
118000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
' droit, centrală termică, balcon, et. 3, zona 
ilcescu, preț 98000 ron, negociabil, tel. 

^740/210780. (Al)

• decomandate, ocupabil imediat, contorizări, 
etaj 2. zona Bălcescu, preț 97000 ron negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• b-dul DecebaL decomandate, modificat, 
centrală termică, balcon închis, gresie, faianță, 
instalații sanitare noi, preț 135.000 RON. tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona AL Streiului, et 6 dec., contorizări. preț 
50.000 RON, tel. 221712.0724/305661. (A2)
• eona Wnendui, et. 3. semidec.. balcon închis, 
. talații sanitare noi, parchet, gresie, faianță, 
coStorizări, preț 84.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

încă un inculpat, in dosarul mafiei fierului vechi
Oamenii legii au reușit să mai prindă ieri noapte unul dintre inculpați! din dusa 3 
ral mafîei (ierului vechi, din Hunedoara.
Mai mult» detalii pe www.huon.ro

CONTEAZĂ CE VEZI!

IA CREDITELE PENTRU 
CASA Șl TEREN

PENTRU CASA Șl TEREN

EiNPintRfAN0ASTRA KR

MAGAZINJLA^STANDARD OCGIDENJAU
•SAVA EXIMW*
Să .!£

. Personal calificat - servire ireproșabilă

produse și preparate dtn
came

produse și preparate din 
lapte

o gama larga de produse
alimentare

(56580)
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CARBENTA S.R.L.

cu MiHMăua; pc

PROCAR IND S.R.L.

3C MINEXFOR sa

-■ DEVA

Ford Fiesta Ambiente de la &290 euro, preț Cff
Ford Fusion reducere iOOeurft
Ford Foc®, redmm 7M wo
Ford Moodeo diesel Ambiente dc la iiSSC tun
Ford Mondeo Ambiente. dr la 13.246 cun.

DEPOZIT TERMOPANUL
Deva, Str 22 Decembrie, nr 273
Tel/fax: 0254 221 981

kmg
PVC WINDOWS £ DOORS SYSTEMS

Auftihar1 tehnologa system

OFERTĂ DE PREȚ

SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE
AURO R A S. A.

IMPORTANT ’!•
S » itochw țtepozltaf țte la Sarttantlra.

i i." .l da (c'zr/j $i '• druixolați’

- CtetMlM, - rfiti sTBfi y
var arfcii»i, aresic taii’î-ța flc

corda credite pentru demararea unei afaceri, capital de lucru și investirii, 
:ii ii «Societăți amerciate;
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Deva, bd 22 Decembrie, t

www.aurora.com.ro
(56608)

Glafun din marmură compozită, aluminiu și PVC.

0 J54 TCO ni 
CMC- 239.560 
CTÎV 97R 8TD

PROCAR I ND S.R.L. Deva
în calitate de unic distribuitor, comercializează:

• Profile Elvial pentru tâmplăna de aluminiu:
* Pr°fi,e ramplast pentru tâmplăna PVC; 

Feronerie pentru tâmplăria din aluminiu și PVC;
S?. ' • Panelun Penlru u?' P|acari Averse;
tel/fax: 0254 221981
procarind@yahoo.com

http://www.huon.ro
http://www.aurora.com.ro
mailto:procarind@yahoo.com
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SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORS

5

• Felicitări pentru draga noastră soră, ȘERBAN VOICHIȚA, născută Jula, din Crăciunești, la aniversarea frumoasei vârste de 80 de ani. Suntem alături de ea la acest eveniment: soțul Gheorghe, frații Ileana, Aurel, Silviu, Viorel și Victor împreună cu soțiile și nepoții, prilej cu care îi dorim multă sănătate și bucurii împreună cu cei dragi, cu mulțumirile și recunoștința noastră pentru ce a făcut pentru noi de-a lungul anilor. (8022609/14.09.2006)

■ TAMPiARIE PVC ȘI ALJ1MINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN > JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX

DEVA, str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2 

HUNEDOARA, B-dul Dacia, bl. E 3, parter (62582)

SC. DEPOALM SRL. Deva
Situat pe DN 7 la intrarea dinspre Arad
Vinde materiale de construcții

Ofertă specială
Parchet laminat începând de la 18,99 ron / mp 

TVA inclus

Relații la tel. 0254 / 219.127 sau 0749/079.121

IM1

Vă oferă cazare, masă și

transport pe o perioada de 

12 zile la numai 550 ron / 

persoana, doar in perioada 

01.09 -30.11.2006 
irf hiîd / fax, 11254/249.11

mWoii «254/349,17« §

3FG®

• etaj 1, zona Ulpița, intrări separate, balcon 
închis, mici modificări, centrală termică, 
parchet gresie, faianță, aerisire la baie, ocupabii 
azi, preț 125000 ron negociabil, tel. 0788/165702, 
0723/251498. (A4)
• cu intrări separate, str. Zamfirescu, parchet, 
balcon închis, termopan, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• cu intrări separate, zona Bălcescu. etaj 1, 
parchet, balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, ocupabil pe loc, preț 84000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Decebal-piață, etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică, se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• centrală termică proprie, balcon închis, 
contorizări. Zona Uzo Balcan. Preț 66.000 ron 
neg. Telefon 223400. 0724-169303, 0742-005228. 
(A5)
• etaj 2, decomandate, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Progresului. Preț 115.000 ron, 
telefon 223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• 2 camere cu balcon închis, contorizări. Aleea 
Moților. Preț 75.000 lei, telefon 223400, 0724- 
169303,0742-005228. (A5)
• etaj 3, decomandate, vedere în 2 părți. balcon, 
contorizări. Aleea Neptun. Preț 115.000 ron 
telefon 223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6).
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et 2, zonă bună, preț neg., tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• dec, bloc cărămidă, contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON 
neg. Tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• in circuit camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu. preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• dec, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg., tel. 
231800; 0723/619177. (A9)

• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, cpmplet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, bd. Decebal, preț 160.000 RON neg, 
tel. 231800,0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, Deva, Gojdu, et. 1,100 mp, occidental, 
centralătermică termopane, ușă metalică, totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• urgent, termopane, 2 băi, balcon, centrală 
termică parchet, gresie, faianță st 102 mp, et. 3, 
bloc de cărămidă zonă ultracentrală preț 47000 
euro negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, suprafața totală 100 mp, 
contorizări. Dorobanți. Preț 46.000 euro. Telefon 
223400,0720-3878986,0740-914688. (A5)
• în zona Banca Transilvania, dec., et.2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230.324. (A7)
bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 euro, 
neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• in Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268.830. 
(A7)
e pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• dec, zona Hotel Deva, etaj 2,2 băi, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modern, 
mobilat, preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A9)

• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădina, 
centrală termică ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică termopane, teren 600 
mp, preț 360000 lei, tel. 0746/779288. (A8)
• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică preț 135000 
euro negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• beva, P+1, zonă centrală 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină preț 150000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)'

• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică ideal casă de 
vacantă teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent, în Deva, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
amenajate cu gresie, faianță curte ST-850 mp, 
zpna centrală Deva, preț 180.000 euro neg., tel. 
231800,0740/317313. (A9)

• loc de casă în Leșnic, pe DN7, gaz la poartă 
pomi fructiferi, viță-de-vie informații la tel. 0729- 
128-429. (T)

• ofer 25 hectare cultură de porumb pentru 
sboz. Relații la teL 0745/468766 sau 
0043/262021670, seara, (nr. 5/0L092006)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă bătrânească, Băita. 2 camere, hol, 
cămară fântână curent electric, grădină exce
lent ca și casă de vacanță preț 4.000 euro, tel. 
0720/670305,0720/462263. (T)
• in Bretea Mureșană loc central, tel. 
0254/215795. (T)
• la 10 km de Deva, apă gaz, telefon, cablu tv, 
încălzire centrală garaj, anexe, grădină viță de 
vie, drum asfaltat, oret negociabil, tel. 214640. (T)

Vând garsoniere (19)

• vând loc de casă în Leșnic, pe DN 7, gaz la 
poartă pomi fructiferi, vița de vie, informații la 
telefonul 0729128429. (T)
• zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp/parcelâ 
fs 22m, facilitări, 20.000 euro parcela, telefon 
0722/56400 Al)
• intravilan, ST 7700 mp, FS 15 M, zona Restau
rantul Pacific, preț 15 euro/mp, tel. 0745/639022. 
(Al)
• intravilan, la DN 7, st. 3650 mp, front stradal 19
metri, toate utilitățile vis-a-vis de fabrica deb^ 
clete, Preț 45 euro/mp. Telefon 223400, o 
169303,0742-005228 (A5) V
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
noua zonă de locuințe a municipiului Deva. Preț 
12 euro/mp. Telefon 223400,0724-169303,0742- 
005228 (A5)
• intravilan st 370 mp în zonă ultracentrală, 
toate utilitățile. Deva. Preț 280 euro/mp neg. 
Telefon 223400,0720-387896,0740-914688. (A5)
• intravilan la DN 7, Vețel, st 2300 mp. front 
stradal 13 metri, curent electric, gaz metan. Preț 
7 euro/mp neg. Telefon 223400, 0720-387896. 
0742-005228. (A5)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea. ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp. fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• intravilan ki Deva, zona Zăvoi, S-800 mp, FS- 
18, utilități în’Zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800,.. 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

SC 31 Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. < 11 .ap 6 
tel/l’ax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A l C:
-PAPETARII!
-ELECTROZI, SCULE, UNELTUCUIE ELECTRICE 
-CCHIPAM1>TE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AV ANTAJOASE
(61825)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

• casă cu grădină și anexe, Deva, Str. Livezilor, 
preț 160.000 euro. Tel. 0722/380574. (5/17.08)

• parter, Deva, lângă Poliția nouă str. 
Mărăști, preț negociabil, tel. 213476,223736 
sau 0749/247799. (nr. 3/12.09.2006)

• 5 hectare, Intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

TEAM CONSULTING I Tramm.
!•, valtLai c Yh.Tax. I? «-, t |J

«'• t*--7 sarvrt rsi H VsiStenta
Dewj, Aire* Pjrn, bf.A/, ip '■ Uj Maa«gement

Ești trainer, vrei să colaborezi cu o 
firmă de consultanță și instruire?

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 «m3»

S.C. WOTWEB LEQIS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

• înființează societăți comerciale in numai, zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

. modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică ta redactarea contractelor

. reprezintă în ipstanță interesele persoanelor juridice. 
(59807)

Restaurant
Construcții civile ți industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț elecirocasnlce

„„UTAD11 ANGAJEAZĂCQNTABIL.
CONTABILITATE PRIMARĂ
CERINȚE: 
-cunoștințe minime de
contabilitate;

- cunoștințe IT; 
-vârsta maximă 40 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motlvant

CONTABIL-ȘEF
CERINȚE:
-experiență in domeniu mln.S ani: 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motivant; 
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică
Rel. la Tel.: 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59656)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! wuvhmeoia rom^q^
■ CONTABILITATE INFORMATIZATĂ 

-AUTOCAD 2D ți SD

- ADMINISTRATOR REȚELE

TEL: 0254.206.210 
MOB: 0723.130.463 
E-mail offlce<®iim.rp
Site; WWWJÎflLfQ

(56970)

Oeva, Alees Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea ftoșiej

• urgent decomandate, super amenajat, 2 băi, 3 
balcoane, et. 1, parchet, termopane, hol camere, 
ST 152 mp, boxă, zona 22 Decembrie, preț 63000 
euro negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, pachet, centrală 
termică, balcon mare, preț 132000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 2, zona Eminescu, Deva, preț 113000 
RON negociabil, tel. 0745/639022. (Al)
• urgent zona Gojdu, et. intermediar, balcon, 
amenajări modeme, preț 130.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, st=95 mp, amenajări 
moderne, centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 140.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, amenajări moderne, preț 
70.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Liliacului, etaj intermediar, 
centrală tremică preț 153.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zonă centrală, 2 balcoane, 2 băi, 
amenajări, centrală termică, preț 160.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• zona Lie. Auto, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
parchet faianță, bine întreținut, ocupabil 
repede, preț 130000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, centrală termică parchet, 
gresie, faianță, ocupabil repede, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140000 RON negociabil, tel. 232808. (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță bine 
întreținut, ocupabil repede, preț 62000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, bloc de cărămidă deco
mandate, modificări, balcon mare, închis, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
62000 euro, negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă modificări la 
bucătărie, balcon mare închis, parchet, gresie, 
faianță termopan, bine întreținut, ocupabil 
repede, preț 38000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• decomandate, balcon închis, beci, reparti
toare, apometre. Liliacului. Preț 140.000 ron 
telefon 223400,0724-169303,0742-00522a (A5)
• decomandate, etaj 1, contorizări, gresie, 
faianță multiple îmbunătățiri. Aleea Streiului. 
Preț 87.000 RON telefon 223400, 0720-387896, 
0740-914688. (A5)
• decomandat centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci. Dorobanți. 
Preț 200.000 ron. Telefon 223400, 0724-169303, 
0742-005228 (A5)
• decomandate, centrală termică 2 băi, boxă, 
st. 98 mp. Carpați. Preț 145.000 ron. Telefon 
223400,0724-169303,0742-005228 (A5)

• casă tip vilă, in comuna Câijiți-centru, 
asfalt și pământ aferent Relații la telefonul 
0269/561771. (nr5/0409J006)

Vând spații comerciale (25)

• in Brad, cu 4 camere, bucătărie, baie, hol, 
terasă cămară inclusiv dependințe, grădină 
încălzire centrală telefon 613192. (T)

• la Dobra, pentru 2 familii, Str. Zorilor, nr. 
2A, anexe, teL 283350, după ora 20.00, preț 
1,5 miliarde, preț negociabil, (nr. 
3/0&092006)

• sau închiriez casă si grădină 16 ari, FS 20 
m, pe strada Horia. Telefon 0723/884371 
(nr. 4/11092006)

• Stretea, lângă Dobra la 2 km, casă nouă, 3 
camere, bucătărie, antreu, grădină 38 ari, 
LI miliarde, preț negociabil, relații la 
telefon 0254/283350, după ora 20.00. (nr. 
2/06D92006)

• nouă Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
e central Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță, 600 mp teren, centrală 
termică canalizare, apă, gaz metan, livadă 
350000 ran, tel. 215212. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, SC 110 MP, teren 300 
mp, Deva, preț 90.000 euro, neg, tel. 0740/210780. 
(Al)
• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, totul decomandat, 
centrală termică proprie, termopane, teren 
aferent în suprafață totală 500 mp. Deva zona 
semicentrală. Preț 360.000 ron, neg. Telefon 
223400,0724-169303,0742005228. (A5)
• nouă neteneuKă, D+P+M, 4+2 camere, 2 băi, 
termopane, garaj, teren aferent în suprafață 
totală de 1.000 mp. Zona Rezidențială Deva. Preț 
157.000 euro neg. Telefon 223400, 0720-387896, 
0740-914688. (A5)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp. Zona Calugăreni. 
Preț 230.000 ron. Telefon 223400, 0720-387896, 
0740-914688. (A5)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• In Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 105.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)

• Deva, zona Gării, etaj 1, ușă metalică ST 32 
mp, parchet, contorizări, preț 82000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• dublă superamenajată zona Dacia, preț 
62000 ron, negociabil, telefon. 0745/639022. (Al)
• confort L dec., suprafață mare, etaj interme
diar, zona Ulpia, preț 24.500 euro, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• decomandate, bucătărie, baie, balcon, et. 
intermediar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, etaj intermediar, zona Dacia, preț 
62.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2) 
zona Dorobanți, zugrăvită, parter, preț 68.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• decomandate, bucătărie, faianță + gresie, 
contorizări, Dacia, preț 60.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună, ideal pt. investiție, închiriere, preț 66000 
ron negociabil, tel. 0723 251498,232808. (A4)
• zona Gojdu, contorizări, parchet, faianță 
suprafață 26 mp, ocupabilă pe loc, preț, 70000 
ron negociabil, tel. 0788 165703,232809. (A4)
• decomandată contorizări la apă și gaz, gresie, 
faianță parchet. Aleea Saturn, lângă noul sediu 
al Poliției Județene. Preț 70.000 ron. Telefon 
223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• etaj 1, contorizări, repartitoare, balcon, 
parchet. Zona Gării. Preț 75.000 ron. Telefon 
223400,0724-169303,0742-00522& (A5)
• etaj 3 decomandată contorizări, jaluzele, 
Aleea Romanilor. Preț 60.000 ron neg. Telefon 
223400,0720-387896.0742-005228 (A5)
• dec, zona M. Eminescu, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208.0729/018866. (A6)
• zona Plată et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358. (A6)
• tn zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg, tel. 
206.003,230.324. (A7)
• in zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec, parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii, neg, tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec, balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et A Preț 750 mii, neg, tel. 
206.003,230.324. (A7)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă, preț 95.000 RON neg, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)

• central, In Deva, in suprafață de 120 mp. 
Informații la telefon 0727/633250. (nr. 
ll/12J»J006)

-------------------------------------------------------------- ț
r

• Deva, 150 mp, P+l+teren 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă, gaz, curent, 
82000 euro, tel. 215212. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
• Închiriez restaurant de lux, zonă retrasă vad 
format cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart. 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230.324. (A7)
• vând In zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003' 
0745/253.413. (A7)

imobile chirii (29)

Vând terenuri (21)

• 13 500 mp, în Deva, lângă cabana Bejan. tel. 
222002.(T)
• 2 terenuri, de 6 000 și 24700 mp, localitatea 
Totești-Hațeg lângă Canton, acte în regulă titlu 
și CF, negociabil, tel. 212272,0723/732560. (T)

■ANGAJEAZĂ în regim de colaborare 
maseur, m a 86 uză ți cosmetic cana 
calificați, cu experiență în masajul 
antlceiuiftic, de relaxare și de între
ținere.
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• extravilan, 1 ha șl jumătate, In zona 
ArchleL la 2 km de Deva, preț 4 euro mp, 
negociabil, telefon 0729/688797. (nr. 
2/13M2006)

• 5000 mp, Eforie Nord. Relații la telefon 
0721/549192.(13/12.09.2006)
• Intravilan, 3300 mp, în localitatea Geoagiu- 
oraș, Str. Râului, cu toate facilitățile (gaz, apă 
electricitate). Informații la telefon 248578. (T)
• loc de casă 3500 mp, apă gaz, curent, loc 
drept, zonă liniștită parcelabil, Hășdat ■ Hune
doara, preț negociabil, telefon 0723/005657; 
0747/191372. (T)

• garsonieră supăr mobilată și utilată pe B-dul 
Decebal, zona Pieței, et. 5 din 7, cu vedere spre 
Cetate. Preț 150 euro/lună telefon 0724/528822. 
(T)
• primesc elevă în gazdă Deva, Bulevardul 
Kogălniceanu, bl. F5, telefon 0254/215861, zonă 
centrală (T)
• primesc In gazdă 2 eleve de la țară, condiții 
foarte bune, acces la bucătărie, baie, cablu TV, 
centrală termică apartament aproape de 
Liceele Traian, Energetic și G. Moisil, tel. 229897. 
(T)
• zona telecablnâ P+l. 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, curte, 
grădină ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 36 mp, amenajat, termopane, CT, 300. 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere semidec., Aleea Patriei, 
parter, C.T., mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 
euro/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 9,3 camere dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul,3 camere, nemobilat, CT nouă chel
tuieli mici iarna, et. 2, zugrăvit pe termen lung, 
preț 130 euro/lună avans pe 3 luni, tel. 
0745/367893. (A2)
• ultracentral, s-77 mp, chirie 20 euro/mp, tel. 
0745/367893. (A2)
• Progresul, s=38 mp, neamenajat, vânzare, preț 
10.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie,
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/W- r’l. 
235208,0729/018866. (A6) 1

• garsonieră, zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
e garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• închiriez apartament cu 3 camere, dec., 
mobilat și utilat integral, CT, zona centrală Deva.
200 euro/lună tel. 231800,0745/511776. (A9)

mailto:anazsok@smart.ro


vineri, 15 septembrie 2006 MICĂ PUBLICITATE /li

Tribunalul Hunedoara, cu sediul în Deva, str.
Comemorări (76)

1 Decembrie, nr. 35, cod fiscal 4374440, tel. 0254-231770, fax 
0254-216333, în baza OUG 34/2006 ți a HG 925/2006 îți anunță 
intenția de atribuire a contractului de achiziție publică, prin proce
dura de cerere de oferte, având ca obiect execuția de lucrări: 
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII CURENTE LA BIROURILE DE 
LA JUDECĂTORIA BRAD, cod CPSA - 4544.

Documentația de atribuire a ofertei poate fi procurată, zilnic, între 
orele 9,00 - 14,00, de la sediul Tribunalului Hunedoara, localitatea 
Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 35, camera 207 - 209, la prețul de 25 
RON, în baza unei solicitări scrise.

Data limită de depunere a ofertelor este 27.09.2006, ora 9,00.

Data deschiderii ofertelor: 27.09.2006, ora 1 1,00. (63238)<_________________________ 7

Cu inimile frânte de durere mama Cornelia și tata Eugen anunță dispariția fulgerătoare a unicului lor fiu în vârstă de 10 ani
BALLA CĂRĂLIN EUGEN

Dumnezeu să-l aibă în grija lui!

Imobile schimb (30) Piese, accesorii (42)

• schimb casă, 2 camere, curte, grădină 16 
ari, FS 20 m, pe str. Horia, cu casă mai mare, 
zonă centrală, ofer diferență. Informații la 
telefonul 0726/586386X2/1L09l2006)

• vând set-motor nou, complet. Dacia 1410, 
fabricație Brașov, preț 380 Ron, negociabil. Tel. 
0723-320-995. T)

Mobilier și interioare (47)

Auto românești (36)

• vând autoturism Dacia 1300. Relații ia 
telefon 0254/212910. (nr. 6/06.09.2006)

• vând Dada 1310, an fabricație 1985, RAR 2007, 
rovinietă 2007, stare de funcționare, necesită 
unele reparații, preț convenabil, relații la tel. 
0254/748743, 0720/729463, 0729/911056, Hune
doara. (T)

• vând fereastră in 2 canate, nouă, dimensiuni 
1,20/1,30 m, telefon 0254/215795. (T)
• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)
• vând mobilă suspendată bucătărie + mască 
chiuvetă lemn masiv, 350 ron, masă + 4 scaune 
bucătărie, .100 ron, servantă mahon, 250 ron, 
birou furnir cireș, 100 ron, mobilier hol, 250 ron, 
mochetă 1,20/3 jn, 100 ron, tel. 218084, 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)

Auto străine (37)
Calculatoare si accesorii

Bunica Maria și bunicul Marin aduc la cunoștință dispariția bunului lor nepot
BALLA CĂTĂLIN EUGENînmormântarea va avea loc azi 15.09.2006, ora 14.00.

Se împlinesc 6 săptămâni de la trecerea în neființă a celui ce a fost
ROMULUS ȘTEFAN OANĂ (Fănel) Comemorarea va avea loc sâmbătă la Catedrala Sfântul Nicolae din Deva, începând cu ora 9.00.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(nr. 5/14.09.2006)

Cu adâncă durere, nașii Costea -de la Satu Mare își iau rămas bun de la fînutul lor
BALLA CĂTĂLIN EUGEN

Nu te vom uita niciodată!

• vând Ford Focus 1,8 TDCI, an fabricație 2002- 
VI, toate opțiunile full, vopsea originala negru- 
metalizat, km reali, cu carte service, sau schimb 
cu gama Daewoo. Solenza, super Nova + 
diferență, tel. 0744/125690. (T)
• vând Opei Astra Caravan, 1,7 TDI, an fabricație 
2001, opțiuni foii, vopsea originală metalizată, 
km reali, 148.000, carte service, sau schimb cu 
C (48510), SuperNova, Solenza + diferență, tel. 
0723/270348. (T)
• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metal izat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749,0722/519009. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând un portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă, negociabil, tel. 212272 sau 
0723/732560. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650 și alte utitaje agricole, 
stare foarte bună, preț negociabil. Relații la 
teL 0745/468766 sau 0043/262021670, seara, 
(nr. 5/01012006)

• vând abricht cu circular și mandrină, preț 
negociabil. Tel. 263-598
• vând tractor U650, plug nemțesc, stare foarte 
hună. tel. 0722/642648,0254/232380. CD

Moto-velo (41)

• vând motor electric, 17 Kw, preț nego
ciabil, trifazic, relații la telefon 0254/283350, 
după ora 204» (3/054)92006)

• vând calculator Pentium II, 64 Mb Ram, 
HDD 32 Qb, placă video 256 RAM, preț 250 
ron, negoa'abiL telefon 0723/447016. (nr. 
5/0541912006)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii pentru ocazii speciale, măsuri 40-
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084,0743/211074 sau 0722/586808. T)

Electrocasnice (56)

• vând mașină automată fabricată în Franța, 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentar'e (57)

• vând cereale, ovăz și grâu. In cantități 
mari, preț negociabil. Relații la tel 
0745/468766 sau 0043/262021670, seara, (nr. 
5/014)92006)

• vând Băițată românească, de-a făta, în a 9-a 
lună cu al treilea vițel. Telefon 220540. (nr. 
1/12.09.2006)
• vând prune pentru țuică, preț avantajos. 
Relații la telefon 227610. (T)
• vând un trunchi de cireș uscat, 1,80 m lungime 
și 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț foarte avantajos, 
tel. 212272 sau 0723/732560. (T)
• vând vacă Holstein. Relații la telefonul 
0745/427416. (T)

Direcția județeană pentru Tineret Hunedoara 
scoate la concurs un post de 

CONSILIER I responsabil cu activitatea pentru tineret
Condiții de înscriere:
• Studii superioare de lunga durată cu diplomă de licență
■ Cunoștințe operare PC
■ Cunoașterea unei limbi de circulație internaționala;
Concursul va avea loc în data de 02.10.2006, la sediul Direcției Județene pentru Tineret 
Hunedoara, str. Andrei Șaguna, nr. 14, Deva, la ora 9.30.
Relații privind condițiile și documentele necesare pentru înscriere, precum și bibliografia 

de concurs se pol obține la sediul DJT Hunedoara, telefon: 214448. (63399)

• 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, Arad și Satu Mare

Ești student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:• AbilităȚi de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.

J4 Oferim:w • program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactafl-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel. 0720/400441,
1 E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro (32135)

_____________________________________________________________________________

î

Cu durere în suflet familia Cornea Lucica, loan și Măriuta aduc un ultim omagiu scumpului lor nepot și verișor
BALLA CĂTĂLIN EUGEN

Domnul să-l aibă în pază!

Mătușa Milica și verișorii Rodica și Dani, deplâng trecerea în neființă a scumpului lor nepot
BALLA CĂTĂLIN EUGEN

Dumnezeu să-l ocrotească și să-l păzească!

Nașii Lucaciu și copiii lor sunt alături de familia BALLA în greaua încercare pricinuită de trecerea în neființă a celui care a fost un suflet blând
BALLA CĂTĂLIN EUGEN.

Suntem alături de familia Balla Cornelia și Eugen la greaua suferință pricinuită de decesul unicului lor fiu
BALLA CĂTĂLIN EUGENFamiliile Jurcone și Anghel

• vând bazin pentru combustibil, 5000 litri, și 
parbriz lunetă de BMW 520. Tel. 0721/667087, 
0722/738488. (T)
• vând țuică de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente. Preț avan
tajos în funcție de cantitate. Tel. 212242 sau 
0721/400563. (T)

• persoană fizică efectuează lucrări de derati
zare, dezinsecție la prețuri avantajoase (și 
anume: dezinsecție 1 leu mp, deratizare 030 lei 
mp), la orice firme. Relații la telefonul 
0740/163011(T)

Oferte locuri de muncă (74)

Pierderi (62)

• pierdut Carnet de Asigurat pe numele Sîrb
Nicolae-Dorin. Se declară nul. (nr. 1/14.09.2006)

Matrimoniale (69)

o domn, 50 de ani, singur fără obligații, 
serios, cu apartament proprietate, donMC 
cunoștință cu doamna serioasă, pentru 
căsătorie. Telefon 613301 (nr. V1L092006)

Prestări servicii (72)
o transport mobilier cu auto de 1,2 tone și 14 mc 
volum. Asigur demontare și manevrare rapidă 
pentru mutări.Tel. 0254/225578,0744/934462 sau 
0726/551701. (T)

SPORT CLUB 
MUNICIPAL DEVA 
organizează în data

de 21.09.2006 
„Cerere de oferta" 

pentru achiziționarea 
unui mijloc de trans
port - MICROBUZ.

Informații supli
mentare la sediul 
S.C.M. DEVA, str. 

Mârăști, nr. 30 (Sala 
Sporturilor), tel.

218469 sau 218445.
(63394)

e Angajez pentru detașare Canada: forjări, 
dulgheri, șoferi. Pentru Germania: fierari, tel. 
0742/379056 (chit. 80226071/11.09.2006).

• Angajez menajeră Informații la telefonul 
0740/034390, (re. 8/1L092006)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

Informația te privește! g

în data de 16.09.2006 ora 12,00 în Cimitirul din str. Eminescu, va avea loc parastasul de pomenire în amintirea celui care a fost
AVRAM FLORIN

Oferte locuri de muncă (74)

(nr. 6/14.09.2006)

• Societate comercială importatoare produse de 
tutun caută reprezentant zonal pentru județul Hune
doara cu domiciliul stabil în Deva. CV-urile la fax nr. 
0259/447152.

(1/30.08)

• S.C. Danielle Company SRL cu sediul în Deva, str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează mecanic pentru indus
tria textilă. Telefon 0746/031026/

(nr. 9/12.092006.)

• Societate franceză din Mintia, angajează în 
condiții avantajoase economist. CV-urile se primesc 
pe fax 0254/236610. Informații la telefon 0788/795197, 
după ora 16.00.

(nr. 2/14.09.2006)

• SC PRIMA TELECOM SRL Deva angajează elec
tricieni calificați. Relații la telefon 214777, 
0727/199822.

(nr. 7/12.092006)

• Societate comercială angajăm contabil, de 
prefer, tăcu studii superioare. Informații la telefon 
741221. ’

(12/12.09.2006)

• Companie de distribuție la nivel național angajează: 
șofer distribuție, operator PC. Persoanele cu experiență, 
interesate de job și cu domiciliul în Deva sunt rugate să 
trimită un CV până la data de 30 septembrie la fax: 
0254/231068, email: monicamth@zappmobile.ro.

(nr. 8/12,09,2006)

Complexul Germisara din localitatea Gooaglu Băi, jud. Hunedoara, aflat în proces da redeschidaro organizează 
■elMfla de oferta pentru alegerea furnizorilor de produse și servicii necesare operării în regim hotelier, alhnentafte publică |i bază 
do tratament wolness ți spa.
Firmele inlereeata Mint regale sS fewnanH până fa data de 15.09.2006 o mapă do prezentare fo pSc care va confine:
- preaentarea campaniei d astele publico/structura acfionariatului;
• obiectin pffe dpal de ăwvitaie;
■ autorizări și oHMri (ISO, DIN, SRAC, HACCPI
- resurse proprii pontai dietribufie (dopozit/autoutititare/tennon}
■ oferta generals de produoe/spodficafii do ambalare/praf unitar

- tassnenul de plmS
• suport marinVfag tmuai/programo promovare produse
- materiale POS (unde este cazul)
- procedare de limsuo a camonrifar, program de lucra, pomană do contact
Rnnele eola^fanate «ar fl contactate, so va negocia contractul cadra de furnizare >i fa Funcfie do data deschiderii compfasaifai m va 
demara colaborarea ofecttvS.
Mapa se «a depune fa biroul admbiIsMhr din hotel, fa demisol, do luni pânS vineri între orale: 09.00-17.00.
Romană de contact: Manoger Complex - Rizvan Mares, tal. 0723/586.161.
bmd M KOStlfi .rom, razvan.maresO hotel-nennisora.ra

(62270)

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:monicamth@zappmobile.ro
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Cea mai bine îmbrăcată în 2006
• Sprijin. Actorul George Clooney și scriitorul Elie Wiesel, laureat al premiului Nobel pentru pace, urmau să se adreseze, ieri, Consiliului de securitate al ONU pentru a pleda în favoarea populației din Darfour, amenințată din cauza reluării luptelor între forțele guvernamentale și rebeli.
• Filmări oprite. Nicole Kidman nu a putut filma o reclamă pentru rețeaua Sky într-o clădire istorică din Roma, din cauza locatarilor care au cerut mai mulți bani pentru a coopera.

La risc Modele de dinozauri, realizate în mărime naturală, sunt expuse la Rotterdam și fac parte din expoziția intitulată: „Intri pe riscul tău”. (Fote: EPA)
UNICEF, premiat

Oviedo (MF) - Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a primit, miercuri, premiul „Prințul de Asturia” pentru concordie, pentru „efortul generos. depus timp de 60 de ani în favoarea copiilor”. UNICEF a fost recompensat în special și „pentru lupta dusă recent pe continentul african contra ignoranței, sărăciei și bolilor”, a indicat juriul. Premiul este în valoare de 50.000 de euro.Pe lista nominalizaților pentru acest premiu decernat de Fundația „Prințul de Asturia” au mai fost pompierii din New york, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Once, cea mai cunoscută organizație pentru protejarea persoanelor nevăzătoare din Spania.

Los Angeles (MF) - 
Cântăreața americană 
Whitney Houston a 
cerut divorțul de soțul 
ei, cântărețul Bobby 
Brown, după 14 ani 
de căsătorie, a 
anunțat purtătorul de 
cuvânt al acesteia. 
Starul, în vârstă de 43 
de ani, s-a căsătorit în 
1992 cu Bobby 
Brown, un cântăreț 
de R&B cu șase ani 
mai tânăr decât ea. 
Acesta cunoscuse o 
perioadă de glorie la 
sfârșitul anilor '80. Cei 
doi au împreună o 
fiică, Bobbi Christina, 
născută în 1993. La 
începutul anilor 2000, 
Houston a atras 
atenția opiniei publice 
nu prin activitatea sa 
artistică ci prin scan
dalurile legate de 
droguri. La rândul lui, 
Brown a avut dese 
probleme cu justiția.

■ Jennifer Aniston a 
fost aleasă drept cea 
mai bine îmbrăcată 
femeie a anului 2006.

Los Angeles (MF) - Actrița Jennifer Aniston s-a clasat în fruntea topului celor mai bine îmbrăcate femei pe anul 2006, realizat de revista People. Aniston a fost apreciată pentru simțul său natural pentru modă. Halle Berry ocupă poziția a doua în top, fiind supranumită „The Clas- sic”/„Clasica”. Pe poziția a treia s-a situat actrița Jessica Alba (25 ani), care a fost supranumită „The Newcom'- er”/„Noua apariție”.
Voturi onlineElizabeth Sporkin, editor șef la People, a declarat că este pentru prima dată când clasamentul a fost realizat pe baza voturilor acordate online de către cititori, și nu de editorii publicației. Aniston, supranumită „The Natural”/„Natu- rala”, a obținut 54% din voturi. „Are un simț al modei care este foarte accesibil”, a declarat Sporkin. în topul celor mai bine îmbrăcați
Un loc lângă covorul roșu

Los Angeles (MF) - Persoanele care doresc să asiste în prima linie la sosirea starurilor pe covorul roșu la ediția din 2007 a premiilor Oscar sunt invitate să participe la o tragere la sorți, începând cu săptămâna viitoare, au anunțat organizatorii ceremoniei.Obiectul tragerii la sorți va fi unul dintre cele 300 de
Tom Jones, bătut de soție1 5

Cei doi cățeluși au fost puși în fotoliuI pentru a fi fotografiați, cu promisiunea unei ș porții gustoase de mâncare. (Foto: fan) i

M Cântărețul a recunos
cut public că a fost 
bătut de soție din prici
na uneia dintre aventuri.

Londra (MF) - Cântărețul Tom Jones a declarat într-un interviu că a fost bătut de soție, după ce aceasta a aflat din ziar de una dintre aventurile lui, informează thisis- london.com'.Sir Tom Jones a făcut această declarație șocantă pentru un post american de televiziune, dar nu a precizat când s-a întâmplat acest lucru și cu cine a avut o aventură atunci.Lista aventurilor este lungă, autorul hitului „Sex Bomb” fiind recunoscut ca
Regizorul, amenințat cu moartea

Ceremonie la „Crocoseum"Sydney (MF) - Steve Irwin, cunoscutul realizator de televiziune care a murit săptămâna trecută, va fi comemorat public în cadrul unei ceremonii care se va desfășura la locul său preferat de muncă, „Crocoseum” de la Australia Zoo. la care vor putea participa mii de oameni. „Nu cunosc un loc mai potrivit pentru serviciul de comemorare decât «Crocoseum», pe care el l-a construit la grădina zoologică și de care era atât de mândru”, a spus soția acestuia, Terri, Irwin, în cadrul primei ei declarații publice de la moartea lui Steve. Ceremonia din 20 septembrie va fi difuzată în direct în Australia, Statele Unite și Asia. Vor fi puse în vânzare bilete pentru 5.500 de persoane, pentru cei care vor dori să facă o donație în contul fundației pentru protejarea mediului creată de Steve Irwin, Wildlife Warriors Worldwide.

M Gabriel Range, regizo
rul filmului despre asasi
narea fictivă a lui Bush, 
amenințat cu moartea.

Toronto (MF) - Regizorul filmului despre asasinarea fictivă a președintelui George W. Bush a declarat că a primit amenințări cu moartea, după proiecția lungmetrajului în cadrul Festivalului Internațio

Jennifer Aniston (Foto: epa)bărbați, cântărețul Justin Timberlake a fost numit „The Trendiest”/„Fidel tendințelor”, iar fotbalistul David Beckham este cel care arată cel mai bine în .jeanși și jachetă”,George Clooney a intrat în top pentru „best monochromatic look”. Revista a realizat și o listă a celor mai prost îmbrăcate celebrități ale anului. S-au amintit pijamalele purtate în public de vedete precum Paris Hilton și înclinația actriței Teri Hatcher de a-și arăta lenjeria.
locuri din jurul covorului roșu pe care vedetele sunt obligate să pășească pentru a intra în Teatrul Kodak, înscrierile la tragerea la sorți se fac online, pe un site creat special, în perioada 18-25 septembrie, iar câștigătorii vor anunțați pe 2 octombrie, a informat Academia de arte și științe cinematografice într-un comunicat.

Sir Tom Jones, un mare amator de femei
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mare amator de femei. Jones, care a primit titlul de cavaler al Marii Britanii anul acesta, a declarat că a pierdut numărul femeilor, celebre sau 
nal de Film de la Toronto. Filmul „Death of a President”, în regia lui Gabriel Range, „reconstituie” asasinarea din 2007 a președintelui George W. Bush, la Chicago, în urma unor importante manifestări contra războiului din Irak, combinând imagini de arhivă cu scene în care președintele american apare în imagini realizate pe calculator. Autoritățile locale au asigurat mă

Lansa Este născută în zodia Pești, îi plac pictura, skiul, înotul și muzica.
(Foto: T.Manu) Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

mai puțin celebre, cu care a avut aventuri, deși mărturisește că are o căsnicie fericită. Cântărețul are un copil ilegitim, Jonathan, cu un fost 
surile de securitate pe timpul șederii în metropola canadiană a regizorului acestui film.Peter Dale, președintele canalului de reality show-uri More4 deținut de canalul TV Channel 4, a indicat că mai multe email-uri care conțineau amenințări cu moartea au fost trimise și pe site-ul postului de televiziune, care ar trebui să difuzeze filmul pe 9 octombrie. 

top model pe care l-a recunoscut numai în urma analizei ADN. Printre multele sale cuceriri se numără și Mary Wilson din trupa The Su- premes și fosta Miss World, Marjorie Wallace.
O relație „deschisă”Linda este căsătorită cu Tom Jones de 49 de ani, aceasta fiind iubita din adolescență a cântărețului. Cei doi au avut o relație „deschisă” care a fost mereu în atenția presei.în ciuda aventurilor lui Jones, Linda și-a apărat mereu în public soțul: „îl iubesc la fel ca întotdeauna și el mă iubește. Și nimic din ceea ce spun aceste femei nu va distruge această iubire”.

Lebăda neagră se află pe lacul Aasee din Germania și nu se desparte de noua ei pri- s etenă, o barcă în formă de lebădă. (Foto: epa)

http://www.huon.ro

