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Vremea se menține frumoasă. Cerul va 
fl variabil.

la prânz seara

aceștia efectuează și lucrări de zugrăvit, 
vopsit și montaj de bannere publicitare.

(Foto: loan Hughlur)

Reducere de preț
Deva (C.P.) ■ Printr-o decizie a ANRE, 

prețul de producție al energiei termice la 
Termocentrala Mintia a fost redus cu 
aproape 10%. „Noul preț este de 92,58 
lei/Gcal, fără TVA, și acesta va fl facturat 
agențllor economici și societății Calor 
Deva”, a declarat Victor Bucaleț, directorul 
Termocentralei. „în aceste condiții sunt 
aproape convins că In această iarnă căldu
ra furnizată devenllor nu se va scumpi”, a 
adăugat loan Crlstea.. directorul Calor Deva.

România va deveni membră a UE la 1 ianuarie 2007 +++ Cererea de aderare a fost depusă pe 22 
iunie 1995 +++ Uniunea Europeană va continua să ne supravegheze evoluția.

Dacă știi, scrie-ne!
Deva (C.L.) - Ai trecut printr-o întâmplare 

deosebită? Ai vreun hobby sau deții vreun 
record aparte? Ai fost protagonistul unei 

povești deosebite cu happy-end, 
HtvâlHtN sau contră un episod dra- 

matic ți-a marcat întreaga 
viață? Se întâmplă ceva 

deosebit pe strada ta? Scrie-ne pe adresa 
redacției, Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
(Clădirea Cepromin), sau trimite-ne un mail 
pe adresa adrian.salagean@informmedia.ro.

■ Este cert! La 1 ia
nuarie 2007, România 
va deveni membru al 
Uniunii Europene.

Strasbourg (MF) - Comisia 
Europeană a confirmat ade
rarea României și Bulgariei la 
UE în 2007, dar a decis păs

trarea posibilității sancțiu
nilor, in cazul în care nu se 
reușește recuperarea întârzie
rilor înregistrate in anumite 
domenii. în raportul prezentat 
ieri, Comisia a indicat că va 
lua „măsuri corective, dacă va 
fl nevoie, pentru a asigura 
bunul mers al politicilor UE”. 
Pentru moment nu este vorba

decât de măsuri de suprave
ghere, referitoare la „domeni
ile securității alimentare, se
curității aeriene, fondurilor 
agricole europene, puterii jus
tiției și luptei împotriva co
rupției”. în sectorul judiciar, 
cel mai problematic, Brux- 
elles-ul va stabili „un meca
nism pentru sprijinirea și ve

rificarea progreselor” în lupta 
împotriva corupției și a crim
inalității organizate și va fixa 
„obiective” care trebuie atin
se. România va trebui să îm
bunătățească transparența sis
temului Judiciar șl să la noi 
măsuri împotriva corupției, în 
special în rândurile adminis
trației locale, /p.2

Au vrut să jefuiască pompierii
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■ Un grup de infrac
tori a fost alungat cu 
un foc de armă tras de 
santinela pompierilor.

Deva (M.S.) - Un grup de 
hoți care a încercat să intre 
ilegal in clădirea Detașamen
tului de Pompieri din Petro
șani a fost alungat de o san
tinelă numai după ce mili
tarul în termen a tras un foc

de avertisment în aer. Inci
dentul a avut loc în cursul 
nopții de luni spre marți, cei 
patru indivizi acționând în 
jurul orei 2,30. Aceștia au fost 
zăriți de un militar care se 
afla într-un post de pază. 
Pompierul i-a somat pe hoți, 
dar a fost nevoit să execute și 
un foc de avertisment în plan 
vertical. „Cei patru indivizi 
au reușit să fugă. Cercetările 
legate de acest eveniment au

fost preluate de organele 
locale de poliție pentru iden
tificarea persoanelor în cau
ză”, a declarat marți purtă
torul de cuvânt al ISU „Ian- 
cu de Hunedoara”, lt.col. 
Neculai Dorobăț. Pentru că a 
acționat în conformitate cu 
regulamentele în vigoare, mi
litarul în termen Mihai Papp 
a fost recompensat de superi
orii săi cu o permisie de 
cinci zile.

Diabetici
Deva (C.P.) - Medica

mentele antidiabetice 
orale gratuite pentru bol
navii cu diabet vor putea 
fi luate, din octombrie 
din farmaciile cu circuit 
deschis care au încheiat 
contract cu Casa Jude
țeană de Asigurări de 
Sănătate. Insulinele se 
vor primi din farmaciile 
cu circuit închis. 7p.5
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■ De luna viitoare, nu 
se vor mai putea lua 
credite de consum la 
fel de ușor ca acum.

Deva (C.P.) - BNR a stabilit 
condiții mai restrictive pen
tru creditarea populației, prin 
includerea în plafonul pentru 
evaluarea bonității clienților 
a tuturor costurilor aferente 
împrumuturilor atrase de per
soanele fizice, inclusiv a celor 
care rezultă din contractele 
de leasing financiar. La cal

culul bonității se va ține sea
ma de toate creditele luate, 
inclusiv comisioanele afe
rente acestor împrumuturi. 
Pentru obținerea unui credit 
acordat de companiile de lea
sing, societățile de credit de 
consum sau ipotecar va fi 
nevoie de plata unui avans de 
25% din valoarea bunului sau 
de giranți. Magazinele care 
vindeau produse doar pe bază 
de buletin și fără giranți, vor 
înceta acest gen de creditare. 
Noile prevederi vor intra în 
vigoare în 22 octombrie. Iț>3

Chețe Nicolae, ’ 
diriginte al O.P.R.M.’
Hunedoara, este 
fericitul câștigător 
al concursului
„Poștașul lunii".
Premiul constă într- 
un televizor color și I 
a fost obținut în 
urma creșterii 
numărului de J
abonamente la
Cuvântul Liber în r* 
Hunedoara.
Felicitări!
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• Ultimul metrou. Majoritatea protestărilor 
au părăsit piața din fața Parlamentului luni, 
după ora locală 23.00, pentru a prinde ulti
mul metrou, în timp ce o înregistrare a con
versației premierului în care acesta recunoș
tea că a mințit electoratul se auzea printr-o 
stație de amplificare și stimula protestele ce
lor care se mai aflau în stradă.

Raportul CE: aderăm în 2007

Rumsfeld
în Europa

Washington (MF) - Se- i 
cretarul american al A-
părării, Donald Rums
feld, a început ieri un 
turneu care cuprinde 
Muntenegru, Albania și 
Slovenia, unde va parti
cipa la o reuniune a mi
niștrilor Apărării din 
statele membre NATO. 
Rumsfeld s-a aflat ieri In 
Muntenegru, iar azi în 
Albania pentru a parti
cipa la o reuniune la Ti
rana a miniștrilor Apă
rării din statele membre

Shinzo Abe
(Foto: EPA)

NATO cu omologii lor 
din țările balcanice pen
tru a discuta despre coo
perarea regională. El se 
va deplasa, mâine, la 
Portoroz, în Slovenia, 
pentru o reuniune a mi
niștrilor Apărării din 
statele membre NATO 
pe tema Afganistanului 
șl a suplimentării efecti
velor militare cu 2.000-
2.500 de persoane, cerută 
de comandatul forțelor 
aliate în Europa, genera-

Abe, ales 
premier 
Tokyo (MF) - Shlnzo 
Abe, un avocat care 
are strânse legături 
cu Washingtonul $1 o 
poziție Importantă m 
lumea oamenilor de 
afaceri niponi, a fost 
ales premier al Japo
niei, Ieri, de către 
Parlament, fiind cel 
mal tânăr lider din 
această țară după cel 
de-al doilea război 
mondial. Abe, îh 
vârstă de 52 de ani, 
va îhcerca o restabili
re a relațiilor cu Chi
na - care s-au deteri
orat 1h timpul prede
cesorului său, Junichi
ro Koizumi - $1 con
tinuarea reformelor 
economice. Majori
tatea parlamentarilor 
din Camera Inferioa
ră care au votat pen
tru Abe l-au ales săp
tămâna trecută pre
ședinte al Partidului 
Liberal Democrat, 
aflat la guvernare.

■ România și Bulgaria 
vor adera în 2007 la UE, 
însă mai au de îndeplinit 
anumite criterii.

Strasbourg (MF) - Comisia 
Europeană recomandă adera
rea României și Bulgariei la 
UE, însă precizează că sunt 
domenii în care cele două țări 
mai au de Îndeplinit anumite 
criterii și avertizează că va 
lua măsuri pentru a asigura 
buna funcționare a UE, dacă 
statele nu vor acționa corec
tiv imediat.
Măsuri

în raportul prezentat ieri, 
CE menționează că Tratatul 
de aderare semnat în aprilie 
2005 prevede că România și 
Bulgaria vor adera la 1 ianu
arie 2007 cu excepția cazului 
în care Consiliul European 
decide, pe baza recomandării 
Comisiei Europene, amânarea

integrării oricăreia dintre ce
le două state până la 1 ianua
rie 2008.

Amintind că în raportul 
din mai 2006 Comisia a preci
zat că ambele state ar trebui 
să fie pregătite pentru inte
grarea în 2007, cu condiția să 
îndeplinească anumite crite
rii, să ia anumite măsuri su
plimentare, documentul pre
zentat subliniază că România 
și Bulgaria au ajuns la un a- 
numit grad de îndeplinire a 
criteriilor, dar există și dome
nii în care Comisia va lua 
măsuri pentru a asigura buna 
funcționare a UE, dacă țările 
nu vor face acțiuni corective 
imediate. Ambele țări sunt 
sfătuite să profite la maxi
mum de cele câteva luni râ
mase și să ia măsurile necesa
re.
Progrese

Raportul Comisiei Europe
ne subliniază faptul că Româ-

Jose Manuel Barroso (Foto: epa)

nia a făcut progrese în refor
ma justiției, lupta împotriva 
corupției, stabilitatea macroe
conomică, dar are nevoie de 
măsuri în reforma adminis
trației și întărirea capacității

administrative în vederea uti- 
Iizăriii fondurilor structurale, 

în domeniul luptei împotri
va corupției CE menționează 
că au continuat să se facă 
progrese, a fost introdusă res
ponsabilitatea criminală pen
tru persoanele din justiție și " 
a fost adoptată o nouă legisla
ție precizând regulile privind 
finanțarea partidelor politice. 
Cantitatea și calitatea investi
gațiilor obiective realizate de 
Direcția Națională Anticorup- 
ție (DNA), transformate în tri
miteri în judecată a unor 
demnitari de rang înalt pen
tru acuzații de corupție, au 
crescut continuu.

Președintele Comisiei Euro
pene, Jose Manuel Barroso, a 
declarat, ieri, în Parlamentul 
European, că România și Bul
garia sunt pregătite pentru 
aderarea la 1 ianuarie 2007, 
aceasta fiind concluzia Comi
siei Europene, bazată pe o a- 
naliză corectă și riguroasă.

Măsuri suplimentare în cazul aderării
Strasbourg (MF) - Aderarea 

României șl Bulgariei la Uni
unea Europeană va fi însoțită 
de măsuri suplimentare, pe 
care Comisia Europeană (CE) 
le poate aplica pentru a pre
veni sau remedia eventualele 
nereguli, cu scopul de a facili
ta integrarea celor două state, 
arată raportul final preadera- 
re conceput de experții UE.

în acest sens, CE poate re
curge la activarea unor clauze 
de salvgardare, a unor măsuri 
tranzitorii sau de corectate a 
politicilor de gestionare a fon

durilor europene. în plus, pot 
fi aplicate mecanisme de coo
perare și verificare în dome
niile combaterii corupției și 
monitorizării sistemelor judi
ciare.

Aceste măsuri se înscriu în 
rolul Comisiei Europene de 
garant al aplicării prevederi
lor Tratatelor Uniunii Euro
pene și de implementare co
rectă a politicilor comune în 
toate statele membre. Printre 
aceste instrumente se numără 
proceduri pentru remedierea 
abaterilor de la reglemen

tările UE, măsuri pentru apli
carea politicilor concurenția- 
le, măsuri tranzitorii pentru 
gestionarea fondurilor comu
nitare și mecanisme de moni
torizare - spre exemplu în do
meniul economiei, justiției, 
securității și respectării liber
tăților.

Potrivit raportului, „Comi
sia Europeană își rezervă 
dreptul folosirii tuturor aces
tor instrumente ori de câte 
ori este nevoie pentru facili
tarea integrării României și 
Bulgariei”.

Evacuat din nou
Bagdad (MF) - Saddam Hussein a fost 

evacuat din nou, ieri, din sala de judecată, 
după ce a avut un schimb dur de replici cu 
președintele înaltului Tribunal Penal iraki
an, relatează Reuters.

în condițiile în care fostul președinte 
irakian refuza să păstreze liniștea în tim
pul audierilor, judecătorul Mohammed al- 
Ureybi i-a spus: „Dumneavoastră sunteți in
culpat, iar eu sunt judecător”.

Pe fondul protestelor celorlalți inculpați, 
judecătorul a spus: „Liniște! Să nu mai vor
bească nimeni. Tribunalul a decis evacua
rea lui Saddam Hussein din sală”.

Saddam a fost evacuat din sală și în 
cursul ultimelor două ședințe, din cauza 
protestelor față de demiterea predecesoru
lui lui al-Ureybi, destituit de Guvern pen
tru că a declarat că fostul șef al statului nu 
era un „dictator”.

Saddam Hussein, evacuat din sala de judecată
(Foto: EPA)

Atentate cu
Kabul (MF) - O explozie 

produsă, ieri, în sudul capita
lei afgane Kabul s-a soldat cu 
moartea unui militar străin și 
rănirea altor doi, a anunțat 
poliția.

Un oficial din cadrul poliți
ei a declarat sub acoperirea 
anonimatului că un soldat ita
lian a fost ucis și alți doi mili
tari străini au fost răniți du
pă explozia unei bombe am
plasate pe marginea unei șo
sele. Patru afgani au fost și ei 
răniți în deflagrație, a preci
zat oficialul.

Un purtător de cuvânt al 
NATO a declarat că trupele a- 
liate investighează aceste in
formații.

O altă explozie produsă ieri 
în fața biroului guvernatoru
lui provinciei sudice Helmand 
s-a soldat cu moartea a 18 per
soane, potrivit poliției.

Un kamikaze ar fi detonat 
încărcătura explozivă în loca

bombă în Afganistan

Soldați din ISAF inspectând locul atentatului din Kabul (Foto: epa»

litatea Lashkar Gah, a decla
rat ofițerul de poliție Moham
mad Ayoub.

Trupele NATO patrulau

prin zonă în momentul explo
ziei, dar nici un militar nu a 
fost rănit, a precizat un purtă
tor de cuvânt al alianței.

Decizii de 
necolaborare

București (MF) - Cole
giul CNSAS a luat, ieri, 
patru decizii de necola
borare cu Securitatea ca 
poliție politică, printre 
politicienii vizați fiind 
președintele Traian Bă- 
sescu. Ceilalți trei sunt 
senatorul PC Radu Ter- 
inte, senatorul PNL Pu- 
iu Hașotti și deputatul 
UDMR Toro Tibor.

Cele patru decizii au 
fost luate cu unanimita
te de voturi, potrivit de
clarației de după ședința 
Colegiului făcută de pur
tătorul de cuvânt Car
men Popescu.

Popescu a refuzat, în
să, să confirme faptul că 
cele patru decizii de ne
colaborare îi vizează pe 
cei patru demnitari, in
vocând legea, care îi in
terzice să facă publice 
numele celor verificați.

Cu aceeași unanimita
te de voturi, Colegiul a 
decis să invite la audieri 
în perioada următoare 
alți trei politicieni, iar 
în cazul altor doi a cerut 
date suplimentare de la 
instituțiile statului care 
încă dețin documente de 
arhivă care nu au fost 
transmise CNSAS.

în ședința Colegiului 
membrii au discutat de
spre stadiul preluării u- 
nor documente ale Secu
rității care încă se află 
în custodia MApN.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

SUA, dispuse 
la negocieri

Seul (MF) - SUA simt pregă
tite să reia discuțiile bilate
rale cu Coreea de Nord dacă 
aceasta își ia angajamentul de 
a reveni la masa negocierilor, 
care își propun de trei ani să 
determine Phenianul să re
nunțe la programul său nu
clear.

Dialogul asupra programe
lor nucleare nord-coreene se 
află în prezent în impas, Phe
nianul solicitând renunțarea 
la sancțiunile financiare ca
re i-au fost impuse, înainte de 
reluarea negocierilor.
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Libanul nu va participa la sommet
Beirut (MF) - Libanul nu 

va participa la sommet-ul 
Francofoniei, care se va des
fășura la București în peri
oada 28-29 septembrie, deoa
rece președintelui Emile La
houd nu i-a fost adresată 
nici o invitație, a anunțat 
ieri președinția.

„Este profund regretabil 
că președintele român (Tra
ian Băsescu) a cedat presiu
nilor directe exercitate de 
președintele francez Jacques 
Chirac și nu a adresat o in

vitație șefului statului liba
nez, contrar uzanțelor și cu
tumelor internaționale”, a- 
firmă președinția.

Președintele libanez prosi- 
rian este boicotat de țările 
occidentale, care nu îl consi
deră legitim. Chirac era un 
prieten al fostului premier 
libanez Rafie Hariri, asasi
nat în februarie 2005, în pe
rioada în care Siria își exer
cita tutela asupra Libanului.

România a adresat, în 
schimb, o invitație de parti

cipare la sommet premieru
lui libanez, Fouad Siniora.

Siniora a regretat, intr-un 
comunicat, absența Libanu
lui de la reuniunea la nivel 
înalt. „Absența Libanului la 
sommet reprezintă o pierde
re morală și politică”, a afir
mat el.

Beirutul a găzduit som
met-ul Francofoniei în 2002. 
Organizația Internațională a 
Francofoniei (OIF) cuprinde 
53 de state și guverne mem
bre și zece observatori.
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• Bani de la MCC. Printre cele 30 de lăca
șuri de cult care vor primi fonduri de la Mi
nisterul Cultelor și Culturii pentru lucrări de 
construcție, consolidare și reabilitare se nu
mără și Parohia Reformată Sf. Gheorghe din 
Simeria, care va primi 50.000 de lei. (S.B.)

• Angajări. Agențiile de plăți din agricul
tură trebuie să angajeze până la finele anu-

A lui aproape 900 de persoane pentru a fi 
Ț operaționale la 1 ianuarie 2007, 1

funcționarea instituțiilor fiind una din pro
blemele agriculturii semnalate de Comisia 
Europeană în Raportul de țară prezentat ieri. 
(C.P.)

Creditarea va fi restricționată
■ Creditul cu buletinul 
se va mai putea lua 
doar până cel târziu la 
finele lunii viitoare.
Clara Păs__________________
Călin Bicăzan

Urs prins în 
capcană

Ohaba Ponor (M.T.) - 
Un urs a fost găsit, ieri 
dimineață, de localnicii 
din Ohaba Ponor, prins 
într-o capcană. Medicii 
veterinari și angajați ai 
AJVPS au încercat ore 
în șir să elibereze fiara, 
care devenise agresivă 
din cauza rănilor. Nu
mai după ce i-au fost 
injectate patru tran
chilizante, s-a liniștit și 
a putut fi scoasă din 
capcană. Pentru că vâ- 
narea acestor urși este 
interzisă, cel care a 
amplasat capcana, în 

■, cazul în care va fi iden- 
4 tificat, riscă să pri

mească până la patru 
ani de închisoare. Local
nicii nu sunt de acord 
cu faptul că nu pot să 
alunge urșii, care în 
fiecare an le distrug 
recoltele. în continuare 
se fac cercetări pentru a 
identifica persoana care 

'^a amplasat în zonă ast
fel de capcane.

| AMIDIP în 
j atenție 
î Deva (M.S.) - Modul
i în care a fost efectu-

• ată lichidarea soci-
j etății AMIDIP Călan
= va sta în atenția de- 
i putatului hunedore- 
I an Liviu Almășan 
j (PC). Acesta a de-
; clarat că va solicita să
: analizeze documen- 
: tul în calitatea sa de 
î membru al comisiei 
i de politică econom- 
i ică, reformă și privati- 
î zare din Camera 
■ Deputaților. „Prețul 
ș cu care au fost vân-
i dută societatea la lici

tație este mai mic
i decât cel al activelor, 
i Majoritatea utilajelor 
j sunt noi, chiar în 
j cutii", a afirmat de-

' putatul conservator.
i El a estimat că va- 
I loarea activelor so- 
i cetății AMIDIP Călan 

i se ridică la 4-5 mi
lioane dolari, în con
dițiile în care firma a

i fost cumpărată la lici- 
i tație cu aproape 2 

milioane dolari.

>

I
i

I

i

Deva - Pentru obținerea 
unui împrumut din categoria 
celor cunoscute sub numele 
de „credit cu buletinul”, va 
fi nevoie fie de un avans de 
25% din valoarea bunului 
care urmează să fie achi
ziționat, fie de garanții reale 
și/sau personale. în categoria 
garanțiilor personale intră 
polițele de asigurare încheiate 
fie de debitor fie de împru- 
mutator. Nu pot gira obți
nerea unui asemenea împru
mut persoanele care au deja 
un credit de o valoare mare 
în derulare. în cadrul unei 
familii, membrii care sunt 
garanți nu vor mai fi luați în 
calculul venitului total net al

NlCOlae Băloi (Foto: CL)

acesteia. Potrivit normei 
Băncii Naționale a României, 
rata lunară plătită pentru un 
credit nu poate depăși 30% 
din venitul net al solicitantu
lui în cazul unui împrumut 
pentru consum și 35% în 
cazul unui credit imobiliar. 
Venitul net va fi stabilit după 
scăderea cheltuielilor de 
întreținere. în cazul în care 
o persoană are mai multe 
credite în derulare, angaja
mentele totale de plată lunare

Arnimte sabinele șl birouri Individuale vă puri la dispoziție 

CXwintul zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 

d Clllțl GRATUIT Cuvântul Libert

- (HHmi medical Bester Knee Beorgrta. din Hunedoara 
Gtâtaat medical doctor Chiriaș Vaslle, din Hunedoara

»Birou notarial Farcaș Ladlrlau, din Hunedoara 

*‘Q®lnet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
• Cabinet raadlcal doctor Râcaanu Ileana, din Hunedoara

■ Farmacia veterinarii S.C, Mira Vet Impax S.R.L., Huna- 

doare
* S.E. Star Ice S.R.L, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțlu Alexandru, din Deva

- Cabinet-medical Promosan, din Deva

■ espinermadlcal doctor Todw Adriana, din Slmeria

- Rwtatrant .Bulevaad", din Deva, b-dul Daeebal. bloc 

fii, parter

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.

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

întrebarea săptămânii: Dacă 
k mâine ar fi alegeri, l-ați vota pe 

«y Gigi Becali președinte?

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 29 sep
tembrie, ora 24.

Romul Jurgiu (Foto: cl)

nu trebuie să depășească 40 la 
sută din veniturile nete.
Părerea oamenilor

„Nu e deloc îmbucurător că 
nu va mai putea fi luat cre
dit cu buletinul. Era foarte 
avantajos pentru cei cu posi
bilități materiale reduse. Cu 
girantul este foarte greu pen
tru că nu toți au un girant”, 
spune Nicolae Băloi. „E foarte 
bine că s-a luat decizia eli
minării creditului doar cu

Ne ajută mult. în 
acest fel economia 

noastră va fi ajutată 
de capitalul străin și 
cred că o vom duce 
mai bine.
Aurel Pintea
Deva

Ebine că așa intrăm 
și noi în rând cu 

lumea civilizată și ne 
aliniem și noi la 
normele europene. E o 
condiție a progresului. 
Ghiță David
Deva

Nicolae Coteneanu (Foto: cl)

buletinul, pentru că astfel se 
puteau lua mal multe credite 
ce rămâneau fără acoperire. 
Eu nu sunt de acord cu aces
te credite pentru că duc la 
inflație”, consideră Romul 
Jurgiu. „Foarte bună această 
măsură. Eu nu eram de acord 
cu creditele încă de la început. 
Prea mulți au furat pe ches
tia asta și nu mai merge așa. 
Cine dorește să cumpere ceva 
să pună banii jos”, e de părere 
Nicolae Coteneanu.

cd vom adera la UE din 1 ianuarie 2007?

Am o părere bună.
Cred că această 

aderare va aduce 
numai lucruri bune și 
vom trăi și noi mai 
bine.
SoFICA PeIMCIUC 
Deva

Eși bine e și rău. E 
rău că poate o să 

se verse la‘moi pro- 
dusele de proastă cali
tate de la ei.

Eugen Zlatan 
Deva

Ebine că ne aliniem 
la standardele UE.

E bine că se va libe
raliza forța de muncă 
și va fi liberă circu
lația persoanei.
Teodor Pacșa
Deva

Luptă pentru primărie
■ Conservatorii dau în 
judecată prefectul în 
cazul primarului și con
silierilor din Turdaș.

Deva (M.S.) - Conducerea 
filialei județene Hunedoara a 
Partidului Conservator (PC) a 
depus, ieri, la Tribunalul 
Hunedoara, o cerere prin 
care solicită instanței de jude
cată să-l oblige pe prefectul 
județului să emită un ordin 
prin care mandatul primaru
lui din comuna Turdaș să 
înceteze înainte de termen.

Conservatorii mai cer 
instanței să constate dizol
varea Consiliului Local Tur

daș, apreciind că vicepri- 
marul comunei și alți șase 
consilieri locali ar fi încălcat 
prevederile legale referitoare 
la statutul aleșilor locali. 
Inițial, aceștia și-au declarat 
apartenența politică la PC, 
iar după două săptămâni s-au 
înscris în Partidul Democrat, 
a explicat președintele PC 
Hunedoara, Petru Mărginean.

Cazul din comuna Turdaș 
va face și obiectul unei inter
pelări parlamentare către 
Ministerul Administrației și 
Internelor, documentul 
urmând să fie depus de către 
deputății Ionica Popescu și 
Liviu Almășan, membri ai PC 
Hunedoara.

Probleme la bibliotecă
Deva (S.B.) - Biblioteca 

Județeană Deva - Hunedoa
ra ar trebui să-și deschidă 
porțile, după mutarea sa, în 
data de 1 octombrie. Din 
păcate termenul stabilit nu 
va fl respectat, iar devenii 
mai au de așteptat! Surse 
din cadrul instituției afirmă 
că „va fi deschisă doar sala 
de lectură în data de 15 
octombrie. Aici elevii pot 
consulta doar dicționare, 
manuale, atlase, enciclope
dii. Cetățenii pot împrumu
ta volume la filialele bi
bliotecii. Din păcate și Fi
liala nr.2, cea din Viile Noi,

a ajuns să fie mutată într-o 
sală de clasă a Școlii gene
rale din cartier”. Amânarea 
deschiderii bibliotecii se 
datorează, potrivit acelorași 
surse, unei lipse de spațiu.

Profesori 
pensionați

Deva (S.B.) - MEdC a ho
tărât ca, din acest an școlar, 
nici un profesor care a ieșit 
la pensie să nu mai predea în 
unitățile de învățământ pre- 
universitare din mediul ur
ban. Decizia a fost trimisă 
către toți inspectorii școlari 
generali din țară, aceștia 
fiind obligați să o transmită 
școlilor din mediul urban. 
Toate orele care sunt susți
nute de profesori pensionați 
vor fi distribuite titularilor și 
cadrelor didactice active, 
chiar și în cazul celor cărora 
li s-au aprobat cererea, 
depusă înainte de începerea 
școlii, să susțină ore de curs 
la cumul. Profesorii pensio
nari vor mai rămâne doar o 
scurtă perioadă de timp la 
catedre până când cursurile 
respective vor fi ocupate.

Redactorul-șef vă spune "Alo!"
Deva (A.S.) - Doriți să vă spuneți părerile 

despre ziarul „Cuvântul liber”? Aveți idei 
sau propuneri pentru anumite subiecte? în 
fiecare zi de joi, intre orele 10 și 11, redac
torul-șef Adrian Sălăgeăn este la dispoziția 
dumneavoastră, a cititorilor, la numărul de 
telefon 0254-211275. Vă invităm să prcBtatl 
de această ocazie. Pe noi ne poate ajuta 
să îmbunătățim conținutul ziarului. Re 
dumneavoastră vă poate face cititori din ce 
In ce mai mulțumiți. Nu în ultimul rând, 
informațiile primite de la dumneavoastră 
pot fi baza unor articole de presă menite 
să rezolve problemele oamenilor acestui 
județ.

Credem cu adevărat că ziarul „Cuvântul

Redactor-șef 
Adrian Sălăgeăn
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Ziua mondială a turismului ___________
1066 - Wiltielm („Cuceritorul"), duce al Normandiei, 
debarcă in Anglia.________________________________________

1903 - 5-a născut pictorul Alexandru 
Ciucurencu (m. 1977).
1914 - A încetat din viață Carol l de 
Hohenzollern-Sigmaringen (foto) (înco
ronat rege al României la data de 10 
mai 1881) (n. 8/20 aprilie 1839).
1917 - A murit Edgar Degas. pictor

francez impresionist (n. 1834).
1940 - S-a încheiat Pactul militar și economic pe zece 
ani între Germania, Italia șl Japonia (Axa Berlin-Roma- 
Tokio), pentru impunerea unei „noi ordini" în Europa și 
în „Marea Asie de Răsărit".______________________________
1947 - S-a născut Meat Loaf, solist vocal, instrumentist, 
compozitor american.____________________________________
1952 - S-a născut cosmonautul român Dumitru Prunariu.
1992 - Au avut loc alegeri legislative și prezidențiale în
România.__________________ ___________ j_________________ _

1993 - A încetat din viață scriitoarea Nina Berberova 
(„Acompaniatoarea", „Trestia revoltată") (n. 1901).

VREMEA
Cer mai mult senin. Maxima va fi de 

18°C, iar minima de 4°C,

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer parțial senin. Maxima va fi de 

18°C, iar minima de 7°C.
Vineri. Cer mai mult noros. Temperatu

ra maximă 21°C. Minima va fi de circa 7°C.

Ar» ure
chi lung#

Ftegri 
lapM» 1 Pus 

la colț
Comun

Cea de 
coto

Cuprins 
de leneiȚinute I» 

urech»
Bun» de 
•mbalM

A-sitr*l
&ța

f T T

ETntro 
ureche

R trage cu 
urediea

Taier de
-băffiîL 

Cuplu 
artistic

Micul 
urecheat

fntrtjt ► Afirmație Timiș ► T
AfteapU 
rtepura

Trunchi 
de castan'

Dud 
gâunosf

Tare d» 
urechi

E numai 
urechi

f V
Atecpun» 
a urechii

Trec prin 
urechi

Câine 
mare ► î

I Intr-o 
urech»

Aripi 
de eretel

Dispute 
Ințtjel

! zărit» 
la urm»)

îndemn 
cabaBn

Amar 
lamteri

Vehlh 
ctefert

Udw 
arab

Roare la 
ureche

avantaj

P»ndul»

l»Ute
In sKAI ►

în 
urechel

Traree

XhH 
întrece 
nimeni

i-trec 
Apt CU 
lebede

► T

-f"-------
Trage eu 
UteCta.

Jgh»4>

T~

L ±5►

Calendar Creștin-Ortodox__________________________
Sf. Mc. Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești; Sf. 
Mc. Calistrat și Epiharia.

Calendar Romano-Catollc
Sf. Vtncențiu de Paul, pr.

Calendar Greco-Catolic_____
S. Calistrat și însoțitorii săi, m.

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: P-T-B-V - URSI
TOARE - IP - IREAL - INIMOS - 
JF - TRI - IVI - LEITI - ITE - SD - 
RITOR - NAUT - NERO - E - 
SANSA - I - SP - RE - ZIS - ITA- 
CA - OM - STIMA - IF - J - SCOLI 
- ÎNOT

Energie electrică , _ ' ___ ________________ ____ .
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, pen
tru executarea de lucrări programate, între orele: 
8.00-14.00 în localitatea Hunedoara (zonele Colonie luda 
și Complex Dunărea) și în localitățile Eizeștî și Peșteana. 
9.00-16.00 în localitatea Sântuhalm (zona Wllmos, zona 
centrală - spre Deva).

Gazmetan _ ,______ __
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Scărișoara, bl. 18, sc.3, Str. Mărăști, 
bl. 6A, sc. B și pe Str. Liliacului. bl. 24A.

Apă_________________ _____ • ., , ... ■
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 pe străzile: @h. Doja, Mărăști, Mărășești, 
Pescărușului, Vânătorilor și pe Aleea Crinilor (parțial).

REȚETA ZILE!

Papanași
Ingrediente: 2-3 ouă, 1 kg brânză dulce 

de vaci, esență de rom, coajă rasă de lămâie, 
zahăr după gust, făină și zahăr pudră sau 
finetti pentru ornare.

Mod de preparare: Se amestecă ouăle, 
brânza, esența, coaja de lămâie și zahărul, 
iar la urmă se adaugă făina până devine 
compoziția ca un aluat de gogoși. Papanașii 
îi modelăm în formă de inelușe sau biluțe, 
îi dăm prin făină și îi prăjim în ulei încins. 
După ce s-au prăjit îi așezăm pe un platou 
și îi pudrăm cu zahăr pudră sau îi trecem 
prin finetti, dar finetti trebuie diluat cu 
esență de rom pentru a se subția puțin.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Vacanță la Londra
▼ Q (comedie romantică, 

Anglia/ltalia/Franța, 
2001)

1035 Spectacolul lumii... 
văzut de loan Gri- 
gorescu. Sarcofagul de 
porfir (r)

11:05 Parfum de glorie (r) 
12:00 Misterele din Sankt 

□Petersburg (r) (ep. 62, 
dramă, Rusia/SUA)

13:00 Cony și restul lumii
B(ep. 56, comedie, SUA 

2003). Cu: Ben Savage 
1330 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
1530 Oameni ca noi.

Prezintă Dana Rusu 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități 

17:00 Jurnalul TVR 
17:10 Pe ce dăm banii? 
18:00 Misterele din Sankt 

□Petersburg (ep. 63, ’
dramă, Rusia/SUA) 

19:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

20:15 La Urgență 
^□(ep. 1, România,

2006). Cu: Florin Pier
sic Jr., Daniela Nane, 
Claudiu Istodor, Crina 
Matei

21:15 Neveste disperate (ep.
Q 23, comedie amară, j

SUA, 2004). Cu: Teri •
Hatcher, Marcia Cross 

22:15 Deschide-ți inimal
Intoleranță (Ep. 2) 

2245 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:00 Prim plan 
23:45 Cultura libre. Modera

tor Dragoș Bucurenci. 
Nimicul public

030 Crime perfecte (ep. < 
□ 10, thriller, SUA 

1993). Cu: Dan 
Hedaya, Peter Holland

1:10 Dincolo de viață
Ol (dramă, Franța, 2002) 

2145 Jurnalul TVR (r)
Meteo, Sport

345 Tezaur folcloric (r) j

Dispecerat apl rece
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica
Dispecerat gaz

929
227091

Informași OFR 212725
Urgențe •. 'life:!
Pompieri 981
Jandarmerie 955
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

l 
t

t 
î

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se înlâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
□(film serial, 

reluare) 
10:00 Familia Bundy 

□(reluare) 
11:00 Rivala misterioasă

Q(film, 
reluare) 

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Vacanța Mare 

(reluare) 
14:00 Molly 
▼Q(film artistic, 

comedie/dramă, 
SUA 1999). 
Cu: Elisabeth Shue, 
Aaron Eckhart, 
Jill Hennessy, 
Thomas Jane. 
Regia: John Duigan 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Vacanța Mare
2145 UEFA Champions 

League: Werder Bre
men - Barcelona 
(transmisiune în 
direct). 
Știrile ProTv

24901 Rezumat Champions 
League

1:55 Omul care aduce 
cartea (reluare)

2:00 Știrile Pro Tv 
2:30 Icstrim tivi

(reluare)
3®) ProMotor

(reluare)
3:30 UEFA Champions 

League 
(reluare)

530 Rezumat Champions 
League (reluare)

tJ

I

t

6:00 In gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7.-00 Matinal: 
Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

9:00 în gura presei 
(reluare)

10®) Concurs interactiv
11:00 Anastasia (s, dramă, 

Rusia, 2003). Cu: Ele- 
□na Konkova, Petr 

Krasilov, Daniel 
Strakhov

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

Gherghe
13:45 Din dragoste (r) 

(divertisment)
16:00 Observator
1645 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

□dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport

acasă 1 DEV
7:00 ABC... de ce? (r) 730 5:00 Poveștiri adevărate (r) 
Mary-Kate și Ashley în acțiune 6®) De 3x femeie (r) 7®) 
(s, SUA 2001) 8®) Lecția de... Rebelde (r) ft00 Visuri fără preț! 
geografie (r) La plimbare prin 
Europa 8:30 Teleshopping 
9®) Micuța Zorro (s, r) 10®) 
Tonomatul DP2 1130 Cara
catița (s) 1230 Școala părin
ților (doc. r) 13:00 Omul între 
soft și moft (r) 14.-00 ABC... de ! 
ce? 1430 Aventuri din Kytera 
(s) 15®) împreună în Europa, j 
Promenada 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 1630 E Forum. Dez
batere 17®) Micuța Zone (s) 
18:00 Lecția de... istorie. 
Povești de la Palat (doc..) 
1830 Caracatița (s) 19:30 
Cum să nu ne îmbrăcăm 
(doc.) 20:00 Bugetul meu. 
Prețul banilor 20:30 Bazar 
21®) Ora de știri 22®) Tea
tru independent "Tv Show’ 1

(r) 9®) Ciocolată cu piper (sj 
10&0 Al șaptelea cer (s) 11:00 
Bărbatul visurilor mele (r) 12®) 
Minciuna (s) 14®) Jurământul
(s) 15:15 Rețeta de acasă 1530 ' 
Visuri fără preț (s) 1630 Poveș
tiri adevărate 1730 De 3x fe
meie 1830 Rebelde (s) 1930 
SOS, viața meal (s) 2030 Iubire 
ca în filme (s) 2130 Daria, iu
birea mea (s) 2230 Tărâmul 
pasiunii (s) 2330 Bărbatul visu
rilor mele (s) 030 Poveștiri a- 
devărate (r) 130 Iubire ca îri fil
me (serial, reluare)

PRIMA TV

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

HBO

I

1120 Doi oameni detooedae 
(comedie, Franța, 2004) 13®) 
Stwe Zissou: Cel mai tare de pe 
mare (comedie, SUA 2004). 
15®) Ultima aventură (come
die, SUA 2003). 16:50 Dirty 
Dandng 2: Nopți b Havana 
(romantic, SUA 2004). 1820 
Spectacol de matineu (comedie, 
SUA 1993). 20300 Constanții (ac
țiune, SUA 2005). 22®) 
C.RAZ.Y. (dramă, Canada, 
2005XM5 Stare Zissoic Cel mai 
tare de pe mare (comedie, SUA 
2004). 2®J Gol pușcă (come
die, Marea Britanie. 1997).730 Dragoste și putere (r). 

8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
935 Sunset Beach (s) 1035 
Super recorduri (r) 1 i®) Tele 

RON 12:50 Garito 4:30 Dra
goste și putere (s) 15:00 Po
vestea lui Rich Donato (dramă, 
SUA 1999) 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18®) Focus 19:00 
Super recorduri (s) 1930 Ca
mera de râs 20:00 Cronica 
Cârcotașilor 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus. i 
Prezintă: Cristina Țopescu 
2330 Săptămâna nebună 030 
Focus (r) 130 Sunset Beach (s) 
230 Roseanne (s)

10:00 Realitatea de la 10:00 
.11:30 Realitatea bursieră 
12®) Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 14®) 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumea! 17®) Realitatea 
de la 17:00 1745 Editorii Re
alității 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:15 100% 22®) Ediție spe
cială 23:00 Realitatea dela 
23:00 23:15 Realitatea aîl- 

indusive 2345 Ziarul Realității 
24®) Realitatea de la 24:00

9®1 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Căsătoriți pe viață 
(serial, SUA 2001) 1130 That 
‘70s Show (s) 12:00 Quizzit 
13:00 Țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (r) 16:00 
Naționala de bere 17®) Băr
batul din vis (s) 18:00 Poză 
la minut (s, r) 1830 Știri 
Național TV 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 20:15 Sărut mâna, ma
mă I 22®) Poză la minut (s) 
2230 Miezul problemei

l
1

f 
t 
t
I
1

i 
f
I 
f 
i

20:45 Ziua judecății
(divertisment)

23:00 Observator 
cu Andreea Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport

24:00 Punct final
Q (film artistic, acțiune, 

SUA 1997). 
Cu: Don Mogavero, 
Steve Railsback, 
Larry Linville, 
Linda Ljoka. 
Regia: 
David Giancola

2.-00 Concurs 
interactiv

3:00 Observator 
(reluare)

4:00 Anastasia 
g (reluare) (film serial, 

dramă, Rusia, 2003). 
Cu: Elena Konkova, 
Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov

5:00 Vocea inimii 
B (reluare)

I

f

1

I 
I 
I 
1 
3 
1

■ 10:10 Echipa de elită (r) 11:45
■ Doctorul de suflete (r) 12:45 
j Echipa de elită (r) 1345 Kryp- 
ș to, câinele erou (s) 14:15 Liga 
! juniorilor (s) 14:45 Români de

succes 15®) Joan din Arcadia* 
(r) 16:15 Români de succes^ 
16:30 Bună dimineața, Miamilj 
(r) 17:00 Echipa de elită (s)j 
19:00 Doctorul de suflete (s)> 
20:00 Români de succes 2030 
Joan din Arcadia (s) 2130 Bu- 

I nă dimineața, Miamil (s) 22®) 
i Acord judiciar (thriller, SUA/ 
j 1996) 0:15 Twin Peaks (s) j

I

1

B1TV DISCOVERY !

1 ,
i
1i
r
*

r

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 
Ganciu și Oana Frigescu 9®) 
Verissimo. Cu Gina Tănase 
10:00 Euromaxx (r) (doc.) 
1030 Destinații la cheie (r) ’ 
11.-00 Ne privește. Cu Alina : 
Stancu 12:00 Știri 1230 Tele
shopping 13:05 Briefing (r) 
14.-00 Teleshopping 1435 Lu- ‘ 
mea cărților 15.-00 Teleshop-; 
ping 1535 Euromaxx (doc.). 
16:00 Nașul. Talk-show cu ' 
Radu Moraru (r) 18®) 61 Vine ■ 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi! 
Mbela 20®) Film artistic 22®) 
Nașul 24:00 Știri. Emisiune 
informativă 0:15 6I Vine pre
sai (r) 2:15 Film artistic (r) i

8:00 Megarăzboaie cu fi.0 

vechi 9:00 Motociclete ameri
cane 10®) Ray Mears - teh
nici de supraviețuire 11:00 
Motociclete americane 12:00 
Curse asurzitoare 13®) Mași
năriile de război ale secolului 
XXI 14:00 Megarăzboaie cu 
fiare vechi 15:00 Cum se fa
brică 16:00 Curse 17®) Auto
mobile americane recondițio
nate 18®) Superstructuri 22S 
19®) Vânătorii de mituri 
20®) Motociclete americane 
21:00 O pradă mortală 22®) 
Adevăratul loc al crimei 23®) 
Campionatul Mondial al con
structorilor de motociclete
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96 de zile au mai rămas 
până la integrarea în UE Medicamente pentru diabetici

www.alz.ro
Deva (C.P.) - Acesta este site-ul Societății Române 
Alzheimer și oferă informații pentru familii și pacienți, 
.«afectiv ce este această boală, cauze, simptome și 
ntadalități de diagnostic.

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte

Prefectura Județului Hunedoara:__
Aurel Dan Pricâjan, subprefect începând cu ora 10.00

Primarii Municipiului Deva:
Mircla Muntean, primar

09.00-11.00

________________

Primăria Municipiului Orăstla: 
Teodor Iordan, secretar

■ Antidiabeticele orale 
vor fi distribuite prin 
farmaciile cu circuit 
deschis.
Clara Păs___________________
clara.pas0lnformmedla.ro

Deva - Acestea vor fi elibe
rate pentru trei luni în loc de 
două de către medicul spe
cialist, după care această 
acțiune va fi preluată de către 
medicii de familie, pe baza 
unei scrisori medicale trans
mise de diabetolog, prin inter
mediul pacientului. Medicul 
de familie va avea pe lângă 
rolul de a depista noile cazuri 
de diabet și obligația de a-i 
trimite pe bolnavii de diabet 
de două ori pe an la un con
trol de specialitate, iar sufe
rinzii vor beneficia anual de o 
evaluare-bilanț a stării de

sănătate care va fi realizată de 
către diabetolog.

Medicilor de familie li se 
vor plăti serviciile pe care le 
vor presta. Cabinetele acesto
ra vor fi dotate gratuit, până 
la 31.10., cu glucometre și teste 
pentru determinarea glice
miei, iar în această săptămână 
vor primi un program infor
matic special care să le per
mită o evidență completă și 
strictă a pacienților și sche
melor terapeutice utilizate.
TelVerde

„în județul Hunedoara 
există 12000 de pacienți cu 
diabet, din care o cincime 
sunt insulino-dependenți. A- 
ceștia din urmă vor continua 
să primească insulina prin 
farmaciile cu circuit închis 
din spitalele unde există dia
betolog (Deva, Hunedoara, 
Orăștie, Petroșani) sau unde

Noile măsuri vor reduce cozile de la ușa diabetologului și a far
maciilor cu circuit închis.

vom desemna un medic spe
cialist (Brad, Hațeg, Lupeni). 
Bolnavii cu tratament oral se 
vor adresa farmaciilor cu cir
cuit deschis, care vor fi obliga
te ca, până la 1 octombrie, să 
se aprovizioneze cu medica
mentele necesare în limita u-

nui stoc minim, CJAS având 
banii necesari decontării a- 
cestora”, a declarat Dan Ma- 
gheru, directorul DSP Hune
doara. De la 1 octombrie, pen
tru diabetici se va pune în 
funcțiune o linie Telverde - 
0800.801.110.

în județ_________________________________ _________ ______
DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;
DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; 
Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea și Mihai 
Eminescu.

235090
221145

Dispece-wt apă rece 227067
Dispecerat apă caldă 212^25
Dispecerat Electrica, 92^
-'ispecerat gat ' 227091
..^formații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 
Direcția Sanitar-Veter.

1 euro__________
1 dolar american
1 gram aur

Furt de „mobile"
Deva (M.T.) - Un bărbat 

de 33 de ani, din Alba Iu- 
lia, a fost prins de poli
țiștii deveni, care au sta
bilit că în perioada iunie- 
septembrie a furat mai 
multe telefoane mobile. 
Lucian R. a dat anunțuri, 
în diferite ziare, în care 
specifica faptul că dorește 
să cumpere telefon mobil. 
Cu cei care-1 contactau 
stabilea o întâlnire, spre 
exemplu în fața spitalului 
din Deva. Vânzătorul îi a- 
răta telefonul, iar Lucian 
îi spunea că vrea să îl a- 
rate>mjui prieten care e 

” internat în spital. Odată 
luat telefonul, bărbatul 
nu se mai întorcea. Preju
diciul stabilit de oamenii 
legii a fost de 2.500 lei, iar 
40% a fost recuperat.

Cărbune pentru termocentrale
■ CNH Petroșani va 
asigura cărbunele nece
sar celor două termo
centrale din județ.
Clara Păs___________________
clara.piiclnformmedla.ro

Deva ■ Compania Națională 
a Huilei Petroșani va livra ter
mocentralei Paroșeni, până la 
sfârșitul anului, 83.000 de tone 
de huilă, și o cantitate zilnică 
de 6.500 de tone de cărbune 
către Centrala Termoelectrică 
Mintia, pentru asigurarea 
combustibilului necesar pe
rioadei de iarnă. Livrările 
către termocentrala Paroșeni 
vor permite funcționarea unui

La Termocentrala Mintia stocurile de cărbune necesare în această 
iarnă se vor asigura de la CNH și din import

3,5408 lei
2,7861 lei
52,9230 lei

nou grup al centralei, iar 
stocurile unității de la Mintia 
vor fi completate din impor
turi. Totodată, Hidroelectrica 
a redus, din această lună, can-

titatea de energie electrică funcționarea în siguranță a 
destinată exportului, pentru sistemului energetic național.tranzacții mum

Preț Variație 
închidere (leVacț) (%)

SIF1

impact

Palatul Copiilor din Deva

b-dul Decebal, bl. R, parter tlângâ QUNSRiR], tel.: 221IR.

B1OFARM 0.5650 0
ANTIBIOTICE 1.- 60S <45”
AZQMUREJ 0. 75o -2.»
ROMPETROl 0.C1900 0
SIF3 2 31 DO -173
SIF5

Rubrica realizata de
2.84OO

SVM IFB FINWES
■' -1JR 

T SA DEVA.

tOOMU

8 2 i1
1 5 4 8 6 9

4 6 3 7
8 5 2 I

4 3 2
9 4 7

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

RegUlI: 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.

Soluția jocului din 
numărul precedent

1 2\ 3 4 5 6 7 8 9
9 6 7 2 3 8 1 5 4
8 4 5 1 7 9 6 2 3
5 3 = 6 7 B 1 4 9 2
7 li 21 9 « 5 3 6 8
4 8 9 3; 9 2 5 1 7
3 5
2 9
6 7

1 8
6
5

2 7
3

3 4

9
8
2

4 6
7 5
3 1

Deva (S.B.) - Deschiderea 
festivă a cursurilor cercurilor 
pentru copii și elevi, ce se 
derulează în anul școlar 2006 
- 2007, la Palatul Copiilor din 
Deva, va avea loc luni, 2 
octombrie 2006, ora 17.00. 
înscrierile la cursuri de 
informatică, aeromodele, na- 
vomodele, construcții elec
tronice, foto-cineclub, cera
mică, karting, la atelierul de 
fantezie sau la cele de pro
tecția mediului, dar și la cele 
din sfera artistică: dansuri 
populare, arte, cultură și ci
vilizație engleză - franceză 
UNICEF, muzică, sau la cele 
sportiv - turistice se pot face 
la Palatul Copiilor (str. M. 
Eminescu, nr.17), zilnic, între

înșelăciune cu mașini de cusut
■ Un tânăr a fost prins 
în flagrant, în timp ce 
încerca să tranzacțione- 
ze o astfel de mașină.

Mihaela TSmaș_______________
mlhaela.tinias0lnformniedla.ro

Deva - în urma unei plân
geri depuse la Poliție, 
oamenii legii au reușit să 
intre pe filiera unei rețele de 
traficanți de mașini de cusut. 
O femeie din Aninoasa, care 
deținea o asfel de mașină de 
cusut, a găsit un anunț, într- 
un ziar central, în care se 
specifica faptul că un 
colecționar cumpără mașină 
de cusut Singer. A sunat la 
numărul de telefon pe care 1- 

orele 9.00 - 17.00. Aceste cur
suri, destinate copiilor care 
doresc să-și dezvolte anumite 
aptitudini sau să ajungă la 
performanțe, vin și în întâm
pinarea părinților care își do
resc pentru copiii lor cunoaș
tere, educație și petrecerea 
timpului liber într-un mod 
plăcut. în ziua deschiderii, cei 
interesați și prezenți vor avea 
ocazia să viziteze cercurile de 
la Palatul Copiilor.

• -;;Y’ *........
11...

li

Aeromodele

a găsit în anunț, iar bărbatul 
i-a spus că mai are nevoie de 
o mașină de cusut care să 
aibă aceeași serie, ca și cea 
pe care o deține. în acest sens 
s-a oferit să o ajute. I-a spus 
că știe pe cineva de la care ar 
putea procura acea mașină. 
Femeia a sunat, s-a înțeles cu 
acel bărbat, iar apoi l-a con
tactat din nou pe primul din
tre aceștia. Aceeași persoană 
i-a spus că de fapt are nevoie 
de trei mașini de cusut cu 
aceeași serie. Convinsă că 
există ceva necurat la mijloc, 
femeia a anunțat polițiștii. 
Aceasta a stabilit și o întâl
nire cu eventualii 
cumpărători, care a avut loc 
ieri în gara din Simeria. 
Polițiștii deveni au prins în

Decizii de impunere
Deva (C.P.) - Până la data 

de 30 septembrie, pe baza 
datelor din declarațiile spe
ciale privind veniturile re
alizate și a celorlalte infor
mații aflate la dispoziția 
organelor fiscale, Direcția 
Generală a Finanțelor Pub
lice a județului Hunedoara, 
prin administrațiile finan
țelor publice teritoriale, va 
emite deciziile de impunere 
anuală pentru anul 2005.

Deciziile de impunere cu 
diferențe de impozit de 
plată sau de restituit vor fi 
transmise contribuabililor 
la adresa de domiciliu, prin 
poștă, cu confimare de pri

flagrant un tânăr de 16 ani, 
din Alba Iulia, care probabil 
a fost trimis de capii rețelei 
să ridice „marfa”. Tânărul 
este cercetat în stare de li
bertate pentru săvârșirea 
infracțiunii de înșelăciune.

Mașină de cusut Singer

mire, a declarat Lucian He- 
iuș, directorul Direcției Ge
nerale a Finanțelor Publice 
Hunedoara.

Deciziile de impunere 
anuală cu diferențe de 
impozit „zero” se vor comu
nica contribuabililor prin 
publicitate. Publicitatea se 
va face prin afișarea con
comitentă la sediul admin
istrațiilor finanțelor pu
blice emitente și pe pagina 
de Internet a Agenției Na
ționale de Administrare 
Fiscală. Informații supli
mentare se pot obține de la 
administrațiile finanțelor 
publice teritoriale.

Seminar
Deva (C.P.) - Agenția 

Română pentru Conser
varea Energiei - Filiala 
Deva va organiza joi, 28 
septembrie, la Petroșani 
un seminar pe tema efi
cienței energetice și a 
tehnologiilor din resurse 
regenerabile. Seminarul 
se adresează autorităților 
din localitățile cu o po
pulație mai mare de 20 
de mii de locuitori și 
agenților economici cu 
un consum energetic mai 
mare de 200 tep. întru
nirea va avea loc cu în
cepere de la ora 10, în sa
la de ședințe a Compa
niei Naționale a Huilei 
din Petroșani.

http://www.alz.ro
clara.pas0lnformmedla.ro
clara.piiclnformmedla.ro
mlhaela.tinias0lnformniedla.ro
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Pasiune nouă: lectura on-lîne• Protestele continuă. Magistrații de la 
Tribunalul Hunedoara și de la cele șase ju
decătorii din județ au suspendat ieri 
ședințele, la ora 10.00, pentru jumătate de 
oră. De asemenea, grefierii de la Tribunalul 
Hunedoara continuă protestul. (C.P.)

• Privatizare. Ministerul Economiei și Co
merțului a anunțat că a invitat 16 potențiali 
investitori români și străini să achiziționeze 
caietele de sarcini în vederea privatizării a 
șase companii miniere, între care se numără 
și CNCAF Minvest Deva. (C.P.)

Un irlandez la conservatori
Deva (M.S.) ■ Un profesor român, stabilit 

in Irlanda, s-a înscris în Partidul Conser
vator, a anunțat ieri președintele PC Hune
doara, Petru Mărginean. El a menționat că 
dr. Nlcolae Corcionivoschi, profesor la Uni
versity College Dublin, Școala de Medicină 
și Științe Medicale, a aflat despre doctrina 
PC de pe slte-ul formațiunii politice. Noul 
membru PC va face parte din organizația 
Petrlla, localitate in care s-a născut în urmă 
cu 31 de ani. „Ne-am dat acordul și domnia 
sa ne-a trimis pe fax adeziunea, însoțită de 
o scrisoare de mulțumire. Este un exemplu 
că PC este un partid care se bucură de 
încrederea tinerilor intelectuali”, a declarat 
președintele PC Hunedoara.

■ Mai multe site-uri pe 
Internet vin în sprijinul 
celor care nu au bani 
pentru cărți.

Sanda Bocaniciu______________
sandi.bocanlclutflnformmedla.ro

Deva (S.B.) - Apariția aces
tor site-uri, destinate celor 
care au nevoie de literatură, 
de carte sau de documentare 
pentru studii, este o alterna
tivă gratuită pentru toți citi
torii. în acest sens a luat 
naștere o mare bibliotecă vir
tuală ce poate fi accesată cu 
un simplu cllk. Apoi, călăto

Deva a găzduit un eveniment IT

Omul-bombă și zvonul
Hunedoara (M.S.) - O falsă explozie, despre 

care s-a spus că ar fi avut loc într-un bloc 
din Hunedoara, a fost anunțată la numărul 
unic de urgență 112. Verificările de la fața 
locului au arătat că, de fapt, explozia nu a- 
vusese loc, ci doar un bărbat beat căzuse de 
la etajul doi al imobilului in care se raporta
se evenimentul. Victima încerca să își re
gleze antena televizorului, moment în care s- 
a dezechilibrat și a alunecat în gol de la fe
reastra apartamentului. Persoana în cauză, 
în vârstă de 35 de ani, a fost transportată la 
spitalul din Hunedoara, unde medicii au 
constatat că nu a suferit nici un fel de trau
matisme.

■ Toshiba IT TREK - 
cel mai important 
eveniment IT din 
județul Hunedoara.

Deva (C.P.) - Firma TopTech 
în colaborare cu partenerul 
său Scop Computers a organi
zat, ieri, la Deva, un seminar 
de prezentare a ultimelor 
noutăți din domeniul IT 
lansate de Toshiba. Au fost 
prezentate echipamente de 
ultimă generație și soluții 
adaptabile tuturor domeniilor 
de activitate. „De aproape 14 
ani, compania noastră se con
centrează spre crearea și dez
voltarea celor mai bune relații 
cu clienții săi. La ora actuală 
TopTech are în portofoliul său

Controale la rectificarea de buget

Pe lista suspendărilor
Slmerla (M.S.) - Consilierul local Ioan Ro

vinaru, din orașul Slmerla, membru al PRM, 
este subiectul uneia dintre hotărârile de Con
siliu Local prin care se propune ca el să fie 
suspendat din funcția în care a fost ales, a 
anunțat ieri purtătorul de cuvânt al PRM 
Hunedoara, Costel Avram. Sancțiunea ar fl 
urmarea faptului că Rovinaru a trecut de la 
PSD, pe listele căruia a fost ales, la PRM. 
Purtătorul de cuvânt al PRM a precizat că 
loan Rovinaru s-a înscris în PRM în luna 
decembrie 2005, motiv pentru care nu intră 
sub incidența legii privind statutul aleșilor 
locali. El a apreciat că este „anormal” ca un 
consiliu local să ia în discuție o lege adop
tată de Parlamentul României.

■ Prefectul reacționea
ză la nemulțumirile pri
marilor care contestă 
rectificarea bugetară.

Deva (M.S.) - Prefectul 
județului Hunedoara, Cristian 
Vladu, a dispus verificarea 
modului în care au fost 
respectate prevederile legale 
referitoare la repartizarea 
sumelor de bani de către Con
siliul Județean Hunedoara cu 
prilejul rectificării bugetelor 
locale, se arată într-un comu
nicat al Instituției Prefectu
lui. Reacția prefectului sur

www.plus-diseount.ro

Carte bibliofilă
Hunedoara (S.B.) - O expoziție de carte 

bibliofilă va fi deschisă la Galeria de Arte 
din municipiul Hunedoara, vineri, 29 sep
tembrie, la ora 13.00. Expun artiști plastici 
de la Universitatea Națională de Arte 
București. Expoziția va prezenta grafică 
(gravură) de carte, expusă pe panouri, și 
carte bibliofilă - ce cuprinde lucrări auten
tice de ilustrație grafică pe hârtie manu
ală. Volumele de poezie a 43 de autori vor 
fi prezentate în câte trei exemplare elevilor 
și profesorilor din municipiu care vor par
ticipa la vernisarea expoziției. Evenimentul 
este dedicat poetului Lucian Blaga.

Cartea bibliofilă (Foto: cu

Pius a deschis azi, 27.09.2006, al 
douăzecițicincilea magazin ai 
său din România, ia Hațeg. Noul 
magazin de tip discount este 
situat pe Str. Tudor Vladimirescu 
nr. 12 ți se adresează tuturor ca
tegoriilor de consumatori care 
doresc să-ți acopere necesarul 
zilnic de produse într-un mod 
avantajos. Programul magazi
nului garantează cumpărături 
lipsite de stres, acesta fiind des
chis de luni până sâmbătă, între 
orele 8:00 - 21:00, iar duminică 
între orele 9:00 -17:00.
De peste 30 de ani. Plus este unul 
dintre cei mai mari discounter: de 
pe piața germană Compania este 
deja prezenta cu cca. 4.000 de 
magazine ți peste 38.000 de 
angajați în nouă țări europene 
(Germania, Austria, Ungaria, 
Polonia, Cehia, Spania, Portugalia, 
Grecia si România).
Filosofia rețelei Plus constă în a 
oferi produse de calitate su
perioară la prețuri permanent 
scăzute.
“In pcezent funcționează 24 de 
magazine în România ți inten
ționăm să deschidem până la 
sfârșitul acestui an alte 11 

ria pentru descoperirea lite
raturii poate începe. Cele mai 
importante poezii și povești 
se află in fața ochilor curioși.

Cărțile virtuale nu au 
moștenit, însă, mirosul de 
raft, delicatesa pe care o adul
mecă „șoarecii” de bibliotecă. 
Nici paginile nu foșnesc, dar 
cărțile online au strălucirea 
lor imbatabilă: aura gratu
ității.

Câteva site-uri culturale 
din România atrag din ce în 
ce mai mulți cititori: 
www.bcub.ro poate fi o bună 
sursă de plecare spre labirin
turile cuvintelor virtuale. în 
„vitrina” www.polirom.ro/ 

Compania TopTech Deva a primit anul acesta, în Germania, dis
tincția Best Dealer Toshiba 2005-2006 (Foto: cl)

peste 1000 de clienți din sis
temul bancar, companii de 
asigurare, învățământ, pro
ducție, instituții publice, tele
comunicații, sectorul ener
getic”, a declarat Sorin Nădă- 
ban, directorul general 

vine după ce „tot mai mulți 
reprezentanți ai adminis
trației publice au contestat 
modul în care au fost repar
tizate fondurile la rectificarea 
de buget” ce a avut loc în 
această lună, pe 22 septem
brie.
Primari nemulțumiți

Verificările vor avea în 
atenție felul în care au fost 
respectate formula de calcul 
stabilită de Guvern, Legea 
bugetului de stat pe anul 2006 
și modul de alocare a fon
durilor către cele 69 de 
primării din județul Hune

magazine, continuând astfel stra
tegia noastră de expansiune la nivel 
național" a declarat Owe 
Klostermann, Director General Plus 
Discount România.
Noul magazin de proximitate are o 
suprafață aproximativă de 1,400 mp, 
din care 1.080 mp suprafață de 
vânzare și 300 mp spații aferente. 
Construcție de tip „freestander”, 
magazinul respectă un format 
standard și dispune de 80 locuri de 
parcare. Pentru construcția ți 
amenajarea sa, compania a investit 
cca. 1,5 milioane de euro.

Sortimentul magazinului Plus in 
elude atât articole marca Plus, 
importate în mare parte din 
Germania, cât și articole premium, 
toate la prețuri foarte accesibile. 
Plus oferă o gamă de aproximativ 
1.200 de produse, incluzând atât 
produse alimentare

biblioteca.cgi se găsesc tra
duceri captivante, iar www.e- 
scoala.ro le poate deschide 
elevilor apetitul pentru poezie 
și proză, în română sau altă 
limbă.

Versurile autorilor Mihai 
Eminescu, George Bacovia, 
Ion Barbu, romanul „Cel mai 
iubit dintre pământeni”, de 
Marin Preda, scrierile lui 
Cicero și Titu Maiorescu 
așteaptă înțepătura mouse- 
ului. www.scriptorium.ro, 
www.poezie.ro și www.roma- 
nianvoice.com sunt alte trei 
locuri în care au fost multi
plicate cele mai performante 
creații ale clasicilor litera-

TopTech Deva. Pentru a veni 
în sprijinul utilizatorilor, 
echipa Toshiba IT Trek a 
prezentat și o serie de soluții 
și servicii prin care tehnolo
gia de care dispun aceștia 
poate fi valorificată la maxim.

doara. Conform legii, sumele 
defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat se repar
tizează după consultarea pri
marilor și cu asistența 
tehnică a Direcției de Finanțe 
Publice.

Consultarea primarilor se 
face de o comisie specială for
mată din președintele Consi
liului Județean, prefectul 
județului, reprezentanții aso
ciațiilor municipiilor, ora
șelor și comunelor și direc
torul Finanțelor Publice.

Prefectul Vladu afirmă că 
nu a fost invitat la ședința 
acestei comisii și la con

„MICILE PREȚURI” AU SOSIT LA 
HAȚEG

de bază.

Cârți citite pe ecranul calcula
torului (Foto: arhiva)

turii române: Caragiale, 
Creangă, Camil Petrescu, 
Lucian Blaga.

Program 
prelungit

Deva (C.P.) ■ Poșta Ro
mână anunță extinderea 
programului de lucru a 
31 de oficii poștale infor
matizate, începând cu 
data de 2.10. Clienții vor 
avea acces la toate ser
viciile, de luni până 
vineri, între orele 6 și 22, 
iar sâmbăta între orele 8 
și 18. în județ, singurul 
oficiu poștal care va avea 
acest program este Deva ~ 
1. Informații despre ofici > 
ile poștale cu program 
prelungit și serviciile 
oferite de acestea se pot 
obține de pe portalul 
www.posta-romana.ro.

sultările cu primarii în pre
gătirea alocării sumelor pen
tru rectificarea bugetelor 
locale.

Unul dintre primarii care 
a reacționat la modul de 
împărțire a sumelor recti- 
ficative a fost edilul-șef al 
municipiului Brad, Florin 
Cazacu. El a menționat că 
este dispus să protesteze pf 
tru că este nemulțumit ue 
banii primiți de la Consiliul 
Județean. Conform primaru
lui, municipiul Brad are 
nevoie de 30 de miliarde lei și 
a primit doar 1,1 miliarde lei 
vechi.

legume și fructe proaspete, 
carne proaspătă în regim de 
autoservire, produse refrigerate 
și congelate, cât și produse 
nealimentare tip 1 (detergențî, 
cosmetice și hrană de animale). 
Pe lângă aceste produse de 
calitate superioară, clientul 
beneficiază săptămânal de o 
ofertă variată de produse 
nealimentare tip 2, gamă în care 
sunt cuprinse articole de uz 
casnic, electrice și electrocas- 
nice.
Aprovizionarea magazinului se 
face zilnic, din centrul logistic 
situat la Ploiești. Pentru o 
desfășurare optimă a activității 
în magazin, se utilizează struc
turi proprii discounter-ilor: dis
punerea simplă a mărfurilor la 
raft, informatizarea corrieri>4ur, 
echiparea cu case de marcîyrnxi 
scanner, la care se adaugă o 
echipă motivată și responsabilă 
de cca. 30 de angajați.
Prezența rețelei Plus la Hațeg se 
înscrie în programul de expansi
une la nivel național, care va 
continua în toate orașele cu 
peste 30.000 de locuitori.
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Aprecierea valorii gimnastelor

• Convocare. în perioada 3 - 30 octombrie 
a.c., la Reșița este convocat lotul național de 
lupte libere feminin. De la CSS Petroșani a 
fost convocată Laura Gavriliuc. (V.N.)

• Gimnastică aerobică. La București se va 
desfășura în perioada 30 septembrie - 1 
octombrie Campionatul Național de Gimnas
tică Aerobică. Colegiul Național Sportiv 
Cetate Deva va participa cu un lot de 25 de 
sportive, dintre care unele sunt nominalizate 
pentru lotul național. (V.N)

■ Ieri, la CNS Cetate 
Deva, cele mai bune 
gimnaste din România 
au fost premiate.

Valentin Neagu
valentin.neagiJ@in1armmedia.ra

Deva - Curtea Colegiului 
Național Sportiv Cetate Deva 
a cunoscut ieri o animație de
osebită. Acest lucru s-a întâm
plat în jurul orei 10.

Putem spune că a fost un 
moment emoționant. Cum 
poate să fie altfel, când întrea
ga suflare a colegiului s-a 
reunit într-un careu pentru a 
felicita pe cele care, la recen
tele Campionate Naționale de 
Gimnastică de la Ploiești, au 
câștigat aproape tot ce putea 

fi câștigat. Gimnastele din 
Deva au ocupat locul I la 
senioare și locul al II-lea la 
speranțe pe echipe. „La acest 
Campionat Național nivelul 
întrecerilor a fost unul foarte 
ridicat pentru că majoritatea 
gimnastelor participante fac 
parte din lotul olimpic și 
loturile naționale ale 
României” - ne-a declarat la 
sfârșitul festivității Gheorghe 
Orban, antrenorul coordona
tor al lotului de speranțe.

Directorul sportiv al cole
giului, Ion Bădoi, a ținut să 
precizeze că la acest succes au 
contribuit mai mulți factori. 
Este vorba în primul rând de 
efortul și străduința tinerelor 
gimnaste, de munca antreno
rilor Gheorghe Orban, Ramo
na Nicu, Florin Cotuțiu, Adela

Gimnastele de la CSS Cetate premiate de club
Popa, a coregrafului Corina 
Doreanu, precum și condițiile 
deosebite de pregătire asigu
rate cu sprijinul Federației 
Române de Gimnastică și Co
mitetului Olimpic Român. Nu 
putem încheia aceste rânduri 

fără a menționa, desigur, ni 
în ultimul rând, contribuție 
deosebită a lui Nicolae For 
minte și a colaboratorilor, ce 
care pregătesc la Deva lotu 
olimpic de gimnastică al Ro 
mâniei.

Declarațiile calomnioase 
provoacă depunctarea

București (C.M.) - Războiul declarațiilor 
izbucnit tot mai des între oficialii echipelor 
din Liga I și incidentele cu arbitrii și supor
terii au determinat FRF să înăsprească 
regulamentul disciplinar. Astfel, Federația 
a decis, ieri, depunctarea echipelor ai căror 
oficiali vor face declarații calomnioase la 
adresa altor reprezentanți sau vor repeta 
incidentele de la partida U. Craiova-Poli 
Iași, când patronul clubului oltean, Adrian 
Mititelu, i-a lovit pe arbitri. „Pe lângă 
sancționarea din regulament, clubul va fi 
penalizat cu trei puncte. Sper ca semnalul 
de alarmă să fie înțeles de toată lumea”, a 
declarat președintele FRF, Mircea Sandu. 
„Dacă suporterii creează incidente, se va 
juca pe teren propriu, dar cu porțile 
închise”, a precizat Sandu.

Drida și Ilie, exilați în Liga III

Seria Valea Strelului
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a ll-a, din 24 septembrie: 
Unirea General Berthelot - Dacia Boșorod 3-2; Cerna Lun
ca Cernii - Viitorul Pădișa 4-1; Sântămărie Orlea - Minerul 
Teliuc 3-3; Goanță Ghelari - Streiul Baru Mare 3-0; Mureșul 
Deva II - Sargeția Bretea Română 6-1.

■ Cei doi fotbaliști ai 
Jiului au fost mutați 
disciplinar la echipa 
satelit, CS Vulcan.
ClPRIAN MARINUț 
ciprlan.marinut@lnfarmmedia.ro

Petroșani - Conflictul din
tre antrenorul Jiului, Florin 
Marin, și jucătorii Adrian 
Drida și Adrian Ilie se acu- 
tizează. După ce i-a exclus din 
lot înaintea partidei cu Cea
hlăul (scor 0-0), invocând mo
tive de disciplină, „Flocea” a 
decis să-i exileze pe cei doi 
la echipa satelit, CS Vulcan, 
care activează în Liga a IlI-a, 
seria a IV-a. în plus, se pare 
că în conformitate cu regula
mentul de ordine interioară, 
Drida și Ilie vor fi penalizați 
și financiar: Decizia antreno
rului a fost considerată corec
tă de conducerea Jiului care

a aprobat referatele întocmite 
de tehnician și i-a mutat dis
ciplinar pe cei doi în eșalonul 
trei. „Este inadmisibil ce au 
făcut jucătorii. După ce au 
evoluat slab în meciul pierdut 
0-3 la Urziceni, cei doi și-au 
petrecut noaptea în oraș”, au 
spus oficialii Jiului.
Neagă acuzațiile

Drida și Ilie au negat acu
zațiile care li se aduc, susți
nând că nu-și petrec nopțile 
prin baruri și că antrenorul 
vrea să-i scoată țapi ispășitori 
pentru rezultatele slabe ale 
echipei. „Sunt un jucător pro
fesionist care se respectă și 
visează la performanța de a 
juca la o echipă mai bine co
tată, așa că nu-mi pierd nop
țile nici în oraș, nici altun
deva. Nu am revenit la Jiul 
de lâ Steaua' pentru bani, ci 
am venit să joc cu sufletul 
pentru echipă și cu speranța

de a-mi crește cota. Așa că 
mă deranjează acest gen de 
acuzații”, a declarat Drida. 
Jucătorul a precizat că nu 
doar el și colegul său Ilie au 
jucat slab în meciul de la Ur
ziceni. „Deciziile antrenorului 
nu sunt corecte, pentru că în 
meciul cu Urziceni în teren 
am fost 14 jucători, nu doar 
noi doi care am fost scoși țapi 
ispășitori”, a spus Drida.
A cui e vina?

Acuzațiile reciproce dintre 
antrenor și cei doi jucători 
pun pe gânduri orice obser
vator obiectiv și orice su
porter. Are într-adevăr drep
tate FI. Marin și dacă da 
soluția aleasă e cea mai 
bună? Motivul real al deci
ziei de exilare a celor doi e
că nu au o viață sportivă 
corespunzătoare și că' ău 
jucat slab la Uziceni sau e 
vorba de o încercare a antre-

Clasamentul
1. Mureșul Deva 2 2 0 0 14 2 6
2. Cerna Lunca C. 2 2 0 0 7 1 6
3. Sântămărie O. 2 1 1 0 S 3 4
4. Unirea G. B. 2 1 0 1 4 4 3
5. Sargeția 2 1 0 1 7 8 3
6. Viitorul Păclișa 2 1 0 1 3 5 3
7. Goanță Ghelari 2 1 0 1 4 8 3
8. Minerul Teliuc 2 0 1 1 3 6 1
9. Dacia Boșorod 2 0 0 2 4 9 0
10. Streiul Baru Mare 2 0 0 2 0 5 0
Programul etapei a lll-a, din 1 octombrie:
Minerul Teliuc - Goanță Ghelari; Viitorul Păclișa - 
Sântămărie Orlea; Dacia Boșorod - Cerna Lunca Cernii; 
Sargeția Bretea Română - Unirea General Berthelot; Streiul 
Baru Mare - Mureșul Deva.

Seria Valea Mureșului____________________________
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a doua, din 24 septem
brie: Casino Ilia - Olimpia Rlbița 0-1; Ponorul Vața - Zaran- 
dul Crișcior 1-0; Victoria Dobra - Streiul Simeria Veche 2- 
5; Aurul Certej - Moții Buceș 1-2.
Clasamentul
1. Moții Buceș 2 2 0 0 6 1 6
2. Streiul S.V. 2 2 0 0 8 4 6
3. Olimpia Ribița 2 1 1 0 2 1 4
4. Ponorul Vața 2 1 0 1 3 3 3
5. Zarandul Crișcior 2 0 1 1 1 2 1
6. Aurul Certei 2 0 1 1 1 2 1
7. Casino Ilia 2 0 1 1 0 1 1
8. Victoria Dobra 2 0 0 2 2 9 0
Programul etapei următoare, din 1 octombrie:
Moții Buceș - Casino Ilia; Streiul Simeria Veche - Aurul 
Certej; Zarandul Crișcior - Victoria Dobra; Olimpia Rlbița 
- Ponorul Vața.

Nu-și respectă 
amenințările

Petroșani (G.M.) - Nervos 
după meciul cu Ceahlăul, 
Alin Simota, finanțatorul Jiu
lui, și-a acuzat dur jucătorii 
și a amenințat că va renunța 
la serviciile unora și că va 
diminua contractele altora. 
„Mulți au mimat fotbalul. îi 
voi exclude sau îi voi arde la 
buzunare”, a răbufnit Simota, 
după 0-0 cu trupa lui Pinal- 
ty, însă a doua zi după joc, 
patronul a renunțat să-și 
pună în practică amenință
rile, fiind probabil îmbrobo
dit de „specialiști” că echipa 
a jucat bine. Gigi Borugă, 
consilierul tehnic al Jiului, a 
precizat, ieri, că e posibil ca 
Simota să-i ierte pe jucători. 
„E posibil ca totul să rămână 
la stadiul de avertisment și să 
nu se ajungă la sancțiuni 
financiare, pentru că echipa 
nu a jucat slab în meciul cu 
Ceahlăul, ci a avut ghinion. 
Situația se va schimba radi
cal dacă vom câștiga etapa 
viitoare în deplasare cu FC 
Național și nu vor mai fi 
motive de sancțiuni și pena
lizări”, comenta Borugă.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a lll-a, 24 septembrie a.c.: 
Inter Petrila - CER Marmosim Simeria 1-3; Gloria Geoagiu 
- Aurul Brad 0-1; Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa 7- 
1; Agrocompany Băcia - Victoria Călan 5-1.
Clasamentul
1. Aqrocompany Băcia 3 " 3 0 0 9 1 9
2. Aurul Brad 3 3 0 0 3 0 9
3. Victoria Călan 3 2 0 1 9 7 6
4. Metalul Crișcior 3 1 0 2 8 5 3
5. Retezatul Hațeq 2 1 0 1 3 3 3
6. CER Marmosim 2 1 0 1 3 4 3
7. Gloria Geoaqiu 3 1 0 2 3 6 3
8. Minerul Aninoasa 3 1 0 2 3 10 3
9. Constructorul Hd. 2 0 0 2 1 3 □
10. Inter Petrila 2 0 0 2 1 4 0

Alin Simota

Adrian Drida în acțiune

norului de a-și masca incom 
petența prin învinovățirea 

. celor doi? Au dreptate 
jucătorii că nu au fost prir 
baruri și că nu sunt singuri 
vinovați pentru înfrângere' 
Adevărul e probabil pe unde 
va pe la mijloc, dar e păcai
că situația de criză a Jiului 
continuă 1 că echipa nu part 
aptă să evadeze din subsolul 
clasamentului.

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 

i ți permiți această schimbare?
| Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate!

' Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți pune 
I termopane pentru numai 8,9 lei!

Te întrebi de ce îți oferim această șansă? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei 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 LUNA, 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 cin 
tanțele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iți aduce 
mai multe șanse de câștig!

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

sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presa sa vina chiar ia line acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S C. Inform Media S.R.I,. și ruci rudele aces
tora de gradele I si II.
Extragerea va tivea loc. la sediul redacției, 
m data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va li publicat in 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoana de 
contact: Magdalena Serbam Succes!

Profită de acest concurs și abonează-te acum! JBRNALgîW!

mailto:valentin.neagiJ@in1armmedia.ra
mailto:ciprlan.marinut@lnfarmmedia.ro
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• Antrenament tensionat. Tehnicianul e- 
chipei Poli Timișoara, Sorin Cârțu, a fost ner
vos și supărat pe jucătorii săi la antrenamen
tul de luni seară, fiind nemulțumit de greșeli
le lor și de felul în care aceștia se pregăteau. 
Cârțu, de față cu jurnaliștii prezenți la antre
nament, și-a certat și înjurat jucătorii și i-a 
pus să execute 50 de flotări. (MF)

• Calificare. Tenismanul Victor loniță s-a 
calificat, luni, în turul doi al turneului de la 
Bratislava (Slovacia), dotat cu premii în va
loare de 21.250 de euro. loniță l-a învins, în 
runda inaugurală, cu 3-6, 6-2, 6-4, pe cehul 
Jan Mertl, cap de serie numărul 7, și va juca, 
în faza următoare; cu învingătorul partidei 
dintre rusul Iuri Șukin și Andrei Kurtis. (MF)

Se retrage ultimul mohican

D.Munteanu

■ Munteanu, recordme- 
nul de selecții la națio
nală, s-ar putea retrage 
după meciul cu Belarus.

Cluj (MF) - Antrenorul- 
jucător al echipei CFR Cluj, 
Dorine) Munteanu, a declarat, 
ieri, că, în cazul în care va fi 
convocat la partida dintre 
România și Belarus, din pre
liminariile Euro 2008, aceasta 
ar putea fi ultima partidă ofi
cială în care va evolua pen
tru prima reprezentativă. 
„Meciul cu Belarus poate fi 
ultimul pentru mine în tri
coul echipei naționale. După 
ultima discuție cu selecțio
nerul Victor Pițurcă, este clar 
că trebuie să intru pe teren 
numai dacă joc Ia echipa mea 
de club și dacă sunt în formă. 
Nu trebuie făcută o excepție

în cazul Dorinei Munteanu, ci 
trebuie respectată decizia an
trenorului echipei naționale. 
Vreau să intru pe teren în 
meciul de sâmbătă, dintre 
CFR Cluj și FG Vaslui, iar 
dacă jocul meu îl va convinge 
pe Victor Pițurcă, probabil 
voi fi convocat”, a declarat 
Dorinei Munteanu.
Decizie grea

Munteanu a fost emoționat 
când a vorbit despre posibila 
sa retragere. „Nu știu ce să 
spun mai mult. Mi-e foarte 
greu, dar totul va depinde de 
starea mea fizică”, a mai afir
mat fotbalistul, care deține 
recordul de selecții la echipa 
națională, cu 131 de con
vocări. Ultimul meci oficial în 
care Dorinei Munteanu a 
jucat pentru naționala Ro
mâniei a avut loc la 16 august

2006, atunci când „tricolorii” 
au învins, la Constanța, într- 
o partidă amicală, cu scorul 
de 2-0, reprezentativa Cipru
lui. Munteanu nu a jucat în 
primele două meciuri din pre
liminariile Euro 2008, cu Bul

garia și Albania, din cauza 
unui deces în familie. Națio
nala României va întâlni 
selecționata Belarusului, la 7 
octombrie, de la ora 20.15, pe 
stadionul Steaua, în prelimi
nariile Euro-2008.

Conflict la naționala Olandei
■ Nistelrooy dezaprobă 
decizia lui Van Basten 
de a-l exclude din prima 
reprezentativă.

Munți nu s-a dopat
Cluj (MF) - Agenția Națională Anti-Doping 

(ANAD) a anunțat oficial, ieri, clubul CFR 
Cluj că rezultatul testului anti-doping al 

antrenorului-jucător 
Dorinei Munteanu, 
recoltat după meciul 
cu Poli Timișoara, 
disputat la 16 septem
brie, este negativ. 
Președintele clubului 
CFR Cluj, Iuliu Mu- 
reșan, a declarat că a 
cerut special confir
marea de la ANAD,

care conform regulamentelor nu anunță 
rezultatele testelor anti-doping decât dacă 
sunt pozitive. „Le-am demonstrat tuturor, 
nu doar în cazul lui Dorinei Munteanu, ci 
în cazul a 11 jucători testați de la CFR Cluj, 
că suntem corecți. S-a luat doar medicația 
legală sub supraveghere medicală strictă”, 
a spus Iuliu Mureșan. Antrenorul-jucător 
Dorinei Munteanu, care s-a declarat afectat 
de acuzațiile aduse că ar fi folosit substanțe 
interzise, a declarat că speră să se încheie 
toate contestațiile la adresa sa. Dorinei 
Munteanu s-a supus benevol testului, anti
doping după meciul cu Poli Timișoara, după 
mai multe săptămâni în care conducătorii 
unor cluburi din Liga I, printre care Con
stantin Iacov de la FC Național și Marian 
Iancu de la Poli Timișoara, au sugerat că 
ar folosi substanțe interzise.

Haga (MF) - Atacantul olan
dez Ruud van Nistelrooy a 
dezaprobat, pentru prima 
dată, într-un interviu, decizia 
selecționerului Olandei, Mar
co van Basten, de a-1 exclude 
din echipa națională. Jucă
torul formației Real Madrid 
consideră că Van Basten ia în 
calcul „alte criterii decât cele 
pur sportive” când face selec
ția la echipa națională. „Este 
păcat că selecționerul nu se 
bazează pe valoarea sportivă, 
a jucătorilor, ci pe alte ele
mente. Dacă nu-i placi din 
punct de vedere uman lui 
Van Basten, nu ești convocat.

Trebuie spuse aceste lucruri, 
pentru a nu se lăsa să se 
creadă că alegerea este doar 
sportivă”, a explicat Van Nis
telrooy. Atacantul olandez a 
adăugat că „există perso
nalități pe care Van Basten 
nu le vrea în echipă”, făcând 
referire la alți jucători cele
bri la care selecționerul a 
renunțat în ultimele luni, 
cum ar fi Mark Van Bommel, 
Clarence Seedorf, Roy Ma- 
kaay sau Edgar Davids.

Van Nistelrooy a fost titu
lar în naționala Olandei la 
Cupa Mondială din 2006, com
petiție în care nu a înscris 
decât un gol. De atunci, Van 
Basten nu l-a mai convocat, 
preferându-1 pe tânărul ata
cant al formației Ajax Ams
terdam, Klas-Jan Huntelaar, 
considerat de selecționer

Van Nistelrooy nu se înțelege cu Van Basten
„mai bun” decât Van Nistel
rooy. Echipa Olandei este 
adversara României în grupa 
G a preliminariilor Euro-2008,

(Foto EPA) 

din care mai fac parte for
mațiile Bulgariei, Sloveniei, 
Belarusului, Albaniei și Lu
xemburgului.

Convocațî pentru meciul 
cu România

București (MF) - Selecționerul reprezen
tativei Belarusului, Iuri Puntus, a anunțat 
lotul de jucători pentru partidele cu Româ
nia (7 octombrie, ora 20.15, Stadion Steaua) 
și Slovenia (11, octombrie, Minsk) din gru
pa G ie calificare la Campionatul European 
din 2008. Puntus l-a convocat pe portarul 
dinamovist Vladimir Gaev, deoarece acesta 
a apărat pentru prima dată după cinci luni 
în derbiul cu Steaua, echipă la care a jucat 
Hamutovski. Vitali Buliga nu a fost convo
cat deoarece acesta este în recuperare după 
operația suferită la osul zigomat. Alți 
jucători neconvocați pentru aceste meciuri 
sunt portarul Aleksandr Sulima, Aleksandr 
Șagoiko, Aleksei Pankoveț și Vitalius Ianko. 
Iuri Puntus l-a convocat și pe atacantul 
Vitali Kutuzov, după ce acesta a fost pro
tagonistul unui incident înaintea partidei cu 
Olanda. Atunci, Kutuzov a fost exclus din lot 
pentru faptul că a petrecut prea mult într-o 
seară înaintea meciului de la Eindhoven.

WHrili Hamutovski ffom lotask, 2D ie selecții). Iuri 
Jevnov (FC Moscova, 11 selecții), Vladimir Gaev 
(Dinamo Bucurejli, o selecție). Anton Amelcenko 
(FC Moscova, debutant) - portari;
Serghei Omelianciuk (Șinnik Uratei, W selecții/un 
grt, tayM puMl (iudî-Energyla Vladivostok, 
6573), Dimitri kmjKM (Torpedo Moscova, 5®), 
Ateksaadt tentai Mprak, Mft, BmM
Moloș (BATE Boriso®, debutant), lan Tigorev 
(Dinamo Minsk, 3/0), Artem Radkov (BATE Borisov, 
debutant) - fundați;
Timofei Kalacev 0tetw pe Don, t&l), Vladimir 

Koritko (Terek GroznB, Aleksandr Kulci Tom 
Tomsk, 58/5) Denis Kovba Wta Sovietov Săra
ră, 32/1). Maksim Komajcerito (Dinamo Moscova, 
50/14), Aleksandr Hleb (Arsenal Londra, 25/4), Oleg 
Strahaitovici (MTZ-RIPO Minsk, 3/0) - trijocasl;
Serghei Komilenko (Dnepr Dnepropetrovsk, 11/4), 

Vitali Kutuzov (Parra, 31/9), Artem Kor|mI IHJ 
RIM) Minsk, 6/0), Viaceslav Hleb (MTZ-RIPO Min
sk, 10/2), Leonid ftoveli (Dinamo Minsk, - ate* 
cânți.

Motocros
■ Echipe din 24 de țări 
participă la Motocrosul 
Națiunilor Europene de 
la Zărnești.

București (MF) - Echipe din 
24 de țări vor participa, în pe
rioada 30.09. - 01.10., la Zăr
nești, la Motocrosul Națiuni
lor Europene, se arată într-un 
comunicat al Federației Româ
ne de Motociclism.

în competiția organizată 
sub egida Federației Europene 
de Motociclism (UEM) sunt 
înscrise 24 de echipe, fiecare 
fiind formată din trei sportivi 
care concurează la clasele 125 
cmc, 250 cmc și Open. Echipa 
României este formată din Ju
lian Răduță (campion națio
nal clasa 125 cmc), Mihai 
Stoicescu (campion național la 
clasa 250 cmc) și Szabolcs 
Demeny, la clasa Open. 
Traseul de la Zărnești a fost

european în România

Circuitul de la Zărnești va găzdui parada cailor putere

complet refăcut la standardele 
Federației Internaționale de 
Motociclism, cu ajutorul 
designer-ului circuitelor din 
Campionatul Mondial de 
motocros, neo-zeelandezul 
Greg Atkins, care, în perioa
da 8-10 septembrie, a fost în 
România și s-a deplasat la

Zărnești. Circuitul în configu
rația actuală dispune de pad- 
dock-uri, instalație de ilumi
nat, zonă pentru spălarea 
motocicletelor, parc pentru 
mecanici, turn de arbitraj, 
cabinet medical, spațiu desti
nat reviziilor tehnice, dușuri 
și parcare.

Hizo, la Vaslui
Vaslui (MF) - Tehnicia

nul Viorel Hizo a ajuns, 
ieri, la o înțelegere cu ofi
cialii clubului FC Vaslui, 
el urmând să pregătească 
formația moldoveană pâ
nă la finalul sezonului. 
Hizo va primi un salariu 
lunar de 10.000 $ și un 
bonus de 30.000 $ în cazul 
în care va reuși salvarea 
de la retrogradare. Con
ducătorii clubului vaslu
ian au avut de ales din- 
tr-un grup de cinci antre
nori, Hizo fiind preferat 
după refuzul tehnicie
nilor Gavril Balint și Dan 
Petrescu. Viorel Hizo îl 
va înlocui la FC Vaslui 
pe Gigi Mulțescu, acesta 
demisionând din funcție, 
duminică, după meciul de 
pe teren propriu cu Poli 
Iași, scor 1-1.

Surprins băut la volan
București (MF) - Atacantul 

peruan al echipei Bayern 
Mîinchen, Claudio Pizarro, a 
fost surprins băut la volan, 
având o alcoolemie de 1,1 la 
mie, ceea ce îl va costa sus
pendarea carnetului pentru o 
lungă perioadă de timp, ți
nând cont de faptul că este re
cidivist. Pizarro a mai fost 
surprins băut la volan și pe 
26.11.2005. Deoarece este reci
divist, atacantul peruan riscă 
o amendă foarte mare și în 
plus ar putea fi supus unui 
test psihologic pentru deter
minarea capacității sale de a 
conduce un autoturism pe 
drumurile publice, cunoscut 
în Germania sub numele de

„testul idioților”. Jucătorul a 
sărbătorit, sâmbătă seară, go
lul marcat în meciul cu 
Aachen, scor 2-1, și a preferat 
să meargă acasă cu propriul 
automobil, în loc să ia un 
taxi. Poliția rutieră l-a oprit 
însă în timpul unui control 
de rutină și a descoperit că 
fotbalistul avea o alcoolemie 
peste limita admisă. Antre
norul echipei Bayern, Felix 
Magath, spune că nu-1 va 
sancționa pe jucător. „Acest 
incident nu va avea con
secințe. Ținând cont că Piza
rro este pentru a doua oară 
surprins băut la volan, se va 
discuta cu el pe plan intern”, 
a precizat Magath. Pizarro are probleme cu alcoolul la volan (Foto: epa>
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
AS - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite

Vând ap. 1 cameră (01)
• apartament cu u camera, mobilat complet și 
utilat Deva, Bdul Decebal, și garsonieră contort 
redus- Gojdu. Tel. 0723/926855. fT)

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, 2 balcoane, etaj 3, Bdul 
Decebal, bl. 22, preț 40.000 euro. Tel. 214178, 
0728/030020. (T)
• Deva, semidecomandate, etaj 3, 2 holuri, 
parchet, instalații sanitare noi, convector gaz, 
preț 71.000 ron. Tel. 0722/564004. (D

• urgent confort 1; zona Miorița, fără interme
diari, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• urgent In Bârcea Mare, ocupabil imediat preț 
negociabil. Tel. 0254/231750.00
• Deva,Zamfirescu, etaj 3, în circuit, parchet 52 
mp, balcon închis, contorizări, preț 29500 euro. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent semidecomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, 54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 980 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0742/019418 (Al)
• zona Astoria, contorizări, etaj 2, ocupabil 
imediat, preț 97.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022. (Al)
• zona Bălcescu, decomandate, centrală 
termică, balcon închis, etaj 3, preț 98.000 ron, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• AL CrițuluL et. 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, faianță, parchet, preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• tircurt bucătărie, baie faianță + gresie, 
apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, zugrăvit 
etaj intermediar, zona Zamfirescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• circuit parchet bucătărie, baie, faianță, CT, 
balcon, zona N. Bălcescu, preț 98.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dea, bucătărie, baie, faianță + gresie, 2 
balcoane, termopane, CT, preț 135.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dea, bucătărie, baie, balcon, CT, zona 
Creangă, preț 135.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona Al. 
streiului, preț 65.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, amenajări modeme, 
balcon, et. 1, preț 86.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• AL Moțflor, et. 3, amenajat semidec., 
contorizări, cu balcon, preț 73.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dada, et 1, ocupabil imediat, 2 holuri, 
contorizări, baie cu geam, preț 69.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Zamfirescu, circuit parchet gresie, 
faianță, ușă metalică, balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec., gresie, faianță, parchet 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
Idea, CT, termopan, living, faianță, gresie, ușă 
metalică, balcon închis, st=7C mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifcată, 
parchet gresie, faianță, ușă metalică, apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• Intrări separate, zona Bălcescu, etaj interme
diar, centrală termică, termopan pe ramă de 
lemn, parchet gresie, faianță, balcon închis, preț 
95000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• intrări separate, termopan, parchet, gresie, 
faianță, balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu, preț 112000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702 (A4)
• zona DecebaL vedere la stradă, etaj 3, centrală 
termică, parchet gresie, faianță, bine întreținut, 
preț 130000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj 1, zona Gojdu, bucătărie modificată, 
termopan, ușă metalică, parchet gresie, faianță, 
stare foare bună, contorizări totale, preț 110000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• decomandate, suprafață mare, super 
amenajat, zona BCR, centrala termică, bucătărie 
modificată, termopan, parchet nou, gresie și 
faianță, bloc de 4 nivele, preț 145000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,232808. (A4)
• etaj L bloc de cărămidă, 2 holuri, parchet de 
stejar, gresie și faianță, bine întreținut, ocupabil 
pe loc, zona Dacia, preț 69000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, zona 
Decebal - Kogălniceanu, centrală termică, 
parchet gresie, faianță, ocupabil azi, preț 125000 
ron negociabil, tel. 0788/165702, 0723/251498. 
(A4)

• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie 
faianță, vedere în față, balcon, bloc de cărămidă, 
preț 82000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 64000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• decomandate zona Decebal - piață, etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică, se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232808. 
(A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• circuit parchet bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-duJ Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 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)
• ki circuit pe Bălcescu, parchet gresie, faianță, 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat, exclus credit 
preț 98.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat, liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu, parter, semidec., stare bună, 
contorizări, s=46 mp, preț 88000 RON, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței, semidec., parchet, balcon, 
contorizări, neamenajat, etaj 4, izolație italiană, 
preț 97.500 RON, tel. 0745/640725. (A7)

• zona Banca Transilvania, dec., 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă, s=50 mp, neamenajat, preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• in circuit bloc de cărămidă, CT, balcon închis, 
zona Bălcescu, preț 98000 RON, neg. Tel.231800; 
0745/511776. (A9)
• zona Kogălniceanu, dec., camere cu parchet 
balcon închis, contorizări, etaj 1, preț 125.000 
RON. tel.231au0:0745/511776., as)

• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea 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)
• semideo, aranjat, gresie, faianță, parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)

• urgent, etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări. zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semideo, contorizări, gresie, faianță, CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON, neg., tel. 231.800, 
0740/31731.1 . A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandata 3 balcoane, 2 băi, centrală 
proprie, modernizat, etaj 4 din 8, zonă ultra
centrală, preț 190.000 ron, negociabil; 
exclus intermediari. Tel. 0745/628364. 
1.7/20.09)

Cumpăr ap.2 camere (04)
■ urecu. Deva olata imediat tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, uHracentral de lux, modificări, 
instalații noi, toate utilitățile, preț 55.000 euro, 
negociabil. Tel. 0723/041341. CT)
• zona L Maniu, decomandate, garaj, boxă, 
balcon, centrală termică, parchet 90 mp, etaj 3, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)
• zona Eminescu, decomandate, preț 113.000 
ron, negociabil. Tel. 0745/639022. (Al)
• bd. Decebal, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, gresie, faianță, preț 150.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• ProrpesuL et 3. dea, contorizări, balcon închis, 
preț 155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona L Creangă, dea, CT, AC, gresie, faianță, 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec., CT, gresie, faianță, 
parchet laminat balcon închis. 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă, decoman
date, 2 balcoane, modificări, contorizări totale, 
ocupabil repede, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)

• etaj 1, cu balcon, centrală termică, gresie, 
faianță, accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, centrală termică, 
termopan, gresie, faianță, parchet, super 
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, faianță, boxă, bine 
întreținut, 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 
37000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• zona Gojdu. bloc de cărămidă, etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță, termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702. (A4)
• dea, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică, 2 băi, boxă, st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• dea, st 100 mp. contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• Deva, Gojdu, etaj 1,100 mp, amenajat occi
dental, centrală termică, termopane, ușă 
metalică, totul nou. Tel. 215212. (Al)
• Deva ultracentral, decomandate, etaj 3,2 băi, 
2 balcoane, centrală termică, bine întreținut, 97 
mp, preț 56.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• zona Banca Românească, urgent, 2 băi, balcon 
mare, centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
etaj 3, bloc de cărămidă, 90 mp, preț45.000 euro, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, et. 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, garaj, boxă. et. intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec., gresie, faianță, parchet. 
CT, termopane, garaj, boxă, super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona IiiaciikiL dec., Deva etaj 1,2 băi. (gresie, 
faianță), 2 balcoane închise cu termopan, CT, 
camere cu parchet, preț 52.000 euro, neg., tel 
231300.0740/317313. (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 CeangăL 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, grădină 
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 Ecea 30 parcele cu st 600 mp, facilități in 
zonă preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deya P+l, 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 
vacanță, teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)

• urgent, in Deva 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva preț 150.000 euro, neg., tel. 
231800,0740, ,17.313 "19)

• casă In Boholt, preț 750 milioane lei. Tel. 
0723/627003.CT)
• casă nouă la 14 km de Deva 3 nivele, garaj, 800 
mp teren, canalizare, apă gaz, curent, nefin- 
sată oret 65.000 euro. Tel. 0/22/564004. (T)

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă cu grădină în Deva sau Simeria 
plata imerliat. Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă 2 camere, baie, bucătărie, centrală 
termică pe lemne, renovată recent, livezi, teren 
arabil, pădure la 10 km de Geoagiu, preț 40.000 
euro sau schimb cu apartament. Tel. 
0745/112798. (T)

Vând garsoniere (19)
• Deva zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată 
contorizări, ocupabilă imediat, preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. CT)

• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, 
amenajări modeme, contorizări, preț 53.500 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, st=40 mp, dec., 
balcon, preț 75.500 RON, tel. 0740/013971. (A2)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva 6 balcoane, 2 băi, centra- • termică, 
scară interioară, 130 rrip, preț 240.000- lon. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă, curte și grădină. în Deva str. Horea 
1600 mp, fs 20 m. Tel. 0726/586386. (1/25.09)

• casa zona Mărăști, parter, 3 nivele, curte, preț 
negociabil. Tel. 0722/772145. (T)

• casă noua Deva, zona Pietroasa, Pi-E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere. 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• central Deva totul nou, 2 Intrări, 3 camere, 2 
bucătării, 2 băi. pivniță centrală termică 
canalizare, apă gaz, 600 mp teren plus livadă 
preț 350.000 ron. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă la Tâmpa teren 4400 mp, preț negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

• 5 camera, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)

• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• 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)

• zona Pietroasa P+l, construcție 2000, parter 
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (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)

Credit ușor, în lei grei!
Până la 3 1 decembrie. poți obține mai ușor o sumă mai mare de bani, printr-un credit 
in RON, de ia OIP Bank.

■ credit ipotecar: pe o perioadă maximă de 30 de am, cu o dobândă de 8.5%
■ credit pentru nevoi personale cu garanție ipotecară: pe o perioada maximă de 20 de om. 

cu o dobândă de 9%
■ credit pentru nevoi personale: pe o perioadă maximă de 7 ani, cu o dobânda de 1 0% 

(DAE = 12.66 pentru o perioadă de creditare de 7 am, rata dobânzii de 10% pe an si un 
comision unîc de acordare de 5 9%)

Li d'.ordare,! oricărui oeti-t clin '.ele de sus. primești gratuit un /abonament ia OTPdirekt. timp de 1 un.

(4
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Vă n n.lâm!

Doriți să încercați?
• AM

AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la 
prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, social, 
politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului ete.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în flecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de 
firme din diferite domenii, care tși prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job-ul potri-vit, oferindu-ți 
o listă completă a ofertei locurilor de muncă din județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

<

Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale Cuvântul i 
liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media ■ 
SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara. i
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int 8806, persoană 1 
de contact Magdalena Șerban, sau la 0801030303 (netaxabil).

l
> 
i 
b

Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului! 
Este valabil doar pentru cei care în ultimele șase luni nu au fost abonați la 

“Cuvântul liber" și nici cititori de probă.

O
—4
<

Numele
Prenumele
Adresa la care doresc să primesc ziarul:
Strada
Nr. Bl. Sc. Ap-____

Localitatea
Telefon (opțional)

DA _ I vreau să primesc în
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

QPA
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Împreună în afaceri
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SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

■ TAWPLARIE PVC SI ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
>• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

Com S.R.L. Orăștie
meMlta», iinlii»r.i>ite și pentru Itssți. 

ie riificat,
ptia așcbtere, instalații electrice, 

și ife .ii-i amdăiiaiiat. 
iHWizap CSCIR, FTA 1 și FTC 9.

la
243355 F® 0254 24B34 

găsip ceea ce cAutați! | 
Vă așteptăm!

FLORIDA 
IMPEX

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

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

Școala Generală „Andrei Mureșanu" Deva scoate la Concurs un 

post de îngrijitor și un post paznic de noapte, începând cu
25 septembrie 2006. Ocuparea postului se face prin concurs, în data 
de 10 octombrie 2006. înscrierea pentru concurs se face în perioada
26 septembrie - 7 octombrie 2006.
Informații la numărul de telefon 221055. (64531)

SC FARES TRADING ORĂȘTIE 

ANGAJEAZĂ

ASISTENT REȚELE MAGAZINE
CERJNJE:
1. studii superioare, de preferat economice

2. cunoștințe operare pc
3. abilitați în domeniul administrare acte - contabilitate
4. domiciliul stabil în Orăștie sau în localitățile învecinate j

SE OFERĂ:

1. posibilitatea dezvoltării profesionale într-o echipă dinamică
2. angajament pe termen lung
3. pachet salarial motlvant + tichete de masă
Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de 04 
octombrie 2006 prin fax la numărul 241942 sau la SECRETARIATUL 
societății din Orăștie, Sir. Plantelor, nr. 50. (64529) '

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 ~

Vă oferă cazare, masă și 

transport pe o perioada de 

12 zile la numai 550 ron / 

persoană, doar în perioada 

01.09 30.11.2006 
înfiatei f fax. 0254/249.11 ig

telefon. 0254/249.175 §

uu
SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. G1 .ap 6 

tel/i’ax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUT'ORIZAT SKY ATC:
-PAPETĂRIE
•ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE ‘
(61825;

I

TEAM CONSULTING

•W»; 2«M?, M** am JSL Emmfc 
wwwîroai ț qnitHBnaUPOrtJp. *n4X«nkț[ wTwt«j<)

Btim; AteK® n porter. CUI.

Training
Evaluare
Asistenta
Management

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 wubz)

• urgent, zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări, preț 46.500 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
s regent, zona Decebal, dec., balcon, contorizări, 
preț 25.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• AĂ Crișului, semidec., et. 3, cu balcon, 
contorizări, preț 47.500 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
s Gojdu, cu o cameră fără bucătărie, parter, 
preț 44.500 RON, tel. 0745/367893. (A2)
s zona Miorița, semidec., s=32 mp, cu balcon, 
etaj 1, preț 81.000 RON, tel. 0745/367893. (A2) 

s zona Miriști, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
s zona Dorobanți, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
s zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată 40 mp, parchet, contorizări, stare 
bună preț88000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
232806 (A4)
s zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună accept credit ipotecar, preț 67000 ron 
negociabil, tel. 0723/251496 232808. (A4)
• zona Gojdu, decomandată contorizări, 
parchet, gresie, faianță ocupabilă pe loc, preț, 
74000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 232809. 
(A4)
• etaj L dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005226 (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 76000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dea, neamenajată, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Regicid, bloc-cărămidă, parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.206 0724/620356 (A6)

• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235206 0729/018866. (A6)
• zona Plată, et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620356 (A6)
• Deva, zona gării, etaj 1, balcon închis, 
termopan, ușă metalică parchet, gresie, faianță 
contorizări complete, preț 80.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• AL Sabin, decomandate, balcon închis, etaj 4, 
preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă preț 95.000 
RON, neg., tel. 231800; 0740/317314. (A9)

s decomandate, cameră cu parchet, contorizări 
integrale, etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, 
orei 80.000 RON. negociabil, țel. 231300. (A9)

Vând terenuri (21)

s 14)80 mp teren intravilan cu toate 
facilitățile, împrejmuit cu gard, la soluție 
definitivă; eventual parcelat în 2 parcele. 
Tel. 0722/442789,0765/246805. (9/22.09)

s 1000 mp, zona Deva, utilități curent, apă
Tel. 0726/158688. (11/26.09)

s3500 mp, intravilan, livadă și grădină cu 
cabană 2 camere, în Deva, zona Căprioara, 
facilități apă curent, drum asfaltat, preț 25 euro 
mp, negociabil. Tel. 214866, 0740/984602, 
0729/902794. (T)
s două terenwi extravilan, de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0729/732560. CT)

• intravian 500 mp, în Mărtinești, nr. 1. Tel. 
0254/246318, după ora 17. (0446072/25.09)
• loc de casă în suprafață de 1260 mp, în Deva, 
Str. Merilor, preț 30 euro mp, negociabil. Nu sunt 
agent imobiliar. Tel. 0721/451575. (T)

s intravian, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)

s 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)

• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvot-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0774/169303, 0742/005226 
(A5)

s intravian, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
s st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela Tel. 0722/564004. (Al)
s intravilan 700 mp, fs 25 m, intersecția 
localităților Almaș și Cozia preț 16 euro mp, 
negociabil. Tel. 0745/639022. (Al)

• Intravilan, «t= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravian, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravian, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235206 
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, 
0724/620356(A6)
• teren intravilan, s=U00 mp, F.S.= 26 m, 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, drum 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7)
• 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 mj apă gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786576 (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent apă preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastre, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779286 (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent apă 
pre| 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779286

• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786576 (A8)
• zona Icee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zenă preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786576 (A8)
• intravian Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, utilități 
în zonă preț neg., tel: 231800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, S 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan, la șosea, Oeva sau împre
jurimi, plata imediat Tel. 215212. (AL

• garaonieri moNatâ, CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț lSO 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)

• apartament 2 camere, mobilat aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024 (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet zona
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
tel. 0742/290024 (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
ia apă și gaz, nemobilat zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005226 
(A5)
• casă mațe, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• ofer spre încțiiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, Deva, 
amenajat occidental, 36 mp, preț 300 euro/lună 
Tel. 0722/564004. (Al)
• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie,
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobiiată preț 400 euro/lună tel. 
235206 0729/018866. (A6) 4

• 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 comerdaL st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235206 0729/018866. (A6)

• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• ap. 3 camere dec., 2 băi, nemobilat, zona*. 
Creangă Deva, preț 150 euro/lună, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

/

Vând spații comerciale (25)
• 32 mp, zona Liceului Auto, Deva, preț nego
ciabil. Tel. 0745/599166,0723/505460. (T)
• Deva, P+l, 150 mp plus teren,* 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă gaz, preț 
82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

Imobile chirii (29)

Auto românești (36)

• vând Dacia 1310, af 1997, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 616531. 
(7/21.09)

5.0. PARWER LEG1S SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea, contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor Juridice.
(59807)

SALON rHlZETUE RUtK
COAFURA Ofer epre închiriere, is Missel de 

InfrsisuMțsre, spells pastas easaietteă - 
acuta nisd stilet Si totalitate.

Construcții civile si industrial» 
Distribuție materiale construcții 

Comerț etoctroceernce

ANGAJEAZA
CONTABIL- 
CONTABILITATE PRIMARĂ 
CERINȚE:
-cunoștințe minime de 
contabilitate;

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

-salariu motlvant.

CONTABIL- ȘEF
CERINȚE:
-experiență in domeniu mln.5 ani; 
-cunoștințe IT,
-vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motlvant; 
-condiții de lucru intr-o 

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

iZERIE
SI renană de costier: ACNE» ȘITFĂMIȚÂ

Tel.: 0721/245.696

Barul Tequila situat 
în Deva, str. Ady 
Endre, nr 45, te aș
teaptă în fiecare zi, 
între orele 20.00- 
06.00 la megadis- 
tracție !!!

Pentru rezervări suna 
sunați la: 

0721/951.722 Ș 
0720/323.366 ®

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

-WEBMASTER
- WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEI.; 0254.206 210
MOH: 0723.130.463
E~matf offlce@tim.ro

SOCIETATE COMERCIALĂ________
NGAJEĂ IA URGENT producător Încălțăminte

- Tineri absolvenți în vederea calificării la locul de muncă.

- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, 

schimb transport gratuit

5C I

wwwjirn.ro

(56970)

Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie) Tel. 0254/221.749 0722/519.009 I

-AHGAJEAMA în regim de colaborare maseur, maseuză și cosmetlceanâ 
calificați, cu experiență In masajul anticelulitic, de relaxare și de între» 
ținere.

-SE OFERĂ; - posibilități de câștig atractive

- program flexibil
- mediu de lucru plăcut

Pmgruniea/J-te ta 1.1254/22OJ9 pentru programul tiu perso- Tel. 0254/220019

-

• -4 num MANtll M. L3 PARTER

TRANSPORT PERSOANE ©gfedhffi®
România - Italia • Franjo ^Spania v^de MOonaU’s

UM--3- J. Ut--------- 1 l-t — t

Orar Hrieeri 09.00-lfSi 
datați 10.0b-K.IX

ia
•*r

Tel. 0254/234717, 
0742/030201,0749/551299 

euro dus 
țM earn dus-întors -15 ale - 

euro dus4ntors - 90 zilei

• ofer spre închiriere garsonieră Deva, central, 
mobilată aragaz, frigider, tv color, preț 100 
euro/lună Tel. 0722/564004. (T) '
• primesc In gazdă elevi sau eleve. Tel. 212242, 
218650. CT)
• primesc h gazdă tânăr® nefumători sau alte 
vicii; ofer condiții ireproșabile; ofer și pretind 
seriozitate. Tel. 0723/851439, după ora 16. CT)

• zona tetecablni, 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)
• bd. Decebal, 3 camere, dec., amenajat repar
titoare, mobilat, aragaz, frigider, preț 700 RON, 
tel, 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, 2 camere,,, dec., amenajat, 
centrală termică mobilat, aragaz, frigider, TV, 
mașină de spălat preț 200 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• vând Dada 1300, af 1978, stare bună de 
funcționare, taxe la zi, preț negociabil. Tel. 
214504. (T)

• vând Dada 1310, af 1999, gri metalizat, preț 
negociabil. Tel. 0745/772663. (T)

• 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 Dada break 1310, af 1986 VT 2008, toate 
taxele achitate, preț 25 milioane lei, negociabil, 
Hărău, nr. 3. T-el. 0745/838992. CT)

• vând Dada break, 1998,41.000 km, alarmă, 
cutie cu 5 trepte, muzică unic proprietar. Tel. 
0724/561138. (T)

• vând regent Dacia 1310, af 1990, stare foarte 
bună de funcționare, radio casetofon, închidere 
centralizată 5 trepte, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0724/012735. (T)

S.C. ACQMIN O. - 
Grup ȘaRtiers Hunedpasa-Deva, 

ca iMftil in Onua, itr. Ulpia, nr. 15,

dulgheri
Angajează:^— - zidari 

zugravi
Experiența în domeniu și calificarea constituie avantaj pentru 
cei interesați. Oferim un pachet salarial foarte motivant. 

Informații la telefon: 215294 - secretariat

CV-urile pot fi trimise prin fax la: 218151 sau depuse la secre
tariatul firmei.

(64454)

Astra Societate Cooperativă

tipografice
sefixe

Licitația va avea loc la sediul societății din
Deva, Bulevardul Decebal, bl. N, parter, în 

fiecare zi de luni, ora 10.00. Lista este afișată 
la sediul societății.

Informații la telefon 230267.

RKLAME

mailto:anazsok@smart.ro
mailto:offlce@tim.ro
wwwjirn.ro
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S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL DEVA
ANGAJEAZĂ CURIER

CondMb ■ stu«4ii medii • permis conducere cot. B

• disponiBiliWe ta program prelungit • experiență în 
activitatea de distribuție • fără antecedente penale
• domiciliul stabil ta Deva.
M.-urile pot fi trimise prin fax ta 0254/232334 sau 

pol fi depuse ta ««fii societății, itr. Ateliaralor nr. l.

Relații suplimentare ta tel. 0728/889525.
. .$4:r,ț ill (64534):

Qâ>/20£D GOT03©u@ED03L
'Angajeaz

Personal calificat șl necalificat

pentru confecție șl montaj tâmplârle 
aluminiu șl pereți cortină. 
Condiții salariale avantajoase. 
C.V.-urile se pot trimite prin 
tel./fax 0254/214040, Informații 
suplimentare la tel. 0726/334.399 
sau puteți să le depuneți la sediul || 
societății din g
Deva, sir. Andrei Șaguna, nr. 1A.

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• comision din vânzări;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

• vând mașină de spălat din plastic, 80 ron; 
candelabra 2 brațe, 30 ron; covor persan manual 
3/2,700 ron. Tel. 0788/610191. (T)

• vând oale fântână, preț negociabil. Tel. 
0254/236665 sau 0728/485630. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Busuioc Germana. Se declară nul. (1/26.09)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Căldărar Fabian Dorin. Se declară nul. (3/26.09)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Căldărar Ionel Sorin. Se declară nul. (2/26.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Țiglar Elena Se declară nul. (5/26.09)

• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Moraru Narcisa Estera Se declară nulă 
(4/26.09)

Prestări servicii (72)
• electrician autorizat execut lucrări la instalații 
electrice, foarte convenabil. Tel. 215654, 
0742/210071. (T)
• transport mobilier cu auto de 1,2 tone, 14 mc 
volum: asigur demontare și manevrare profe
sională mobilier. Tel. 0254/225578,0744/934462, 
0726/551701. (D
• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital șl DVD, telefon 
0726/715670 T)

Matrimoniale (69)
• tânăr, 2â ani, din Deva, doresc prietenie cu o 
tânără liceană sau studentă Răspund doar la 
SMS, tel. 0728/638581. (D

Solicitări servicii (71)
■ îngrijesc copii peste 3 ani, în zona Micro 15, 
Eminescu, Dacia Tel. 231260. (T)
• caut urgent femeie pentru îngrijirea perma
nentă a unei femei bolnave, la domiciliu. Relații 
la tel. 219934. (D

Oferte locuri de muncă (74)
ANUNȚ IMPORTANT

■8BSBH Grupul 
'"£ustrial 
DAGA

angajează în condițiile legale 
J acordurilor bilaterale cu 

-contract de muncă personal 
pentru a lucra în Spania în 
următoarele meserii:

- Montaj instalații pentru 
mediul ambiant;

- Lăcătuș confecții metalice;
- Personal auxiliar.
Condiții:
- Fără antecedente penale;

- Fără expulzări din Comuni
tatea Europeană (C.E.)

- Experiență minimă 5 (cinci) 
ani;

- Studii (școală profesională, 
liceu sau facultate);

- Vârsta maximă este de 45 
ani.

Persoană de contact: Ing. 
Hațegan Viorel, nr. tel. 
0728/495.962.

Programarea în vederea 
selecționării se va face zilnic 
între orele 16.00-19.00.

(63675)

nr.

S.C. ECO INVEST S.R.L. Deva
muncitori necalificați

Angajează: zidari
dulgheri

^pentru lucrări de construcții în județ. 
Informații la sediul firmei de pe strada 
Horea, nr. 68, sau la telefonul 230305.

(64325)

Auto străine (37)
• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749,0722/519009. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând remorcâ pentni tractor, fabricată 
la Autonova Satu Mare, capacitatea 3 tone, 
bascuiabtlâ ambele părți șl spate, preț 
negociate. Tet 282881, Ka. U'2S4»)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând urgent și negociabil 2 bucăți 
buldozer S 651, preț M00 euro bucata. TeL 
0721/204781.0/EM)

• vând tractau 650 cu remorcă și plug, preț 135 
milioane lei, negociabil. Tel. 0254/775243, 
0742/061565. CD

Piese, accesorii (42)
• cumpăr termocupie de temperatură Tei. 0740- 
963-904.
• vând un portbagaj pentru Dacia stare 
ireproșabilă și un cântar-platformă deosebit, 
cântărește pană la 110 kg, fabricat de Balanța 
Sibiu, negociabil. Tel. 212-272,0723-732-560. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând teatre și uși tâmplârie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (D
• vând ușă exterior, de stejar, deschidere pe 
stânga. In stare bună preț 100 ron. Tel. 214814. 
(T)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU 
AUTORIZATĂ prin H.G. nr, 916/11 august 2006 
Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 
www.uamsibiu.ro, 

e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

ADMITERE 2006 - HUNEDOARA
CONCURS DE DOSARE - PLATA ANUALĂ A TAXEI DE 
ȘCOLARIZARE SE FACE ÎN 10 (ZECE) RATE LUNARE

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC Intre orele 8,00 - 20,00, In perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de Învățământ superior:

Domeniul de studii de licentâ Speciali zarei Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

Ș Administrative Administrație publica 76 3 ani 1.400 Licențiat in Științe 
Administrative

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat în Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 98 3 ani 1.6Q0 Licențiat în Marketing

Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candidațllor li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asiguri acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții veniți prin transfer în anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea Ah Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57, 
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

• 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 m, 100 ron, tel. 218084, 
0743/211074 sau 0724/643045. CD
• vând două fotolii, stare bună Tel. 219113, după 
ora 14. CD
• vând uși apartamente de bloc și glasvand 
35/2,5 m. Tel. 0254/211293,0745/459088 (D

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochi pentru ocazii speciale, măsuri 40- 
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084.0743/211074 sau 0722/586808. CD
• vând fustă piele neagră lungă 80 ron și meșă 
păr natural, 35 ron. Tel. 0788/610191. (T)

Electrocasnice (56)
• vând ffigptte 240 I, în stare perfectă de 
funcționare, preț convenabil. Tel. 218650. CD
• vând Mgkte Arctic 2401, motor nou, 300 ron și 
bicicletă fote 10 ■ 12 ani, 150 ron, prețuri nego
ciabile. Tel. 0788/940104. CD
• vând ladă frigorifică Arctic, 7 sertare, capaci
tate 2401, stare foarte bună de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 214504. CD
• 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 urgent scroafe cu purcei și vieri 
pentru reproducție. Tel. 0722/319442. 
(10/26.09)

Altele (61)
■ vând cazan pentru făcut țuică preț negociabil. 
Tel. 0254/218172. CD

• colecționar gentian cumpăr mașini de 
cusut Singer, Kaiser Naumann, Pfaff, ofer 
15J00 - 45J euro. Telefon 0751/987293, 
(6/15-09-06)

• vând un trunchi de cireș, uscat, 1,80 m 
lungime, 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, avantajos. Tel. 212- 
272,0723-732-560. a)

SPORT CLUB 
MUNICIPAL DEVA 

organizează, în data de 
02.10.2006 „Cerere de 

ofertă" pentru achiziționarea 
unui mijloc de transport -

MICROBUZ 
Informații suplimentare la 
sediul S.C M DF.VA, str. 

Mărâști, nr. 30 (Saia 
Sporturilor), tel. 218469 

sau 218445.

Calculatoare si accesorii 
(51)

«
A tG VktofWi ftr 5&10. tel 0354 405002

BENE internațional

calculatoare
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

• cabinet merical individual, din Deva medicină 
de familie, angajează asistentă medicală de 
preferință absolventă 2006. Tel. 0722/634302. 
(7/26.09)
• SC Bau Decolux Prest SRL Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 82. angajează zidari, instalatori în 
cupru și maistru în construcții pentru lucrări de 
construcții în județ, tel. 0254/217433, 
0722/319442.(9/26.09)

Oferte locuri de muncă (74)

• societate comerciatt angajează un electrician 
și muncitori montatori. Informații la tel 
0742/775145. CV-urile se primesc la fox 
0254/235822.(5/26.09)
• cusâtor confedi industriale, Călan, 10 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• cusâtor confect industriale din blană, 
Orăștie, 1 post data limită 25J». Tet. 213244,9-16.
• cusâtor confecții industriale din blană 
Orăștie, 5 posturi, data limită304)9.Tel. 213244,9- 
16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 1 
post, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori. Brad, 10 
posturi, data limită 30.10. Tel. 213244,9-16
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad. 2 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 2 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09, Tel. 213244,9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori. Brad, 4 
posturi, data limită 30X19. Tel. 213244,9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Deva, 41 
posturi, data limită 30.09. tel. 213244,9-16

• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244,9- 
16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Petrila, 10 
posturi, data limită 30.10. Tel. 213244,9-16
• cusâtor plete din piele șl înlocuitori, Petroșani, 
9 posturi, data limită Tel, 213244,9-16
• debttorebosator Petrila, 1 post, data limită 
29.09. Tel. 213244,9-16
• dbector adjimct, Hațeg, 1 post, data limită 
31.10. Tel. 213244,9-16
• director adjunct Hațeg, 1 post, data limită 
610. Tel. 213244,9-16
• director economic, Petroșani, 1 lpost data 
limită 610, perioadă determinată. Tel. 213244,9- 
16.
• director sodetate comercială Hațeg, 1 post 
data limită 31.10. Tel. 213244,9-16

• director sodetate comercială Petrila, 1 post 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• director tehnic, Hunedoara, 1 post data limită 
30:09, pentru service. Tel. 213244,9-16
• director vânzârl, Lupeni, 1 post data limită 
25.09. Tel. 213244,9-16
• dspecer,Brad,4posturi,data limită30.09.Tel.
213244.9- 16
• dispecer, Brad, 5 posturi, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 16.
• dispecer, Deva. 1 post, data limită 30.09, N, PC. 
B,C. Tel. 213244,9-16
• distribuitor presă Hunedoara, 1 post permis 
conducere, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• drajbist Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.12. Tel. 213244,9-16

• S.C, angajează: zidar, zugrav, dulgher. Informații 
și CV la teL/fax 0254/219300.

(8/2609)

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ Șl 
DEZVOLTARE RURALĂ HUNEDOARA, 

cu sediul în localitatea Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 222, 

organizează CORCUrS, în data de 10 octombrie 2006 - 
probă scrisă și 11 octombrie 2006 - interviul, pentru 
ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

■ 1 post de consilier superior ;
■ îpost de consilier asiste<

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul 
unității, până la data de 6 octombrie 2006, ora 12.
Relații suplimentare privind tematica și condițiile de partici
pare la concurs se vor obține la telefon 215570, interior 103.

(64528)

A
SC EUROCONSULT SRI DEVA
LICHIDATOR AL S.C. EUROSIGN SRL Deva - ÎN FALIMENT

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII BUNULUI DIN PATRIMONIUL SC EUROSIGN
S.R.L.: - Mașină de frezat marca Sțriebig model Econom II tip 5192 E - 
preț de pornire a licitației - 25.000 lei + TVA
Licitația va avea loc în data de 06.10.2006, ora 11, la sediul lichida
torului din Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, et. 1, jud. Hune
doara. Informații latei. 0254-231279, 0765.918.073, 0721.331.854. 
înscrierea la licitație și achitarea garanției de participare de 10% din 
valoarea bunului licitat se fac cel târziu cu o oră înainte de organizarea 
licitației, la sediul SC Euroconsult SRL Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, 
cam. 18, și reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.

(64521)<_____________ J
Vă facem cunoscut că în data de 12 octombrie 2006, 

la ora 9,00, la sediul Serviciului Comunitar 
pentru Cadastru și Agricultură, se va desfășura 
concursul pentru ocuparea următorului post vacant: 
Șef Birou funciar, măsurători topografie, bază 

de date - inspector specialitate gradul IA 
Informații suplimentare privind dsfășurarea și 

organizarea concursului se pot obține la sediul 
Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură 

din Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 12 sau 
la telefon 0254/212.735.

(64509)

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://www.uamsibiu.ro
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Se lucrează la „Gladiatorul"
• încă două planete. Două noi planete 
extrasolare, sau exoplanete, care orbitează 
în jurul altei stele decât Soarele, au fost 
descoperite datorită colaborării dintre echipe 
de cercetători din Marea Britanie, Franța și 
Elveția. WASP-1b și WASP-2b ridică la 14 
numărul de planete extrasolare de acest tip.

Deschid arhivele sexului
Londra (MF) - Documente istorice despre 

delicte sexuale și atitudinea față de sex a 
englezilor de-a lungul secolelor vor fi expuse 
publicului de Centre for Archive Studies, la 
Universitatea din Liverpool. Publicul va 
putea afla astfel că în secolul al XVII-lea 
pedeapsa pentru delicte sexuale era umilirea 
în public sau că în anii '30 britanicii 
„pretindeau că sunt beți sau că fac o glumă” 
pentru a scăpa în cazul în care erau prinși 
că au făcut sex pe plajă.

Printre documente se află și primul son
daj despre sex, realizat în 1949, și conside
rat în epocă prea șocant pentru a fi publi
cat. Studiul, destinat inițial a fi publicat de 
ziarele naționale, scotea la iveală faptul că 
mulți englezi aveau experiențe homosexuale, 
mulți frecventau prostituatele și multe engle
zoaice aveau aventuri extraconjugale.

■ Se caută soluții pen
tru ca Russell Crowe să 
joace în continuarea fil
mului „Gladiatorul".

Los Angeles (MF) - Actorul 
Russell Crowe și regizorul 
Ridley Scott au confirmat fap
tul că se lucrează la o con
tinuare pentru filmul „Gladi
atorul” și la o modalitate de 
a reînvia personajul principal 
al superproducției de mare 
succes lansată în 2000.

Personajul jucat de actor, 
generalul Maximus devenit 
gladiator, este ucis în arenă 
la sfârșitul acestei pelicule, 
dar Scott și Crowe sunt de 
părere că acesta este un 
„detaliu minor”. „Am vorbit 
din când în când despre acest 
lucru. Ne-am făcut munca 
mai dificilă având în vedere 
că am ucis personajul la 
sfârșitul primei părți. Dar 
acest lucru nu va constitui o 
piedică”, a indicat Crowe.

Cea mai mare colecție Barbie
Inutile pentru 
slăbit

Alberta (MF) - Exerciți
ile fizice ușoare și mer
sul pe jos sunt inutile 
pentru persoanele care 
doresc să slăbească, este 
concluzia unui studiu. 
Cercetătorii de la Univer
sitatea din Alberta, Cana
da, au comparat în vede
rea realizării acestui stu
diu, un program de 10.000 
de pași parcurși pe jos cu 
un program tradițional de 
fitness de intensitate mo
derată. Studiul, la care au 
participat 128 de se
dentari, s-a desfășurat pe 
parcursul a șase luni. Vo
luntarilor li s-a măsurat 
tensiunea arterială, volu
mul de oxigen inspirat și 
capacitatea de funcționare 
a plămânilor. Rezultatele 
erau semnificativ mai 
bune în cazul grupului 
care făcea fitness. în 
schimb nivelul de grăsimi 
din sânge nu a fost influ
ențat de nici imul din cele 
două programe.

McCartney
(Foto: EPA)

Londra - Celebra păpușă 
Barbie este marea vedetă a 
unei licitații. Casa Christie's 
aduce în atenția celor intere
sați cea mai mare colecție par
ticulară de păpuși Barbie.

Muzica îl 
ajută
Loncka (MF) - Paul 
McCartney a dedarat 
că munca de compo
zitor l-a ajutat în ulti
mele luni să treacă 
peste dificultățile pro
cedurilor de divorț de 
cea de-a doua soție a 
sa, Heather Mills. 
McCartney nu a dis
cutat direct despre di
vorț în timpul confe- 
rinței de presă organi
zate cu ocazia lansării 
noului său album de 
muzică dasică intitulat 
„Ecce Ca Meum", la 
care a lucrat opt ani, 
dar a dat de înțeles că 
a reușit cu ajutorul 
muadi să treacă peste 
acest eveniment

Expertul Daniel Agnew, 
responsabil la Christie's, a spus 
că a numărat aproape 4.000 de

Harry, micul pui de vidră, s-a născut la 
centrul Secret World Wildlife Rescue, din 
Marea Britanie. (Foto: fan)

letje Raebel cu o parte din 
colecție (Foto: EPA)

■ Solistul trupei rock 
Aerosmith, Steven Tyler, 
este de trei ani bolnav 
de hepatită C.

Los Angeles (MF) - Steven 
Tyler, solistul celebrei trupe 
rock Aerosmith, a mărturisit 
că de trei ani se luptă cu 
hepatita C, o infecție a sângelui 
care poate afecta grav ficatul, 
provocând ciroză sau cancer.

Tyler (58 ani) a contractat 
acest virus cu mulți ani 
înainte tară să manifeste nici 
un fel de simptom. Timp de un 
an a urmat un tratament con
stând din pastile și injecții cu 
interferon.

„Nu prea am vorbit de acest 
lucru”, a indicat Tyler, 
adăugând că medicul i-a reco

■ ________~__ ___ __________ _____ ____ .

Autobuze lingvistice
Vilnius (MF) - Autobuze în care se țin 

cursuri de limbi străine au fost date în 
folosință pe anumite rute din capitala Litu
aniei, Vilnius, și urmează să apară și în 
alte țări europene, inclusiv România. Pe 
anumite rute circulă autobuze în care se 
poate învăța engleză și poloneză. Pasagerii 
primesc fișe de lucru pe care să le com
pleteze. în afară de anunțul pentru stația 
următoare, pot auzi fraze utile în engleză 
și poloneză. Dacă se arată interesați să 
învețe una dintre aceste limbi străine, își 
pot preda fișele completate pentru evalu
are și notare. Elevii buni pot obține un 
curs gratuit. Autobuzele lingvistice fac 
parte dintr-un proiect finanțat de Comisia 
Europeană.

Blog cu mărturisiri din spațiul cosmic
■ Prima turistă spațială 
povestește despre con
dițiile precare de igienă 
de pe ISS.

Moscova (MF) - Anousheh 
Ansari, prima turistă spațială 
și prima persoană care își ali
mentează și citește blogul pe 
orbită, a explicat, luni, difi
cultățile întâmpinate în rea
lizarea igienei personale în

Crowe în „Gladiatorul" (Foto epa)

Proiectul este încă în faza de 
dezvoltare și se caută soluții 
pentru scenariu. Lungmetra- 
jul „Gladiatorul” a fost re
compensat de Academia ame
ricană cu un premiu Oscar și 
a avut un mare succes la pu
blic, având încasări de 187 de 
milioane de dolari.

păpuși, după care a renunțat 
să le mai inventarieze. A rugat 
pe cineva să continue, dar 
niciun coleg nu a dorit.

Colecția s-a născut între 1959 
și 2002, în Olanda, în casa lui 
letje Raebel și a fiicei ei, Mari
na. Prețurile de licitație au 
pornit de la 120 de euro, pen
tru un model Barbie din 1970.0 
păpușă din 1959, îmbrăcată în 
costum de baie în dungi și cu 
ochelari a fost vândută pentru 
4483 euro.

Produsă de compania ameri
cană de păpuși Mattel, Barbie 
a fost inventată de către Ruth 
Handler, care i-a dat numele 
după numele fiicei sale.

Steven Tyler a mărturisit că Hepatita C „este un ucigaș tăcut"
(Foto: EPA)

mandat să urmeze un trata
ment strict cu interferon în 
urmă cu trei ani, când grupul 
Aerosmith a luat o pauză.

imponderabilitate. „Ei bine, 
prietenii mei, trebuie să vă 
spun că nu este un lucru ușor 
să păstrezi o bună igienă în 
spațiu!”, exclamă femeia de 
afaceri, abordând un subiect 
„de care toată lumea” este 
interesată, dar despre care 
nimeni nu vorbește.

Cele aproximativ 2.000 de 
comentarii de la cititorii blo- 
gului deschis în ziua decolării 
exprimă emoție, admirație și

Daniela este născu
tă în zodia Balanță, îi 
plac plimbarea, mode- 
lling-ul și distracțiile.

(Foto: T.Manu) 

Fata zilei o găsiți și pe 
www.huon.ro

„Chiar doare. A fost o perioadă 
foarte foarte rea”. în prezent, 
„virusul este «non-existent» în 
sânge, adică este ca și cum aș 

sunt pline de încurajări. „Aici 
apa nu curge, ci plutește”, 
amintește Ansari, după care 
explică faptul că fiecare ocu
pant al Stației Spațiale Inter
naționale este echipat cu 
șervețele umede și uscate și în 
momentul în care se spală pe 
dinți trebuie să înghită spuma 
și nu să o scuipe. Toată apa 
este reciclată, obiectele umede, 
inclusiv hainele îmbibate de 
transpirație sunt uscate. 

fi vindecat”, a declarat Tyler. 
Virusul se transmite cel mai 
adesea prin ace de seringă 
murdare și de obicei u 
afectează pe dependenții 
droguri injectabile. Nu există 
vaccin sau tratament pentru 
această maladie, dar hepatita 
C poate fi controlată sau 
redusă prin medicamente pu
ternic antivirale, precum inter- 
feronul care întărește sistemul 
imunitar. Tyler nu a dat 
detalii despre cum a contractat 
acest virus, dar se știe că a fost 
consumator de droguri de 
mare risc, precum heroina, o 
lungă perioadă de timp. Tyler 
a mai declarat că plănuiește să 
vorbească mai deschis despre 
bătălia dusă cu hepatita C, pen
tru a atrage atenția publicului 
asupra acestei grave maladii.

La Milano Actorul
Leonardo Di Caprio a 
fost prezent, luni, la Mi
lano pentru a urmări . 
prezentarea colecției 
pret-a-porter primăvară- 
vară 2007, semnată Gior
gio Armani. (Foto: epa)

http://www.huon.ro

