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Vremea se menține frumoasă. Cerul va Oraștia premiata de UE
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• Se ia apa! în perioada 3.10.2006, ora 7 - 4.10. 2006, ora 7, apa potabilă din Sântă- măria Orlea care trece prin conducta DN 1000 mm va fi întreruptă în municipiul Deva pentru efectuarea unor lucrări de reparații la conductă, anunță SC Apa Prod Deva. Avertizăm populația să ia toate măsurile care se impun în această situație. (I.J.)

■ Orăștie intrat in co
munitatea celor 10 loca
lități UE distinse cu „Pla
cheta de Onoare".

Oraștie (M.S.) - Orăștia a fost distinsă de Consiliul Europei cu „Placheta de Onoare”, premiul fiind acordat ieri

în cadrul unei festivități desfășurate în fața Primăriei orașului. Distincția încununează eforturile făcute de administrația locală pentru integrarea în UE, a apreciat primarul localității, Iosif Blaga. El a arătat că municipiul este una dintre cele zece localități din Europa care au fost premiate

cu „Placheta de Onoare” și al doilea oraș din țară, după Sighișoara, care obține această recunoaștere. „Această distincție ne obligă la mai multe .acțiuni care să ateste statutul de comunitate europeană. Acum ne propunem să intrăm în competiție pentru obținerea Premiului Europei, cea mai

mare distincție care se acordă de către Consiliul Europei u- nei comunități locale”, a spus primarul. El a arătat că distincția arată aprecierea de care se bucură în UE programele sociale și de infrastructură accesate în baza programelor UE, dar și relațiile de înfrățire cu alte localități, /p.3

*♦*

zile până la aderare

PUCJlIlStlli hunedorean Iulius Poczo a 
câștigat al treilea titlu national consecutiv
din carieră, succes care îi dă dreptul de a 
primi titlul de Maestru al Sportului, /p.7

(Foto: EPA)
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Curent mai scump după aderare
■ Energia electrică se 
va scumpi cu 4,5% din 
1 ianuarie 2007 și va ur
ma o a doua scumpire.

Deva (I.J.) - Curentul electric se va scumpi începând cu prima zi a anului 2007 cu 4,5% și, potrivit estimărilor actuale, va urma o nouă majorare la jumătatea anului viitor, a declarat președintele Autorității

Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, Nicolae Opriș. „Nu știm exact procentul cu care se va majora de la 1.01.2007 energia electrică, însă după o primă estimare ea va crește cu 4,5%”, a afirmat Nicolae Opriș. în iulie 2007 ar putea avea loc o nouă majorare a prețului energiei electrice dacă vor exista influențe majore asupra costului de producție, determinate de factori

cum ar fi seceta sau creșterea prețurilor la combustibili. „Prețurile energiei electrice vor fi influențate în iriare măsură, anul viitor, de punerea în funcțiune a celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Costurile de producție ale energiei nucleare sunt mai reduse decât în cazul termocentralelor”, a declarat ministrul economiei și comerțului, Codruț Sereș.

Cancer de sân
Deva (I.J.) • Ziua internațională împotriva cancerului, 1 octombrie, este marcată în fiecare an prin iluminarea în roz a unui obiectiv cultural important. în UE la fiecare 2,5 minute o femeie este diagnosticată cu cancer de sân și la fiecare 6,5 minute o femeie e răpusă.

Viața din spatele gratiilor
■ Aproape 1.000 de 
deținuți se află încarce
rați la Penitenciarul 
Bârcea Mare.

Deva (T.S.) - Viața de deținut nu este una ușoară. Dar nici cea de gardian. Având de- a face, zilnic, cu sute de persoane care consideră că societatea este vinovată pentru că au ajuns în închisoare, să fii gradian nu este un lucru simplu. Amenințările sunt la ordinea zilei. Și totuși: ce face

un deținut într-o zi de pușcărie? Cuvântul Liber va încerca să dea un răspuns parțial la această întrebare. Asta după câteva ore petrecute după gratii, alături de cei care zi de zi, veghează ca deținuții să-și ispășească pedeapsa. O experiență „pe viu” despre sistemul de detenție din Penitenciarul de la Bârcea. Cu probleme dar și cu o noutate. De luna viitoare sistemul de detenție se va schimba. Vor exista patru regimuri de privare de libertate, /p.6 Patru din cei peste 1.000 de deținuți încarcerați la Bârcea
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• Imigranți. Un număr de 74 de români au fost expulzați din Franța, la bordul unui avion care a decolat de pe aeroportul Roissy Charles-de-Gaulle, a anunțat Ministerul francez de Externe. Persoanele expulzate au fost predate autorităților române de pe aeroportul din Timișoara. (MF)
• Retragere. Armata israeliană și-a încheiat retragerea din sudul Libanului în noaptea de sâmbătă spre duminică,, a anunțat o sursă militară israeliană. Armata nu a semnalat nici un incident în timpul acestei operațiuni. Israelul are însă intenția de a survola teritoriul libanez atât timp cât militarii israelieni capturați de Hezbollah nu vor fi eliberați. (MF)

Excluderi si avertismente

Aderare mediocră i
Clițj-Napoca (MF) • Liderul PD, Emil Boc, a declarat după ședința Colegiului Director al de- ș mocrațflor, că este de | acord cu șeful statului, î dacă acesta s-a referit la i faptul că România mai î are multe de făcut pen- i tru o integrare de succes In UE, atunci când i a vorbit despre o adera- î re mediocră. Boc a pre- | cizat că există o diferen- I ță Intre momentul punctual al aderării la UE și î procesul integrării in Uniunea Europeană.Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat i că nu înțelege afirmația i șefului statului privind i „aderarea mediocră" a î României la Uniunea Eu- îropeană, menționând că verdictul cel mai echilibrat a fost dat de Comisia Europeană. „Aderarea la Uniunea Europeană a fost proiectul meupolitic la care m-am angajat și am spus că, dacă nu voi reuși, îmi voi prezenta demisia", adeclarat Tăriceanu, la finalul

nente PNL. 4

primei părți a ședinței Delegației Perma

Vasile Blaga
(Foto: FAN) 

Securizare 
românească 

CluJ-Napoca (MF) - 
Ministerul Administra
ției șl Internelor Inten
ționează să realizeze 
sistemul de securitate 
a frontierelor altor po
tențiale state membre 
ale Uniunii Europene, 
pentru a recupera o 
mare parte a fonduri
lor utilizate la securiza
rea frontierelor româ
nești, a declarat mi
nistrul Vasile Blaga. 
„Vrem să ducem acest 
proiect șl mai departe, 
pe alte frontiere, să 
colaborăm pentru a 
realiza noi sistemul de 
securizare. Sistemul 
nostru a costat 1,3 
miliarde de euro, din 
care 524,4.milioane

bvgetrJw restul din 
contracte PHARE", a 
afirmat Blaga. Demni
tarul susține Că autori
tățile vor trebui să 
implementeze și sis
temul Schengen, în 
condițiile în care Ro
mânia va avea 2.070 
de kilometri de fron
tiere externe.

■ Cristian Boureau și Ra- 
luca Turcan au fost ex
cluși din PNL, iar Patri
ciu a primit avertisment.

București (MF) - Delegația Permanentă a PNL a decis excluderea din partid a depu- taților Raluca Turcan și Cristian Boureanu, urmare a declarațiilor publice ale acestora împotriva deciziilor partidului.
Dictatura PNLBoureanu apreciază că, prin această măsură, „fostul student repetent" Călin Popescu Tăriceanu și-a arătat adevărata față, în PNL fiind instaurată „dictatura unui grup de interese meschine". „Călin Popescu Tăriceanu, finul său, Bogdan 01- teanu și alți câțiva politicieni anonimi din anturajul lor au deturnat voturile pe care cetățenii României le-au dat Alianței la alegerile din 2004 încercând să-i elimine pe toți aceia care beneficiază de susținerea populației și fără de care PNL nu s-ar fi aflat astăzi la putere", mai declară Boureanu.Boureanu le-a reamintit membrilor Delegației Permanente

Călin Popescu Tăriceanu Dinu Patriciu

A acceptat funcția de premier!
Bankok (MF) - Generalul Surayud Chula- nont a acceptat să fie noul premier al Thailandei. Generalul Surayud Chulanont, în vârstă de 63 de ani, fost comandant al armatei și consilier al regelui, a acceptat funcția de premier al Thailandei, a confirmat duminică autorul loviturii de stat de la Bangkok, generalul Sonthi Boonyarat- glin. „Generalul Surayud a acceptat funcția", a declarat Boonyaratglin, care la 19 septembrie l-a înlăturat de la putere pe premierul Thaksin Shinawatra. Lovitura de stat a beneficiat de acordul regelui.

Un nou război
Ierusalim (MF) - Un ministru israelian, Binyamin Ben Eliezer, a avansat ipoteza unei reluări a războiului cu Hezbollah în „trei- patru luni". „Impresia mea este că războiul ar putea să fie reluat în Liban în trei-patru luni", a afirmat ministrul Infrastructurii, pentru postul de radio militar din Israel. în opinia lui, „aranjamentele puse la punct pentru sudul Libanului după retragerea israeliană nu vor rezista". „Hezbollah va profita de ocazie pentru a-și consolida forțele în spatele armatei libaneze și a militarilor străini desfășurat! în sudul Libanului", a adăugat fostul ministru al Apărării.

că decizia suspendării sale a fost luată după ce el l-a acuzat pe Dinu Patriciu de încercarea de a apropia PNL de PSD. Pe de altă parte, liderul PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a precizat, ieri, la Baia Mare, că un partid este un mecanism care funcționează după regula majorității, menționând că Raluca Turcan și Cristian Boureanu au încercat să se ascundă în spatele libertății de exprimare pentru a nu respecta deciziile partidului. Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica a declarat, că este con-

vins că Raluca Turcan și Cristian Boureanu „rămân și vor rămâne liberali".
Scrisoarea lui PatriciuDinu Patriciu a transmis Delegației Permanente a PNL o scrisoare prin care își afirmă convingerea că este ținta unor „acuzații nedrepte", subliniind că, în perioada următoare, se va dovedi netemeinicia acestora și va fi absolvit de „vina de a fi liberal". „Unii colegi al PNL au dat glas, în ultima săptămână, câtorva nedumeriri cu privire atât la

acțiunile mele politice, cât și la circumstanțele ostile cu care se confruntă, astăzi, companiile pe care le-am creat", se arată în scrisoarea înaintată conducerii PNL.„Nu am considerat niciodată PNL drept un partid leninist, în care vocile mem^ brilor trebuie să amuțească atunci când vorbește conducerea", a arătat Patriciu. în ceea ce privește sponsorizarea PSD de către companiile la care este acționar, liberalul a apreciat că s-a respectat
Împreună cu cei 
doi depiitați, voi 
reuși să construiesc 
o platformă atrac
tivii pentru liberali, 
electorat și Alianță.

Valeriu Stoica
...............................................țț„principiul șanselor egale". în acest context, el și-a reafirmat convingerea că este „ținta" unor „acuzații nedrepte". Omul de afaceri Dinu Patriciu riscă excluderea din PNL numai dacă va recidiva și va sponsoriza PSD, a declarat președintele Comisiei de Etică a PNL, Adrian Iorgulescu.

Voturi pentru consilierii locali
■ Alegerile locale în Un
garia reprezintă un ade
vărat test pentru premi
erul Ferenc Gyurcsany.

Budapesta (MF) - Secțiile de votare din Ungaria s-au deschis ieri, la ora locală 06.00 (07.00 ora României), pentru alegerile locale, pe care opoziția de dreapta vrea să Ie transforme într-un referendum împotriva premierului socalist Ferenc Gyurcsany, după două săptămâni de manifestații intense. Aproximativ 8,2 milioane de unguri sunt invitați, până la ora locală 19.00 (20.00 ora Rmâniei), să aleagă membrii consiliilor municipale și cei ai celor 20 de adunări departamentale.

Ferenc Gyurcsany, la vot,Principalul partid de opoziție, Fidesz, a cerut demisia lui Gyurcsany în cazul în care coaliția dintre socialiști și liberali va pierde alegerile. Premierul a exclus însă această ipoteză. Gyurcsany s-a con
fruntat în ultimele două săptămâni cu protestele ample ale extremei drepte, după ce a recunoscut că a mințit electoratul în privința programului de austeritate economică pe care intenționa să îl instaureze.

Generalul Surayud Chulanont, noul premier.
(Foto: EPA)

Guvernul german pune capăt
Berlin (MF) - „Marea coaliție" de guvernământ din Germania a decis să pună capăt controalelor privind apartenența funcționarilor și viitorilor funcționari la STASI, fosta poliție politică din fosta RDG. Grupurile parlamentare

au fost de acord să pună capăt acestor controale la sfârșitul anului. Trecutul candi- daților la funcțiile publice nu va mai trebui pus sub lupă și nici un funcționar nu va mai putea fi demis din cauza colaborării cu RDG.
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Cine va fi comisar european
București (MF) - PSD solicită coaliției guvernamentale să fie consultat în legătură cu desemnarea unui comisar european și să țină astfel cont de influența PSD pe lângă grupul socialist din Parlamentul European, a declarat, purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Diaconescu. El a afirmat că, în urma discuției, Mircea Geoană, a avut-o cu Jose Manuel Barroso, acesta din urmă a precizat că el va selecta unicul reprezentant al României în CE. Diaconescu a evi

Zid la granița
Washington (MF) - Congresul american a luat o măsură extrem de simbolică pentru a rezolva problema imigrației clandestine, în plină campanie electorală, adoptând construirea unui zid pe două treimi din lungimea frontierei cu Mexic. Senatul a profitat de ultima sa seară de lucru înainte de alegerile parlamentare de la 7 noiembrie pentru a adopta definitiv un proiect de construire a unui zid pe o lungime de 1.200 km de frontieră.

Redactor șef: Adrian Sălâgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Maririuț, Clara Pâs, 
Danie! I. lancu, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tăma$, Tiberiu $troia 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru 
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinul

tat să se pronunțe dacă PSD ar putea să accepte candidatura ministrului Justiției, Monica Macovei, pentru funcția de comisar european. Conservatorii vor merge pe liste proprii la alegerile pentru PE, dar nu își vor nominaliza niciun candidat la funcția de comisar european, a anunțat, ieri, sentorul PC Sabin Cutaș. Numele vehiculate până acum pentru desemnarea comisarului european sunt Monica Macovei, Sorin Frunzăverde, Anca Boagiu, Leonard Orban.
cu MexiculMăsura, adoptată cu o majoritate zdrobitoare (80 de voturi pentru și 19 împotrivă), ar putea fi promulgată de George W. Bush în zilele următoare, la timp pentru ca unii a- leși să laude această inițiativă la reuniunile electorale. Zif"X de separare de Mexic, a cărui construcție este finanțată din bugetul Departamentului de Securitate Internă, rămâne unul dintre puținele elemente concrete ale vastei dezbateri pe tema imigrației.

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o luna, 25,90 lei Reclamați! 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase tuni și 89,90 lei pentru un an privind
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus difuzarea
ta-xele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. ziarului .. 

Daca vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la la telefonul 
0801 030303 (netaxabii), devenind astfel cititor de probă. 0801 030303

cuvantulfflinformmedia.ro
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Orăștia intră în UE mai iute• Pensie. Pensionarii sistemului public care locuiesc în străinătate își vor încasa drepturile cuvenite potrivit procedurii utilizate pe baza procurii speciale prevăzute în Normele de aplicare a Legii 19/2000. în această perioadă, Bancpost nu va mai deschide noi conturi curente pentru pensii. (I.J.)

• La lucru. Toate sfârșiturile de săptămână 
nj vor fi libere pentru minerii din Valea Jiu-Administrația CNH Petroșani a decis, de comun acord cu sindicatele miniere, să lucreze în zilele de sâmbătă și duminică, pentru a asigura stocul de cărbune necesar termocentralelor pentru perioada de iarnă. (IJ.)

„Semn dacic" 
la Orăștie

Orăștie (M.S.) - Un nou monument dedicat memoriei dacilor va fi ridicat la intrarea în municipiul Orăștie, pe DN7, imediat după Tur- daș. Monumentul intitulat „Semn dacic” va reprezenta o sabie dacică în lungime de 15 metri, executată din bronz de sculptorul Nicolae A- dam. Sabia va fi amplasată pe un soclu placat cu bronz și va marca locul de intrare în arealul Munților Șureanu, unde a existat nucleul tului centralizat dac, a afirmat jurnalistul Vladimir Brilinsky, cunoscut pentru preocupările sale legate de istoria dacilor. Locul în care va fi ridicat monumentul a fost sfințit ieri, urmând ca lucrările să înceapă în perioada ime- următoare.

Protest în 
halate
București (IJ.) - Sin
dicatele din sănătate 
vor ieși la 10 octom
brie în stradă. Ne
mulțumirea lor 
provine din faptul că 
Executivul nu și-a 
onorat promi
siunea de creștere 
salarială de 70%, 
dar și subfinanțarea 
sistemului sanitar. 
Lipsa medi
camentelor compen
sate în farmacii re
prezintă o altă pro
blemă reală cu care 
se confruntă siste
mul sanitar. Sindica
liștii hunedoreni din 
sănătate se vor ală
tura celor 6.000 de 
membri din toată 
țara ai Federației Sa- 
nitas, la 10 octom
brie la un miting de 
protest in Piața Con
stituției, urmat de 
un marș până la 
Palatul Victoria.

■ Relațiile de înfrățire 
și programele europe
ne au adus Placheta de 
Onoare în oraș.

Orăștie (M.S.) - Acțiunile de atragere de fonduri europene pentru programele care au ca obiect infrastructura sau acțiunile sociale, participarea la acțiuni culturale și sportive europene, schimburile internaționale pe probleme de mediu, campania de informare referitoare la Uniunea Europeană și marcarea Zilei Europei sunt doar câteva dintre motivele pentru care municipiului Orăștie i-a fost decernată „Placheta de Onoare” a Consiliului Europei.Primarul localității, losif Blaga, menționa ieri, că municipalitatea este decisă să obțină acum cea mai mare distincție europeană „Premiul Europei”, care se acordă, o dată pe an, unei singure localități de pe continent. Prezent la manifestările or

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 

Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 

să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:

Prăjituri din Helmstedt
■ O delegație din 
orașul german Helm- « 
stedt a sărbătorit ziua 
orașului în Orăștie.

Orăștie (M.S.) - Un grup de 35 de reprezentanți ai comunității din orașul german Helmstedt a sărbătorit ieri ziua orașului alături de locuitorii din municipiul Orăștie, cele două așezări fiind'înfrățite de mâl mulți ani. - •Oaspeții și-au amenajat, în Piața Cetății, propriile standuri de expunere ale unor produse specifice, dintre care nu au lipsit berea locală sau preparatul specific-prăjitura
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chlriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.Rjț; Hune

doara

- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc

M, 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.

ClIVâ® vot prin 

\ SMS
Irimfcbarea săptămânii: V-ar deranja să lucrați în țară pen
tru un patron străin?

iTrimite SMS conținând 
cuvântul DA la 

Inumărul 0728/222779 

(tarif normal). Pot fi

Balul bobocilor Decebal 2006
■ Miss și Mister Boboc 
„Decebal" 2006 se 
numesc Bianca Barabaș 
și Orlando Jurcone.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone0lnformmedla.ro

Deva - Desfășurat sub genericul „DA toleranței, NU discriminării”, bobocii de anul I ai Colegiului Național „Decebal Deva și-au desemnat cei mai frumoși reprezentanți, la sfârșitul săptămânii trecute. Opt perechi, îmbrăcate în costume de romi de diferite vițe, au dansat, și-au făcut declarații, au demonstrat că pot face față unor teste dificile de cultură generală și au arătat că, la liceul lor, este foarte

adăugate și scurte comentarii, însoțite de nume.

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 tri
mis până în data de 6 octombrie, ora 24.

în așteptarea declarațiilor Băieții și-au căutat perechile Prezentatorii

Primarul losif Blaga primește „Placheta de Onoare" (Foto: Mihai Stan)ganizate cu prilejul decernării „Plachetei de Onoare”, reprezentantul Consiliului Europei, Guy Langagne, a precizat că distincția arată eforturile făcute de autorități pe calea integrării europene, unul dintre acestea fiind și 
cu zahăr. Amabili cu orăș- . tienii și plini de bună dis- :;npziție, germanii din Helm- Estedt au oferit produsele lor oricui era dispus să le deguste. Iar dacă berea a fost adusă de acasă, de la fabrica Feldschlossen, prăjitura cu zahăr a fost preparată într-o brutărie din Orăștie, cu ingrediente românești, dar după rețeta germană., s Cei care au gustat-o nu au avut ce să regrete, ba chiar s-au interesat și de rețetă, care le-a fost prezentată chiar de ajutoarele patiserilor germani, brutarii din Orăștie.Atmosfera destinsă a fost completată de materialele de 
dificil să-l alegi pe cel mai bun. Sosiți într-o căruță trasă de cai, romii din vițele cărămidarilor, pălărierilor, crescătorilor de cai, lăutarilor, fierarilor, bijutierilor, căldărari- lor și gaborilor, s-au constituit în opt perechi.
începe competiția!Prezentatorii Teodora și Răzvan le-au pregătit o intrare în scenă pe acorduri clasice de muzică țigănească. Probele au fost întrerupte de dansuri și melodii țigănești interpretate de colegii din anul IV, iar deliberările juriului s-au făcut pe muzica băieților de la „Șuie Paparude” care nu au reușit să șteargă emoțiile galeriilor care scandau numele favori- 

relațiile de înfrățire dezvoltate de Orăștie în decursul timpului.„Poziția geografică a orașelor cu care este înfrățit municipiul Orăștie arată dorința autorităților de construire a unei Europe a prieteniei între 

Delegația germană și-a amenajat ștandul (Foto: Mihai stan)prezentare ale orașului Helm- și de muzica germană speci- stedt, oferite trecătorilor, dar fică sărbătorilor în aer liber.
ților. Reuniți pe scenă, con- curenții și foștii Miss și Mister Boboc au ținut suspansul până în ultimele momente. Și iată că premiile pentru popularitate au ajuns la Paula Munteanu și Mihai Faur, Mister Boboc 2006 a fost desemnat Orlando Jurcone, iar regina încoronată a balului a fost Bianca Barabaș. „A fost' cea mai fericită zi din viața mea. Sunt emoționată și mă bucur pentru premiu, dar mai ales pentru faptul că juriul s- a dovedit a fi imparțial”, a declarat Bianca. „Sunt bucuros pentru titlul obținut, dar sunt convins că oricare dintre colegii mei l-ar fi meritat. Cred că juriului i-a fost greu să delibereze. Este al doilea succes personal din acest an 

oameni”, a afirmat oficialul european.La ceremonia de ieri au fost prezenți reprezentanți ai localităților cu care Orăștia este înfrățită, prefectul județului Hunedoara, parlamentari, alți invitați.

Miss Popularitatedupă intrarea mea la „Dece bal”, conchide Orlando.

ina.jurcone0lnformmedla.ro
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IB3J - ya născut compozitorul ciprian rorumoeseu tm. 
1883). .. ;
1869 - S-a născut Mahatma Gandhi, cunoscut militant 

indian pentru independență (m. 1948). 
1904 - S-a născut scriitorul șl dra
maturgul Graham Greene (m. 1991). 
1935 - S-a născut, în Basarabia, scri- 
Itorul Paul Goma._____________________
1937 - A murit, la 74 de ani, baronul 
Pierre de Coubertin, inițiator al jocurilor 

olimpice moderne._______________________________________
1939 - S-a născut solistul de muzică ușoară Dan Spătaru 
(m. 2004),_____________________________________________ __
1952 - S-a născut jucătorul american de tenis Jimmy Co- 
nnors. _______ _____________
1964- S-a născut actorul american Keanti Reeves.(foto)

VREMEA
10°minim 25°maxim

Cer parțial senin. Maxima va fi de 25°C, iar minima de 10°C.
Prognoza pentru două zile

> Marți. Predominant soare. Maxima va fi de 28°C, iar minima de 11°C.
Miercuri. Cer parțial senin. Temperatura maximă 25°C, iar minima va fi de 12°C.

Calendar ortodox_______________  ____________
Sf. Sfințit Mucenic Ciprian; Sf.Mucenița Justina

Calendar greco-catolic___________ ______________________
Ss Ciprian, ep, și Iustina, fee, m (+ 304). In timpul săpt.
Ap și Ev săpt. a 20-a dR (a 3-a dîSC).

Calendar romano-catolic _____________________________
Ss. îngeri Păzitori “

Energie electrică _________________,
Astăzi nu vor avea loc întreruperi de energie electrică.

G tetan___ ________ ___  _____ _ ____
Astăzi se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva, pe 
Aleea Romanilor, Bl. 18, Sc.C, între orele 9 și 12.

Astăzi sunt planificate întreruperi în furnizarea apel în 
Deva, la Punctul Termic nr. 6, pentru zona înaltă, între 
orele 8 și 15.
Reamintim locuitorilor municipiului Deva și agenților co
merciali că furnizarea apei reci va fl întreruptă mâine, cu 
începere de la ora 7 dimineața până miercuri la aceeași 
oră.

înghețată cu fi șcă
Ingrediente: 8 ouă, 2 căni de zahăr, un plic de frișca, 2-3 pliculețe de zahăr vani- lat, ness.
Mod de preparare: Se separă albușurile de gălbenușuri, se bat spumă albușurile împreună cu o cană de zahăr, iar gălbenușurile se freacă cu cealaltă cană de zahăr și cu zahărul vanilat. Două linguri de frișcă se pun în gălbenușuri și restul în albușuri. Compoziția de albușuri se separă în două, într-una punându-se ness. Cele trei compoziții se pun într-un vas și se bagă la rece.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Toată ambiția, entuziasmul și dorința de a vedea rezultate 
rapide îți pot distruge răbdarea și puterea de a duce lucrul 
până la capăt. Aveți răbdare mai multă.

Taur__________ ___________________________________________

Achiziția este cuvântul tău cheie și îți dă forța necesară. 
Calitățile tale practice și capacitatea ta de concentrare 
asupra unei probleme s-ar putea risipi.

Gemeni
Ești rapid, inteligent, jucăuș și plin de imaginație, rece -.ti»' 
la tot ce e nou și îți place să te exprimi liber pentru a 
simți că trăiești.

Rac _ .. - ______ _____

Odata cu pui stăpânire pe ceva sau cineva care te face să 
te simți în siguranță vrei să-l păstrezi pentru fi|e cât mai 
mult. îți dezvolți sentimente de afecțiune.

Leu___  __ ’ ________ _______________ _____
Motivația ta principală e să fii capabil să te exprimi, să creezi 
o impresie cât mai puternică. Duse la extrem, tendințele 
tale naturale duce la un egoism excesiv.

Fecioară

Nu multe trec pe lângă tine fără ca tu să pui întrebări 
deoarece vrei să știi cât mal multe, dacă se poate chiar 
totul. In permanență vrei să faci mici schimbări.

Balanță ' ' ■ _____ ______________

iste important să-ți asculți Instinctele. Nu uita să-ți lași timp 
la dispoziție pentru a-ți clarifica și redefini gândurile. E 
foarte posibil să devii agresiv.

Scorpion

Gu tine nu există cale de mijloc. Sentimentele tale sunt 
foarte puternice și poți fl toarte sensibil și plin de voință. 
Ar ii bine pentru tine să practici munca în echipă.

Săgetător

Dacă i
„te vor 
vrea să afle adevărul.

iți prezinți gândurile și ideile cu atenție interlocutorii^ 
■înțelege. Spiritul jumătății tale omenești este cel ortQ

Soluția Integramel din numărul 
precedent: T - HUO - V - MAMA
- NEAM - TAIN - PRO - FAT - ABA
- A - I - ULIU - FS - UNSA - 
NORA - EA - SITA - OP - SOC - 
TN - OCNA - AIA - ATU - COLOS
- EMIRI - RA - TINTA - E - AA - 
LITRU - LEIT

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
SsBecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
infionnatii CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 961
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 28S09D
Direcția Sanltar-veter. 221145

Capricorn

Te lupți să deții controlul asupra vieții tale și apoi a vieții 
altora. Ești permanent conștient de urmările acțiunilor tale 
și oferi altora o imagine de încredere în tine.

Natura ta sensibilă te poate face să fii profund mișcat de 
suf egtjșle .te atitudinea tțfafâ

Pești_________ _______ _________________ _ ț
Decât să te retragi în televizor, droguri sau băutură, tu te 
retragi în tine însuți prin meditație. Poți să-ți canalizai ! 
înțelepciunea pentru folosul tău, dar și al altora. »

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Reporterii dimineții. 
Prezintă: Eda Marcus, 
Eduard Cucu

9:00 Efectul MG (r) 
930 Desene animate.

Sabrina
1035 Vreau să fiu... cu Itsy

Și Bitsy (r) 
11:10 Surprize, surprize... (r) 
13:50 Celebritățile timpului 

tău (s) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
15:00 Teleshopping 
1530 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
17:15 Sănătate pentru toții 
18:00 Misterele din Sankt

B Petersburg (ep. 66, ‘
dramă, Rusia/SUA, 
2006). Cu: Nikita Pan
filov, Andrei Kuzicev, 
Alexandr Ustiugov, 
Natalia I. Fenkina, 
Karina Razumovskaia 

19:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo.

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Meseriașii (r) 
1190 O nouă viață (r) 
12:00 Rebel îh California (r) 
13:00 Știrile ProTv 
Te uiți și câștigi 
1330 Te vezi la Știrile ProTv

(r)
14:00 Gemenele (film, r). 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

BCu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
Te uiți și câștigi 
17:45 Familia Bundy (s). Cu:

BEd O'Neill, Katey 
Sagal, David Garrison, 
Amanda Beanse, 
Christina Applegate 
Te uiți și câștigi 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

i

I

6:00 Tn gura presei cu 
Mircea Badea

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11O0 Anastasia (s, dramă, 

B Rusia, 2003). Cu: Elena 
Korikova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

1200 Seaetul Măriei (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 întâmplări hazlii (s) 
1430 Animat Planet (r) 

(divertisment) 
15:00 Piața Divertis (r) 

(divertisment) 
1600 Observator 
1645 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

B dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu

1900 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

f

I

i 
. j

!
f

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
600 Rebelde (r) 800 Visuri fără 
preț (r) 900 Ciocolată cu piper 
(s) 10:00 Durere de copil (r) 
11O0 Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Minciuna (s) 14:00 Ju
rământul (s) 15:15 Rețeta de a- 
casă 1530 Visuri fără preț (s) 
1630 Poveștiri adevărate 1730 
De 3x femeie 1830 Rebelde (s) 
1930 SOS, viața meal (s, Ar-

890 De la carte la film (r) 990 
Stufstock. Making of (r) 10:00 
Tonomatul DP2 (r) 1130 Ce 
bine ei (r) 1230 Poftă bună!
(r) 13:00 Sport extrem (r) 
1330 Teleshopping 14:00 
ABC... de ce? 1430 Aventuri 
din Kytera (s, Australia, 1991) 
1590 împreună în Europa. E- 
misiune pentru rromi 16:00 
Jurnalul TVR (r) 1630 E Forum 
1790 Micuța Zorro (s) 18:00 : gentina, 2006) 2030 Iubire ca 
Lecția de... știință. Ochiul ști
inței (doc.) 18:30 Caracatița
(s) 1930 Tribul (doc.) 20:00 
EU-RO Case 2030 Lumea de 
aproape 21:00 Ora de știri 
22:10 Trei bărbați și un 
bebeluș (com.) 005 România 
underground (r) 035 Futura
ma (d. a.) 1:00 Jurnal1:20 
Tonomatul DP2 (r) 245 Ulti
mul sărut (film, reluare)

în filme (s) 2130 Viața fără ea 
(dramă, România, 2006) 2330 
Bărbatul visurilor mele (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 
Iubire ca în filme (r) 230 De 
3x femeie (reluare)

t

I

ș
s
8

06.3007.00 Observator (r) *
16.30-16.45 Știri locale ''

20:15 Reflector
20:45 lartă-măl Prezintă

Raluca Moianu 
22:10 Efectul MG. Prezintă

Gianina Corondan și 
Mihai Anton.

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23D5 Prim plan 
2345 Nocturne

130 Crime perfecte (ep.
012, thriller, SUA 1993) 

MO Roșu intens (thriller, 
*•13 Italia, 1975). Cu: David 

Hemmings, Daria 
Nicolodi. R.: Dario 
Argento

2:55 Jurnalul TVR (r). 
Meteo

4.00 lartă-măl (r)
520 Crime perfecte (relu-
Hare) (ep. 12, thriller, 

SUA 1993). Cu: Dan 
Hedaya, Peter Holland, 
Barbara Howard

600 Celebritățile timpului 
tău (r)

11:25 Eu da, ei nul (aventuri, 
SUA 2005). 12:55 Bibi Blocks- 
berg și secretul bufnițelor al- 
bastre'(aventuri, Germania, 
2004) 14:50 în spatele ușii 
roșii (dramă, SUA, 2002). 
1635 Rechinii (acțiune, Da
nemarca, 2004). 18:05 Că
lătoria (aventuri, SUA, 1993). 
19:30 Pe platourile de filmare 
(SUA, 2005) 20:00 Celularul 
(acțiune, SUA, 2004). 21:35 
Scooby-Doo 2: Monștrii dez- 
lănțuip (comedie, SUA 2004). 
23:10 Soția lui Gilles (dramă, 
Belgia, 2004).730 Dragoste și putere (r) 

8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
935 Sunset Beach (s) 1035 
Sporturi trăsnite (r) 11:00 Tele 
RON 12:50 Garito 1430 Dra
goste și putere (s) 15:00 Ba
lada lui Lucy Whipple (dramă, 
SUA 2001) 1730 Gogo Mania ; 
(r) 18:00 Focus 19:00 Sporturi l 
trăsnite 1930 Camera de râs 
20:00 Poliția în acțiune 21:00 
Trădați în dragoste 22:00 Trăs
niți în N.A.T.O. 22:30 Focus 
Plus 2330 Punct de criză (s, 
SF, SUA, 2005). 030 Focus (r) 
130 Sunset Beach (s) 2:30 
Clubul de noapte

1120 Fabrica 13:20 EU, Ro
mânia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 1520 Fabrica 1790 Rea
litatea de la 17:00 17:20 Tu

8:00 Jurnalul de dimineață 
830 Revista presei 900 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 930 
The New Action Man Series 
(s) 10:00 That '70s Show (s) 
1130 Căsătoriți pe viață (s) 
1200 Quizzit 13:00 Jara lu' 
Papură Vouă 1320 Look who 
is winning 1430 Albumul 
Național (r) 16:30 Horosco
pul săptămânii 1730 Fotbal 
Național 1830 Știri 1945 țara 
Iu' Papură Vouă 20:15 Echipa 
de investigații 22:00 Poză la 
minut (s) 2230 Miezul pro
blemei 2400 Știri Național TV

fad Realitatea! 17:45 Editorii 
Realității 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:15 
Reporterii Realității 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:55 
Prima ediție 22:00 100% 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-indusive

20:30 Revanșa starurilor
(divertisment) 

2230 Fast Food
B (film serial, ep. 1, 

comedie, România, 
2006). 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, Adrian 
Nartea, Edgar Nistor 

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

2030 Arșița
• Q(film artistic, acțiune, 

SUA, 2002). Cu: Mark 
Dacascos, Rutger 
Hauer, John Rhys- 
Davies, Tamara Davies, 
Mark Rolston. R.: 
James Seale 

22:15 La Bloc (divertisment) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăruți fără urmă (s, 

BSUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano ‘ 24:00 Senatorul Sterling 
Jr., Eric Close. R.: 1 —'—
David Nutter si Rachel 
Talalay 

045 lestrim tivi 
1:15 Familia Bundy (r) 
2:10 Omul care aduce 

cartea (r)
2:15 Știrile Pro Tv 
3:15 Arșița (film, r) 
500 ProVest (r) 
600 Parte de carte

? 
r

i

I
1
t

I

I... ii..

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 10:00 Misiune im
posibilă (r) 1030 Căminul de 
cinci stele (r) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme

23:45 Ziarul Realității 24:00 
Realitatea de la 24:00

î S (serial, dramă, SUA 
2003). Cu: Josh Brolin, 
Dean Cameron, Tate 
Donovan, David 
Norona, Chandra 
West James Whitmore 

1O0 întâmplări hazlii (s) 
2.00 Concurs interactiv 
300 întâmplări hâzii (s) 
400 Anastasia (r) 
500 Vocea inimi (r)

i

I
î

i

I
s 
i 
f
î

I

6:00 Apropo TV 9:20 Lumea 
stafiilor (doc.) 10:45 Lumea . 
PRO CINEMA (r) 11:15 Stalin: sociale. Cu Alina Stancu 1290 
(film, r) 13:15 Krypto, câinele; Destinații la cheie (r) 13:05 
erou (s) 1345 Lumea stafiilor..........................  ’
(r) 14:45 Verdict: Crimăl (r) 
16:00 Verdict: Crimă I (s) 17XJ0 
Seinfeld (r) 1890 Verdict: Cri
mă! (s) 19:00 Doctorul de 
suflete (s) 2Ch00 Cinema - En
tertainment News 2020 Small- 
ville (s) 2130 Bună dimineața, 
Miamil (serial, comedie, SUA) 
22M Polițiști murdari (acțiu- 
ne/tamă)

bebe.ro (r) 14:35 Lumea căr
ților 535 Euromaxx 1635 Uni
versul olandez 17:00 Calea 
europeană. Talk-show pe tema 
integrării europene 1&00 61 
Vine presa! 2M0 Bariera (dra
mă, România, 1972). Cu: Ghe- 
orghe Dinică 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Morâru 

2490 Știri. Emisiwe Moma- 
tivă 0:15 6! Vine presa! (r)

7:00 Curse asurzit 
Superstnicturi 990 rii 
americani 1090 Superstructuri 
1190 Motoddete americane
1290 Superstructuri 1390 
Pompierii americani 1490 Ray 
Mears și tehnidle indigenilor 
1590 Cun se fabrică diverse 
lucruri? 1690 Curse 17:00 Au
tomobile americane recondi
ționate 1890 Motoddete a- 
mericane 1990 Vânătorii de
mituri 2090 Regii construe- 
țâtor 2190 Clin au sd»riHX 
lunea iubitorii de tehnokxpe 
2290 Dosarele FBI Z39C 
Mașn pe alese 2460 Asetfa. 
la Moscova

bebe.ro
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www.finantare.ro
Deva (I.J.) - Portalul oferă trei ghiduri utile în vederea 
găsirii celor mai potrivite surse de finanțare: „Ghidul 
privind consultanța", „Ghidul privind finanțarea" și „Ghidul 
privind finanțările nerambursabile". Aceste ghiduri pot fi 
parcurse on-line, în mod gratuit.

Personalul ISU la verificat

««Polldlnica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, zil- 
nic 8-20________________________________________________ _
Cabinet medical indlviciual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ©-» 731509. 
Cabinet Chirurgie maxilo-tacială, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Amplasarea aparatelor radar în data de 2.10.2006:
- DN 7: Vețel - Tătărăști - Zam;
- DN 7: Simeria Veche - Deva;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

■ Sesiunea de pregăti
re, verificare și atestare 
a personalului ISU s-a 
desfășurat la Brașov.

Ina Jurcone
ina.jurcone@infortnmedia.ro

Bănița - Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Hunedoara au participat la examene trei ofițeri.La sesiune au participat doar personalul cu atribuții pe linie de avizare și asanare pirotehnică din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență.„întâmplarea face ca exact în momentul plecării celor trei spre Brașov, în munici-
Lt. Eftimie Cătălin, studiază un costum de protecție pentru 
pirotehniști. Prețul lui este 36.000 leipiui Petroșani, zona Barnița, în albia Pârâului Bănița, în timpul executării lucrărilor de amenajare a albiei să fie

găsită o lovitură de aruncător de 120 mm. Asemenea lovituri au fost găsite frecvent pe teritoriul județului în ultimii ani și constituie un pericol real pentru populație”, declară maior Mircea Draga, ofițer specialist 1 ISU Hunedoara.
Prezentări din alte județeExecutarea asanării în Valea Jiului a fost realizată de către col. Alexandru Ur- ziceanu, acțiune care a fost prezentată la Brașov de reprezentanții ISU Hunedoara. Ei au participat și la o serie de prezentări ale unor materiale de intervenție, detectoare de muniții și costume de protecție deja existente în înzestrarea altor județe.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu. 
nr. l«. 717659.

Farmacii .Green Hm*, non-stop, Bâ. Dacia, at. BB.B— 
748080.
DEVA
Farmacia .Bella Farm*, non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 

231515.
Farmacia nr.1 „Remedia*, non-stop. Piața Victoriei, nr.
29. ©-* 211616, 224488.

Ziua Internațională a 
Vârstnicilor

Se caută aurul dacic!
Deva (I.J.) - ONU a stabilit ca ziua de 1 octombrie să fie sărbătorită ca Ziua Internațională a Vârstnicilor. Această sărbătoare reprezintă de fapt recunoașterea oficială a respectului și prețuirii de care se bucură, în fiecare țară și în orice cultură, cei care ne sunt părinți, bunici sau doar vecini și cunoscuți, oameni care au acumulat experiență de viață și înțelepciune și care acum sunt cei mai buni sfătuitori ai noștri, ai celor mai tineri. “Vreau să le mulțumesc tuturor acelora dintre noi care, trecuți de vârsta tinereții, au găsit ener

gia și dragostea necesare pentru a ne păstra vii valorile noastre adevărate, cultura noastră autentică, morala creștină și care constituie în continuare modele de viață pentru noi toți”, a declarat Monica Ridzi, europarlamen- tar, deputat de Hunedoara.“Doresc să urez tuturor persoanelor vârstnice și membrilor CARP Deva “La mulți ani și sănătate!”, vă doresc să ne fiți aproape și în putere. Vă doresc să vă bucurați de succesele copiilor și nepoților dumneavoastră”, conchide Eugen Gârbou, președintele CARP Deva.

Deva (T.S.) - După ce una dintre brățările dacice despre care se vorbea în rechizitoriu „dosarului aurarilor” a fost găsită, colecționarii de obiecte de antichitate din Vestul Europei au început să se agite. Mai ales că, procurorii Curții de Apel Alba Iulia și-au format o idee despre posibilele locații unde ar exista restul brățărilor.Din vara anului trecut, când au avut loc primele arestări în dosarul „Mafiei aurului dacic” echipa de anchetă a încercat să stabilească cu exactitate o

posibilă hartă a traseelor prin care piesele au fost scoase din țară. Potrivit lui Augustin Lazăr, procurorul care a instrumentat acest caz cel mai important „coridor” ar fi fost pe traseul Deva - Belgrad - Viena - Miinchen. „De la Miinchen, ruta avea două ramificații importante: una spre New York, cealaltă spre Paris. Alte brățări ar fi ieșit din România prin București spre Viena, iar o altă rută folosită de rețeaua de trafîcanți ar fi fost Deva - Frankfurt”, apreciază Lazăr.

SIF5 2.9000 1.05
Rubrlcâ realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.
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SIF1 2.4900 0
TLV 1.0600 1.92
BRD 18.1000 0
BG® 0.5100 0.99
IMPACT 0.5000 1.83
BIOFARM 0.5650 0.89
ANTIBIOTICE 1.3700 -0.72
AZQMURES 0.1730 -2.81
ROM PETROL 0.0902 4.88

SIF3 2.3800 0.42

SUDOKU

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.
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Carne, cu
■ Carnea proaspătă se 
va comercializa în ma
gazine doar cu „marca 
de sănătate".

Ina Jurcone___________________
lHa.jurcone@lnfornimedia.ro

Deva - După 1 ianuarie, carnea proaspătă va purta o etichetă în mod obligatoriu, denumită marcă de sănătate. Eticheta este de fapt o cruce în diagonală, constituită din două linii drepte care se intersectează la centrul ștampilei, iar informația trebuie să rămână vizibilă, se arată într-un comunicat emis de către Autoritatea Sanitar- Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Ordinul este emis în conformitate cu normele europene privind sănătatea animală, pentru a nu exista pericolul de răspândire a bolilor transmiși-

patalama la mână

Carnea proaspătă va avea marcă de sănătatebile la animale. Produsele nu pot fi comercializate dacă provin dintr-un teritoriu supus unor restricții de sănătate animală. României îi este interzis exportul de came
de porc pentru că au fost depistate mai multe focare de pestă porcină. Dintre cele existente, 124 de focare din 75 de localități încă mai sunt active.

Forum civilDeva (I.J.) - Fundația Organizațiilor Civile Maghiare din Transilvania organizează a VIII-a ediție a Forumului Civil pentru organizațiile neguvernamentale maghiare din Transilvania. Tema conferinței din acest an se referă la mobilizarea resurselor din comunitate și la susten- abilitatea organizațiilor neguvernamentale. Conferința are ca scop și de a facilita dezvoltarea relațiilor între organizațiile neguvernamentale ale minorității maghiare și ale majorității. Cei care doresc să participe pot suna la tel. 0742- 362.289 sau la adresa de mail: jakab_vilma@ermacisza.ro, înainte de 3 octombrie.

Soluția jocului din 
numărul precedent
148 2 7 3 9 6 5
9 7 3 1 5 6 4 8 2
2 5 6 4 9 8 3 7 1
7 6 2 '534198

:5 9 1 6 8 7 2 4 3
3 8 4 9 1 2 6 5 _7
4 1 9 7 2 5 8 3 6
8 2 7 3 6 9 5 1 4
6 3 5 8 4 1 7 2 9

Impozitarea 
terenului

Deva (I.J.) - Terenul agricol intravilan nelucrat va fi impozitat cu 25% mai mult începând din 1 ianuarie 2007. De la această dată vor intra în vigoare noile modificări aduse Codului Fiscal și se preconizează că, după ce în ultimii ani investițiile făcute în terenuri au adus câștiguri extrem de mari celor care și-au investit banii în ele, ritmul de creștere a profiturilor ar putea să fie încetinit. Mulți dintre cei care au cumpărat terenurile au sperat o revân- zare la un preț bun.

Polițist lovit în timpul misiunii
Lupeni (M.S.) - Un polițist din Valea Jiului a fost lovit cu o bâtă peste mână de un tânăr care fusese depistat la volanul unui autoturism fără să aibă permis de conducere.Polițiștii de la Poliția Rutieră Valea Jiului se aflau în misiune și efectuau, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un control de rutină, în orașul Lupeni. La un moment dat ei au încercat să oprească în trafic mașina în care se afla tânărul Radu M, de 25 ani, din Lupeni.„Când i s-a cerut să se legitimeze, tânărul a scos o bâtă cu care l-a lovit pe unul dintre polițiști peste mână, după care a fugit de la fața locului. în prezent, se efectuează cercetări pentru prinderea

Polițistul a fost lovit în timpul serviciului (Foto: t. Mânu)bărbatului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Hunedoara, subinspector Bogdan
Nițu. Tânărul este învinuit de conducerea unui autoturism fără permis și de ultraj împotriva unui polițist

http://www.finantare.ro
mailto:ina.jurcone@infortnmedia.ro
mailto:lHa.jurcone@lnfornimedia.ro
ermacisza.ro


ACTUALITATE /6luni, 2 octombrie 2006
O zi în peniten

ciarul Bârcea
De pază la penitenciar

• Atenție la conflicte! Pentru a nu crea incidente în închisoare gardienii trebuie să fie atenți la modul în care deținuții ies la plimbarea zilnică sau la muncă. „Există un dosar al fiecărui deținut. Aici sunt notate toate persoanele din Penitenciar cu care a- ceștia sunt în conflict. Trebuie să evităm întâlnirea lor", declară un gardian. (T.S.)
• Medic de penitenciar. Orice deținut are dreptul la asistență medicală gratuită. Folo- sindu-se de acest drept zeci de deținuți „a- saltează” cabinetul medical. „Am avut 23700 de consultații în acest an. Zilnic vin aici mulți deținuți. Majoritatea reclamă boli închipuite. Dar trebuie să-i consult și să le dau tratament", declară medicul unității. (T.S.)
Vreme de citit

Bârcea Mare (T.S.) - Pe lângă activitățile zilnice pe care trebuie să le facă un deținut există și foarte mult timp liber. Practic, cea mai mare parte a zilei deținutul este „atras” în diferite programe cu caracter educativ sau relaxant. „Cei care își permit au televizoare în cameră. Aici pot urmări cele mai importante programe din țară. Pentru cei care nu-și pot permite să aibă un televizor în cameră le punem la dispoziție un club unde pot urmări programele preferate. Ora maximă la care se pot uita la televizor este 22:00 când se dă stingerea”, declară Gabriel Vesa, purtător de cuvânt în cadul Penitenciarului. în afara televizorului și a altor programe de educare și reeducare, deținuții de la Bârcea au la dispoziție și o bibliotecă. „Avem 4.200 de volume, în special beletristică. Există mulți dintre cei închiși care își petrec timpul liber citind. Se caută în general romanele de dragoste, dar și cele istorice. La această dată avem 90 de volume distribuite pe secții”, declară Vesa.

■ Numărul celor care 
supraveghează deținuții 
din Penitenciarul de la 
Bârcea este prea mic.

Tiberiu Stroia_________________
llberiu.stroia@informmedia.ra

Deva - Există mii de povești despre viața de pușcăriaș. Multe dintre ele exagerate. Puțini cunosc însă amănunte despre gardienii care, prin natura meseriei lor, își petrec o bună parte din viață... după gratii.
Amenințați zi de ziLa această dată în Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Bârcea Mare sunt „cazați” aproximativ 900 de deținuți. Iar numărul celor care îi supraveghează este de 265 de gardieni. Un efectiv care poate acoperi doar 75 la sută din problemele zilnice
13 ani, pentru 2000 de euro
■ La 29 de ani Claudiu 
a executat deja patru 
ani dintr-o pedeapsă 
de 13 ani.

Tiberiu Stroia_________________
tiberlu.strola@lnformmedla.ro

Bârcea Mare - Are 29 de ani și este închis într-o celulă de maximă siguranță. Și asta deoarece pedeapsa pe care a primit-o este mai mare de 10 ani. Claudiu Ficu din Hunedoara este recidivist. Crede că a intrat în astfel de probleme datorită anturajului. Și a lipsei de bani. „Ieșisem din pușcărie și îmi căutam de lucru. Dar nimeni nu mă angaja pentru că aveam cazierul <pătat>. Așa că am

Mâncare preparată după toate gusturile

Mâncare după... religie
Bârcea Mare (T.S.) - Pe parcursul detenției un încarcerat are dreptul la pachete de mâncare, trimise de rude și la vizite din partea acestora. Spre exemplu un arestat preventiv are dreptul la patru vizite și patru pachete de alimente lunar. Un condamnat are dreptul la trei vizite și trei pachete de alimente lunar. Greutatea pachetelor nu poate depăși 15 respectiv 20 de kilograme. Nu se ține cont de sucuri și fructe a căror greutate nu intră la socoteală. în plus, fiecare deținut primește trei mese pe zi. „Avem o mâncare foarte bună. O parte dintre cei care lucrează la bucătărie sunt chiar deținuții. Mulți se califică astfel la locul de... detenție. Mai mult, ținem cont de cei care urmează o anumită dietă și cărora le facem meniu separat. De asemenea, la Penitenciarul de la Bârcea, avem 10 deținuți de religie musulmană. Lor le pregătim meniuri fără carne de porc sau alte mâncăruri pe care religia le-o interzice”, declară bucătarul șef al Penitenciarului. O mare parte din alimentele folosite aici sunt obținute în sistem propriu. Penitenciarul administrează o crescătorie de porci care furnizează carnea necesară preparării meselor.

Se face și școală
Bârcea Mare (T.S.) - O parte dintre deținuții de la Bârcea ajung să înțeleagă că lipsa unei școli sau a unei calificări într-o meserie este o piedică în a-și găsi de lucru. Mai mult, o mare parte dintre deținuți nu știu să scrie și să citească. în acest context, Penitenciarul le oferă posibilitatea de a învăța aceste lucruri sau pentru cei care doresc să-și continue studiile. „Există profesori și o sală de clasă. Deținuții vin aici și învață pentru prima dată să scrie și să citească. Apoi, sunt cei care au fost închiși și nu au apucat să-și definitiveze studiile. Și pentru ei punem la dispoziție profesori și material didactic”, declară Vesa Gabriel. De asemenea, în cadrul Penitenciarului se fac cursuri de calificare în muncă. Există cursuri pentru bucătari, tâmplari și instalatori. Totul se face în ideea în care, după ce vor ieși din pușcărie, să poată să se integreze în societate.

Ore de curs

Pușcăria văzută din exterior Pe culoarele penitenciarului (Foto: t. stroia)ale unui regim de penitenciar.„Nu este ușor să lucrezi cu deținuții. Sunt oameni frustrați care, în general, dau vina pe sistem pentru că au ajuns în pușcărie. De aceea continuă să-și caute <drep- tatea> și de aici din pușcărie. Iar noi suntem obligați să le 
început să mă văd cu tovarășii mei. Numai că nu aveam bani nici pentru un pachet de țigări”, povestește Claudiu. Convins că numai prin tâlhărie putea face rost de bani, Claudiu a mai încercat o „lovitură”.„îl urmăream pe un tip de ceva vreme. Știam că are bani asupra lui. Când l-am tâlhărit avea la el 2.000 de euro. Dar nu i-am dat decât o palmă și i-am luat banii. Și pentru asta am primit 13 ani de pușcărie” concluzionează Claudiu.
Societatea e de vinăîn opinia deținutului o mare parte din vina de a ajunge în pușcărie aparține societății. „Dacă cineva îmi 

Dacă te interesează a cariera independenta, în care tu decizi cât «ei câștiga și 
cum îți vei dezvolta afacerea, într-un domeniu cu perspectivă, trimite-nc CV-ul 
tău ia JobConsultant@ingromania.ro sau ia adresa Piața Victoriei nr. 2, etaj 3 
(clădire IPH), Agenția ING Deva.

ACCEPTA PROVOCAREA UNEI 
CARIERE INDEPENDENTE!

oferim toate posibilitățile de a se adresa oricărei instanțe. Astfel, lângă telefon, deținuții au afișate toate instituțiile române și europene care îi pot ajuta. Mai mult, le punem la dispoziție plicuri pentru a se adresa unde cred ei de cuviință”, declară Gabriel Vesa, purtător de cuvând în

După patru ani de detențieoferea de lucru nu ajungeam din nou aici. Sper că până ies să se schimbe legile. Să ne ajute și pe noi. Recunosc că am greșit, dar ce voi face 

cadrul Penitenciarului. Cu toate acestea gardienii de la Bârcea primesc amenințări zi de zi. „în 11 ani de muncă m- am obișnuit. Trebuie să fii foarte atent. Un deținut poate interpreta orice gest al tău ca un afront. Și de aici curg amenințările”, declară unul dintre gardieni.

(Foto: T. Stroia)când voi ieși? Statul trebuie să ne ajute cu locuri de muncă. Altfel suntem condamnați la pușcărie pe viață”, concluzionează Ficu.
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r c

RECLAMA

mailto:llberiu.stroia@informmedia.ra
mailto:tiberlu.strola@lnformmedla.ro
mailto:JobConsultant@ingromania.ro


Fotbal anemic,

• Victorii în Andora. Naționala de futsal a României cu cinci jucători de la FC CIP în lot a câștigat ambele amicale disputate în deplasare cu Andora. în primul, tricolorii s- au impus cu 13-3, iar în al ll-lea au câștigat cu 2-0, pentru că gazdele au jucat foarte dur. (C.M.)
Deva (C.M.) - Programul etapei a 10-a: Gloria Bistrița - 
FC Argeș 3-1; Farul - Panduri 2-0; Ceahlăul - Poli Timișoara 
1-2; CFR Cluj - FC Vaslui 2-2; FC Național - Jiul 0-0; Oțelul 
- UTA 2-1; Unirea Urziceni - U Craiova 1-2; Poli lași - 
Steaua 1-1; Derby-ul Dinamo - Rapid s-a terminat după 
închiderea ediției.
Clasament
1. Dinamo 9 9 0 0 19-5 27
2. Steaua 10 6 3 1 17-5 21
3. Otelul 10 7 0 3 17-11 21
4. GER Cluj 10 6 2 2 23-11 20
5. Poli Tim. 10 5 3 2 10-6 18
6. Gloria 10 5 1 4 14-7 16
7. Rapid 9 4 4 1 11-7 16
8. Poli lași 10 4 4 2 13-11 16
9. Farul 10 4 2 4 13-12 14
10. UTA 10 4 1 5 10-12 13
11. Ceahlăul 10 4 1 5 8-12 13
12. U. Urziceni io 4 0 6 9-12 12
13. Pandurii 10 3 1 6 7-13 10
14. U. Craiova 10 2 3 5 11-24 9
15. FC Național 10 2 2 6 8-14 8
16. Jiul 10 1 : 4 5 5-10 7
16. FC Vaslui 10 1 3 6 9-21 6
18. FC Argeș 10 1 0 9 6-17 3
Etapa a 11-a, 14 octombrie:
Poli Timișoara - FC Național; Universitatea Craiova - 
Ceahlăul; UTA Arad- Unirea Urziceni; Jiul Petroșani - Pan
durii Târgu Jiu; Steaua - CFR Cluj; FC Vaslui - Oțelul; 
Dinamo - Farul; Rapid București - Gloria Bistrița; FC Argeș 
- Politehnica lași.

■ Jiul și FC Național au 
făcut reclamă negativă 
Ligii I, dar minerii se 
consolează cu remiza.
ClPRIAN MARINUT 

ciprian.marinut@informmedia.ro

București - Duelul dintre Jiul și FC Național a șifonat rău de tot imaginea fotbalului din Liga I, oferind argu mente consistente celor care susțin că 18 echipe pe prima scenă e prea mult. Minerii care sub bagheta lui Florin Marin au devenit formația cu cel mai slab atac al primei divizii și FC Național care e și ea pe locul trei în clasamentul ineficacității și-au arătat limitele printr-un fotbal care n-a avut nici un element de atractivi- tate. Nici goluri, nici faze demne de aplaudat, nici exe

i. Deva (C.M.) - Programul etapei a 9-a, 30 septembrie, 
ora 11.00: Auxerre Lugoj - Poli II Timișoara 1-1; FC Cara
cal - Unirea Dej 3-0; Building Vânju Mare - Dacia Mioveni 
0-0; FC Târgoviște - FC Baia Mare 2-1; Apulum Alba lulia 
- Minerul Lupeni 0-2; CFR Timișoara - Corvinul 2005 
Hunedoara 0-0; FC Bihor - Gaz Metan Mediaș 4-0; CSM 
Râmnicu Vâlcea - ISC Turzii 0-2; FCM Reșița - Universi
tatea Cluj 1-3.
Clasamentul

Poczo, din nou campion
■ Pugilistul hunedorean 
a obținut al treilea titlu 
național și va deveni 
maestru al sportului.
ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informrnedia.ro

Hunedoara - Pugilistul hunedorean Iulius Poczo a câștigat al treilea titlu național consecutiv din carieră, succes care îi dă dreptul de a primi titlul de Maestru al Sportului. Poczo care are dublă legitimare Dinamo București - Constructorul Hunedoara s-a impus în finala Campionatelor Naționale de box seniori care s-au derulat, la finalul săptămânii, în Sala Polivalentă din Iași- Rezultatul e cu atât mai va

r 
i.

Unirea Dej - Building Vânju Mare; Minerul Lupeni - Au
xerre Lugoj; Poli II Timișoara - FC Caracal; FC Baia Mare 
- Unirea Alba lulia; IS Câmpia Turzii - FC Târgoviște; Dacia 
Mioveni - FC Bihor; Corvinul 2005 Hunedoara - FCM 
Reșița; Gaz Metan Mediaș - CFR Timișoara; Universitatea 
Cluj - CSM Râmnicu Vâlcea

1. Dacia Mioveni 9 6 3 0 13-2 21
2. U. Cluj 9 6 2 1 10-7 20
3. FC Caracal 9 6 0 3 15-8 18
4. Minerul Lupeni 9 5 2 2 12-7 17
5. FC Târqoviște 9 4 3 2 10-6 15
6. ISC Turzii 9 3 4 2 7-4 13
7. FCM Reșița 9 3 3 3 11-9 12
8. Poli II Tim. 9 3 3 3 8-6 12
9. CSM Rm. Vâlcea 9 4 0 5 10-12 12
10. Unirea A.l. 9 3 3 3 5-7 12
11. Corvinul 2005 9 2 5 2 16-11 11
12. Unirea Dej 9 3 1 5 7-12 10
13. Auxerre Lugoj 9 2 3 4 7-9 9
14. FC Bihor 9 2 3 4 10-13 9
15. Gaz Metan 9 2 2 5 8-12 8
16. CFR Timișoara 9 2 2 5 7-15 8
15. FC Baia Mare 9 2 2 5 7-17 8
18. Building V.M. 9 1 3 5 2-8 6
Etapa a X-a, 7 octombrie:

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a V-a, 1 octombrie:
Dunărea Brăila - HCM Baia Mare 26-25; Tomis Constanța 
- U Jolidon Cluj 31-26; Astral Poșta Câlnău - Mureșul 
Tg. Mureș 32-24; Cetate Deva - U. Timișoara 32-26; Rul
mentul Brașov - Rapid București 35-27; HC Zalău - Oltchlm 
Rm. Vâlcea 20-31; Oțelul Galați - HCM Roman 26-27. 
Clasamentul

6. Dunărea Brăila _ S 3 1 1 147-133___ 7

1. Oltchlm Rm. V 5 5 0 0 170-121 10
2: U. Jolidon Cluț 5 4 0 1 145-118 8
3. Rulmentul Brașov 5 4 0 1 335-118 8
4. Tomis Constanța 5 4 0 1 138-129 8

. 5. HCM Roman 5 4 0 1 118-121 8

13. Oțelul Galați 5 , 0 0___5. 101-116 0 '
14. Mureșul Tg. M, 5 0 0 5 118-157 0
Etaoa a Vl-a, joi, 5 octombrie:____
HCM Baia Mare - HCM Roman; Oltchlm Rm. Vâlcea - 
Oțelul Galați; Rapid București - HC Zalău; U Timișoara - 
Rulmentul Brașov; MuFeșul Tg. Mureș - Cetate Deva; U. 
Jolidon Cluj - Astral Poșta Câlnău; Dunărea Brăila - Tomis 
Constanța.

' Mi7. Astral P. Câlnău 5 3 0 2 150-120 6
8. HCM Baia Mare 5 3 0 2 113-118 6
9. Cetate Deva 5 2 0 3 129-130 4
10. Rapid CFR 5 1 0 4 127-140 2
11. HC Zalău 5 1 0 4 104-128 2
12. U. Timișoara 5 0 1 4 119-165 1

Victorie logică
Deva (C.M.) - Handbalistele de la Cetate Deva și-au trecut în cont a doua victorie din actualul sezon al Ligii Naționale, după ce au câștigat, ieriafe Sala Sporturilor din Deva®® scorul de 32-26 (14-11) partid; cu nou-promovata, U. Timișoara. Succesul echipei antrenate de Marcel Șerban e unul logic și așteptat, prin prisma diferenței de valoare dintre cele două echipe, un alt rezultat constituind o mare și neplăcută surpriză. Dincolo de victorie și de cele două puncte, Cetate n-a impresionat cu nimic. Jocul devencelor a suferit la eficacitate în prima repriză, când s-a ratat mult și a fost la un nivel mediu, după pauză, când Cetate s-a desprins.

Lotul oficial la CM
Deva (C.M.) - Antrenorul Nicolae Forminte a anunțat, sâmbătă, componența lotului feminin de gimnastică al României pentru Campionatele Mondiale de la Aarhus (Danemarca), programate între 13 și 21 octombrie. Pe lista oficială înaintată Federației Internaționale de Gimnastică au fost trecute, în ordine alfabetică, Elena Chirie, Dana Druncea, Sandra Izbașa, Floarea Leonida, Steliana Nistor și Loreda- na Șucar. „Nu m-am confruntat cu cea mai mare dilemă a unui antrenor, aceea de a nu ști pe cine să aleg pentru a include în echipă. Eu practic nu am avut de unde alege, pentru că dintre cele șase gimnaste din lot doar trei au valoare internațională, respectiv Izbașa, Nistor și Șucar, iar celelalte trei sunt de umplutură, pentru că nu erau al- 

cuții tehnice, nici măcar încrâncenarea sau agresivitatea meciurilor din ligile inferioare. Singura consolare, cel puțin pentru petroșăneni, e că Jiul a scos un punct care se poate dovedi valoros în lupta pentru evitarea retrogradării.
S-a mulțumit cu puținîn prima repriză s-a jucat fără orizont, dovadă că în primele 30 de minute nici una dintre echipe n-a reușit să trimită vreun șut pe poartă. Abia în minutul 33 Dulcea a reluat cu capul de la 10-11 metri, însă portarul bancarilor a reținut fără probleme. Național a replicat prin 2-3 acțiuni cât de cât mai răsărite, dar Costin (39), Cursaru (42) și Din (44) nu l-au pus în reală dificultate pe Hotoboc cu șuturile lor din afara careului mare. Prima mare ocazie a apărut în 
loros cu cât la această competiție pugilistul hunedorean a trecut la o categorie superioară de greutate, boxând în limitele categoriei 51 kg, în loc de 48 kg la Care lupta până acum.
Victorii clareîn semifinale, Poczo a trecut, joi, fără probleme, de Florin Ilie (CSM Gladiatorul Iași) pe care l-a învins în repriza a treia, după ce arbitrii au dat verdict de inferioritate a adversarului pentru pugilistul ieșean. în ultimul act, sâmbătă, hunedoreanul s-a impus, printr-o victoria la puncte, în fața unui alt di- namovist, Mihai Baboi. “A demonstrat încă o dată care are calitățile unui campion. Sper ca acest pas spre cate- I

■ ,«>-j

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

ți permiți această schimbare?
| Nu e nimic ne-am gândit nci la toate*

Toamna aceasta. Cuvântul Liber in pune 
termopane pentru numai 8,9 leii

I Te întrebi de ce iți oferim aceasta sansa? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei dori s-i

| devii unul dintre abonați noștri
Un nou concurs îți /a <asp>ati fidelitatea*

; Cum DQlLparticiDa?
la ti un abonament la Cuvântul * ibe* p»m 

' tru minim O LUNA cu nurn.it 8'* le iL.

Profită de acest concurs și aboneazâ-te acum! ___ IURNM.TTOÎ

punct valoros

Paleacu (alb) a avut cea mai mare ocazie a Jiuluiultimele secunde ale reprizei, când Jiul putea să marcheze pe contraatac, dar Paleacu s-a pripit și a încercat un lob de la 40 de metri în locul unei pătrunderi. După pauză scenariul a fost parcă și mai prost, doar C. Petre (80) reușind să șuteze la poartă. O altă jumătate de ocazie am consemnat în prelungiri, când Dulcea a scăpat singur, dar s-

Poczo ți Captarigoria de greutate 51 kg să îi aducă rezultate valoroase și pe plan internațional”, comenta Ilie Captari, antrenorul de la CS Constructorul Hunedoara care l-a descoperit și format pe Poczo.

J

ai citit bine), sau prelungeste-ți actualul 
abonament cu mea cel puțin o lună, oâna 
în 28 octombrie 2006* TnmiTe-ne o copie 
după chitanță, la O P 1. C P 3. Deva, 
depune-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau vmo cu ea chiar la redacție. Toate chi
tanțele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iți aduce 
mai multe șanse de câștigi

Unde. te poți abona ?
• la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A.

la posia. 

a speriat și a pasat lateral în loc să intre în careu. La final, Florin Marin, afirma că punctul smuls bancarilor este foarte important. „Sunt mulțumit de rezultat, orice punct câștigat în deplasare este foarte important. Ne-am organizat destul de bine în faza defensivă, dar nu am pus probleme suficiente în atac. Am jucat cu teamă”, a spus Florin Marin.
Fără înfrângere

Deva (C.M.) - Cele două echipe hunedorene din Liga a Il-a, au reușit să rămână neînvinse în partidele susținute, în week-end, în deplasare. Min. Lupeni a întrecut cele mai optimiste așteptări și s-a impus clar, scor 2-0, la Alba. Minerii au punctat în debutul fiecărei reprize prin Neagu (2) și Daj (48). Corvinul 2005 a obținut un punct important în urma remizei albe (0-0), cu CFR Timișoara. Trupa lui Gabor s-a descurcat perfect în defensivă și dacă era mai inspirată în atac putea scoate mai mult.

- sau daca vrei La organizatorii noștri de 
presa să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați» 
S C. Inform Media S R L. și nici rudele aces
tora de gradele 1 si II.
Extragerea va avea Io la sec”ul redacției, 
in data de 30 octomb ie
Numele câșțigatoruiu .-i •• publicat în 
paginile ziarului dm dd’a : 3’ octombrie. 
Informații la telefonul
U254 24 88C6 Persoană de

Succes’

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informrnedia.ro
nurn.it
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 BANCA COMERCIALA

CARPATICA
Forța *1 inteligența capitalului românesc 1

Suc ursala Deva,
B elul Ntcolae Bălcescu, Bl. 12 A

Tel.: 0254/22.81.22,2281.23:
Fax: 0254/22.81.26

Rep. Simeria.
Str. Avram hmeu. Bl. 2 Parter, 

Tel: 0254/26.11,01: Fax: 
0254/26.11.02

Dobânzile practicate pentru depozitele la termen in lei și valută ■ % pe an

i
Monedă 1 săpt. 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni
RON r 6,00 7,65 _ 7-7{L _ 8,10 8,10 8,10
USD — 4.00 4,10 4,35 4,60 4,75
EUR 4,00 4,10 4.35 4,60 ___ 4,75LEI Termen Dobânda/an6 luni 8,00%

i Depozitul PENSIA PLUS ■ 12 luni 8,40%
i Depozitul EUROPA 12 luni 8,20%LEI ”'24 luni 8,50%juepoznu.r^rcra EUR/USD 24 luni 5,00%Depozitul 
CRESCENDO1 Depozit pe termen de: 3 luni 6 luni 9 luni 12 luniLEI 7,40% 7,50% 7,60% 7,70%EUR/USD 3,75% 4,10% 4,20% 4,50%
CONT 
CURENT 
BONIFICAT

Tranșe în LEI Dobânda/an Tranșe în EUR/USD Dobânda/an500-10.000 7,15% 100-5.000 2,50%10.001 - 20.000 7,65% 5.000,01 -10.000 3,00% |Peste 20.000 7,85% Peste 10.000 3,50% “Certificat de depozit 
VALUTĂ FORTE

Termen j Suma minimă EUR/USD j Dobânda/an360 zile j 1.000 j 4,75%

DIRECȚIA SILVICA DEVA
Organizează 

„LICITAțlE DE MASĂ LEMNOASA”
Producția anului 200C

Forma de licitație: „Licitație publică deschisă cu preselecție"; oferta se prezintă in scris, în plic închis și sigilat.
- Locul de desfășurare: Sediul Direcției Silvice Deva, din Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, jud. Hunedoara.
- Data licitației: 12 octombrie 2006, ora 10.00
- Se licitează: masă lemnoasă fasonată in volum total de 1632,338 mc, aparținând următoarelor specii: - Cireș: 
132,879 mc

-Fag: 714,0 mc - Frasin: 12,50 mc - Carpen: 1,043 mc
- Molid: 720,825 mc - Tei: 45,4 mc - Plop: 5,7 mc

- masă lemnoasă pe picior în volum total de 10.557 mc, aparținând următoarelor grupe de specii:
- Rășinoase: 1.430 mc - Fag: 9.127 mc

- prestări servicii de exploatare pentru un volum de masă lemnoasă de 5302 mc.
Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică, către agenți economici", aprobat prin H.G. nr. 85/2004.
Documentația care Include caietul de sarcini și listele de material lemnos fasonat și de partizi oferite la licitație poate 
fi consultată la sediul D.S. Deva și pe internet la adresele: 
www.sllvahd.ro șl www.rosilva.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de D.S. Deva și ocoalele silvice din subordine sau 
sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.
Preselecțla agenților economici va avea loc la sediul D.S. Deva, în data de 09 octombrie 2006, ora 1O.OO.
Taxa de participare va fi achitată în numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contrac
tuale vor fi achitate în avans în contul nr. R017RZBR0000060001246149, deschis la Raiffeisen Bank Deva. 
Ofertele se vor depune la sediul D.S. Deva, cu cel puțin o zi lucrătoare anterioară datei anunțate pentru ținerea 
licitației.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481.

(65128)
1

Citește!
Vând ap. 2 camere (03)

Cuvântul 
Liber 
ți se 

potri
vește!

• Deva, zona Miorița, decomandate, centrală 
termică, contorizări, balcon închis, etaj interme
diar, preț negociabil. Tel. 0729/901986. (4/29.09)
• isgent, confort i, zona Miorița, fără interme
diari, preț 1250 mid. lei. Tel. 223336. (D

• urgent, fii Petroșani, d mimTxh 
termopane, etaj 4, bloc acoperit, ți 
garsonieră confort 1, In Brad, eta|l, prețuri 
negotiable. TeL 613104. (VZ7J»)

Informația te privește!

ÎNfOF.M

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care datina nozitia de lider in Duldicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în 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)

• urgent, idee, CT, parchet, balcon închis, ST 54 
mp, gresie, faianță, zona Kogălniceanu, preț 980 
mii. negociabil, tel. 0742/01941& (Al)
• idee, zona Piață, et 1, parchet, contorizări, 
balcon închis, st 56 mp, preț 105000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• circuit, balcon închis, et intermediar, zona 
Zamfirescu, st 51 mp, contorizări, preț 30000 
euro, negociabil, tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, parchet, gresie, faianță, balcon 
închis, ocupabil imediat preț 97000 ron nego
ciabil, tel. 0740/210780. (Al)
• AL Crițuhii, et. 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, faianță, parchet preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661.(A2)
• circuit, bucătărie, baie faianță + gresie, 
apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, zugrăvit 
etaj mtermedfar, zona Zamfirescu, preț 110D00 
RON, tel SK/15MGL 227542 seara. (A2)
• cboA parchet, bucătărie, baie, faianță, CT, 
balcon, zona N. Bălcescu, preț 98.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie baie, faianță + gresie, 2 
balcoane, termopane, CT, preț 135.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, CT, zona 
Creangă, preț 135.000 RON, neg., tel. 074V154401, 
227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona Al. 
Streiului, preț 65.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• ugent zona Al. Armatei, amenajări modeme, 
balcon, et 1, preț 86.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• AL Moțlor, et. 3, amenajat, semidec., 
contorizări, cu balcon, preț 73.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dada, el 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)
Idee, CT, termopan, living, faianță, gresie, ușă 
metalică, balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifeată, 
parchet gresie, faianță, ușă metalică, apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251491 (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 DeoM, vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică parchet gresie, faianță bine întreținut 
preț 130000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj L zona Gojdu, bucătărie modificată 
termopan, ușă metalică parchet gresie, faianță 
stare foare bună contonzări totale, preț 110000 
ron negociabil, tel. 0723/251491 0788/165702. 
(A4).
• decomandată M M 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 Dacii preț 69000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232801 (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, zona 
Decebal - Kogălniceanu, centrală termică 
parchet gresie, faianță ocupabil azi, preț 125000 
ron negociabil, tel. 0788/165702, 0723/251491 
(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 - AM, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 64000 ron negociabil, tel. 
07881/165702,232801 (A4)
• decomandate zona Decebal-piață etaj inter
mediar, superamenajat termopan, centrală 
termică se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232801 
(A4)
• otel 1 oec, cbirae termică prapiie, nwcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742AI0522& (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005221 
(A5)
• dreuft, parchet bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005221 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005221 (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742700522a (AS)
• decomandata, bale superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil Imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 2352010729/018861 (A6)
• superamenajat CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235201 0729/018866. 
(A6)
• et 70 mp, superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupabil imediat et 2, zonă bună preț neg., tel. 
2352010724/620351 (A6)
• fii efiodt pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot balcon închis cu 
termopane, complet contorizat exclus credit 
preț 91000 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 81000 RON, neg., tel. 
0745/640725.(A7)
• zona pieței semidec., parchet balcon, 
contorizări, neamenajat etaj 4, izolație italiană 
preț 97500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona BancaTransilvania, dec, 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat, preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)

Testează GRATUIT
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 etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT,
6. In fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de 
firme din diferite domenii, care iși prezintă ofertele;
7. In fiecare zi de luni, Cuvân tul Liber te ajută eă-ti găsești job-ul potri-vit, ofarindu-ți 
o listă completă a ofertei locurilor de muncă din județ
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoarei

Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale Cuvântul 
liber sau trimiteti-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media 
SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara.
Pentru informații suplimentare sunați la 0264/211275, int 8806, persoană 
de contact Magdalena Șerban, sau la 0801030303 (netaxabil).

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

"Cuvântul liber" șl nici Cititori de proba

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță; termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel; 
0745/786578. (A8)
• Aloca AimateL 2 camere ucătăr baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779281 (A8)
• zona Dada, 2 camere. CT. parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (AS)
• fii circuit bloc de cărămidă, CT, balcon închis, 
zona Bălcescu, preț 98.000 RON. neg. Tel.231800; 
0745/511776. (A9)
• zona Kogălniceanu, dec. Camere cu parenet. 
balcon închis, contorizări, etaj 1, preț 125.000 
RON, tel.231800; 0745/511776; (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• urgent, decomandate, 2 balcoane, et. 3, 
parchet gresie, faianță, garaj, boxă zona I. 
Maniu, preț 56000 euro negociabil, tel. 
0742/019411 (Al)
• Deva, zona N. Bălcescu, etaj 2, balcon închis, 
termopane, gresie, faianță centrală termică, ușă 
metalică, preț 115000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

spoturi, mobilat 
DecebaL Deva. ' 

0745/639022,
07267316796 (Al)
■ balcon bidds, CT, parchet gresie, faianță, 
ocupabil imediat, st 70 mp, preț 1,250 mid., tel 
0742/019411 (Al)
• bd. Decebaț etaj intermediar, dec., centrală 
termică gresie, faianță preț 150.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Progresul et 3, dec., contorizări, balcon închis, 
preț 155.000 RON. tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona L Creangă dec., 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. 
0723/251491 0788/165702. (A4)
• etaj L 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. 
0723/251491 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. 
0723/2514910788/165702. (A4)

NumelePrenumele

1

• dec, centrală termică proprie, I
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanțul* 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303® 
0742/005221 (A5) ■

: • dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp,
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303?» 
0742/005221 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoarele, 

; contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț: 1
31000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/9146881 ’ 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg, merită văzut, tel. 235201 
0729/018866. (A6)
• dec CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
2352010729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg, tel. 235201 0724/620351 i 
0729/018866. (A6)
• semidec, 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 7LOOO 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță CT. 
balcon închis, zona Astoria, preț 954)00 RON, teL 
0749/268830,206003. (A7)
• zona ImpăraM Traian, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modfficat 2 băi 2 
bal -oane, parchet gresie, faiarțâ. termopane. 
CT, ----------
teL

42 ac. preț BUB

.• . __ \
a zmu L Creangă oarwet st "W -mc
pretabil pentru biroui sau iocut jet 13UK 
ron, neg, tel. 0746/779288. CA8)
• dec, camere cu parchet contorizări. 2 băi, -4 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON, neg, teL 23L80Q, 
0740/317.313 / A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandatei balcoane, 2 băi, centrală 
proprie, modernizat etaj 4 din 8, zonă ultra- * 
centrală, preț 190.000 ron, negociabil; 
exclus intermediari. Tel. 0745/628364. 
(7/20.09)

i
------------------------------------------------------------- i
• urgent, Deva, Gojdu, et. 1,100 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, ușă metalică, totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• dec, 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)
• 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 L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă. 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)

Adresa la care doresc să primesc ziarul:Strada_______________________________________Nr. Ap. __LocalitateaTelefon (opțional)
DA □ vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.
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• zona I Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
■ zona Uacukâ, dec., Deva, etaj 1,2 băi, (gresie, 
faianță), 2 balcoane închise cu termopan, CT, 
camere cu parchet, preț 52.000 euro, neg., tel 
231800,0740- <17313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică, su 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 

, 0J45/786578. (A8)

and case, vile (13)

• nouă, Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică, 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
termică canalizare, apă gaz metan, livadă 
350000 ron, tel. 215212. (Al)
• 5 camere, 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, sir. 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=29O mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• urgent, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231800.0740/317313. (A9)

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)
• casă In Vețel, apă, gaz, încălzire centrală, 
gresie, faianță parchet, canalizare, curte 
asfaltată garaj, anexe, grădină 2000 mp. Tel. 
214640. (T)
• urgent, casă în Leșnic, nr. 67, pe DN7, gaz la 
poartă și 1100 mp: pomi fructiferi, viță de vie, 
preț 450 milioane lei, negociabil. Tel. 
0729/128429,0729/033121.  CD

Vând garsoniere (19)

Cumpăr casă (14)

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

i • Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată 
contorizăn, ocupabilă imediat, preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T)
• Deva, zona Miorița, etaj 1, parchet, balcon 
închis, st 32 mp, complet contorizat, preț 82000 
ron, tel. 0726/710903. (Al)
• sdeo, contorizări, parchet faianță ușă 
metalică zona Dacia, preț 57000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, contorizări, amenajată et. 4, Aleea 
Satum, preț 75.000 Ron, negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, 
amenajări moderne, contorizări, preț 53.500 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st=40 mp, dec., 
balcon, preț 75500 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări, preț 46.500 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Decebal, dec., balcon, contorizări, 
preț 25.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• AL Crișuiid, semidec., et. 3, cu balcon, 
contorizări, preț 47.500 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Gojdu, cu o cameră fără bucătărie, parter, 
preț 44.500 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Mioriță semidec., s=32 mp, cu balcon, 
etaj 1, preț 81.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Mărăști, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată 40 mp, parchet, contorizări, stare 
bună preț88000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună accept credit ipotecar, preț 67000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• zona Gojdă decomandată contorizări, 
parchet, gresie, faianță ocupabilă pe loc, preț, 
74000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232809. 
(A4)
• etaj ă dec., gresie, faianță termopane. ușă 
schimbată beci, balcon. Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• etaj ă dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 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 Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 2352080724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (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 Satun, decomandate, balcon închis, etaj 4, 
preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, zona Dacia, dec., et bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• 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)
• decomandate, cameră cu parchet, contorizări 
integrale, etaj intermediar, zona Ulpia. Deva, 
preț 80.000 RON, negociabil, tel. 231.800. (A9)
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Vrei să apari în ziarul numărul 1 al județului 
Hunedoara?
Vrei să fii admirată și să câștigi și bani?
Cuvântul Liber îți oferă această șansă.

Cerințe:

• aspect fizic plăcut
• seriozitate
• abilități de comunicare

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

Vând terenuri (21)

• 1X500 mp teren, în Deva, lângă cabana Bejan. 
Tel. 222002. (T)

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

• intravilan, Șoimuș, 1200 mp, fs 12 m, preț 
12 euro mp, negodabiL TeL 0746/029058, 
0254/220269.(6/274»)

• 3500 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)
• zona, rezidențială 6 parcele, 740 mp/parcelă 
fs 22m, facilități, 20.000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• intravilan, 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)
• 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)
• intravian, st 1258 mp, front stradal 30 m,
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel, H348tC0724/16ȘMiffiWp03ț28 
(Â5) :

• 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)
• 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)
■ intravilan, st= 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)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
■ intravian, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• teren intravilan, s=1100 mp, F.S.= 26 m, 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, drum 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7)
• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (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 hectare, intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat tel. 215212. (AP

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 150 mp, P+l+teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, curent 82000 euro, 
tel. 215212. (Al)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)

• SC Retezatul SA Deva, Str. Depozitelor, nr. 11, 
vinde din dotare chioșc aluminiu demontat, st 
22 mp, preț negociabil. Informații tel. 
0254/223630 sau 0726/+48304. (6/2809)

Imobile chirii (29)

• am o elevă în gazdă și mai doresc una chirie 
lunară 700.000 lei, lângă Liceul Pedagogic. Tel. 
212865. (T)

• căutăm pentni Închiriere depozit în 
Hunedoara, 70 - 100 mp. Relați la teL 
0742/144029. (5/2&O9)

pensionară primesc în.gazdă 1 ■ 2 fete, 
salariată său eleve, chirie avantajoasă. Tel. 
218650. (T)

Ai verde pentru
planurile tale

CroriiI ușor, în lei grei!
irtri.i rr ;>i mai': di’ ti.ir prirîtr uri țrtyîrt

www.otpbank.rQ
r.. < i-< Of-îOCJ HA

Centralâ si radiatoare Viessmann.
O colecție de calitate care aduce confort în casa ta.

Vilopend 100 este un cazan mural 
pe combustibil gazos pentru 
încălzire și prepararea instantanee 
a apei calde menajere, cu tiraj forțai 
sau atmosferic, cu putere nominala 
de la 10,5 până la 24 kW sau 
de la 13 până la 30 kW.

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

* La cumpărarea unu. cazan murai Vrtopențt 100 jjrfmiti un 
cupon de reducere 1n valoare de 250 RON. pe care P puteți 
valorifica achiziționând radiatoare Viessmanrr în valoare de 
minim 700 RON. Promoția este valabilă până la data de
15 noiembrie 2006. in magazinele partenere

VIe|mANN

(06160

http://www.radiosi.ro
nr.de
http://www.otpbank.rQ
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• primesc in gazdă tânăr(ă) nefumători sau alte 
vicii; ofer condiții ireproșabile; ofer și pretind 
seriozitate. Tel. 0723/851439, după ora 16. (T)
• zona tetecabină, P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, curte, 
grădină ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212 (Al)
■ Deva. 68 mp, 2 birouri, mini sală conferințe, 
mobilată modem, preț 750 euro/lună cu cheltu
ieli incluse, telefon 210780. (Al)
• 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)
• garsonieră mobilată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
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)

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA - SIGLE

MOIW
Eirairaxgfît Dli L‘?CT.’ S 5MSW

Stamnroi
330025 - Oeva
Str. 1 Decembrie 27
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mail: stamprod@rdslink.ro

(62392)

SRL.
Vă oferă cazare, masă ți 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 30.11.2006 
inf tatei/ fax. (1254/249.1 Î1S 

telefon. <>’54/249.175 §

SC 3F Gr a al SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. G1 ,ap 6 
tel/fax.0254/234,125

DISTRIBU I OR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPETÂRIE
-ELECTROZI, SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TBAM CONSULTING II Trwnmg

vww'»f<imccou>mryj vrncțrl'2 <fns;v»K smart/o Bl Asistenta
Recit,m.ap. 6? parter.cu lwwn li Man^emwt

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(s>smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 «sosai

S,C, mRTEHBB LEGIS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice. 
(59810)

eORATJoI
Hațeg

ANGAJEAZĂ
CONTABIL
CERINȚE:
-experiență în domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 46 ani. 
AVANTAJE;

-salariu motlvant; 
-condiții de lucru într-o 
echipă dinamică

Construcții civile si industrials 
Distribuție materials construcții 

Comarț «tectroeasnice

(59664)Rel. la Tel .: 0723/400 636 sau 0254/772 221

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI)

- WEBMASTER 
-WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEL: 0254.206.210
MOB; 0723.130.463
E-mail: ofUre@iim.ro

Site.' www.iim-ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie) 

(56973)

SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORS

A

■ tAMFLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ REAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI 
•10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL; 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA DEVA. str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

S.C.
[ Dai■iane Inistal

SRL

angajează gestionar depozit și vânzător 
j cu experiență în domeniul instalațiilor și 
' amenajărilor.

—- CB£Î!lt£ț studii medii, cunoașterea noțiunilor
generale de gestionare a bunurilor materiale, 

cunoștințe operare calculator, seriozitate, abilități de 
comunicare. CV-urile se pot trimite la sediul firmei din Deva, str. N. 
Băicescu, bl. 12A, sc.C, parter, sau la tel./fax: 0254/220313. Data 
limită pentru frimitera CV-urilor; 06.11.2006.

I

I

I

I
I
I

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de 
Vânătoare Timișoara,

cu sediul în str. Mihail Kogălniceanu, nr. 6, organizează concurs în zilele de 17.10.2006 
(proba scrisă) și 19.10.2006 (interviul) pentru ocuparea următoarelor funcții publice: 

PUNCH PUBUCt VACANTE:

A. Funcții publice de execuție:

1. Consilier, clasa I, grad superior, treapta 1 - 3 posturi

2. Consilier, clasa I, grad principal, treapta 1 - 1 post

3. Referent de specialitate, clasa II, debutant - 1 post

4. Referent clasa III, grad superior, treapta 1-2 posturi

Dosarele de înscriere se depun la sediul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de 
Vânătoare, str. Mihail Kogălniceanu, hr. 6, Timișoara, cod 300125, județul Timiș, până la 

data de 13.10.2006 și vor cuprinde documentele prevăzute de HG. 1209/2003.

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

a) copia actului de identitate;

b| formularul de înscriere prevăzut în anexă HG. 1209/2003.

c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în 

muncă și, după caz în specialitate;

e) cazier judiciar

f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, reco
mandarea de la ultimul loc de muncă;

h] declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste ca nu a desfășurat 
pofiție politica;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale, 
care se certifică cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii lega
lizate. Condițiile specifice și bibliografia se afla afișate la sediul Inspectoratului Teritorial de 
Regim Silvic și de Vânătoare, str. M. Kogălniceanu, nr. 6, Timișoara, cod 300125, județul 
Timiș.

(65204)

Dacă vâ plac cop Hi, dacă sunteți 

o persoană de încredere 

daca doriți să vft stiplimvtați veniturile

Societatea TRîAHAVAS S.R.L.
recrutează personal pentru intermediere 

baby-sitting și mena j. 5

1
Detalii la tel 235045, 0724/593142, 0747/404143, 

clădirea MinveM, cam. 72, Deva, orele 1014.

In salonul de înfrumusețare 

spațiu pentru cosmetică - acesta 
fiind utilat în totalitate.

PeraoaBă de coa tact
AGMXSȘTEFĂNrrÂ

Tel. 0721/245.696 |

Barul Tequila situat 
în Deva, str. Ady 

Endre, nr 45, te aș- 
tcaptăîn fiecare zi, 

între orele 20.00- 

06.00 Ia megadis- 
tracție !!!

Pentru rezervări suna
sunați 1a :

0721/951.722 B

0720/323.366 “

TRANSPORT PERSOANE
Vis a vis de McDonald's 

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

euro dus
euro dus-întors ■ 15 zile ~ 
«roAis-tnton-90zile§

• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742700522a 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină, st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată, preț 400 euro/lună, tel. 
235208,0729/018866, (A6) ,
• garsonieră, zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• 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)

Materiale de construcții (53)

• vând ganl de beton, asigur transport și 
montaj. Tel. 0723/659753. (T)

Electrocasnice (56)

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

• vând urgent centrală termică Baxi, 
termostat cu radio transmisie, nouă, în 
cutie, preț factură 25 milioane, preț vânzare 
20 milioane, garanție 8 ani. Tel. 0723/960963. 
(4/28.09) .

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

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

Auto românești (36)

i • vând urgent scroafe cu purcei și vieri
I pentru reproducție. Tel. 0722/319442.
, (10/26.09)

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

Auto străine (37)

• vând agent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749 0722/519009. fD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 651, înmatriculat, remorcă 5 
tone, remorcă Dacia înmatriculată. Tel. 
0254/749560. (T)

Piese, accesorii (42)

• asnpârtsnnoagrltdstanveratisL Tel 4746- 
KM04.

Mobilier și interioare (47)

• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. CT)
• 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. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

• vând țuică de prune, calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț avan
tajos în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. (T)

Prestări servicii (72)

• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (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. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• administrator, Deva, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• administrator, Orăștie, 1 post, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hațeg, 5 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Orăștie, 1 post, data limită
19.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agentde pază în incinte, Călan, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16,
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Călan, 8 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hațeg, 2 posturi, data limită 5.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și,t 
intervenții, Hunedoara, 9 posturi, data limită*
30.10. Tel. 213244, orele 9-16. V

. parte a unei corporații internaționale mass-media
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 

w și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

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

pentru Deva, Hunedoara, 
Simeria și Orăștie

Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
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, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

C.N. „MINVESV S.A, Deva,
cu sediul în Deva, P-ța Unirii, nr. 8, execută lucrări pentru ' 

protecția mea.ului - ECOLOGIZARE112 VALEA DEVEI - 
care necesită un volum foarte mare de soi vegetal.

Anunțăm pe această cale agenții economici șl persoanele fizice 
care execută lucrări de excavații din care rezultă sol vegetal 
(pământ] că pot depune acest material ia teza iazului Valea 

Devei In locul special amenajat în acest sens. Societatea 
noastră poate asigura, după caz, transportul solului vegetal, 

iste interzisă depozitarea solului fără acordul societății 
noastre, persoană de contact in acest sens fiind dl. ing. Duță 

Enescu, tel. 0740/115226.
(63860)

RECLA».

mailto:stamprod@rdslink.ro
smart.ro
mailto:ofUre@iim.ro
http://www.iim-ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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GRECIA
THESSALONIKI KATERlNI LARISSA ATENA

INFORMAȚII la tel:
Deva - 0254/ 23.1 5.19
Hunedoara - O2S4/74.87

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 1 post, data limită 7.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 1 post, data limită 15.10., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 20 posturi, data limită 1.10., 
fără cazier. Tel. 213244, orele 9-16
• agent «tatii, Petroșani, 4 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalatei manual, Călan, 2 posturi, data 
limită 1.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 33 posturi, 

' gțiata limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
^•arWtt dărSri, Deva, 1 post, data limită 15.10. 

Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Orăștie, 1 post, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman. Deva, 1 post, data limită 5.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 

•213244, orele 9-16.

< A
S&J Turism și Aria S.R.L, cu sediul în

Ghelari, str. Valea Caselor, nr. 19, titular al proiectului Plan 
Urbanistic Zonal - Amenajare Complex Turistic extravilan 

Ghelari, anunță publicul interesat asupra audierii publice a 
raportului de mediu care va avea loc în data de 15.10.2006. 
Prezentarea raportului de mediu se va face începând cu ora 
14, la sediul societății din Ghelari, str. Valea Caselor, nr. 19.

Dezbaterea este deschisă publicului interesat. Autorități 
participante: Agenția de Mediu Hunedoara, Consiliul 
Județean, Direcția de Sănătate Publică, Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Deva, Inspectoratul Teritorial de Muncă, 
S.C. RENEL Banat S.A., Comisariatul Gărzii de Mediu.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma:
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin; 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra ■ la Cooperativa 
de Consum;

1 cAllia - Centrul de
țschimbare a buteliilor 

Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara;
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison 
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru s
persoanele fizice. jq

• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Lupeni, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, lupeni, 2 posturi, data limită 1.12 Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Otăștfo, 2 posturi, data limită 15.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.

> betonat Petroșani 5 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel 
213244, orele 9-16
• brutar, Petrila. 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 3 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită
19.10. Tel. 213244, orele 9-16
• cameristă hotel Petrila, 1 post, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.

• casier, Brad, 1 post, data limită 5.10. Tel. 
213244, orele 9-16..
• casier, Orăștie, 1 post, data limită 19.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• circularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16..
• confecționer-asamblor articole din textile,
Brad, 14 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• contecțfone^asamblor articole din textile,
Călan, 3 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 30 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 6 posturi, data limită 20.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 17 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 9 posturi, data limită 20.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile,
Petrila, 4 posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• contecționer cablaje auto, Orăștie, 30 posturi, 
data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• confectioner jaluzele, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• contecționer tricotaje după comandă, Hune
doara, 8 posturi, data limită 20.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• consilier juridic, Orăștie, 1 post, data limită
25.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• contabBșef, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contate, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• contate, Orăștie, l post, data limită 19.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• contabil Petroșani, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Petroșani 1 post, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese incălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 5 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Ligreni, 2 posturi, data limită 26.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor, Lupeni, 8 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 11 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite

& ERLAND
Tel. 0744-552.174
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• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara. 9 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Petrila, 20 
posturi, data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Petrila, 20 
posturi, data limită 611. Tel. 213244, orele 9-16
■ decorator vitrine, Deva, 2 posturi, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• director adjunct societate comercială, Hațeg, 
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• director adjunct societate comercială, Hațeg, 
1 post, data limită 6.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• director economic, Petroșani, 1 post, data 
limită Tel. 213244, orele 9-16
• director societate comercială, 1 post, Petrila, 
data limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16
• director societate comercială, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• dmjbist, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.12. Tel. 213244, orele 9-16
• dulgher- restaurator, Lupeni, 1 post, data 
limită 1.10. Tel. 213244, orele 9-16
• duigher-restamtor, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 10 posturi, data limită
21.10. Tel. 213244, orele 9-16
• dulgher, Hunedoara, 4 posturi, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• economist bancă, Deva, 1 post, data limită 
15.10., absolvent 2006. Tel. 213244, orele 9-16.
• educatoare, Hațeg, 2 posturi, data limită 5.10., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9-16
• electrician auto, Deva, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 2 
posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 5.10. Tel. 213244, orele 
9-16
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 10 posturi, data limită 21.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.

SC MARIAN ROMSPED SRL ORADEA 
membră a grupului de firme

AAARIAN WIEN
Vă oferă un NOU SERVICIU la standardele de 

calitate cu care ați fost deja obișnuiți:

CURIERAT RAPID EXTERN 
(PACHETE, CORESPONDENȚĂ)

ÎN Șl DIN TOATE ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE

ORADEA

VIENA

Apelând la serviciile noastre de curierat, veți obține:

- siguranță
- satisfacție deplină

- la cel mai bun raport calitate - preț
Informații și comenzi la:

ORADEA
Sos. Borșului nr. 45
Tel: 0259-470.060
Fax: 0259-456.391
Mobil: 0744-788.002

• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 6.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 3 posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician montări și reparații linii electrice 
aeriene, Brad, 1 post, data limită 22.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faianțar, Deva, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faianțar,Hațeg, 3 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• fierar-betonist. Călan, 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Deva, 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Hunedoara, 1 post, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• firmă angajează zidari, dulgheri, fierari 
betoniști, agenți de pază în regim de 
detașament; se asigură masă și cazare, salar 
avantajos, Relații la tel. 0254/235373, zilnic, orele 
8-10. (15/28.09)
• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data limită
10.10. persoane cu handicap. Tel. 213244, orele 9- 
16.
• gaterist la tăiat bușteni, Orăștie, 5 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Petroșani, 1 post, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer automatist, Hunedoara, 2 posturi, data 
limita 30.10. Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer autovehicule rutiere, Deva, 1 post, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer chimist, Deva, 1 post, data limită 15.10., 
absolvent 2006. Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 15.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 27.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer constructor instalații, Călan, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• inginer electromecanic, Brad, 1 post, data 
limită 1.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer geolog, Brad, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer geolog, Brad, 2 posturi, data limită 8.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• inginer industria alimentară, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16
• inginer mecanic, Petrila, 1 post, data limită
6.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer producție, Brad, 1 post data limită 1.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• inspector de specialitate administrația 
publică, Lupeni, 2 posturi, data limită 1.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• inspector resurse umane, Hațeg, 1 post data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
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■ instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16
• instalator apă, canal, Petrila, 1 post data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Călan, 2 posturi, data limită 1610. Tel. 
213244, orele 9-16
• instalator instalați tehnico-sanitare și de 
gaze, Lupeni, 1 post data limită 610. Tel. 213244, 
orșle 9-16.
• instalator instalați tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, data limită 19.10. Tel. 213244, orele 
9-16.
• instalator instalați tehnico-sanitare și de 
gaze, Vulcan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• izolator hidrofug, Deva, 2 posturi, data limită 
1610. Tel. 213244, orele 9-16
• IncărcătOMlescăreător, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16
• îngrijitor clădiri, Călan, 1 post, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16
• înqrijrtor clădiri, Hațeg, 1 post, data limită 610. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ingriptor clădiri, Hunedoara, 1 post, perioadă 
determinată, data limită 10.10. Tel. 213244, orele 
9-16.
• jurisconsult, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• laborant chimist Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș-montator pentru utilaje industriale, 
Brad, 1 post data limită 30.10. Tel. 213244, orele 
9-16.
• lăcătuș-montator, Petrila, 1 post data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș-montator, Simeria, 19 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hațeg,
10 posturi, data limită 10.10. Tel. 213244, orele 9- 
16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 1 post data limită 20.10. Tel. 213244, orele 
9-16.
• lăcătuș de mină Petrila, 1 post data limită
5.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 7 posturi, data limită 30.12 Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.1(1 
Tel. 213244, orele 9-16

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 1 post data limită 30.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Brad, 5 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită
1.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 12 posturi, data 
limită 21.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 6.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial Lupeni, 5 posturi, data 
limită 25.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial; Petrila 1 post data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16
• lucrător comercial, Petrila 1 post data limită
5.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• macaragiu, Brad, 1 post data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
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i luni, 2 octombrie 2006
Doliu national în Brazilia

A

• Premiat la Copenhaga. Primul lungmetraj al lui Corneliu Porumboiu, „A fost sau n-a fost?", a obținut premiile Lebăda de Aur pentru cel mai bun film și cel mai bun scenariu la Festivalul Internațional de la Copenhaga, ce s-a desfășurat între 21 septembrie și 1 octombrie.
• Vândută la licitație. Una dintre puținele veste de salvare care au mai rămas de pe Titanic a fost vândută la licitație unui colecționar particular pentru suma de 43.000 de lire sterline (80.000 de dolari).
Placido Domingo, scriitor

New York (MF) - Placido Domingo scrie o carte intitulată „The Joy of Opera”/„Bucu- ria operei”, în care renumitul tenor prezintă în detaliu caracteristicele unui bun artist liric și câteva titluri de operă celebre. Editorul new-yorkez W.W. Norton a anunțat că a cumpărat drepturile mondiale de publicare a cărții, ce va apărea în 2009. Volumul va dezvălui ce înseamnă opera pentru artiști, dar și pentru public. „Opera rămâne un mister pentru mulți oameni, o formă de artă curioasă și ciudată, când ar trebui, de fapt, să fie o parte a vieții noastre de zi cu zi”, scrie Domingo în carte.Tenorul în vârstă de 65 de ani este directorul general al Operei din Los Angeles și al Operei Naționale din Washington și continuă să cânte și să dirijeze.

■ Un avion Boeing 737- 
800 cu 155 de persoane 
la bord s-a prăbușit în 
jungla Amazonului.

Brasilia (MF) - Președintele brazilian Luiz Inacio Lula de Silva a decretat ieri trei zile de doliul național în memoria celor 155 de persoane aflate la bordul avionului Boeing 737- 800 care s-a prăbușit vineri în jungla amazoniană, și despre care nu există informații că ar fi supraviețuit accidentului produs în jungla amazoniană, relatează AFP.
Dificil de cercetat„Echipa de intervenție care a ajuns la locul accidentului a văzut câteva rămășițe. Dar nu a reușit să exploreze zona pentru a vedea dacă există supraviețuitori”, a precizat generalul Antonio Gomes Leite, apoi a subliniat că „speranța moare ultima”. El a explicat că echipele de salvarea se confruntă cu mari dificultăți în cerc etarea zonei, situate în jungla amazoniană, unde noaptea „nu se poate vedea la doi metri distanță”. Elicopterele nu pot să

Disputa s-a 
încheiatLos Angeles (MF) - Michael Jackson și fosta sa soție Debbie Rowe au căzut la pace în privința custodiei celor doi copii ai lor, după circa doi ani de dispute la tribunal, dar termenii înțelegerii nu au fost încă dați publicității. „Mai avem de pus la punct detaliile, dar (înțelegerea - n.r.) vizează toate motivele de conflict dintre cele două părți”, a spus avocata lui Rowe, Marta Almli. „Nu pot dezvălui nimic despre termenii înțelegerii, dar nu cred că s-ar fi ajuns la ea dacă părțile n-ar fi fost de acord că le este benefică”. Avocatul lui Jack- son, Michael Abrams, a confirmat existența unei înțelegeri. Fiul celor doi, Prince Michael, are acum nouă ani, iar fetița, Paris, opt ani.

Scarlett (Foto: EPA)

Cea mai
sexy

. Los Angeles (MF) - 
Actrița Scarlett 
Johansson (21 ani) a 
fost declarată „cea 
mai sexy femeie în 
viață" de revista 
Esquire. Starul apare 
pe coperta 
numărului pe noiem
brie al revistei pentru 
bărbați îmbrăcată cu 
o mini-rochie albă, 
creată de Calvin 
Klein. Johansson nu 
este deloc impresio
nată de noul ei titlu. 
Ea sugerează că pre
feră să fie admirată 
pentru alte atribute 
decât sex appeal-ul.

Au moschee într-o cameră
Londra (MF) - Regina Elisa- beta a Il-a a Marii Britanii a transformat o încăpere a castelului Windsor în moschee pentru ca personalul musulman să se poată reculege în liniște în timpul Ramadanului, luna sfântă a islamului, scrie The Sun. Pentru această inițiativă, regina a fost lăudată de angajații de la Windsor.Cea care a solicitat o zonă specială pentru rugăciune,
România, a doua la Miss World

Mindy are o mare plăcere să se joace în patul moale al stăpânilor. (Foto: fan)

■ Reprezentanta 
României s-a clasat pe 
locul doi la concursul 
Miss World 2006.

Varșovia (MF) - Ioana Valentina Boitor din România s-a clasat pe locul doi la concursul Miss World 2006, în timp ce reprezentanta Cehiei, Tatana Kucharova, a fost desemnată cea mai frumoasă concurentă, sâmbătă, la Varșovia. în vârstă de 17 ani, Ioana Valentina Boitor s-a născut și a crescut în Satu Mare. Are 1,78 metri înălțime, este elevă de liceu, iar visul ei este să devină supermodel, conform site-ului oficial al Miss World. îi place să joace baschet, să înoate, să asculte muzică R&B și să

Virus luat din hoteluri
San Francisco (MF) - Cercetătorii de la Universitatea din Virginia, SUA, au descoperit că oaspeții unui hotel, care sunt contaminați cu virusul răcelii, îl împrăștie în medie pe 35% din suprafețele pe care le ating, chiar dacă sunt cazați doar o noapte. Un număr de 15 persoane contaminate au fost cazate o noapte în camere de hotel și instruite să se spele pe mâini doar după folosirea toaletei. Testele au arătat că cele mai infectate obiecte în astfel de situații sunt clanțele, pixurile, întrerupătoarele și suprafețele mesei și barului. Cercetătorii au rugat voluntari sănătoși să ocupe camerele, pentru a putea măsura gradul contaminare cu virusul răcelii. Ei au aflat că vârfurile degetelor celor sănătoși s-au contaminat în 47% dintre cazuri.

Regizorii Martial Fougeron și 
Bahman Ghobadi (Foto: epa)

aterizeze, iar cei cinci militari mobilizați nu au putut coborî la locul accidentului.Avionul aparținând companiei braziliene Gol a dispărut de pe radar vineri, la ora locală 16.48, în timp ce se deplasa de la Manaus la Brasilia. Aeronava a fost localizată sâmbătă, în statul Mato Grosso, dar poziția în care s-a prăbușit nu lasă șanse de supraviețuire pasagerilor.
Nagina Chaudhry, în vârstă de 19 ani, a spus că regina Marii Britanii este un „exemplu pentru întreaga lume”. „Nu îmi vine să cred că a făcut acest efort (...) Regina este capul Bisericii Angliei, așa că mă bucur să aflu că respectă religia altora”, a declarat Chaudhry.Camera de rugăciune este un fost birou din Turnul Saxon, situat în apropierea capelei St. George din castel.

Miss World 2006 flancată de Sabrina Houssami și Ioana Valenti
na Boitor (Foto: EPA)danseze. Moto-ul ei este: „Dacă ai început ceva, trebuie să mergi până la capăt”. Reprezentanta României a con
Surpriză la San Sebastian

San Sebastian (MF) - Premiul pentru cel mai bun film la Festivalul de la San Sebastian a fost decernat ex-aequo lungmetrajelor „Mon Fils a Moi” al regizorlului francez Martial Fougeron și „Half Moon” al regizorului kurd iranian Bahman Ghobadi. Mai mulți critici de film au strigat „nu, nu” când filmul francez a fost anunțat câștigător. Aceeași producție

curat alături de 103 tinere de pe cinci continente. Miss World 2006 a fost încoronată Tatana Kucharova (18 ani). Ea 
i-a adus lui Nathalie Baye premiul pentru cea mai bună actriță.Festivalul de la San Sebastian este descris ca fiind cel mai prestigios din lumea cinematografică de limbă spaniolă. Este considerat al patrulea festival ca importanță în Europa, după Cannes, Berlin și Veneția. Festivalul de la San Sebastian a avut loc între 21 și 30 septembrie. 

și-a înăbușit cu greu lacrimile când diadema strălucitoare i-a fost așezată pe cap de fosta deținătoare a titlului, Unnur Birna Vilhjalmsdottir din< Islanda. Kucharova nu a făcut nici o declarație pe scenă, după ce a câștigat.Tatana Kucharova este a treia concurentă din Europa de Est care câștigă titlul de Miss World în istoria concursului fondat în 1951. Prima câștigătoare, Aneta Beata Kreglicka din Polonia, a fost una dintre prezentatoarele finalei de sâmbătă.Pe locul imediat următor după reprezentanta Cehiei s-a clasat Ioana Valentina Boitor, care a fost urmată de Miss Australia, Sabrina Houssami, în vârstă de 20 de ani.

Nuntă Tessy Antony s-a căsătorit cu Prințul Louis de Luxemburg, la biserica Gilsdorf. (Foto: EPA)


