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• O zi fără apă! Populația și agenții economici din Deva, care beneficiază de apă potabilă din sursa Sântămăria Orlea, nu vor avea apă potabilă începând de azi (ora 7.00) până mâine (ora 7.00). Furnizarea apei potabile este întreruptă pentru efectuarea unor lucrări de reparații. (S.B.)
★ * ★

de zile până la aderare

**★

Ull accident 
ușor a avut loc 
ieri după-masă 
Vorța. Datorită 
neadaptării vi
tezei la
de drum, con
ducătorul unei 
motociclete a 
pierdut
oprinduse în 
decor. Din feri
cire, motociclis- 
tul a scăpat cu 
răni ușoare.

(Foto:

Furt cu mașina firmei
Vulcan (T.S.) - Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Vulcan îi cercetează pe Pompiliu M., de 33 de ani, Cornel A., de 33 de ani, Titi R., de 38 de ani, și Florin B., de 50 de ani, toți din Vulcan, angajați la o unitate de preparare a cărbunelui, despre care au stabilit că, în timp ce erau la serviciu, au sustras 5 tone fier vechi din incinta unității. Pentru a nu trezi suspiciunea paznicilor, cei patru au sustras „fierul vechi” folosind mașina întreprinderii, un autocamion tip „carosată” condus de Florin B.
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Contorizări
separate 
la Deva
■ Primarul renunță la 
centrala de apartament 
și trece la sistemul cen
tralizat.

Deva (M.S.) - Un nou sistem de contorizare individuală a căldurii și apei calde prinde contur în Deva. Proiectul prevede introducerea de rețele de apă caldă și căldură pe casa scării, prin conducte din polipropilenă cu un grad avansat de izolație termică.Practic, se renunță la vechile rețele din băi și bucătării, dintre care o parte trebuie schimbate oricum, și se trece la un sistem modern, în care distribuția apei calde

și a căldurii se face pe orizontală, de la intrarea în apartamente. Proiectul face posibilă eliminarea situațiilor în care o scară sau un bloc erau „pedepsite” cu întreruperea agentului termic din cauza rău-platnicilor. Aceștia vor putea fi debranșați individual, fără ca vecinii lor, cu taxele comune la zi, să mai sufere.Costurile pentru realizarea acestei rețele paralele, pe scara blocului, se ridică la aproximativ 10 milioane de lei vechi pe apartament, dintre care jumătate reprezintă cele necesare pentru instalația din locuința beneficiarului, au estimat specialiștii Calor. Zp.6

Festivitate "step by step"
Deva (C.B.) - Una din cele mai originale metode de învățământ se numește “pas cu pas” după englezul “step by step”. Această metodă se bazează pe cultivarea gustului pentru învățătură la elevi. Aceștia desăvârșesc în cadrul școlii atât asimilarea cunoștințelor noi, cât și efectuarea temelor pentru a doua zi. Pentru aceasta, programul de

școală al elevului de la “step by step” durează opt ore zilnic. /p.5

Clasa de la "Andrei Șaguna"

Devenii sunt nemulțumiți de starea de paragină și insalubritate din perimetrul fostului local Astoria, /p.6
(Foto: loan Hughiur)

Cultura? Trimisă la grădiniță!
■ Sediul Direcției 
Județene pentru Cul
tură Hunedoara trebuie 
eliberat de urgență.

Deva (S.B.) - Consiliul Județean Hunedoara va ocupa și acest spațiu după ce s-a constatat că nu este suficient cel eliberat de Biblioteca Județeană.

Salariații instituției sunt ființată, iar direcția, de cul- revoltați nu pentru că li s-a cerut să se mute cât pentru faptul că le-a fost oferit spațiul unei grădinițe.Fostul director al direcției, prof. Ioan Sicoe, susține că „asemenea lucru este inadmisibil, ca în acest județ biblioteca să fie mutată într-o popicărie, secția de artă a muzeului județean să fie des-
Un click pe mouse pentru rețetă
■ Medicii de familie 
vor elibera rețetele pe 
baza unui soft perfor
mant, ușor accesibil.

Deva (I.J.) - în urma discuțiilor purtate de DSP Hunedoara cu medicii de familie, în urmă cu 10 de zile, o tehnologie de ultimă oră va fi implementată în cabinete. „Softul va conține, în urma implementării în cabinetele medicilor de familie, date generale des-pre fiecare pacient, antecedentele bolii. în baza de date medicul primește 999 de diag

nostice ale Oficiului Mondial al Sănătății. Un simplu click pe mouse și rețeta în funcție de diagnostic este eliberată cu antet. Din listă vor fi extrase medicamentele. Medicul listează rețeta, o semnează și o parafează”, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara. Lunar, medicul își generează automat raportările (registrul de cronici, vaccinările, bolile, nașterile sau decesele). Pentru achiziționarea soft-ului au fost alocate 500.000 de lei, județul nostru fiind printre primele care vor beneficia de tehnologie.

tură să ajungă într-o grădiniță! Sunt atât de revoltat încât îmi vine să ies în stradă și să fac greva foamei”.Directoarea Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara, Silvia Beldiman, spune Și. ne cecă „noi suntem chiriași dacă proprietarul vrea să luăm bagajele, nu avem face”.

Premii fără 
acoperire

Deva (I.H.) - în cadrul promoției pentru consumatori inițiat de berea Timișoreană, unii dintre câștigători nu și-au putut ridica premiile. Ei sunt nemulțumiți de faptul că sunt duși cu vorba, /p.3

Extragerea ia concursul de inte- grame, desfășurat în paginile cotidianului Cuvântul Liber, în septembrie, a avut Ioc ieri, la sediul redacției, în prezența unei comisii. Fericitul câștigător al bonu- rilor-cadou, în valoare de 50 ron, este Morariu Simion, din Deva. îl așteptăm să-și ridice premiul. Felicitări!
(Foto: Magdalena Șerban)
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• Violențe. Șapte polițiști au fost răniți ușor, duminică seara, într-o suburbie a Parisului, în cursul unor ciocniri cu peste 100 de persoane. Aceste violențe au loc la mai puțin de un an de la revoltele care au izbucnit în suburbiile franceze și care au durat trei săptămâni.
Numită procuror general

înfrângere 
grea

Budapesta (MF) - Guvernul socialist-liberal de la Budapesta a suferit o grea înfrângere la alegerile locale desfășurate în Ungaria, dar premierul Ferenc Gyurcsany a respins ideea demisiei sale, cerută de președinte și de opoziția de dreapta. Tabăra guvernamentală și-a menținut supremația în capitala țării, dar principala formațiune de opoziție, Fidesz, a câștigat alegerile în 18 sau 19 dintre cele 20 de adunări departamentale, cu excepția Budapestei, obținând 52,62 la sută dintre sufragii după numărarea a 99 la sută din voturi. Fidesz a câștigat, în urma alegerilor, conducerea majorității celorlalte o- rașe din Ungaria. Premierul Gyurcsany a a- nunțat că va cere Parlamentului un vot de încredere la 6 octombrie.

Ferenc Gyurcsany (Foto: epa)

Alfred Gusenba
uer (Foto: EPA)

Posibil 
cancelarVlena (MF) - Partidul 
social-democrat al lui 
Alfred Gusenbauer, a 
câștigat alegerile le
gislative din Austria, 
învingând conserva
torii aflați la guverna
re și orientând țara 
către centru-stânga. 
Gusenbauer s-a năs
cut la 8 februarie 
1960, în estul Aus
triei. A devenit liderul 
social-democraților în 
2000, când predece
sorul său, Viktor Kli
ma, a demisionat du
pă ce partidul a pier
dut alegerile pentru 
prima dată din 1970. 
Campania electorală 
a lui Gusenbauer a 
acuzat Guvernul lui 
Schuessel de reduce
rea taxelor pentru 
companiile mari și 
prospere, subliniind 
creșterea ratei șoma
jului și micșorarea 
pensiilor.

El Traian Băsescu a sem
nat decretul de numire a 
Laurei Kovesi în funcția 
de procuror generalBucurești (MF) - Președintele Traian Băsescu a semnat, ieri, decretul de numire a Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror general al Parchetului înaltei Curți de Casație și Justiție, informează Președinția.
Numită de BăsescuConform unui comunicat al Administrației prezidențiale, „președintele României, Traian Băsescu, a semnat astăzi, 2 octombrie, Decretul pentru numirea doamnei Laura Codruța Kovesi în funcția de Procuror General al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție”.Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat favorabil, miercuri, cu unanimitate de voturi, propunerea ministrului Justiției, Monica Macovei, pentru numirea ca procuror general al României

Laura Codruța Kovesi, noul procuror general (Foto: FAN)a Laurei Codruța Kovesi.Avizul Consiliului Superior al Magistraturii este consultativ, singurul abilitat să facă numirile în această funcție fiind președintele Traian Băsescu.Propunerea de numire a Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror general al României a fost înaintată CSM, în urmă cu o săptămână, de ministrul Justiției, Monica Macovei, în conformitate cu prevederile articolului 54 (1) din Legea 303/2004.Laura Codruța Kovesi și-a început activitatea în 1995, la

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, promovând în 1999 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.Din 2000 până în 2004, ea a ocupat funcția de procuror șef al structurii teritoriale Sibiu de combatere a criminalității organizate, iar ulterior, timp de trei luni, a condus Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.Din ianuarie 2006, Laura Codruța Kovesi conduce Biroul Teritorial Sibiu al DIICOT.

14 răpiți la 
BagdadBagdad (MF) - Persoane înarmate, îmbrăcate cu haine de camuflaj, au răpit, ieri, 14 persoane din apropierea unui magazin de computere din centrul Bagdadului, a anunțat un oficial din cadrul Ministerului irakian de Interne, citat de Reuters.Atacatorii s-au deplasat în zona Universității de Tehnologie din capitala irakiană la bordul a șapte vehicule de genul celor utilizate de forțele de securitate irakiene, a precizat oficialul.
Șir de răpiriAceasta este ultima dintr-un lung șir de răpiri, unele dintre ele fiind determinate de ura interconfesională.Un număr de 26 de muncitori au fost răpiți, duminică, dintr-o fabrică de procesare a cărnii din capitala irakiană. Situația acestora era în continuare incertă, ieri.

PNL contra propunerii lui 
George Maior la șefia SRI
■ Președintele Camerei, 
Bogdan Olteanu: Nu 
vom vota un reprezen
tant al PSD la SRI.

Discuții între Corei
Seul (MF) - Oficiali militari din Coreea de Sud și Coreea de Nord s-au întâlnit, ieri, pentru prima dată după testele cu rachetă efectuate, în iulie, de regimul de la Phenian, informează Reuters.întâlnirea, propusă de Coreea de Nord, a avut loc într-un sat din zona de graniță.întrevederea se înscrie în cadrul eforturilor comunității internaționale de a determina Phenianul să revină la negocierile în format multilateral în dosarul nuclear.Coreea de Nord a suspendat negocierile în urmă cu an, refuzând să revină la masa tratativelor până când Statele Unite nu vor pune capăt sechestrului instituit asupra conturilor Phenianului din bănci străine.Legăturile politice dintre cele două Corei s-au îmbunătățit în ultimii șase ani, însă din punct de vedere militar acestea au rămas în criză după încheierea războiului din perioada 1950-1953. Nici un tratat de pace nu a fost semnat până în prezent.

Timișoara (MF) - Președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a declarat, ieri, la Timișoara, că PNL nu va susține propunerea ca George Maior să fie șef al SRI, în condițiile în care acesta este implicat în contractul legat de achiziționarea fregatelor.
M.................
Nu vom vota un 
reprezentant al 
PSD la SRL Ne-a 
ajuns imul.

Bogdan Olteanu„Nu putem susține o persoană implicată într-un contract considerat de Marea Bri- tanie fraudulos, cum este cel legat de achiziționarea celor două fregate, contract care este semnat de domnul Maior din partea română. Câtă vreme acel contract face subiectul unor anchete, considerăm cel puțin delicat ca domnul Maior să ocupe un astfel de post”, a declarat Bogdan Olteanu.

El a spus că Maior va trebui să răspundă în comisiile parlamentare în legătură cu acest subiect.
Propuși de BăsescuSenatorul PSD George Maior și consilierul prezidențial Claudiu Săftoiu au fost propuși, ieri, în funcția de directori ai SRI, respectiv SIE de către președintele Traian Băsescu.Biroul Permanent Central al PNL a decis, vineri seara, la Cluj-Napoca, să mandateze parlamentarii partidului să voteze în Parlament împotriva candidaturii senatorului PSD George Maior la șefia SRI, a anunțat purtătorul de cuvânt al PNL, Varujan Vos- ganian.El a mai afirmat că PNL face un apel la PD să mai analizeze oportunitatea votării lui George Maior la conducerea SRI, având în vedere că acesta este membru al PSD, partid de opoziție și adversar al Alianței PNL-PD.Senatorul PSD George Maior și consilierul prezidențial Claudiu Săftoiu vor fi audiați azi de comisiile parlamentare de specialitate, urmând ca, mâine, plenul celor două Camere reunite ale Parlamentului să voteze cele două propuneri.

Manifestanții au atacat instituții și au incendiat mașini (Foto epa)

Situație incendiară în teritorii

întâlnire între oficiali militari din cele două Corei
(Foto: EPA)

A
■ Palestinienii au dat foc 
sediului Guvernului, iar 
președintele a mobilizat 
Securitatea națională.Ramallah (MF) - Sute de manifestanți palestinieni care protestau față de Hamas au incendiat duminică sediul Guvernului palestinian de la Ramallah, în Cisiordania.Manifestanții au incendiat și o clădire din apropiere, care era folosită de Guvernul palestinian, condus de mișcarea islamistă Hamas.Aceștia au atacat apoi clădirea Ministerului Educației și au incendiat mașina ministrului Nasseedine al-Shaer, și pe cea a vicepremierului palestinian. Anterior, manifestanții au luat cu asalt și au distrus birourile grupului parlamentar al Hamas.

Manifestanții, dintre care militanți înarmați din cadrul Brigăzilor martirilor al-Aqsa, sunt membri sau simpatizanți ai mișcării Fatah, a președintelui Mahmoud Abbas.Violențele au început în Fâșia Gaza, unde cinci palestinieni au fost uciși, iar alți 30 au fost răniți într-un schimb de focuri între forțele ministerului de Interne, condus de Hamas, și forțele de securitate loiale Fatah, au anunțat surse medicale și din cadrul serviciilor de securitate.Președintele Mahmoud Abbas a ordonat, în cursul nopții de duminică spre luni, desfășurarea pe străzile din Fâșia Gaza a efectivelor Securității naționale în urma violențelor înregistrate între adepții Hamas și Fatah, soldate cu opt morți, a anunțat ieri liderul acestei forțe.
Cozma cere despăgubiri 4 milioane euro
■ Fostul lider al mineri
lor cere statului să-l 
despăgubească pentru 
întemnițare ilegală.București (MF) - Fostul lider al minerilor Miron Cozma - condamnat la 18 ani de închisoare - cere Tribunalului București să fie despăgubit cu patru milioane de euro de către statul român, apreciind că este deținut ilegal, după ce fostul șef al statului Ion Ilies

cu l-a grațiat, iar apoi a revocat decretul.Ministerul Finanțelor Publice a depus luni o serie de acte, avocatul lui Miron Cozma solicitând instanței acordarea unui termen de judecată până la care să poată studia documentele.Tribunalul București a a- mânat dezbaterile în acest proces pentru data de 13 noiembrie.Miron Cozma - care a executat deja peste opt ani și ju

mătate de închisoare - și-a înaintat cererea de despăgubire secției civile a Tribunalului București, în care arată că 178 de zile a stat ilegal în închisoare.Fostul lider al minerilor a avut posibilitatea de a cere eliberarea condiționată după ce instanța înaltei Curți de Casație și Justiție a decis, la începutul lunii decembrie 2005, contopirea pedepselor pe care Cozma le-a primit pentru implicarea în două mineria-

de: șapte ani și 11 luni închisoare (pedeapsă executată deja pentru mineriada din 1991) și zece ani de închisoare (pedeapsă aplicată de instanța supremă pentru mineriada de Ia Costești, din februarie’ 1999).în iunie anul acesta, Judecătoria sectorului 5 a decis însă ca Miron Cozma să rămână în închisoare, el putând reveni cu o nouă cerere de eliberare condiționată peste șase luni, adică la 1 ianuarie 2007.
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• Ajutoare. Românii cu venituri reduse vor beneficia de subvenționarea parțială sau totală a primei pentru asigurarea obligatorie a locuinței. Valoarea primei anuale se va situa între 10 euro și 20 de euro, în funcție de materialele utilizate și de tipul structurii unității locative. (C.P.)
Apartamentele se vor scumpi

Pa'itul Co
piilor Deva

Deva (S.B.) - Ieri a avut loc deschiderea festivă a cursurilor cercurilor pentru copii și elevi, ce se derulează în anul școlar 2006 - 2007, la Palatul Copiilor din Deva. Numeroși copii și părinți, au fost interesați de înscrierile la cursurile de informatică, aero- modele, navomodele, construcții electronice, foto-cineclub, ceramică, karting, la atelierul de fantezie sau la cele de protecția mediului, dar și de cele din sfera artistică: dansuri populare, arte, cultură și civilizație engleză - franceză UNICEF, muzică, sau la cele sportiv - turistice. Majoritatea devenilor s- au arătat interesați, pentru copiii lor, de petre- cepa timpului liber într- Uii mod plăcut și util.

Lansare 
de carte 
Dna (S.B.) - Ieri, la 
Cercul Militar din 
Deva a avut loc 
lansarea volumului 
de poezie „Fluturii 
măturători", a doua 
carte a Elei Roseni 
(Marinela Șerban). 
Primul său volum, 
„Nu mă face, ah, să 
văd stele verzi", a 
apărut în anul 2000 
la Editura Emia Deva. 
Născută' la 16 
octombrie 1965, în 
Lupeni, Marinela 
Șerban spune că și-a 
petrecut copilăria în 
Paroșeni în mijlocul 
unei comunități 
(momârlanii) căreia îi 
datorează împlinirea 
sa". Noul său volum 
de versuri, apărut la 
Editura AsArte, a fost 
prezentat devenilor 
de scriitorii hune- 
doreni Petrișor 
Ciorobea și Dumitru 
Hurubă.

■ Prețul apartamen
telor în Deva va crește 
după data de 1 ianua
rie 2007.

Clara Păs___________________
clara,pas@informmedia.ro

Deva - Reprezentanții agențiilor imobiliare susțin că prețul locuințelor devene va continua să crească în anii care vor urma aderării la UE, dar nu se vor înregistra explozii ale valorii de vânzare. „Numărul tranzacțiilor va fi însă în scădere pentru că deja prețul apartamentelor a ajuns la un plafon foarte înalt. Aceasta și pe fondul accesului tot mai greu la creditele imobiliare. Pe piață se caută apartamente noi, însă acestea sunt foarte puține fată de cererea potențială. Ca estimări, anul viitor un apartament cu două camere în zona centrală se va

vinde cu 40.000 de euro, fată de 31.000 de euro cât este acum. Unul situat în zona periferică va ajunge de la 20.000 la 25.000 de euro. La un apartament cu patru camere estimăm că majorarea va fi de la 50.000 la 70.000 de euro”, declară Florin Negoită, manager agenție imobiliară.
Experiența ungară„Când vor fi finalizate locuințele din zona rezidențială Zăvoi, atunci vom asista la o stagnare pe piața imobiliară deveană. Apartamentele vechi se vor vinde la preturi bune acolo unde s-au făcut investiții: instalații sa- nitare/electrice noi, termo- pane, izolare termică, parchet nou. Investițiile în gresie, faianță și modificările cu rigips nu dau valoare pentru că fiecare își visează locuința după propriul stil”, adaugă un alt reprezentant imobiliar.în Ungaria, imediat după

Locuințele vor rămâne în continuare scumpe (Foto: cl)aderarea la Uniuna Europeană, prețul apartamentelor nu a cunoscut creșteri spectaculoase, mai ales că majoritatea acestora provenea tot din vechiul fond locativ. S-a constatat însă că volumul
investițiilor în domeniul imobiliar a crescut foarte mult, astfel că, la ora actuală, în tara vecină, se construiesc în medie 40.000 de noi locuințe anual. Cele mai multe sunt case cu teren.

Premii câștigate, dar neprimite
■ Timp pierdut și nervi 
puși la încercare pentru 
un simplu drept de a-ți 
ridica premiul câștigat.
lOAN HUGHIUR

Brățara dacică vine acasă
Deva (M.F.) - Brățara din aur descoperită joia trecută la unul dintre standurile Expoziției Bienale de la Grand Palais din Paris ar putea intra în patrimoniul Muzeu- f fi Național de Istorie a României, singura instituție de specialitate din tară care poate asigura condițiile de securitate necesare expunerii sale. Potrivit lui Virgil Nifules- cu, consilier în cadrul Ministerului Culturii și Cultelor (MCC), câțiva specialiști români vor fi trimiși la Paris să expertizeze brățara. „Noi o să trimitem niște experti să expertizeze brățara, după care Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor va decide unde o vom expune. în mod normal nu există prea multe variante în acest sens, -Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva fiind principalele locuri unde ar putea fi expusă”, a declarat Nițulescu.

Deva - în cadrul promoției desfășurate pentru berea Timișoreană, în perioada 1 septembrie - 15 noiembrie 2006, având ca premii 20.000 de baxuri de bere și 20 de autoturisme Dacia Logan, se pare ca uniipremiilor constând îh doze de bere nu și-au putut ridica efectiv premiile. „Simt foarte dezamăgită. Am câștigat 24 de doze de bere și am fost

nevoită să merg, de trei ori la rând, tocmai la benzinăria Lukoil, firmă care care promovează concursul. Acolo mi- a spus de mai multe ori că s- a dat toată berea și să mai încerc în următoarele zile. Aș vrea să știu dacă e praf în ochi sau e o proastă organizare”, a spus Liliana Cosma, din Deva. „Nouă ne sosesc aproape zilnic premiile, însă se epuizează în prima parte a zilei, iar pentru cei care vin după aceea nu mai sunt”, necâștigători ai a declarat Constantin Enache,șeful stafiei Lukoil din Deva. Astfel, câștigătorii rămân cu buzele umflate. Că despre premii nu poate fi vorba. întrebarea e până când?

Anul universitar
Deva (S.B.) - în toate centrele universitare, ieri au avut loc manifestări de deschidere a unui nou an de muncă prin studiu. Rectorul Universității Ecologice „Traian” Deva, prof.univ.dr. Sigismund Duma, precizează că acest nou an aduce „alinierea la învățământul european prin implementarea sistemului 3-2-3: 3 ani limită de studii, 2 ani masterat și 3 ani doctorat. Se trece pe învățământul informativ, fiecare profesor lucrând cu câte un grup de studenți pe proiecte de cercetare.

Brățara dacică de la Paris (Foto: cl)

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

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

Vot prin 
SMS

A

A

întrebarea săptămânii: V-ar der
anja să lucrați în țară pentru un

străin?

Cosma cere 
despăgubiri

Deva (T.S.) - Fostul lider al minerilor Miron Cozma - condamnat la 18 ani de închisoare - cere Tribunalului București să fie despăgubit cu patru milioane de euro de către statul român, apreciind că este deținut ilegal, după ce fostul șef al statului, Ion Iliescu, l-a grafiat, iar apoi a revocat decretul. Ministerul Finanțelor Publice a depus luni o serie de acte, avocatul lui Miron Cozma solicitând instanței acordarea unui termen de judecată până la care să poată studia documentele. Tribunalul București a amânat dezbaterile în acest proces pentru data de 13 noiembrie. Miron Cozma și-a înaintat cererea de despăgubire secției civile a Tribunalului București, în care arată că 178 de zile a stat ilegal în închisoare, în iunie anul acesta, Judecătoria sectorului 5 a decis însă ca Miron Cozma să rămână în închisoare, el putând reveni cu o nouă cerere de eliberare condiționată peste șase luni, adică la 1 ianuarie 2007.

/ milioane de 
mesaje 
scrise

la jumătate de preț

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

NU
Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 6 octombrie, 
ora 24.

Miron Cozma (Foto cu

Fie că ești abonai sau utilizator PrePay, 
ia-ți Un pachet de 100 de mesaje, scrise naționale 

cu 3,5 USD, pe care le poți folosi timp de 1 lună.

share

wvyw.onrȚgcj’-e
oferta este valabilă până la 31 octombrie sau până la terminarea 
câtor 5 milioane de mesaje; prețul nu indude IVA

■ .

•.
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1226 - A murit St. Francisco d'Assisi, fondatorul Ordinu- 
lui Franciscanilor (1210)._________________________________

pusă piatra de temelie a Casei Albe, 
reședința oficială a președintelu SUA. 
1863 - S-a născut, la Cernăuți, ento
mologul Constantin N. Hurmuzaki (m. 
1937)._________________________________
1886 - S-a născut scriitorul francez 
Henri Alain-Fournier.__________________
1893 - S-a născut, la Sinaia, regele

României, Carol al ll-lea de Hohenzollern-Sigmaringen 
(foto) (m. 1953)._________________________________________
1895 - S-a născut poetul rus Serghei Alexandrovici Esenin 
(m. 1925).________________________________________________
1897 - S-a născut scriitorul francez Louis Aragon (m. 1982) 
1938 - A murit mareșalul Alexandru Averesci președinte 
al Ligii Poporului, membru de onoare ai Academiei 
Române (n. 1859).

1792 - A fost

Prognoza pentru astăziPredominant soare. Maxima va fi de 28°C, iar minima de 13°C.Prognoza pentru două zileMiercuri. Cer parțial senin. Maxima va fi de 23°C, iar minima de 8°C.Joi. Predominant soare. Temperatura maximă 29°C. Minima va fi de 15°C.
Calendar Creștin-C i<‘ x________________ _
Sf. Sfințit Mc. Grigorie, Dionisie Ăreopagitul; Sf. Mc. Teoc- 

tist.

Calendar Romano-Catolic _
Ss. Martiri din Tomis.

Calendar Greco-Catolic,_______
Dionisiu Ăreopagitul, ep.m.

Întreruperi apă, oaz, curent
Energie electrică i
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, pen
tru lucrări programate, între orele:
9.00-16 00 în Sântuhalm (zona Școala Generală - SC 
AGROCOMPANY);

Simeria, str. Gheorghe Doja;
10.00 - 15.0 în localitățile Sarmizegetusa, Breazova, 
Hobița, Păucinești, Zeicani.

Gaz metan
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Anemonelor.

Apă_______ ' _____________ _ '
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă îrt Deva, 
începând cu ora 7.00. întreruperea este stabilită până 
mâine, 4 octombrie, ora 7.00.

Salată de ciuperciIngrediente: Ciuperci din conservă, tocate foarte, foarte mărunt (sau date prin „food processor” sau „blender”) sau se pot folosi ciuperci proaspete, curățate, fierte și scurse; usturoi (cantitate după gust) făcut pastă (în blender) cu 1 lingură de apă, sau tocat foarte mărunt; maioneză, smântână, sare, piper.Mod de preparare: Se amestecă toate foarte bine, (la început se pune mai puțin usturoi și se adaugă restul dacă este nevoie), se gustă de sare și piper. Salata se servește ca aperitiv, sau întinsă pe pâine.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integramel din numărul precedent: C - C - HAZ - CAMARA - Al ~ SUPA - ACU - STRA - 
SLUT - RACAI - SE - CATEL - OC - VU - BATAV - PERDELE - A - TIU - ETER - Bl - LAS - OZ - 
I - ACREALA - SPRE - ODAT - CRETE - CIAN
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT. 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 3-26 octombrie, Cuvântul liber vrea să 
continui să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integranta apărută în 
flecare ediție a ziarului șl trimite-o alături de talonul 
completat pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
th cutiile speciale Cuvântul liber, pânăfr 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16,30, la 
sediul redacției, în prezența unei comisii. 
DE DATA ACEASTA Iți DAM CHIAR BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform 
Media si nici rudele acestora de gradele 1 și II.

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

Tel.
Localitatea...................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

HOROSCOP
> J J J

1

Berbec
Sunteți cam agitat, pentru că începeți o lucrare nouă și 
nu vă este clar cum să o abordați. Nu refuzați sprijinul 
colegilor! Vă frământă problemele profesionale.

Taur
Vă recomandăm să nu începeți activități noi, pentru că vă 
lipsește simțul practic. Amânați deciziile importante pe plan 
profesional și în afaceri.

Gemeni ,
Aveți ocazia să vă afirmați în societate, mai ales da.orită 
talentelor artistice. După-amiază faceți cunoștință cu o per
soană mai în vârstă.

Rac
S-ar putea să aveți o mare dezamăgire, în urma unei întâl
niri de afaceri. Nu vă descurajați! Pur și simplu, nu este un 
moment favorabil pentru afaceri.

$

Leu

&

Sunteți creativ șl vă preocupă ideea de a începe o activi
tate nouă. Aveți șanse să vă afirmați pe plan intelectual. 
Este o perioadă favorabilă Inspirației artistice.

Fecioară
Cu toate că vă simțiți în formă, este posibil să constatați 
că nu vă reușește aproape nimic. Se pare că sunteți con
fuz șl vă lipsește simțul Dractic.

Balanță
Dimineață sunteți mai sensibil decât de obicei, ceea ce ar 
putea să vă afecteze relațiile cu cel din jur. Vă sfătuim să 
fiți prudent în tot ce faceți.

Scorpion
în mod neașteptat primiți o sumă însemnată de la o rudă 
mai în vârstă. Vă regăsiți încrederea în viitor și începeți să 
faceți planuri. Nu luațl Hotărâri importante.

Săgetător
Șansele sunt de partea dumneavoastră, intuiția vă ajută și 
reușiți să depășiți cu bine dificultățile. Aveți succes în ' ‘ 
ce faceți.

Capricorn
Dimineață faceți planuri ambițioase în legătură cu o afacere, 
dar este posibil să vă loviți de obstacole care vă cam taie 
elanul. Vă sfătuim să aveți răbdare.

Vărsător
Dimineață aveți tendința să fiți prea idealist și să neglijați 
probleme Importante. Nu începeți nimic nou, pentru că 
este posibil să luațl decizii eronate! f

Pești
Sunteți hipersensibil șl nu aveți chef de vorbă. Vă sfătuim 
să evitați întâlnirile cu prietenii. Ar fi bine să amânați orice 
tranzacție și să evitați speculațiile.

""..

750 Jurnalul TVR
8:00 Reporterii dimineții. 

Prezintă: Eda Marcus, 
Eduard Cucu, Dan 
Cristea

950 Parteneri de week
end (r)

930 Desene animate. 
Sabrina

10:35 Mic, da' voinici (r) 
11:05 Mari Români (r). C-tin 

Brâncuși vs M. Eliade
13.-00 Corry și restul lumii 

B(ep. 59, comedie, SUA, 
2003). Cu: Ben Savage

13:30 Desene animate.Club 
Disney

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:30 Oglinda retrovizoare. 
Magazin de informare 
și educație rutieră

1650 Kronika. Emisiune m 
limba maghiară

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

17:15 Impas 
18:00 Misterele din Sankt 

Petersburg (ep. 67)
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:15 Armaghedon-
■<î (Sfârșitul lumii?

(thriller/SF, SUA, 1998). 
Cu: Bruce Willis, Billy 
Bob Thornton, Ben 
Afflek. R.: Michael Bay 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

2355 Prim plan
23:45 Dinastia (ep. 3) 

0:15 Integram* despre 
integrare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor

0:30 Crime perfecte (ep. 
_ 13, thriller, SUA, 
■^1993). Cu: Dan 

Hedaya
1:1n Dependență 
«(horror, SUA 1995)

2:35 Integrame despre 
integrare (r)

2:45 Jurnalul TVR (r) 
3^15 Dănutz SRL - Super

market de divertisment 
(r)

520 Crime perfecte (r) (ep. 
Bl3, thriller, SUA 1993)

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

9:10 Omul care aduce 
cartea

9$f Tânăr și neliniștit 
(film serial, reluare) 

! 10:00 Parte de carte (r) 
11:00 Icstrim tivi (r) 

•11:30 ProMotor (r) 
12:00 Dispăruți fără urmă (s, 

r)
13:00 Știrile ProTv 

Te uiți și câștigi
13:30 La Bloc (r) 
14:00 Lecția de supraviețuire 

(acțiune, SUA, 1987). 
vS3Cu: Kevin Bacon, Sean 

Astin, Jonathan Ward, 
K.C. Martel, Matt 
Adler, Caroline 
McWilliams, Charles 
Siebert. R.: Jeff Bleckn- 
er 
Te uiți și câștigi

1650 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

Te uiți și câștigi
17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Condamnat la uitare 
L /(film artistic, 

acțiune, SUA, 2001). 
Cu: William
McNamara,
Roy Scheider, 
Dina Meyer, 
Henry Rollins. 
Regia: 
David Worth 

22:15 La Bloc
(divertisment)

2350 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Walker, polițist Texan 

«(serial, SUA 1993). Cu:
Chuck Norris, Clarence 
Gilyard Jr., Sheree J. 
Wilson, Judson Mills 

0:45 Familia Bundy (r) 
155 Omul care aduce

6:00 în 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 
11:00 Anastasia (s, dramă, 

n Rusia, 2003)
12:& «crețul Măriei (serial)
13.-00 Observator cu Simona 

; Gherghe 
; 13:45 Fast Food (s, r)

14:15 Revanșa starurilor (r) 
(divertisment)

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

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

dramă, România, 
«2006). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 

‘ ulescu
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

20:30 Din dragoste
(divertisment)

2230 Fast Food 
B(film serial, 

comedie. 
România, 
2006).

i Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu,

* Adrian Nartea, 
Edgar Nistor

23:00 Observator 
, cu Letiția Zaharia.

Sport 
Alias 
(film serial)

2:00 Concurs interactiv 
3:00 întâmplări hazlii 
B(film serial) 

4:00 Anastasia
B (reluare) 

(film serial, dramă, 
Rusia, 2003) 

5:00 Vocea inimii
S(reluare)

850 Lecția de... știință (r) 0- 
chiui științei 9:00 Micuța Zor- 

! ro (s, r) 10:00 Tonomatul DP2
11:30 Caracatița (s, r) 12:30 
Tribul (doc., r) 13:00 Zestrea 
românilor (doc., r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Aventuri 
din Kytera (s) 15:00 împreună 
în Europa 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 16:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17:00 Micuța 
Zorro (s) 18:00 Lecția de... 
geografie (doc.) 18:30 Cara
catița (s) 19:25 Școala 
părinților (doc., Marea Bri- 

î tanie, 2004) 20:00 Jobbing
2030 Arta supraviețuirii 2150 

•< Ora de știri 22:10 Julie, cav
aler de Maupin (aventuri, 
Franța, 2003) 24:00 Campi
onatul de comedie (r) 0:30 
Futurama (d. a.)

7:00 Mambo și pasiune (seri
al) 8:00 Știri N24 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
9:30 The New Action Man 
Series (s) 10:00 That '70s 
Show (s) 11:30 Căsătoriți pe 
viață (s) 2:00 Quizzit 13:00 
Jara Iu' Papură Vouă 13:20 
Look who is winning 14:30 
Miezul problemei (r) 16:00 
Naționala de bere 17:00 
Bărbatul din vis (s) 18:00 Poză 
la minut (s, r) 18:30 Știri 19:45 
Jara Iu' Papură Vouă 20:15 
Trei ceasuri... 22:00 Poză la 
minut (s)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale |

9:00 Ciocolată cu piper (s) 
1050 Al șaptelea cer (s) 1150 
Bărbatul visurilor mele (r) 1250 
Minciuna (s) 1450 Jurământul 
(s) 15:15 Rețeta de acasă ; 
1530 Visuri fără preț (s) 1630 
Poveștiri adevărate 17:30 De 
3x femeie 18:30 Rebelde (s) 
19:30 SOS, viața mea! (s, 
Argentina, 2006) 2030 Iubire 
ca în filme (s, România, 2006) 
21:30 Daria, iubirea mea (s, 
dramă, România, 2006) 2230 
Tărâmul pasiunii (s) 23:30 
Bărbatul visurilor mele (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 1:30 
Iubire ca în filme (s, r) 2:30 
Daria, iubirea mea (s, r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:35 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:35 Sunset Beach (s) 10:35 
Sporturi trăsnite (r) 1150 Tele 
RON 12:50 Garito 14:30 
Dragoste și putere (s) 1550
Vântul (aventură, SUA, 1992) 
17:30 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:00 Sporturi 
trăsnite 19:30 Camera de râs 
20:00 Ciao TV 2030 Mondenii 
(serial parodie) 21:00 Gogo 
Mania 21:30 Farsele lui 
Jugaru 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O 22:30 Focus Plus 
2330 Trădați în dragoste (r)

9:25 Prinți Un? dî: Povestea 
lui John F. Kennedy Jr. (dramă, 
SUA, 2003) 11:00 Tineri 
însurăței (romantic, SUA, 
2003) 12:40 Regii și regina 
(dramă, Franța, 2004) 15:10 
Mard X (comedie, SUA, 2003) 
16:35 înainte de apus (roman
tic, SUA, 2004) 17:55 Urmașul 
Măștii (acțiune, SUA, 2005) 
19:30 Un strop de roz (dramă, 
Canada, 2004). Cu: Jimi Mis- 
try 21:00 Roma ■ Misiunea 
secretă (Ep. 5, dramă, Marea 
Britanie, 2005) 21:55 Anturaj 
- Scenariul (Ep. 5, SUA, 2004)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 8:00 Realitatea de la 8:00 
9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:15 Fabrica 12:00 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 17:10 Tu faci 
Realitatea! 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Marfa 19:00 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Prima 
ediție 2255 100% 2350 Rea
litatea de la 23:00

cartea (r)
250 Știrile Pro Tv 
3:00 Apropo Tv (r) 
4:00 Icstrim tivi (r) 
430 Pro Motor (r) 
5:00 Parte de carte (r) 
6.-00 ProVest (r)

650 Apropo TV 9:30 Krypto, 
. câinele erou (s, r) 1020 Lumea

PRO CINEMA (r) 11:15 Verdict: 
Crimă! (r) 13:15 Krypto,

J câinele erou (s) 13:45 Liga 
juniorilor (s) 14:15 Doctorul de 

f suflete (r) 15:30 Smallville (r) 
■ 1630 Bună dimineața, Miamil

(r) 17:00 Verdict: Crimă! (s); 
1950 Doctorul de suflete (s) 
2050 Cinema - Entertainment 
News 20:20 Joan din Arca
dia (s, dramă, SUA) 21:30 
Bună dimineața, Miami! (s) 
2250 Războiul familiei Rose 
(comedie/musical)

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 1050 Euromaxx (r) 
(doc.) 1030 Euroblitz - Arta (r) 
11:00 Ne privește 12:00 Știri 
1355 Un nou început (r) (do
cumentar) 1450 Teleshopping 
14:35 Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (docu
mentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia ’ 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 No 
Comment. Reality-show cu 
Irinel Columbeanu și Monica 
Gabor 22:00 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6! 
Vine presa!

9:00 Ray Mears - id de 
supraviețuire 10:00 Super- 
structuri 11:00 Motociclete 
americane 12:00 Regii con
strucțiilor 13:00 Pompierii 
americani 14:00 Ray Mears și 
tehnicile indigenilor 15:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
1650 Curse 17:00 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Regii construcțiilor 
21:00 Cum au schimbat 
lumea iubitorii de tehnologie 
22:00 Dosarele FBI 23:00 
Mașini pe alese 2450 Radi
ografia unui dezastru
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www.autonews.ro
Deva (C.P.) - Site-ul oferă informații variate despre 
fenomenul automobilistic. Aici se poate accesa și un cal
culator de preț pentru a vedea cât costă o mașină adusă 
din străinătate după plata taxelor vamale.

— --

„Step by Step" de 500 de zile

prefectura Județului Hunedoara__ ___ n__
Wristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 1S.B8

■ 23 de copii urmează 
cursurile programului 
„Step by Step", îndru
mați de 2 învățătoare.
CăLIN Bicăzan

Consiliul Județean Hunedoara:___ ________
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean __________
Colonel Sâlan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva______ _____ ________
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12. OQ

Amplasarea aparatelor radar în data de 03.10.2006: 
-DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba
-DN 7: Vețel - Ilia - limită jud. Arad;
- DN 68A - Dobra - limită jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

Deva - La Școala Generală „Andrei Șaguna” din Deva s- au sărbătorit ieri 500 de zile de la înființarea programului educațional „step by step”. Acest program este o formă nouă de învățământ în care se pune accentul pe comunicare, pe dezvoltarea capacității proprii de învățare a fiecărui copil în parte și pe dezvoltarea propriei personalități. Aici elevii nu primesc temă de casă, însă ei sunt instruiți să caute să învețe, nu să primească totul de-a gata. Copiii sunt îm- părțiți pe centre de activitate,

iar în fiecare dimineață ei aleg materiile pe care vor să le facă.Programul începe dimineața de la 8 și se încheie la ora 16. în acest timp elevii fac trecerea de la cunoștințele acumulate în ziua precedentă, la cele noi. „Acest fel de învățământ reprezintă o soluție 

de viitor pentru că totul e în beneficiul copiilor. Se încurajează chiar participarea părinților la cursuri fără ca acest lucru să îi inhibe pe copii. Acest program e ceva nou și încet el se va extinde și la noi”, crede învățătoarea Adina Farca. Programul „step by step” este tot mai căutat 

de părinți și de copii. „Cererea pentru înscrierea în acest program devine tot mai mare. La clasa I sunt înscriși deja 20 de copii. Personal nu înțeleg de ce nu se fac mai multe clase”, spune învățătoarea Ramona Goia. Părinții nu regretă deloc că odraslele lor sunt educate prin intermediul programului „step by step”.„Aici copiii vin să-și facă lecțiile, programul e foarte deschis, iar eu sunt foarte mulțumită. Chiar am recomandat și altor prietene să vină să-și înscrie copiii în acest program. Ar fi bine să se mărească numărul de clase, sunt chiar uimită că nu mai există la noi în județ și alte școli cu acest program”, spune Tatiana Șendroiu, una din mamele prezente ieri la festivitate.
HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", nori-stop, str, George Enescii, 
nr. 14. ®-» 717659.

Farmadi ,Qbmh tine", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-»

Formarea experților

DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 

231515.
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop. Piața Victoriei, nr.

29. ®-» 211616, 224488.

1 euro ______________ _________________3,5361 lei
1 dolar american_____________________ 2,7855 lei
1 gram aur 53,9367 lei

Deva (I.J.) - Sesiunea de Formare în domeniul managementului proiectelor cu Fonduri Structurale va avea loc la Deva, în perioada 5-7 octombrie 2006. Sesiunea de Formare în domeniul managementului proiectelor cu Fonduri Structurale este organizată cu sprijinul CJ Hunedoara în parteneriat cu „Centrul de A- faceri MASTER” și alții. Sesiunea se adresează următoarelor grupuri-țintă: experți și manageri din cadrul autorităților publice județene și locale, întreprinzători, firme de consultanță și ONG-uri care doresc o abordare tehnică globală și detaliată despre procesul de realizare a parteneria- 

telor, de consultare publică, a- probare, planificare, implementare, contractare/subcon- tractare, co-finanțare, raportare, auditare și evaluare a proiectelor post-aderare.„La finalul trainingului participanții vor susține un test de evaluare și vor primi un Certificat de Absolvire”, declară Flavia Arșoi, Centrul de Afaceri „Mașter” Deva. Originalitatea ofertei constă în combinația echilibrată între prezentările din surse autorizate și actualizate a structurii programelor și oportunităților de finanțare și certificarea absolvirii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării.

Examene dure pentru 
manageri de spitale

Deva (I.J.) - La sfârșitul lunii noiembrie va avea loc concursul de ocupare a funcțiilor de manageri în u- nitățile spitalicești, iar testul va fi foarte dur, anunță ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu. Ministrul se află în plină pregătire a concursului despre care se știe în momentul de față că va cuprinde trei probe: un test-grilă de cunoștințe manageriale, un interviu pentru verificarea aptitudinilor manageriale și o ofertă

managerială care va sta la baza încheierii contractului de management. Recent, ministerul a emis o ordonanță de urgență prin care vor fi plătite de la buget cheltuielile care nu sunt aferente sistemului spitalicesc, cum ar fi medicina școlară și comunitară, medicina muncii și unitățile de primiri urgențe. Bugetul asigurărilor sociale de sănătate va fi mai mare în 2007 cu aproximativ 6.000 miliarde lei.
• • • ' k > țr • 5 i,

Slat panfirn agricultori
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Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%) 

SNP 0.5750 2.68

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SNP_______________________0.5750___________ L68
SIF1_______________________ 2.5500 2.41
TLV_______________________ 1.1100___________ 4.72
BRD_____________________ 18.4000___________ k66
BCC_______________________0,5450___________ 6.86
IMPACT___________________0.5100______________ 2
BIOFARM_________________ 0.5700___________ 0.88
ANTIBIOTICE 1.4100___________ 2.92
AZOMUREȘ____________ 0.1730______________ 0
ROMPETROL______________0,0906___________ 044
SIF3_______________________2.4500___________ 2.94

5IF5 2.9500 1.72

Subvenționarea primelor de asigurare

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bi. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

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.

4 8 6 3 2 17
7 3 5 8

2 9 7 4 3
1 5 9 7

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

■ Țăranii care își asi
gură culturile benefici
ază de subvenționarea 
primelor de asigurare.

Clara Pâs___________________
clara, pas@infarmmedia.ro

Deva - Producătorii agricoli care își asigură culturile agricole, animalele, păsările, familiile de albine și peștii la societățile de asigurare și asigurare-reasigurare agreate de Ministerul Agriculturii și de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor beneficiază de subvenționarea primelor de asigurare. Nivelul de subvenționare a primelor de asigurare este de 50% din valoarea acestora. Documentul

necesar pentru încheierea contractului de asigurare și asigurare-reasigurare este a- deverința eliberată de primărie din care să rezulte că producătorul agricol are înregistrate culturile agricole, animalele, păsările, familiile de albine și peștii, contractele de concesionare și arendare în Registrul Agricol și asigură întreținerea culturilor și animalelor potrivit tehnologiilor luând măsuri pentru prevenirea atacului de boli și dăunători.Subvenționarea primelor de asigurare se face pentru culturi agricole (grâu de toamnă pentru consum, floarea soarelui pentru consum și sămânță, soia, sfeclă de zahăr, plantații de vii

Fermierii primesc ajutor dacă se asigurănobile, livezi intensive), animale (specia bovine). Termenul maxim de încheiere a contractelor de asigurare a culturilor agricole este 15 decembrie pentru culturile însămânțate toamna și 31 mai
pentru culturile însămânțate în primăvară și pentru plantații. Societățile de asigurare și asigurare-reasigurare agreate sunt: Agras-Omniasig, A- sirom și Allianz Tiriac Asigurări.

ia sistemul centralizat te energie fermicâ?

Soluția jocului din 
numărul precedent
8 7 3 9 2 1 5 4 6
5 4 6 8 3 7 9 1 2
2 1 9 6 4 5 8 7 3
4 6 5 7 9 2 3 8 1
3 9 2 1 8 4 6 5 7
7 8 1 3 5 6 2 9 4
1 ’ 5 8 4 6 3 7 2 9
6 2 4 5 7 9 1 3 8
9 3 7 2 1 8 4 6 5
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Țn nici un caz. Am -Lfost branșat, iar acum am centrală proprie. Cea a cartierului avea pierderi foarte mari.
Stelian Fleschin, 
Deva

Nu, având în vedere că gigacaloria se tot scumpește. Ca să nu mai zic că așa, cu centrală proprie, apa caldă vine aproape instantaneu la robinet.
Anton TAmășiloni,
Deva

Nu. Eu sunt din Sibiu. Acolo nu mai sunt decât foarte puține centrale care să deservească un cartier. Eu zic că e mult mai avantajos cu centrală proprie.
Florin Șulea, 
Sibiu

Cu toate că suntem branșați la centrala cartierului, noi avem repartitoare. Eu sunt mulțumită de randamentul dat în acest fel.
Nu. Pierderile la 

centrala proprie 
simt minime și mai 

am posibilitatea să 
programez temperatu
ra. Cât consum, atât 
plătesc.

Mia Crișovan, 
Deva

Romulus Muntean, 
Deva

http://www.autonews.ro
mailto:pas@infarmmedia.ro
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• Amenzi. Polițiștii hunedoreni au aplicat, în zilele sfârșitului de săptămână, 301 amenzi șoferilor care nu respectă prevederile din legea circulației. în 54 de cazuri sancțiunile au vizat depășirea vitezei legale. (M.S.)
• Dispariție. Un elev de 16 ani din Hunedoara a plecat de acasă împreună cu un alt copil. Poliția îi caută în județele Vâlcea și în Vaslui, unde se apreciază că locuiește tatăl elevului. (M.S.)
• Mort în Jiu. Un bărbat de 52 de ani, din Lupeni, a fost găsit decedat în albia râului Jiul de Est, într-o zonă apropiată de stadionul Clubului Sportiv din localitate. în cauză nu sunt suspiciuni că ar fi fost comisă o faptă penală. (M.S.)

Astoria rămâne insalubră
■ Mizeria a năpădit 
din nou fostul local 
Astoria din cartierul 
Micro 15 din Deva.
lOAN HUGHIUR

Deva - Miros greu, peisaj care mai degrabă te duce cu gândul la o ghenă de gunoi decât la un peisaj citadin, aceasta ar fi în câteva cuvinte atmosfera care te întâmpină

Burse private
Deva (M.S.) - Inițiativa conservatorilor privind acordarea de burse private a trecut de senat, a declarat deputatul PC Liviu Almășan. Potrivit acestuia, senatorii au introdus un amendament care face referire la faptul că bursa privată trebuie să acopere cheltuielile de cazare și masă ale studentului. Deputatul hunedorean a menționat că statul acordă burse care au valori cuprinse între 800.000 și 2,2 milioane lei vechi, în timp ce proiectul de lege referitor la bursele private menționează că acestea trebuie să fie la valoarea minimă de 3,2 milioane lei vechi, adică a unui salariu minim net pe economie. Almășan s-a arătat încrezător că proiectul burselor private care pot fi acordate studenților va trece, în scurt timp, și de Camera Deputaților.

Rodica StOICU (Foto: CL)

la intersecția bulevardului Mihai Eminescu cu Nicolae Bălcescu, mai exact în perimetrul fostului local de lux Astoria.
Primăria să ia măsuri!„Când bate vântul împrăștie toate gunoaiele, să nu mai zic de mirosul insuportabil care îți intră până în cameră. Am înțeles că acum e proprietate privată, de ce nu se iau măsuri din partea Primăriei pentru a-1 obliga pe proprietar să-și facă acolo curat și eventual să-și îngrădească proprietatea?” - ne- a spus Rodica Stoicu, pensionară care locuiește aproape de acea zonă.„Se adună aici gunoaie, de parcă ar fi ghena cartierului. Am văzut chiar și niște oameni ai străzii care se adăpostesc pe aici”, ne-a mai declarat Aurelia Bocșa, vânzătoare la un chioșc de ziare din zonă. Locuitorii

Calor fuzionează cu

Liviu Almășan (Foto: cl)

■ Primarul renunță la 
centrala de apartament 
și trece la sistemul cen
tralizat de încălzire.

Deva (M.S.) - Primarul Devei, Mircia Muntean, a renunțat ieri la centrala proprie de apartament și s-a rebranșat la sistemul centralizat de încălzire al orașului, în acest fel dorind să arate că are încredere în distribuitorul de agent termic local, Calor SA. „Vreau să fiu primul cetățean care renunță la centrala termică pe gaz metan.

Am încredere în calitatea serviciilor prestate de Calor Deva și în eficiența investițiilor efectuate de acest distribuitor de energie termică”, a afirmat primarul Muntean. Potrivit acestuia, operatorul local de distribuție a agentului termic a investit cinci milioane de euro pentru modernizarea rețelelor și punctelor de ter- moficare.Calor SA va fuziona cu Termocentrala Mintia, a anunțat ieri primarul, care a precizat că procesul de fuziune va începe la jumătatea lunii octombrie și se va încheia la
l-a îmbrăcat pe Stela,

Chiul la Cameră
București (MF) - Deputății și-au prelungit cu o zi vacanța prilejuită de Sommet-ul Francofoniei, pe motiv că unii dintre ei au vrut să participe în teritoriu la deschiderea noului an universitar. Teoretic, după zece zile libere, deputății ar fi trebuit să revină, ieri după-amiază, în Parlament, la lucrări în comisiile permanente. Majoritatea parlamentarilor nu au fost prezenți la activitățile din comisii, sălile de ședințe de la cele mai multe comisii fiind încuiate. Deputății vor trebui să se mobilizeze astăzi când sunt stabilite în comisiile de specialitate audierile lui Claudiu Săftoiu și George Maior, propuși de Traian Băsescu pentru funcția de director al SIE și, respectiv, al SRI.

■ După 35 de ani în 
slujba teatrului, Elena 
Condurache a fost, 
pentru o zi, vedetă.

Deva (S.B.) - A fost aproape 40 de ani cabinieră la Teatrul din Deva. Meseria și-a făcut- o cu multă dăruire, prin

mâinile ei harnice trecând sute de costume ale celor care au jucat pe scena deveană. Printre ei s-au numărat mari nume românești, astăzi vedete foarte cunoscute de publicul românesc, și nu numai. Unele dintre ele au fost, pentru un timp, angajate la teatrul devean, altele au

sunt nemulțumiți de starea de insalubritate din zonă și așteaptă o rezolvare atât din
Mintiaînceputul anului viitor, noua structură rămânând în subor- dinea Ministerului Economiei și Comerțului. El a estimat că prin procesul de fuziune prețul agentului termic pentru încălzirea orașului ar putea rămâne neschimbat, la o valoare de 107 lei/Gcal.în vederea fuziunii, Primăria se va achita de datoriile pe care le înregistrează față de Termocentrala Mintia, valoarea acestora fiind de 22 milioane lei, fără penalități. O primă tranșă de plăți, în valoare de 1,4 milioane lei a fost deja efectuată.

partea autorităților cât și din partea noului proprietar al localului.

Mircia Muntean (Foto: cl)

Arșinel, Caragiu

g UHTIMUMMUL U IMTREBAJU!

Ce facem cu copacii?
Deva - Cetățenii municipiului Deva par din ce în ce mai interesați de spațiile verzi din oraș și de modul în care ar putea crește numărul copacilor plantați în localitate. Elena Ionescu întreabă, printr-un e-mail transmis redacției „Cuvântul Liber”, dacă în municipiul Deva va fi reluată plantarea arborilor în diferitele zone ale orașului.
Răspunsul viceprimarulul Florin Oancea: „Campania de plantare a arborilor și arbuștilor ornamentali în municipiul Deva va continua. Ne interesează ca în oraș să fie cât mai multă vegetație și să putem respira, cu toții, un aer cât mai curat. Am început să plantăm puieți în această primăvară. Vom relua această acțiune în lunile octombrie și noiembrie pentru că specialiștii au apreciat că este o perioadă propice, în care puieții au mari șanse să se prindă. O parte dintre arborii ce vor fi plantați în oraș vor fi tei”.

Nemulțumit de drum

ajuns la Deva cu diverse spectacole. Elena Condurache i-a îmbrăcat pe toți. Le-a pregătit intrarea în scenă Stelei Popescu, lui Alexandru Arșinel, Vasile Moraru și Nae Lăzărescu, Horia Căciulescu, Marin Moraru, Mișu Fotino, Toma Caragiu, Florin Piersic, soliștilor Angela Similea, Dan Spătaru, Corina Chiriac, Aurelian Andreescu, Doina Badea, Mirabela Dauer, Luigi Ionescu. Aceștia reprezintă doar o mică parte dintre artiștii varieteului românesc care au ajuns „pe mâinile” Lenuțicăi, cum este ea cunoscută la teatru. Soțul său a lucrat tot la teatru. A fost regizor tehnic. Teatrul a fost viața celor doi. Pe parcursul a zeci de ani Lenuțica a fost alături de actori și artiști. I- a însoțit în turnee și a participat la sute de spectacole. Singurul său regret, acum, la

"Lenuțica" (Foto: CL>ieșirea la pensie, este că „timp de aproape 20 de ani teatrul a fost lipsit de sala pe care a cunoscut-o, în trecut, în glorie”. Ieri, teatrul devean a sărbătorit-o așa cum se cuvine, sindicatul instituției implicându-se în organizarea unei festivități pe măsura omului care nu a spus niciodată NU!
Deva (M.S.) - Senatorul Viorel Arion (PNL) este nemulțumit de modul în care se desfășoară lucrările de reabilitare ale DN 66 Simeria- Petroșani, care ar fi trebuit să se încheie în luna iunie a acestui an. Parlamentarul hunedorean a adresat o interpelare, în acest sens, Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale în care solicită lămuriri asupra termenelor de finalizare a lucrărilor. Lucrarea a fost contractată în anul 2003 cu trei constructori, valoarea proiectului fiind de 46 mii. euro, dintre care 10 milioane

euro au provenit dintr-un credit de la Banca Europeană de Investiții și din contribuția Guvernului României.„Fiecare antreprenor a primit lucrări de peste 10 milioane de euro. Potrivit contractelor, lucrările la DN 66 trebuiau finalizate în aprilie anul acesta - pentru prirtiul tronson, în iulie 2005 - pentru cel de-al doilea și iunie 2006 - pentru cel de-al treilea segment de drum. Cum stau însă lucrurile în realitate? Sectoare întregi de drum sunt încă neterminate, lucrări în desfășurare și impresia unui lucru făcut de mântuială”, afirmă parlamentarul liberal. Viorel Arion (Foto: cl)



Refuză cantonamentul

• Al 45-lea titlu. Navomodeliștii din Ani- noasa au obținut un record greu de egalat. Este vorba de al 45-lea titlu de campioană națională la navomodele. Antrenorul Leontin Ciortan a declarat că recordul este unic în analele sportului românesc. (V.N.)
• Popice. Astăzi, în Ungaria începe CUPA NBC la Popice. România va fi reprezentată la competiție de sportivii de la Inter Petrila, câștigătorii medaliilor de bronz la Campionatul Național Masculin. Obiectivul propus este câștigarea unei medalii. (V.N.)
• Sponsor la futsal. Reprezentanții cluburilor de futsal din ligile I și II se vor întâlni, azi, la sediul FRF. „Se vor alege membrii Comisiei de Futsal și se va discuta posibilitatea încheierii unui parteneriat cu un nou sponsor special pentru competițiile de futsal", afirma Paul Grecu, vicepreședintele campioanei României, FC CIP Deva. (C.M.)
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a IX-a: Avântul Reghin - 
Soda Ocna Mureș 0-0; Gloria II Bistrița - Inter Blaj 1-1; 
Universitatea 1919 Cluj - Sănătatea Cluj 1-2; Dacia Orăștie 
- Oltchim Rămnicu Vâlcea 1-1; Atletic Sibiu - Transil Târ- 
gu Mureș 2-1; Sparta Mediaș - CSM Sebeș 0-0; Mobila 
Sovata - Someș Gaz Beclean 5-1; FC Sibiu - Mureșul Deva 
0-0; Maris Târgu Mureș - Arieșul Turda 0-0.

■ Daria, deținătoarea 
titlului european, se 
pregătește pe cont pro
priu pentru CM.Lupeni (C.M.) - Singura medaliată cu aur a României la Campionatul European de Șah din Muntenegru, Daria Vișănescu (categoria 10 ani), de la Comexim Lupeni, nu va onora invitația Federației de a participa la cantonamentul de pregătire al lotului național pentru Campionatul Mondial din Georgia.„Noi am demarat pregătirea pentru Mondiale imediat după revenirea din Muntenegru. Am fost invitați la București de Federație pentru a participa la un cantonament special organizat pentru cei 12 șahiști care vor reprezenta România la CM din Georgia, dar nu cred că vom merge. în primul rând nu se știe exact când va fi și apoi ar fi obositor să fim pe drum două zile pentru o pregătire de trei zile”, afirma Gheorghe Scurhan, antrenorul Dariei.
Surprize pentru CM„Micuța Kasparova” din Valea Jiului care prin titlul
Gimnastele de aur de la Cetate

Clasamentul ______
1. Atletic Sibiu 9 6 2 1 17 9 20
2. Arieșul Turda 9 5 4 0 19-6 19
3. Mureșul Deva 8 5 2 1 11-3 17
4. Soda Ocna Mureș 9 5 1 3 10-7 16
5. Oltchim 9 5 T 3 12-11 16
6. Avântul Keqbin 9 4 3 2 10-7 15
7. „U" 1919 Cluj 9 4 3 2 9-7 15
8. Dacia Orăștie 9 4 2 3 15-11 14
9. Maris Tq. Mureș 8 3 5 1 12-9 14
10. Gloria II Bistrița 9 3 3 3 9-8 12
11. Inter Blai 9 3 2 4 10-6 11
12 Sparta" 9’ 2 5 2 7-7 ir*
13. Mobila Sovata 9 3 1 5 17-24 10
14. Sănătatea Cluj 9 3 0 6 8-15 9
15. CSM Sebeș 9 2 2 5 11-13 8
16. Trans Sil Tq. M. 9 2 2 5 9-114 8
17. FC Sibiu 9 2 2 5 7-12 3
18. Someșul Beclean 9 0 0 9 4-25 0
FC Sibiu a fost penalizată cu 5 puncte pentru neîn- 
deplinirea baremului în Divizia B.

■ Școala deveană de 
gimnastică aerobică și-a 
dovedit din nou valoa
rea la Gala Națională.

Valentin Neagu
valentin.neagu@inforfnmedia.ro

Deva - încă o dată, dacă mai era nevoie, școala de gimnastică aerobică de la CSS Cetate Deva și-a dovedit valoarea.Acest lucru s-a petrecut la Gala Națională de Gimnastică aerobică de la București,
Fotbal f Uța iHf- o, Santai
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a IV-a, din 1 octombrie 
a.c.: Minerul Aninoasa - Agrocompany Băcia 2-2; Aurul 
Brad - Metalul Crișcior 0-2; Colegiul Matei Corvin - Glo
ria Geoagiu 0-0; CFR Marmosim Simeria - Constructorul 
Hunedoara 2-1; Universitatea Petroșani - Inter Petrila 5- 
2; Retezatul Hațeg - Victoria Călan 4-2.

Clasamentul
1. CFR Marmosim 4 4 0 0 13 3 12
2. Minerul Aninoasa 4 2 2 0 7 2 8
3. Agrocompany 4 2 2 0 8 4 8
4. Retezatul Hațeg 4 2 1 1 6 4 7
5. Constructorul 4 2 0 2 11 5 6
6. Uiversitatea 4 2 0 2 10 8 6
7. Gloria Geoagiu 4 1 2 1 2 4 5
8. Victoria Călan 4 1 1 2 6 8 4
9. Metalul Crișcior 4 1 1 2 2 4 4
10. Colegiul M.C. 4 1 1 2 3 11 4
11. Aurul Brad 4 1 0 3 3 6 3
12. Inter Petrila 4 0 0 4 3 15 0

Programul etapei a V-a, din 8 octombrie a.c.:
Constructorul Hunedoara - Universitatea Petroșani; Glo
ria Geoagiu - CFR Marmosim Simeria; Metalul Crișcior - 
Colegiul Matei Corvin; Agrocompany Băcia - Aurul Brad; 
Victoria Călan - Minerul Aninoasa; Inter Petrila - Reteza
tul Hațeg.

Dkh (V.N.) - Rezultatele etapei a IV-a, din 1 octombrie 
a.c.: Minerul Aninoasa - Agrocompany Băcia 0-3; Aurul 
Brad - Metalul Crișcior 0-4; CFR Marmosim - Constructorul 
Hunedoara 1-0; Retezatul Hațeg - Victoria Călan 3-0.

Regrete tardive
Deva (V.N.) - Fostul mijlocaș al Jiului Petroșani, Adrian Drida, cedat la Steaua și revenit în Valea Jiului după un scurt popas în Capitală, a- cum exilat de antrenorul Ion Marin, este foarte nemulțumit de situația în care se află. El a declarat că regretă că în vara acestui an a refuzat oferta lui Marius Lăcătuș de a juca pentru UTA. „Cu riscul de a supăra niște prieteni din Arad, am dat cu piciorul unui contract foarte avantajos. Și pentru cine? Pentru o echipă (n.n. Jiul Petroșani) care pur și simplu și-a bătut joc de mine” - a spus Drida. Acum el este foarte hotărât să părăsească la iarnă echipa din Petroșani „care nu are valoare pentru mine”, și nu ar fi exclus să ajungă în cele din urmă la „Bătrâna Doamnă”. Se pare că periplul său pe la Steaua București nu i- a fost de bun augur, Drida declarând nu de puține ori că este un fan înfocat al bucu- reștenilor.

Clasamentul___ ______________ ___________
1. Agrocompany Băcia 4 4 0 0 12 112
2. Aurul Brad 4 3 0 1 3 49
3. Metalul Crișcior 4 2 0 2 12 56
4. Retezatul Hațeg 3 2 0 1 6 36
5. CFR Marmosim 3 2 0 1 4 46
6. Victoria Călan 4 2 0 2 9 106
7. Gloria Geoagiu 3 1 0 2 3 63
8. Minerul Aninoasa 4 1 0 3 3 133
9. Constructorul H. 3 0 0 3 1 40
ÎS.Inter Petrila 2 0 0 2 1 40

Programul etapei următoare, din 8 octombrie a.c.;
Gloria Geoagiu - CFR Marmosim Simeria; Agrocompany 
Băcia - Aurul Brad; Victoria Călan - Minerul Aninoasa; Inter 
Petrila - Retezatul Hațeg.

HVB

Daria Vișănescu își dorește medalie și la Mondiale (Foto: t Mânu)european cucerit la Campionatul European din acest an a realizat cea mai valoroasă performanță a șahului hune- dorean își dorește o medalie și la Campionatul Mondial 
care s-a desfășurat duminică. Directorul sportiv al Colegiului Național Sportiv Cetate Deva, îon Bădoiu, ne-a precizat ieri că gimnastele s-au comportat foarte bine câștigând două medalii de aur și două de argint.La proba grup, categoria a IlI-a, medalia de aur a fost câștigată de Gabriela Ioana, Delia Olteanu, Mădălina Io- nescu, Monica Bonică, Valentina Istrate și Paula Dobra. Tot cu o medalie de aur s-au întors și Gabriela Ioana, Delia Olteanu și Mădălina Io- 

rv/.hvb-țiri.v ro
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Pentru producția de desene animate
ex«tâ oare un credit special sau trebuie să strâng bani de îa prieteni? 
Nu trebuie, Există un credit, aceiași credit care iți poate

Tnanța și. lansarea primului aibum solo.

Creditai pentru Orice de la HVB priac Bank.

Wu t«er 3SC IOC

din Georgia. „Daria a înțeles că la Campionatul Mondial va fi și mai greu decât la Europene, întrucât titlul continental cucerit în Muntenegru o plasează în postura de fa-

Gimnastele de la secția de Aerobic au obținut noi medaliivănescu, dar de data aceasta la trio, categoria a IlI-a. Medaliile de argint au fost câștigate la proba grup, categoria a Il-a de următoarele gimnaste: Bianca Toncean,

FRSahvorită și toți adversarii îi vor studia jocul”, comenta Gheorghe Scurhan. în consecință, Daria muncește mult, circa trei ore pe zi, la antrenamente pentru a-și perfecționa jocul.„Daria dorește să-și onoreze blazonul prin obținerea unei medalii și la Mondialele care vor începe în 18 octombrie în Georgia. Am început pregătirea prin revederea partidelor de la CE și analizarea a ce a fost bun și a ce a fost mai puțin reușit în ele. Apoi ne gândim să pregătim câteva surprize, să venim cu câteva idei noi de deschidere. Oricum suntem optimiști, pentru că adversarele nu vor putea atinge în timpul rămas până la startul CM nivelul de pregătire pe care l-a avut Daria la Europene”, preciza Gheorghe Scurhan. Costul deplasării campioanei în Georgia va fi suportat de Federația Română de Șah, însă antrenorul Gheorghe Scurhan va trebui să se descurce pe cont propriu.„Voi avea azi o întâlnire cu președintele clubului nostru, Emil Părău, și sper să mă ajute să fiu alături de Daria la Mondiale”, afirma Scurhan.

Adriana Potelenu, Nela Ca- raivan, Alexandra Tira, Claudia Covrig și Andreea Bo- gati. De asemenea, la individual, categoria I, de Elena Zbora.
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IMPORTANT!
■Dvrata stadiilor la forma I.D. este aceeași cu durata

1 Zi.
■ Hanoi de învățământ este corespunzător celui de la forma

de învățământ la ZI.
■ Sistemul de credite transferabile funcționează în aceleași 

condiții cn cele prevăzute pentru forma de învățământ la ZI.
■Calificarea profesională dobândită de către absolvenții 

formei de învățământ ID este aceeași cu cea atribuită 
absolvenților formei de învățământ lă ZI.

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

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. Cerere de înscriere tip;
2. Diploma de bacalaureat în original (copie legalizată 

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

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

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

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

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

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

Admiterea se face prin concurs de dosare.
IMPORTANT PENTRU STUDENȚI SI VIITORII SI 

Facem precizarea că Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
îți continuă activitatea de învățământ la distanță în toate 

centrele tutoriale. STUDII DE LICENȚA

Departamentul pentru învățământ la Distanță
SIBIU - 550024, Bd. Victoriei nr. 8-10

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

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA* DIN SIBIU
INVAJAMANT LA DISTANTA

ADMITERE 2006

AGITAI

CENTRE DE ÎNSCRIERE
SIBIU:
Facultatea de Științe
Str. Dr. I. Ratiu. Nr 5-7.
Tel. 0269/216642, 0269/215043. 02690^62 ini

Facultatea de Jurnalistica,
Str. Brutarilor, Nr. 3. Tel. 0269/218287
Facultatea de Științe Agricole Industrie 
Alimentară și Proiecția Mediului.
Str. Dr. I. Rațiu. Nr. 7-9, Tel. 0269/211338
Facultatea de Inginerie,
Str. Emil Cioran, Nr. 4, Tel. 0269/217928
Facultatea de Istorie și Patrimoniu.
Bulevardul Victoriei. Nr. 5-7, Tel. 0269'214468
Facultatea de Drept,
Calea Dumbrăvii, Nr. 34. Tel. 0269'233295' 0269.440»
Facultatea de Litere și Arte,
Bulevardul Victoriei. Nr. 5-7. Tel. 0269'215556
Facultatea de Știinte Economice,
Str. Dr. I. Rațiu, Nr 5-7, Tel. 0269/215037: 0269/210375
Facultatea de Științe Politice, Relații
Internaționale și Studii de securitate,
Calea Dumbrăvii, Nr. 34, etaj II. camera 11. Tel

CENTRE TUTORIALE:
- Târgu Secuiesc: tel. 0267/360420
- Miercurea Ciuc: tel 0266/310290
-Hunedoara: tel. 0254/711150
- Târgoviște. tel. 0723/861103: 0245/668415

- Bacău: tel. 0234/550777:
-Brăila: tel. 0239/612494.
- Mediaș: tel. 0269/845235:
-Târgu Mureș: tel. 0265/214439. 0265'210448
- Râr^nicu Vâîcsc te’ -252

UNIVERSITATEA 
„LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

FACULTATEA DOMENIU DE LICENȚĂ/ SPECIALIZASE Perioada de înscriere
Număr de 

locuri 
aprobate

Taxa de 
școlarizare

(RON)

Științe durată studii. 3 ani Matematică / Matematică Informatică
Sibiu: 17-23 iulie, 
11 - 15 octombrie 
Centre tutoriale:
1 iulie -15 octombrie

60 1550
medie 
admitere

Medie bacalaureat-20%
Nota bacalaureat Matematica sau 
Informatica - 60 %
Media liceu Matematica sau . 
Informatică — 20%

Statistică ți informatică economică / Informatică economică 150 1550

Sfiimle Economice durată studii: 3 ani Administrarea afacerilor / Economia comerțului turismului și serviciilor Sibiu:
17 iulie -15 octombrie
Centre tutoriale:
1 iulie -15 octombrie

. 300 1550
Management / Management 300 1550

medie 
admitere

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

Contabilitate / Contabilitate și informatică de gestiune 3.00 1550
Finanțe ! Finanțe și bănci ‘ 300 1 550

Jurnalistici durată studii: 3 ani Știinte ale comunicării / Jurnalism Sibiu: 17-26 iulie, 1-15 octombrie
Centre tutoriale:
1 iulie - 15 octombrie

" ' 2O0

1 550

medie 
admitere

Medie bAcalaureat-50%
Media anilor de liceu - 50 % Științe ale comunicării / Comunicare și relații publice 1550

Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția
Mediului durată studii: 4 ani

Agricultură 7 Montanologie Sibiu: 17-24 iulie. 1 - 15 octombrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu) : 
1 iulie - 15 octombrie

■75 1450

medie 
admitere

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

Istorie și Patrimoniu durată studii: 3 ani

Istorie / Istorie

Sibiu: 17 - 22 iulie, 
7 - ÎS octombrie
Centre tutoriale:
1 iulie - 15 octombrie

80 1350medie 
admitere

Medie bacalaureat-20% 
Medie istorie liceu - 40 % 
Media anilor de liceu 40%

Drept Drept / Drept * durată studii: 4 ani Sibiu: 11 iulie 15 octombrie
Centre tutoriale:
1 iulie - 15 octombrie

1300 1350

medie 
admitere

Medie bacalaureat-50%
Medie istorie liceu - 25 %
Medie româna liceu — 25%

Științe administrative / Administrație publică; durată studii! 3 ani 300 1350

Utere și Arte durată studii 3 ani
Limbi și literaturf;/ Limba și literatura română Limba și literatura 
engleză

Sibiu: 20 - 27 iulie. 1 -15 octombrie 
Centre tutoriale:

1 iulie -15 octombrie
Brăila: 15 iulie -15 octombrie

150
Vj»

1350

Limbi și literaturi /.Țimba șt literatura română — Limba și literatura 
franceza 1350medie 

admitere
Medie bacalaureat—33,(3)%. 
Medie română liceu+Medie 
engleză sau Medie franceză sau
Medie germană liceu 66.(6) % Limbi și literaturi / Limba și literatura română - Limba șt literatura 

germană 1350Obs. Pot ii considerate certificate internaționale 
recunoscute pentru engleză, franceză sau germană
Inginerie durată studii: 4 ani Inginerie și management / Inginerie economică in domeniul mecanic Sibiu: 17 iulie - 11 august,

4-15 octombrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu) :
1 iulie - 15 octombrie

60 1600

medie 
admitere

Medie bacaIaureat-25%
Nota bacalureat matematica sau
Informatică - 75 %

Inginerie electrică / Electromecanică (FR) 60 1600
Mine, petrol și gaze / Transportul, depozitarea și distribuția 
hidrocarburilor (2 ani Sibiu, 2 ani Mediaș) 100 1600

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

Științe politice / Științe politice
Sibiu: 16-31 iulie
Centre tutoriale:
1 iulie - 15 octombrie

75 1300
medie 
admitere

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

STUDII POSTUNIVERSITARE
FACULTATEA PROGRAMUL DE MASTER Perioada de înscriere Număr locuri 

aprobate
laxa de școlarizare 

(RON)

Inginerie durată studii: 2 ani Managementul calității Sibiu: 17-25 iu Ue, 11 -15 octombrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu) : 1 iulie 15 octombrie 50 1350

Litere și Arte Durată studii: 2 ani Limba șl literatura română Sibiu: 1-7 septembrie, 1 15 octombrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu): 1 iulie 15 octombrie 50 1 350

mailto:prorcid@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro
http://www.ulbsibiu.ro
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CADOURI IN CULORI
cumpără penă iă 31 octombrie 
consumabile originale HP de la

lh4TFaC3DUC3(N£3 TtJP TECHNOLOGY

si primești cadou 
hârtie foto HR un mouse 
optic sau o camera web*l 
‘detaliile proniotiwi sunt disponibila la 
w ww loplucb. ro

Supplies Portner
2006

TopTech recomanda 
utilizarea consumabilelor originale HP

Deva, Piața Victoriei nr 1, tel/fax 234 437 I ■ttjch.ro

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)

• regent, ta Petroșani, decomandate, 
termopane, etaj 4, bloc acoperit, și 
garsonieră confort 1, în Brad, etaj 1, prețuri 
negociabila Tel. 613104. (4/27.09)

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

««m
Modele pentru ședințe foto 

& hostess (publicitate)
—" "panrirptiftgmi'âEiuefuam uwi 1

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:ț__4spect 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).

4 CUVÂHM

• urgent convenabil, decomandate, parter, 
vedere în 2 părți, centrală termică îmbunătățiri, 
bun și pentru birouri, Deva, zona Mc Donald s. 
Tel. 217888 (T)
• urgent, h Bârcea Mare, fără intermediari, preț 
negociabil. Tel. 0254/231750. ff)
■ Zamfirescu, tn circuit, et. 4, izolat, preț 110.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Kogălniceanu, et 1, în circuit CT, amenajat, 
balcon, parchet, preț 120.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona pieței, semidec., et 1, amenajat 
contorizări, balcon, preț 103.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona piață semidec, et 4, acoperit cu tablă 
amenajat f. frumos, CT, balcon mare, preț 
103.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia, parter, cu balcon, în circuit contorizări, 
parchet, preț 96.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, sdec, CT, parchet balcon închis, ST 54 
mp, gresie, faianță zona Kogălniceanu, preț 980 
mii. negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• sdec, 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)
• 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, faianța, gresie, ușă 
metalică balcon irchlș. s?7»np«preLt4ttflflO 
RON, fel. 0742/2900MW'’x'-= ’

• zona M. Viteazul, bucătărie modifeată 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică, apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• iiHri separate, zona Bălcescu, etaj interme
diar, centrală termică, termopan pe ramă de 
lemn, parchet, gresie, faianță, balcon închis, preț 
95000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• intrări separate, termopan, parchet, gresie, 
faianță, balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu, preț 112000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona DecebaL vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
preț 130000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj 1, zona Gojdu, bucătărie modificată, 
termopan, ușă metalică parchet, gresie, faianță 
stare foare bună contorizări totale, preț 110000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• decomandate, suprafață mare, super 
amenajat, zona BCR, centrala termică bucătărie 
modificată termopan, parchet nou, gresie și 
faianță bloc de 4 nivele, preț 145000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,232808. (A4)
• etaj 1, bloc de cărămidă 2 holuri, parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut, ocupabil 
pe loc, zona Dacia, preț 69000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, zona 
Decebal - Kogălniceanu, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță ocupabil azi, preț 
125000 ron negociabil, tel. 0788/165702, 
0723/251498. (A4)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie 
faianță vedere în față balcon, bloc de cărămidă 
preț 82000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/1657(2. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 64000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• decomandate zona Decebal - piață etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232808. 
(A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228(45)

etaj centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228  
(A5)
• crcutt, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358 (A6)
• kt tirani, pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat, exclus credit, 
preț 98000 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 88.000 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 Banca Transilvania, 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)

•'K*'
ca vechile tale ferestre să fie 

; înlocuite cu unele noi. din termopan? 
■ Nu-ți permițt această schimbare?

Nu p niniK ne-nm nui h
| Toamna a< vasta. Cuvântul Libv* »t? pijrw» 

termopane pentru numai 8,9 lei! 
tr »»Mrrh< <lc ft* »ti ohmm ai vasta 
Pv.t’u m est’ sau cu siguranța vei don

, dv\ i unul dinii n abonam noștri
U1' .............. ne urs iti va răsplăti fidelitatea1

1 Cum coti participa?

I.» * m-irnenl ia Cuvântul Liber
i Ol UNA cu numai 8,9 lei
țda i •• sau prelungește ti a<.tu

aiul abonament. u tina < el puțin o iuna 
pana în 28 octombrie 2006* Trimite ne 
o copie după < hitanta Ia OP 1 CP 1 
Deva, depune o in cutiile spe» iale 
Cuvântul Liber. sau vino <u na Juar la 
redacție Toate «.hilanțele vor participa la 
i on< urs
Abonamentul pe mai multe luni iți aduce 
mai multe șanse de câștig1

Unde te poți abona?

la sediul redacției Cuvântul Liber din 
□ova, Strada ?2 Decembrie, numărul 
3 7 A.

la posta;
- sau daca vrei < a umanizatorii noștn de

<-•

pu-a sa vina rbi.ir la tine atașa. sună la 
nu mâi ui de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa 
angajații S.C. Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I st li.
Extragerea va avea loc, la sediul 
redacției. în data de 30 octombrie
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 31 
octombrie
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/21 1275, interior 8806. Persoană 
de contact. Magdalena Șerban. Succes!

MH"!®

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dacia, 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 (A8)
• ta arcuit, bloc de cărămidă CT, balcon închis, 
zona Bălcescu, preț 98.000 RON, neg. Tel.231800; 
0745/511776. (A9)
• zona Kogălniceanu, dec., camere cu parchet 
balcon închis, contorizări, etaj 1, preț 125.000 
RON. tel.231800-0745/511776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• uraent Deva, plata imeoiat tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• Gojdu, centrală termică et 1, amenajări, preț 
135.00O RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 2, centrală termică modificat preț 
83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, etaj intermediar, dec., 2 băi, 2 
balcoane, faianță gresie, centrală termică 
termopane, preț 48.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent zonă centrală centrală termică dec., 2 
balcoane, 2 băi, preț 155.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent zona Bălcescu, dec., balcon, hol 
central, contorizat integral, preț 120.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• urgent decomandate, 2 balcoane, et 3, 
parchet, gresie, faianță, garaj, boxă zona I. 
Maniu, preț 56000 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, zona N. Bălcescu, etaj 2, balcon închis, 
termopane, gresie, faianță centrală termică ușă 
metalică preț 115000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, CT, parchet, gresie, 
faianță tavane false cu spoturi, mobilat 
complet occidental, zona B-dul Decebal, Deva, 
preț 150000 RON negociabil, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• balcon închis, CT, parchet gresie, faianță, 
ocupabil imediat,-st 7(1 mp, preț 1,250 mid., tel 
0742/019418. (Al)
• 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, prețUSOOO ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• etaj t 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 hnpăratul Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică parchet, faianță boxă bine 
întreținut, preț 62000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, bloc de cărămidă deco
mandate, modificări, balcon mare închis, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
37000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei. tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• etaj 2, balcon, parchet repartitoare,
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688 (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• 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 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON, neg, tel. 231600, 
.Z40/3173F (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• Dorobanți, et 3, dec., termopane, amenajări, 2 
băi, garaj lângă bloc, preț 60.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent zona Dorobanți, dec, 2 balcoane, 2 băi, 
amenajat, modern, CT, garaj, st=100 mp, preț 
58000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent, Deva, Gojdu, et 1,100 mp, occidental, 
centrală termică termopane, ușă metalică-totul 
pou, 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)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Ufaculul, dec., Deva, etaj 1,2 băi, (gresie, 
faianță), 2 balcoane închise cu termopan, CT, 
camere cu parchet, preț 52.000 euro, neg., tel 
231800,0740/317313. (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)
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• 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. 
0745/786578. (A8)

• 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. (T)

Vând case, vile (13) Vând garsoniere (19)
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• casă in Brad, 2 camere, bucătărie, cămară, 
anexe, Str. Oborului, 400 mp,jjreț 650 milioane 
lei, negociabil sau schimb cu garsoneirăîn Deva 
Tel. 211703,219721 seara. (T)
• casă in Deva curte și grădină, 1300 mp, 2 
fațade 47 și 29 m, apă, gaz, canalizare, 2 camere, 
bucătărie, baie, preț 85.000 euro. Tel. 
0741/507012. (T)
• 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 Sântuhălm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă, 7 camere, nefinisată, curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală, suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/78657& (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, ki Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină, curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală, Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231300,0740/317313. (A9)

• 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 Mărăști, lângă Poliția nouă, 
preț 720 milioane lei. Tel. 213476, 223736, 
0749/247799.(1/27.09)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)
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0254/220.190 pentru 
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ciczidel5% 
reducere. 8

• 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 Renghet, 3 camere, bucătărie, 
dependințe, stare bună, teren, livadă 1000 mp, 
preț negociabil. Tel. 0254/213514,0722/379506, 
0726/499615. (T)
• casă, cute, grădină, 1 ha, la șosea, anexe, apă, 
canal, 20 km de Deva, preț negociabil. Tel. 
0747/179230. CD
• casă, in Vețel, apă, gaz, încălzire centrală, 
gresie, faianță, parchet, canalizare, curte 
asfaltată, garaj, anexe, grădină 2000 mp. Tel. 
214640. (T)

• la cute, str. Aurel Vlaicu, 1 cameră, bucătărie, 
baie, garaj pentru 2 mașini, grădină 160 mp, preț 
1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 211703. (T)
• semidea, bucătărie, baie, contorizări, zona 
Udo, preț 70.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 
seara. (A2)
• confort 1, dec., amenajat modern, bucătărie: 
faianță + gresie, baie: faianță + gresie, laminat, 
C.T., zona Banca Transilvania, preț 95.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, zona Al. 
Crișului, preț 47.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
zona gării, preț 76.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• dea, bucătărie, baie, balcon, contorizări, zona 
Micro 15, preț 53.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• Deva, zona Miorița, etaj 1, parchet, balcon 
închis, st 32 mp, complet contorizat, preț 82000 
ron, tel. 0726/710903. (Al)
• sdea, contorizări, parchet faianță, ușă 
metalică, zona Dacia, preț 57000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, contorizări, amenajată et. 4, Aleea 
Saturn, preț 75.000 Ron, negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• zot dăiă li, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel '42/290024. (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 preț 88000 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 Gojdu, decomandată contorizări, 
parchet gresie, faianță ocupabilă pe loc, preț, 
74000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 232809. 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228.  (A5)
• etaj 3, dea, 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. 235.208,0724/620358. (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 Saturn, 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)

• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro. tel. 0745/786578. (A8)

imobile chirii (29)

• căutăm pentru închiriere depozit în 
Hunedoara, 70 ■ 100 mp. Relații la tel. 
0742/144029. (5/2809)

Vând terenuri (21)

• 13300 mp teren, în Deva, lângă cabana Bejan. 
Tel. 222002. (T)

• kitravbn,Șoini 00 mp, fs 12 m, preț
12 euro mp egociabil. Tel. 0746/029058, 
0254/220269.(6/27.09)

• 3000 mp teren arabil în Sântuhălm, 5800 mp pe 
dealul Bejan, drum acces; pădure de salcâm, 1 
ha, în satul Lunca, prețuri negociabile. Tel. 
213053.(T) i

• intravilan, zona Dealu Mare, comuna 
Vălișoara, 2400 mp, peisaj încântător, 
pentru construcție, drum asfaltat, acces la 
curent și apă preț 5 euro mp, negociabil. 
Tel. 0721/528232,0357/415733. (3/2.10)

3FGDD SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl,ap 6 

tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPCTĂRIE
-ELECTROZI. SCULE, UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

ÎEÂM CONSULTING

TalifMt: «MOMI?, MMI: «mit
SMMdmdML1U0 

ap b? P4rt»* OÂU.

Training
Evaluare
Asistenta

Management

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

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 <55054)

s c ă Ri

Vă oferă cazare, masă și 

transport pe o perioada de 

12 zile la numai 550 ron7 

persoană, doar în perioada 

01.09-30.11.2006 
itrf latei / fax. 0254/249.11 iS

telefon. 0254/249.175 Ș

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE IMAGINI 
GRAFICA - SIGLE

- s '.C’.&lJ U Jr

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

(62392)

SUPER OFERTĂ! 
Usî de interior PORTA DOORS
■ TĂMFLĂRIE PVC și ALUMINIU PROFIL! RIHAU
■ «AM TERMOFAN ■ JALUZELI VIRTIUU ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IUDCY

DEVA, str. Ion Creangă, bl 25, ap. 2
HI INFDOABA B-dul Daria, bl E 3. parter |

COBAIpIpI
Hațeg

ANGAJEAZĂ
CONTABIL
CERINȚE:
-experiență în domeniu min.S ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motivant; 
-condiții de lucru întro 

echipă dinamică
(59664)Rel. la Tel07237400 636 sau 02547772 221

Dacă vă plac copiii, dacă sunteți 
o persoană de încredere 

dacă doriți să vă supUmetați veniturile

Societatea TR1AHAVAS S.RX.
recrutează personal pentru intermediere 

baby-sitting și menaj. gr—
Detalii la tel. 235(145, 0724/593142, 0747/404143, 

clădirea Minvest, cam. 72, Deva, orele 10 14

Oferă spre închiriere:

n salonul de înfrumusețare 
țiu pentru cosmetică - acesta
fiind utilat în totalitate.

Persoană de contactAGNES ȘTEFĂMȚĂ „
Tel. 0721/245.696 i

• 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. m
• două terenuri de 6000 și 24.700 mp în locali
tatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T>
• intravilan in Mintia, la DN7,2000 mp, fs 16,5 m, 
preț 12 euro mp. Tel. Deva, 227929. (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, 
0740^4688 (A5)
• IriHvIMrx sv 1258 mp, front stradal 30 rtl, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/00^228.  
(A5)
• intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept strada 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)
• intravilan, 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 Sântuhălm, 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)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• 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, laDN7,st3041mp,fs90m,cunr.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)

• am o elevă în gazdă și mai doresc una; chirie 
lunară 700.000 lei, lângă Liceul Pedagogic Deva 
Tel. 212865. CD
• primesc in gazdă o elevă aproape de Liceul 
Pedagogic, Deva. Tel. 216347. CD
• primesc în gazdă tânăr(ă) nefumători sau alte 
vicii; ofer condiții ireproșabile; ofer și pretind 
seriozitate. T el. 0723/851439, după CD
• zona telecabină, P+l, 4 camei iwîng 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)
• 3 camere, bd. Decebal, et. 1, dec., amenajat, 
repartitoare, aragaz, frigider, preț 700 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• apartament 3 camere, zonă centrală mobilat, 
și utilat modern, preț 700 RON/lună tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• garsonieră, zona Mărăști, mobilată și utilată 
preț 100 euro/lună tel. 221712,0724/305661. (A2)
• garsonieră, Deva, complet mobilată 80 
euro/lunătel. 215212 (Al)
• Deva, 68 mp, 2 birouri, mini sală conferințe, 
mobilată modem, preț 750 euro/lună cu cheltu
ieli incluse, telefon 210780. (Al)
• garsonieră mobSată, 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 dea, mobilat complet 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
tel. 0742/290024. (A3)
• apatamșttcamere, arcuit et 3, contorizări la apă și 
gaz,nenx>bilatzonalvionta,prețl20eui:Arâ,teL223400, 
07249693030742005228(45)
• 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,Jaalcon,
contorizări, preț 100 euro/lună tell T08, 
0729/018866. (A6Î •

• 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) >

Auto românești (36)

• vând Dada 1304, papuc, 2 locuri, af 2001, 
acoperită cu fibră sticlă tracțiune față acte la zi, 95 
milioane lei, negociabil.Tel. 0722/369529. (T)
• vând Dada 1310, af 1998, stare ireproșabilă 
culoare roșie, acte la zi, preț 55 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/369529. (T)
• vând Dada 1310, TLX, 5 viteze, af 1990, capi
tonată Tel. 0724/526504. (0446075/2.10)
• vând Dada Diesel, 1,9, 5 locuri, af 2003, 
tracțiune 4x4, consum 5%, acte la zi, 5800 euro, 
negociabil. Tel. 0722/369529. CD
• vând urgent Dacia 1310, af 1990, stare foarte 
bună de funcționare, radio casetofon, înc' e 
centralizată 5 trepte, preț negociabil, la vv .. e. 
Tel. 0724/012735. (T)

Auto străine (37)

• vând Renadt Laguna II,af2003,motorl.9 DC, 120 
CP, 6 trepte, extrase full, extra plus, sistem de 
navigație, preț 10.000 euro. Tel. 0744/125690. (T)
• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metal izat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749,0722/519009. (T)
• vând VW Pasat 1,9 TDI model 2002, tiptronic, 
extrase full, 133.000 km, albastru metalizat, ori
ginal, ireproșabil, preț 10.850 euro, negociabil. 
Tel. 0723/270348. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând aparat de sudură, confecționat, preț 400 
ron. Tel. 0745/750705. (T)

Piese, accesorii (42)

Cumpăr teren (22)

• cumpăr termocupte de temperatură. TeL 0740- 
963-904.
• vând portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă și un cântar platformă deosebit, 
cântărește până la 110 kg. fabricat de Balanța 
Sibiu, negociabil. Tel. 212272,0723/732560. (T)

• Deva, 150 mp, P+l+teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, curent, 82000 euro, 
tel. 215212. (Al)

TRANSPORT PERSOANE
IO Vts o vis de McDonald's

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

euro dus 
euro dus-înlors ■ ISzile 
euro dus-înfors-90 zile S

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

Vând spații comerciale (25)
Mobilier și interioare (47)

• vând comodă nouă cu 4.sertare tip, mobilă 
lustruită, preț 200 ron. Tel. 0745/750705. (T)
• vând dulap 2 uși, dulap bucătărie, cuier pom, 
noptieră cu oglindă mese diferite dimensiuni, 
preț negociabil. Tel. 0741/507012. (T)

PENTRU TINE *

AGENȚIA IMOBILIARĂ MIMASON
vă așteaptă în Deva pe Aleea Salcâmilor, 

bl. 31, parter (lângă Uc. Auto) 
Tel. 230324, 206003.

(55592)

mailto:anazsok@smart.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
cunr.de
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sediul în Hunedoara, str. Stuflt, nr. 4, convoacă Adunarea
Js AGA, în Hala de 06.10.2006, ora 10.00, la sediul unității /■

cu următoarea ordine de zii

4

S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL DEVA
ANGAJEAZĂ CURIER

Condiții; • studii trudii • iprmis conducere cat. B 

activizarea de bistabutie M fârfi antecaaenrepenaî 

• Ckomiciliul stabil ta E wa
C.V.-urih pat i trimise arin fax ta 0254/232334 sau 

pot fl depuse la sediul societății, Str. atelierelor. nr. 1.

Relații suplimentare ta tel. 0728/889525.
• : ) •; J < (64534)

Decese (75)

Familia Sichet mulțumește tuturor celor care le-au fost 
alături în greaua încercare pricinuită de pierderea 
celui care a fost un minunat fiu, soț, tată, frate , coleg 
și prieten,

col (r) GHEORGHE SICHET.
Odihnească-se în pace.

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC 
Real 2003 SA Deva, pentru data de 27.10.2006, ora 14.00, la sediul din Deva, 
bdul Decebal, bl. 8, parter + mezanin cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea suplimentării liniei de credit contractată cu sucursala 
Sanpaolo Imi Bank Deva cu 400.000 RON pentru cheltuieli de producție.

2. Aprobarea gajării liniei de credit suplimentare de 400.000 RON cu 
imobile situate In municipiul Arad după cum urmează:

- spațiu comercial în suprafață de 111 mp situat în Arad, str. Banu 
Mărăcine, bl. 1.

- Spațiu comercial în suprafață de 130,99 mp situat în Arad, str. 
Banu Mărăcine, bl. 1, ap. 25.

- Spațiu comercial în suprafață de 120,99 mp situat în Arad, str. 
Școlii, bl. X, sc. A, ap. 34/2.

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al art. 21 după cum urmează:
- art. 21 text vechi - pentru valabilitatea deciziilor este necesară 

prezența celor 3 membri ai Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau în 
majoritate simplă.

- Art. 21 text propus - pentru valabilitatea deciziilor este necesară 
prezența majorității membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau 
cu majoritate simplă, votul președintelui Consiliului de Administrație fiind 
decisiv.

Consiliul de Administrație își va stabili propriul regulament de funcționare 
și va putea alege din rândurile sale un Comitet de Direcție care va avea 
competențele stabilite de Consiliul de Administrație.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare al SC Real 2003 s-a făcut în 
baza Legii 31/1990 republicată privind Societățile Comerciale și a Actului 
Constitutiv.

în caz de neîntrunire a cvorumului legal necesar, a doua ședință se va ține 
în data de 28.10.2006, ora 10.00, la sediul societății din Deva, bdul Decebal, 

■* bl. 8, parter + mezanin.
y (65248)

SCFAVIOR VIDRA SA Ordștie
- societate in reorganizare judiciară - orga

nizează vânzarea cu mari reduceri de preț prin LICITAȚIE 
PUBLICĂ, în data de 12.10.2006, ora 12.00, la sediul din 
Orăștie, str. Ch. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, a stocului 

• de articole din blănărie, textile și încălțăminte. Prețul de 
pornire pentru fiecare bun fiind prevăzut în caietul de 
sarcini.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la 
dispoziția eventualilor cumpărători la sediul societății 
din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, și la 
tel: 0724-256676.

COMUNICAT DE PRESĂ

ÎN ATENȚIA BOLNAVILOR DE DIABET ZAHARAT DIN JUDEȚUL HUNEDOARA 
începând cu 1 octombrie 2006 eliberarea antidiabeticelor orale se face prin farmadile 
cu arcuit deschis aflate îh relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Această 
măsură a fost luată în scopul creșterii accesului la tratament al bolnavilor cu diabet 
zaharat cuprinși îh program.

începând cu aceeași dată - 1 octombrie a.c„ monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat 
se asigură de către medicii de familie, medicii specialiști desemnați și medicii de specia
litate sau cu competență în diabet, nutriție și boli metabolice.

Medicii de familie aflăți în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate asigură 
monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 cu medicație orală, conform reco
mandărilor medicului specialist sau cu competență în diabet, nutriție și boli metabolice.

Medicul de familie poate prescrie antidiabetice orale numai îh baza scrisorilor medicale 
eliberate de medicul specialist sau cu competență în diabet, nutriție, și boli metabolice. 
Transmiterea acestor scrisori medicale, cuprinzând schemele terapeutice și a planului de 
monitorizare individual, de la medicii specialiști sau cu competență în diabet, nutriție și 
boli metabolice, la medicii de familie, se face prin intermediul asiguratului.

Medicii prescriptori (specialiști și medici de familie), dar și farmaciile au obligația de a 
pune la dispoziția asiguraților lista cu medicamentele antidiabetice orale cu prețul de 
vânzare aferent acestor produse.

Eliberarea medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor se realizează în continuare 
prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare spitalicești.

în bugetul CAS Hunedoara au fost asigurate sumele de bani care vor fi achitate farma
ciilor pentru eliberarea medicamentelor antidiabetice orale și s-au încheiat actele 
adiționale cu toate farmaciile aflate în relație contractuală cu CAS.

(65281)

• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)
țțvând mobilă suspendată bucătărie + mască 

‘etă lemn masiv, 350 ron, masă + 4 scaune 
bl Itărie, 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 rodin pentru ocazii speciale, măsuri 40-
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084,0743/211074 sau 0722/586808. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând gard de beton, asigur transport și 
montaj. Tel. 0723/659753. (T)
• vând parchet laminat culoare fag, 4,5 mp, preț
18 ron mp. Tel. 0722/147015. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând 3 cărți bisericești, scriere chirilică, anul
1854, preț 150 euro. Tel. 0726/633818. (T)

Electrocasnice (56)

• vând ladă frigorifică verticală 1,5 m 
înălțime, mașină de măcinat cafea și cazan 
de țuică, capacitate 80 litri, prețuri negocia
bile. Tel. 0720/368510,0723/370452. (8/2.10)

• vând frigider Arctic 2401, motor nou, 300 ron și 
bicicletă fete 10 -12 ani, preț 200 ron, negociabil. 
Tel. 0788/940104. (T)
• vând frigider stare foarte bună, 100 ron: 
aragaz 4 ochiuri și cuptor, 200 ron. Tel. 
0722/564004. (T)
• 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)

angajeazâ gestionar depozit și vânzător 
| cu experiența în domeniul instalațiilor și 

amenajărilor.
Cerințe: studii medii, cunoașterea noțiunilor 

generale de gestionare a bunurilor materiale, 
cunoștințe operare calculator, seriozitate, abilitați de 

comunicare. CV-urile se pot trimite la sediul firmei din Deva, str. N. 
Bălcescu, bl. 12A, sc.C, parter, sau la tel./fax: 0254/220313. Data 
limită pentru trimitera CV-urilor: 06.11.2006.

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

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

caută pentru 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 Ioc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

(32135)

• vând mașină de spălat Alba Lux, frigider 
Arctic, aspirator, haină de blană de dame. Tel. 
229467. (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)

• vând urgent frigider Arctic cu congelator, 200 
ron și apometru pentru apă caldă, 20 ron. Deva, 
tel. 0254/230297. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 100 oi și două vaci pentru tăiere. Tel. 
0741/078787.(10/2.10)

instrumente muzicale (60)

• vând acordeon Hohner clasic, 120 bași, 2 
registre, preț 800 ron, negociabil, accept vari
ante. Tel. 0726/621049. (T)

Altele (61)

• colecționar german cumpăr mașini de 
cusut Singer, Kaiser Naumann, Pfaff, ofer 
15.000 ■ 45.000 euro. Telefon 0751/987293. 
(6/15.09.06)

• vând cadă de stejar 2401, damigene sticlă 501, 
preț negociabil. Tel. 0741/507012. (T)
• vând cazan pentru făcut țuică, preț conven
abil. Tel. 0254/218172, după ora 17. (T)'

• vând mașină de cusut Nauman, Germania, 
seria 705, ceas Doxa de damă, extraplat, 
elvețian, haină piele, de damă, nr. 48, egipteană, 
ladă frigorifică 7 sertare. Tel. 224643. (T)
• vând țuică de prune, calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț avan
tajos în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. (T)
• vând un trunchi de cireș uscat 1,80 m L, 0,75 m 
grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m L și 0,35 m 
grosime, foarte avantajos. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Târnăcop Ion. Se declară nul. (7/2.10)
• pierdut Carnet de Asigurat pe numele Berbec 
Iliana. Se declară nul. (nr. 2/02.10.2006)
• pierdut legitimație nevăzător, pe numele
Pătrui Maria Se declară nulă. (5/2.10)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

Al - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A3 -1 mobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 * Casa Betania 
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia 
A9 - Elite

Citații (63)

• Zaharia Paulin Raul este citat pentru data de 
10.10.2006, ora 9, la Judecătoria Brad, dosar civil 
195/2006 în proces cu Zaharia Olimpia pentru 
majorare pensie întreținere. (12/2.10)

Prestări servicii (72)

• electrician autorizat execut lucrări la instalații 
electrice, foarte convenabil. Tel. 215654, 
0742/210071. (T)
• formație, cântăm la nunți, botezuri, majorate, 
diverse ocazii. Nistor Sandu, sat Cuieș, nr. 16, Ilia. 
Tel. 0728/638544. (T)
• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)
• meditez matematică orice nivel. Lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• 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)

• angajăm personal pentru patiserie. Tel. 
0765/384853.(9/2.10)
• societate comercială angajează un gestionar 
magazie materiale și montatori aparataj elec
tric. Relații la tel: 230805, 0721/648666, 
0743/103536 sau CV la fax 230806. (13/28.09)
• măcelar, Brad, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• magaziner, Căian 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru construcții civile, industriale și agri
cole, Căian, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru industria alimentară. Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• maistru industriaizarea lemnului, Deva, 1 
post data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.

Cu adâncă durere soțul și copiii anunță decesul 
iubitei lor soție și mamă

Dr. SIMA PAULINA
Corpul neînsuflețit este depus la Casa Mortuară 
Deva, iar înmormântarea va avea loc miercuri, 4.10, 
ora 13:00.

Dumnezeu să o odihnească în pace.
Familia

Comemorări (76)

Se împlinește 1 an de la trecerea în veșnicie a celui 
care a fost

GREC IOSIF (GIGI)
r din Ilia. Vei rămâne veșnic în sufletele noastre îndo

liate. Slujba de pomenire va avea loc în data de 14 
octombrie, la Biserica Ortodoxă din Ilia.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia.

(nr. 1/02.10)

• manidiiurist Petroșani, 1 post, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulam mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 1 post, data 
limită 4.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.

• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post, data limită
25.10. Tel. 213244, orele 9-16,
• medic specialist, Orăștie, 6 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• medic veterinar, Lupeni, 1 post, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Deva, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 70 
posturi, data limită31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• mozaicar, Căian, 2 posturi, data limită 15.10. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor In activitatea de gospodărire a 
șpanului, Simeriă 3 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în agricultură Brad, 1 
post data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în agricultură Căian, 29 
posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în agricultură Hațeg, 28 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat in agricultură, Hune
doara, 9 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat în agricultură Lupeni, 29 
posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în agricultură Petrila, 9 
posturi, data limită 6.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 1 post, data limită
3.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la asamblarea și 
montarea pieselor, Orăștie, 23 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 2 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244’, orele 9-16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Căian, 10 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Căian, 2 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 17 posturi, 
data limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.

(11/2.10)

(1/3.10)

• muncitor necadflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 19.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara 2 posturi, 
data limită 25.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 20 posturi, 
data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara 4 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara 5 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallllcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallllcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila 3 posturi, data 
limită 5.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 25 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallllcat la întreținere dumiri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 18 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 50 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Petrilă 
1 post, data limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 4 posturi, data limită 26.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator confecți industriale, îmbrăcăminte - 
țesături, tricotaje, 147 posturi, data limită 16.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecți industriale, îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje, Brad, 50 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.

• operator la mașini-unelte cu comandă 
numerică Orăștie, 4 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• ospătar,Câlan,2posturi,datalimită31.12.TeL 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 5.10. TeL 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 6 posturi, data limită 30.10. TeL 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 12.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 1 post data limită 21.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244, orele 9-16,
• ospătar, Hunedoara, 5 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244,orele 9-16.
• paznic, Căian, 3 posturi, data limită 30.10. TeL 
213244, orele 9-16.
• paznic, Petroșani, 1 post, data limită 30.10. TeL 
213244, orele 9-16..
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 6 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 7 
posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16

RECLAME
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• Poluare. O pată de petrol de dimensiuni considerabile și cu o densitate mare urmează să pătrundă în porțiunea bulgară a cursului Dunării. Pata de petrol are o lungime de 20 de kilometri și o lățime de 300 de metri. Primele informații menționează că pata s-a format în Serbia.
• Tehnologia Remote XT. O companie dinMarea Britanie a dezvoltat un sistem de securitate pentru telefoanele mobile care constă în declanșarea unor sunete similare țipetelor, blocarea permanentă a aparatului și ștergerea tuturor datelor în cazul în care acesta este furat.
O noapte cu Marilyn Monroe

Los Angeles (MF) - Elvis Presley și actrița Marilyn Monroe au avut o aventură de o noapte într-un hotel, in 1956, a afirmat fostul agent al „Regelui”, Byron Raphael. Raphael a declarat că a păstrat acest secret pentru că pe atunci celebra Marilyn era căsătorită cu scriitorul Arthur Miller. 50 de ani mai târziu, Raphael a declarat că Elvis „nu ar fi renunțat” să aibă o aventură cu Marilyn, care era cu zece ani mai în vârstă decât el, după ce diva își exprimase public refuzul de a se întâlni cu acesta. „Două săptămâni mai târziu, Elvis m-a sunat și mi-a spus: «Du-te să o iei»”, a povestit Raphael. „Am adus-o la Beverly Wilshire și am mers în camera lui”, a continuat acesta, în interviul dat publicației New York Daily Post, Raphael a declarat că Marilyn a plecat dimineața cu taxi-ul.
Nu e dorită pe 
podiumLondra (MF) - Victoria •• Beckham s-a situat pe i ultimul loc în topul cele- i brităților dorite pe podiumul de modă, în urma i unui sondaj realizat de ; Yahoo! Entertainment. Sondajul a scos la iveală Ș faptul că majoritatea oamenilor obișnuiți preferă i să vadă pe podiumurile i de modă celebrități cu i forme ceva mai rotunjite i în loc de manechine ex- i 

Kelly fost

trem de slabe. Peprimul loc în acest top, realizat în urma unui sondaj online la care au participat 1.000 de persoane, s-a clasat voluptoasa Brook, model devenit prezentatoare de și actriță.

I Puiul de elefent primește bucăți de| pâine de la un îngrijitor al grădinii zoolo- I gice Guwahati din India. (Foto: epa)

Festival de film la Beirut
Beirut (MF) - „Faceți filme, nu război!”, este sloganul sub care va debuta, mâine, Festivalul internațional de film de la Beirut care are ca obiectiv relansarea activităților culturale în Liban, stat distrus de recenta ofensivă israeliană. „Cinematografia este un mod excepțional de a cunoaște cultura altora și din acest motiv am hotărât să menținem perioada de desfășurare a festivalului, în ciuda întârzierilor de organizare provocate de război”, a indicat Colette Nau- fal, directoarea evenimentului. în timpul festivalului care va dura o săptămână, vor fi prezentate 20 de filme. Nu va fi acordat nici un premiu din cauza lipsei de fonduri.

■ Cântăreața Kylie 
Minogue a lansat o 
carte pentru copii intitu
lată „Showgirl Princess".Londra (MF) - Cântăreața australiană Kylie Minogue a lansat o carte pentru copii, „Showgirl Princess”, pășind astfel pe urmele altui star care scrie literatură pentru cei mici, Madonna. La lansarea cărții, Kylie Minogue a îmbrăcat o rochie fluidă

Kylie Minogue (Foto: epa)

Ascultat la înmormântări

Arestat
Loncka (MF) - Starul 
muzidi pop George 
Michael (43 ani) a fost 
arestat și ulterior eli
berat pe cauțiune, du
pă ce poliția londone
ză l-a găsit dormind la 
volan și având asupra 
sa o cantitate de ca
nnabis. Știrea a fost 
anunțată de tabloidul 
britanic The Sun. 
Artistul a fost arestat 
duminică. „Duminică, 
în jurul orei 02:22 
GMT, ofițerii de poliție 
au fost informați că 
există un vehicul 
staționat cu un șofer 
înăuntru care 
împiedică arculația" în 
nordul Londrei, a con
firmat un purtător de 
cuvânt din partea po
liției londoneze. Poliția 
a deschis o anchetă, 
deoarece s-a consta
tat că starul nu era 
capabil să conducă o 
mașină. Artistul nu a 
comentat incidentul.

■ James Blunt este cel 
mai ascultat cântăreț la 
înmormântări cu piesa 
„Goodbye my Lover".Londra (MF) - James Blunt este cel mai ascultat cântăreț la înmormântări, artistul plasându-se pe primul loc într-un top realizat de Bereavement Register. Melodia „Goodbye my Lover” interpretată de fostul căpitan de armată James Blunt a devansat cântecul „Angels” interpretat de Robbie Williams, care a fost liderul topului pe
S-a decernat primul Nobel
■ Premiul Nobel pentru 
medicină a fost atribuit, 
ieri, unor geneticieni 
americani.Stockholm (MF) - Doi americani, Andrew Z. Fire și Craig C. Mello, au fost recompensați cu premiul Nobel pentru medicină și psihologie pe 2006, pentru descoperirile lor în domeniul informațiilor genetice. Cei doi laureați au fost recompensați pentru descoperirea „unui mecanism fundamental pentru controlul fluxului de informații genetice”, a anunțat comitetul Nobel de la Institutul Karo- linska din Stockholm.Fire, născut în 1959, este profesor de patologie și gene-
Nici un pasager nu a supraviețuit
■ Două trupuri neidenti
ficate au fost recuperate 
în urma accidentului avi
atic din Brazilia.Brasilia (MF) - Nici una dintre cele 155 de persoane aflate la bordul avionului Boeing 737 al companiei aeriene GOL dispărut vineri de pe radar în jungla amazoniană nu a supraviețuit, a anunțat, ieri, Guver

acoperită cu flori și cu mâneci largi specifice costumelor de vrăjitoare.Cântăreața a declarat că a scris această carte în perioada în care a făcut tratamentul contra cancerului la sân. Starul australian a anunțat în mai 2005 că are cancer și la două zile după anunț a suferit o operație la sân. în luna iulie a aceluiași an a fost anunțată că nu va mai putea concepe copii pe cale naturală din cauza chimioterapiei. Din această cauză, cântăreața a hotărât să-și congeleze ovulele.în prezent, boala lui Minogue se află în remisie, iar viața ei începe să revină la normal. Cântăreața a declarat recent că își dorește un copil cât mai curând.Kylie se pregătește foarte intens pentru a relua turneul său, „Showgirl”, întrerupt din cauza bolii. Artista va relua seria de concerte în luna noiembrie.
anul 2005. Pe locul al treilea în top s-a situat „I’ve Had The Time Of My Life”, interpretată de Jennifer Warnes și Bill Medley, care face parte din coloana sonoră a celebrului film „Dirty Dancing”.La sondaj au participat peste 5.000 de persoane. 79% dintre acestea au vorbit deja cu persoanele iubite despre melodia pe care o doresc la înmormântare.Mark Roy, coordonatorul acestui studiu a declarat: „Un cântec poate fi un mod de a-ți aminti de o persoană într-un moment de durere.” 

Geneticienii Craig C. Mello și Andrew Z. Firetică la Universitatea de medicină din Stanford, California, iar Mello, născut în 1960, este profesor de medicină moleculară la Universitatea de me
dicină din Massachusetts. în 2005, Premiul Nobei pentru medicină și psihologie a fost atribuit australienilor Barry J. Mars și J. Robin Warren,

nul Braziliei, adăugând că două cadavre neidentificate au fost deja recuperate. Boeingul s-a prăbușit, vineri, în jungla amazoniană, la circa două ore de la decolarea acestuia de la Manaus. Cauzele accidentului vor fi cunoscute cu certitudine abia după examinarea cutiilor negre, însă anchetatorii examinează posibilitatea ca aeronava să fi intrat în coliziune cu un avion de tip Legacy în tim

pul zborului de la Manaus la Brasilia. Cei șapte pasageri și membri ai echipajului de naționalitate americană aflați la bordul aparatului Legacy au scăpat nevătămați în urma coliziunii, grație pilotului care a reușit să efectueze manevrele de aterizare în pofida faptului că avionul său era grav avariat. Cutia neagră a aparatului Legacy va fi examinată, a adăugat ea.

pentru descoperirile lor privind afecțiunile de stomac provocate de bacteria Heli-^ cobacter pylori. sAstăzi va fi atribuit premiul pentru fizică, iar miercuri va fi decernat cel pentru chimie. Premiul Nobel pentru economie va fi decernat luni, 9 octombrie. Premiul Nobel pentru pace, singurul atribuit de Norvegia, conform dorinței exprimate de fondatorul prestigioaselor distincții, Alfred Nobel, va fi anunțat pe 13 octombrie.Premiile Nobel sunt decernate din 1901, cu excepția celui pentru economie, instituit în 1968 de către Banca centrală din Suedia, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la fondarea acestei instituții.«

Starul rock BruceSpringsteen a susținut primul concert din cadrul turneului său european, duminică, în Casa- lecchio di Reno, Italia. | 
(Foto: EPA) I


