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Vremea se menține călduroasă. Cerul 
va fi parțial senin. începe războiul fuziunii
dimineața la prânz seara

• Animale. Ziua de 4 octombrie ește ziua în 
care proprietarii și iubitorii de animale își 
unesc afecțiunea, dragostea și respectul pen
tru ființele necuvântătoare. Ziua Internațio
nală a Animalelor, celebrată astăzi, coincide 
cu ziua Sfântului Francisc de Assisi. (I.J.)

■ Fuziunea Termocen
tralei Mintia cu dis
tribuitorul Calor ar fi o 
greșeală, susține PSD.

Deva (M.S.) - La numai o zi 
după ce primarul Devei, Mir- 
cia Muntean, anunța că dis
tribuitorul de agent termic

Calor SA va fuziona cu Ter
mocentrala, conducerea PSD 
Hunedoara a reacționat și sus
ține că acest proces va avea 
consecințe nefavorabile asu
pra producătorului de energie 
electrică și termică. Principala 
problemă identificată în pro
cesul de fuziune ar fi datoriile 
de 500 miliarde lei vechi,

inclusiv penalități, pe care 
Calor le are către Termocen
trală, a afirmat ieri președin
tele PSD Hunedoara, Victor 
Vaida, care este și director 
tehnic al unității. El a men
ționat că are cunoștință de 
faptul că specialiștii din ca
drul Ministerului Economiei 
au apreciat, în urmă cu două

luni, că fuziunea ar fi inopor
tună. Liderul PSD a dorit să 
precizeze că opoziția pe care o 
manifestă în problema fuziu
nii dintre Calor SA și Termo
centrala Mintia nu ține de lup
ta politică, avându-se în vede
re faptul că primarul munici
piului Deva este și președin
tele PNL Hunedoara, /p.3

Simion, din 
Deva, este 
fericitul 
câștigător al 
celor 50 ron 
puși in joc la 
concursul de 
integrame. 
Premiul este 
exprimat în 
bonuri- 
cadou. 
Felicitări!

(Foto: Magdalena 

Șerban)

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen

tru a fi rezolvate cât mai re- 
CWAKM pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 
și 11.00 la 211275, scrie-ne pe adresa re
dacției sau trimîte-ne un mail la adresa 
adrian.salagean@informmedia.ro. Vom cere 
pentru tine răspunsul edililor în cauză!

A 18-a ediție a Cupei 
; W Europei la Popice se des- 

: făȘ°ară la Hunedoara și
Cinciș, în perioada 4-7 oc- 

MkO- tombrie. Competiția reu- 
1 nește 21 de echipe femi

nine și masculine din 13 
țări, /p.7 (Foto: CL)
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Romsilva dă oameni afară

F
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Tot mai puțini salariați
în șaisprezece ani, numărul salariaților din România 

a scăzut cu aproape jumătate.

Grafica: Cuvântul liber, Sursa: Institutul Național de Statistică

■ începând cu 1 
noiembrie, 14 salariați 
Romsilva nu vor mai 
avea loc de muncă.

Deva (I.J.) - Suprafața de 
pădure din ce în ce mai mică 
aflată în administrarea Rom
silva va aduce un nou val de 
concedieri în domeniu. „Nu
mărul exact de concediați îl 
vom ști sigur doar în cca 2-3

săptămâni. Proporția estimată 
de noi în acest moment este 
de 2-3% din numărul total al 
salariaților din județ. Dorim 
să ne păstrăm toate sub
unitățile existente, dar în va
rianta optimizată a fiecărei 
structuri în parte”, declară 
Lucian Stratulat, director 
Romsilva SA Deva. La nivel 
național, numărul disponibi- 
lizaților va trece de 30%, în 
condițiile în care 25% din su

prafața de pădure adminis
trată de Romsilva a trecut în 
proprietate particulară.

„AJOFM a fost anunțată de 
Romsilva de concedierea a 14 
persoane începând cu 1 noiem
brie 2006, care vor beneficia 
de prevederile contractului 
colectiv de muncă, plăți com
pensatorii, și nu de protecția 
socială prevăzută de Legea nr. 
174”, declară Vasile Iorgovan, 
director AJOFM Hunedoara.

Salarii și UE
Deva (C.P.) - Integra

rea de la 1 ianuarie 2007 
va aduce o serie de bene
ficii printre care și creș
terea nivelului economic 
și implicit a salariilor. 
Salariile din România 
sunt o treime din media 
membrilor UE, respectiv 
70% din media celor zece 
state care au aderat acum 
2 ani. /p.5

Biruri pe țuică, din 2007
■ De anul viitor, 
țăranii care vor să pro
ducă țuică vor plăti 
accize pentru alcool.

Deva (C.P.) - Aceasta indi
ferent dacă țuica este desti
nată consumului propriu sau 
comercializării. Producătorii 
vor avea nevoie de autorizație 
și vor trebui să plătească 8,75 
lei pe litru, adică jumătate 
din valoarea accizei pentru 
alcool, a declarat președintele 
Consiliului pe Produs, Mihai

Sâmpetru. Autorizația le va 
permite celor care produc 
țuica pentru consumul pro
priu să realizeze anual maxi
mum 50 de litri de țuică, cu 
o concentrație alcoolică de 
100% în volum.

în cazul în care cantitatea 
de țuică produsă se înca
drează în această limită, ță
ranul va plăti statului jumă
tate din valoarea accizei pen
tru alcool. Dacă producția 
depășește 50 de litri, se va 
plăti taxa conform nivelului 
de accizare. /p.5

Accident cu 
o căruță. Un 
accident rutier 
în care au fost 
implicați șoferul 
unei Dacii și uni 
căruțaș a avut I 
loc, ieri dinii- ■ 
neață, în locali-1 
tatea Călan. Se 1 
pare că șoferul I 
Daciei a intrat 
în căruța care | 
circula regula- ] 
mentar. /p.3

(Foto: T. Stroia) I.
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• Anunț. Coreea de Nord a anunțat, ieri, că 
va efectua un nou test nuclear în viitor, dar 
a precizat că respectă în continuare denu- 
clearizarea peninsulei coreene, a declarat un 
oficial de la Phenian. Phenianul a șocat în 
iulie țările din regiune cu o serie de teste cu 
rachete.

Avizați favorabil de comisii

Rice neagă
Jeddah (MF) - Secreta

rul de Stat american, 
Condoleezza Rice, a ne
gat informațiile potrivit 
cărora ar fi ignorat a- 
vertismentele directoru
lui CIA privind posibili
tatea producerii unui a- 
tentat în Statele Unite, 
înainte de evenimentele 
de la 11 septembrie 2001. 
Rice a catalogat drept 
„complet ridicole” infor
mațiile din cartea lui 
Bob Woodward, potrivit 
cărora secretarul Apără
rii, Donald Rumsfeld, re
fuza să-i răspundă la a- 
pelurile telefonice. în 
cartea sa, Bob Wood
ward descrie o întreve
dere între Rice și direc
torul CIA, George Tenet, 
desfășurată la 10 iulie 
2001, în cursul căreia 
fostul oficial al servicii
lor secrete încerca să o 
sensibilizeze pe Rice în 
legătură cu riscul pro
ducerii unui atentat pe 
teritoriul SUA.

Condoleezza Rice (Foto: epaj

Ferenc Gyurcsany
(Foto: EPA)

Nu va 
ceda
Budapesta (MF) - Gu
vernul ungar nu se 
va lăsa șantajat de 
protestele de stradă 
ale opoziției, a decla
rat, ieri, șeful Guver
nului de la Budapes
ta, Ferenc Gyurcsany. 
Șeful guvernului de la 
Budapesta a cerut 
luni, votul de încre- . 
dere al Parlamentu
lui. Partidul Fidesz, 
principala formațiune 
de opoziție, cere de
misia premierului și 
afirmă că va organiza 
un protest de am
ploare dacă acesta 
nu va renunța la pu
tere. Gyurcsany a de
clarat că liderul Fi
desz, Viktor‘Orban, 
care a fost premier în 
perioada 1998-2002, 
încearcă să redobân
dească puterea și să 
declanșeze alegeri 
anticipate într-un mod 
neconstituțional.

Dan loan Popescu (Foto: fan)

D.I.P. s-a înscris în PC
București (MF) - Deputatul Dan Ioan Po

pescu și-a anunțat, ieri, înscrierea în PC, 
la finalul ședinței Biroului Politic al Parti
dului Conservator la care a participat.

Totodată, Dan Ioan Popescu a fost numit 
prim-vicepreședinte al PC, funcție care figu
rează în Statutul partidului și care era va
cantă.

Dan Ioan Popescu a declarat că adeziu
nea de înscriere în PC a fost semnată ieri. 
El a precizat că negocierile cu liderii con
servatori nu durează „de foarte mult timp”, 
dar că, în cursul ultimelor zile, a avut „mai 
multe întâlniri” cu Dan Voiculescu, dorind 
să aibă și „o discuție deschisă cu toți mem
brii Biroului Politic al PC”.

Fostul lider PSD a negat existența unor 
alte „negocieri” cu partide politice aflate la 
guvernare și a respins informațiile potri
vit cărora ar fi încercat să se înscrie în 
PNL.

Totodată, Dan Ioan Popescu nu a putut 
preciza dacă, în perioada următoare, vor 
mai trece și alți foști sau actuali membri 
social-democrați în PC. în schimb, Dan Voi
culescu a recunoscut că a avut întâlniri și 
cu Adrian Năstase, dar că nici PC și nici 
acesta nu au luat o decizie.

A.
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este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

■ Comisia SIE și Comisia 
SRI au avizat favorabil 
candidaturile lui Claudiu 
Săftoiu și George Maior.

București (MF) - Comisia 
SIE a avizat favorabil, ieri, cu 
trei voturi pentru și două îm
potrivă, candidatura consilie
rului prezidențial Claudiu 
Săftoiu la funcția de director 
al Serviciului de Informații 
Externe.

Consilierul prezidențial 
Claudiu Săftoiu, propus de 
președintele României în 
funcția de director SIE a fost

audiat de membrii Comisiei 
parlamentare de control al 
Serviciului de Informații Ex
terne, candidatura acestuia 
fiind validată cu trei voturi 
„pro” și două „contra”.
Voturi consultative

Săftoiu și-a prezentat CV-ul 
în fața comisiei, și-a expus o- 
biectivele, în calitate de posi
bil director al SIE și a răs
puns întrebărilor puse de se
natori și deputați. La finalul 
audierii, parlamentarii au su
pus la vot candidatura propu
să de președintele României.

Comisia parlamentară de

control al activității SRI a a- 
vizat, ieri, favorabil cu 7 vo
turi „pentru” și 2 „împotrivă” 
propunerea șefului statului ca 
senatorul PSD George Maior 
să ocupe funcția de director 
al SRI.

Unul dintre voturile împo
trivă a aparținut senatorului 
PNL Radu Stroe, președinte 
al Comisiei parlamentare de 
control al activității SRI.

Stroe a declarat, după audi
eri, că a votat împotriva nu
mirii senatorului PSD George 
Maior în funcția de director 
al SRI, fiind nemulțumit de 
faptul că președintele Traian

Băsescu s-a consultat doar cu 
un singur lider de partid și 
nu cu toți.

în opinia lui Stroe, preșe
dintele Băsescu ar fi trebuit 
să se consulte cu toate parti
dele, înainte de a face nomi
nalizările pentru șefiile servi-, 
ciilor secrete. r

Voturile din Comisii au 
doar caracter de aviz consul
tativ, urmând ca plenul celor 
două Camere, reunite astăzi 
în ședință comună, să adopte 
sau să respingă prin vot can
didaturile lui Săftoiu și Ma
ior ca director al SIE, respec
tiv SRI.

Wolfgang Schuessel și Heinz Fischer (Foto: epa)

Guvernul cancelarului 
Schuessel a demisionat

Viena (MF) - Guvernul aus
triac de coaliție format de 
conservatori și extrema- 
dreaptă, condus de cancelarul 
Wolfgang Schuessel, și-a pre
zentat demisia ieri, aceasta fi
ind acceptată de președintele 
Heinz Fischer în urma victo
riei social-democraților la ale
gerile legislative de duminică.

în urma demisiei Guvernu
lui, președintele austriac a în
credințat Executivului în 
exercițiu sarcina de a gestio
na activitățile curente până la 
formarea unei noi coaliții.

Conform rezultatelor provi
zorii date publicității de Mi

nisterul de Interne, Partidul 
Social-Democrat al lui Alfred 
Gusenbauer a câștigat alegeri
le cu un avans redus, obți
nând 35,7 la sută din voturi, 
față de cele 34,2 la sută din 
voturi obținute de conservato
rii din OeVP.

în prezent, mai trebuie nu
mărate circa 400.000 de vo
turi, aparținând alegătorilor 
din străinătate și celor care 
nu au votat în circumscrip
țiile de domiciliu. Numărătoa
rea urmează să se încheie 
până în data de 9 octombrie 
și ar mai putea încă influența 
rezultatul alegerilor.

Deconspirați de CNSAS
■ Colegiul CNSAS a dat 
publicității numele a 
nouă ofițeri ai Securi
tății și a 11 informatori.

București (MF) - Colegiul 
CNSAS a dat publicității, 
ieri, numele a nouă ofițeri 
ai Securității catalogați 
drept agenți ai fostei poliții 
politice comuniste și pe ce
le ale unui număr de 11 in
formatori deconspirați în 
urma verificărilor Departa
mentului de investigații.

Potrivit unor surse din 
CNSAS, între ofițerii de se
curitate deconspirați se nu
mără fostul șef al Direcției 
I a Securității statului, ge
neralul Nicolae Pleșiță, dar 
și fostul ofițer Corneliu 
Păltânea.

Alături de numele celor 
doi, alți 7 foști ofițeri de se
curitate - Dinu Amoncei, 
Ion Ceaușu, Ion Cusac, Nt- 
colae Dinu, Dorel Voron, 
Dănuț Marinescu și Mircea 
Pârvulescu - vor apărea în 
Monitorul Oficial, potrivit 
legii CNSAS.

Cei 11 informatori decon
spirați sunt: Ion Manoles- 
cu, Emil Rițu, Nicolae Ma
ra, Adrian Hamza, Vasile 
Crâșmaru, Constantin Pur-

Mircea Dinescu, membru în 
Colegiu) CNSAS (Foto, fan)

caru, Vlad Nicolae, Alexan
dru Cameniță, Ilie Ciobes- 
cu, Alexandru Vișinescu și 
Iulian Nasta.

Faptul că Nicolae Pleșiță 
a făcut poliție politică este 
de notorietate, el condu
când tocmai direcția Secu
rității care se ocupa de a- 
cest lucru. De altfel, Pleșiță 
a dat detalii fără reținere 
despre acțiunile pe care 
le-a coordonat, el fiind cri
ticat de multe ori pentru a- 
precierile sale la adresa ce
lor urmăriți.

Corneliu Păltânea este 
fostul șef al SRI Prahova, 
arestat în 2005 și acuzat că 
ar fi supravegheat trans
porturile ilegale cu com
bustibil de la rafinăria As
tra Ploiești.

4

Atac cu grenade 
în vestul Turciei

Istanbul (MF) - Cel puțin 15 
persoane au fost rănite, luni, 
într-un atac cu grenade comis 
asupra unei cafenele din Iz
mir, cel de-al treilea oraș ca 
mărime din Turcia.

Răniții au fost transportați 
de urgență la trei spitale, dar 
pentru moment nu se știe da
că au existat și morți. Explo
zia a avut loc la o zi după ce 
Partidul Muncitorilor din 
Kurdistan (PKK) a început 
respectarea unui acord uni
lateral de încetare a focului.

PKK, acuzat
Ankara acuză PKK de uci

derea a peste 30.000 de persoa
ne, de la declanșarea luptei 
armate a acestuia pentru in
dependența provinciei kurde 
din sud-estul Turciei.

Anterior, comandantul for
țelor armate, generalul Yasar 
Buyukanit, a afirmat că nu
mai statele pot declara un ar
mistițiu, iar PKK, considerat 
organizație teroristă de Sta
tele Unite, Europa și Turcia, 
ar trebui să depună armele 
necondiționat și să se predea 
justiției turce.
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Posibile controverse 
între UE și România
■ Disputa cu Uniunea 
Europeană e legată de 
alegerea viitorului 
comisar european.

Londra (MF) - România 
a fost primită recent în clu
bul european dar, în pofi
da acestui aspect pare să se 
îndrepte către o dispută cu 
UE pe tema alegerii viito
rului comisar european, 
relatează Financial Times 
în ediția electronică de 
ieri.

Publicația britanică ci
tează surse de la Bruxelles 
potrivit cărora Bucureștiul 
intenționează s-o propună 
pe Monica Macovei, minis
trul român al Justiției, 
pentru ocuparea funcției de 
comisar european.

Financial Times preci
zează însă că, deși nu îi 
contestă calitățile, Executi
vul european ar dori ca a- 
ceasta să-și păstreze func

ția din prezent și să rămâ
nă la București pentru a 
continua reformele în justi
ție.

Publicația britanică rea
mintește că ministrul ro
mân al Justiției a intensifi
cat lupta împotriva corup
ției și a autorizat punerea 
sub acuzare a unor nume 
importante.

Sofia o va desemna cel 
mai probabil pe Meglena 
Kuneva, actual ministru al 
Afacerilor Europene, pen
tru funcția de comisar eu
ropean, scrie Financial 
Times.

Publicația britanică a- 
preciază că aceasta va be
neficia de o mare populari
tate în rândul comisarilor 
europeni în cazul în care 
își va menține retorica re
centă, reamintind că Me
glena Kuneva a catalogat 
drept folositoare și corecte 
condițiile impuse de UE 
pentru aderare.

Protest Un tânăr flu
tură steagul Irakului In 
timpul unui protest ce a
avut loc ieri, la Bagdaa, 
în care sute de irakieni 
au cerut acuzarea ®0rțe-'&jȘ 

1 lor de securitate conside
rate vinovate de răpirea 

' a 26 de muncitori ie la
o fabrică de alimente am 

I capitală. (»oto: epa)
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Sindicatele de la Mintia nu vor• O zi a cărții, (jn nou volum semnat de 
scriitorul Radu Ciobanu, de această dată 
alături de coautorul Peter Freund, intitulat 
„Dialog peste Atlantic", va fi lansat astăzi, la 
Galeria de Artă „Forma", ora 18,00. Volumul 
a apărut la Editura Emia-Deva. (S.B.)

Ciolaniada la 
români

Tiberiu Stroia
tiberiu.St  roi a@lnformmedia.ro

Ieșită suficient de ciufulită din francofo- 
neală și cu vreo 10 milioane de euro 
luați, țața România s-a scuturat asemeni găinii 

după trecerea cocoșului prin zonă și s-a apu
cat iar de cotcodăcit. Nici n-apucară Bongo și 
tovarășii săi dictatori să închidă ușa patriei, că 
peste clasa politică s-a pogorât sfânta ciolani- 
adă. Marinerul Băsescu îl numește pe Maior 
de la PSD șef peste SRI. Cu scopul evident de 
a împărți PSD-ul în două tabere. între timp, 
liberalii „execută" în stilul lor caracteristic 
orice oponent al premierului Moliceanu. 
După eliminarea Iu1 coana Muscă, PNL-iștii 
l-au evacuat pe tânărul „purtător de muci în 
freză" Boureanu. Asta pentru că a avut tupeul 
să vorbească despre oligarhia care zace în 
partidul liberal. Spre exemplu, despre mese
riași gen Dinu Patriciu care pupă poala popii 
de fiecare dată când de sub patrafir se simte 
miros de petrol. Una peste alta, DNA-ul con
tinuă să mimeze lupta anticorupție, plimbân- 
d țpe Năstase prin fața instituției. Și conti
nuând ideea conform căreia arestul face bine 
la electorat, l-au închis pe prefectul lașiului 
vreme de ceva zile. După care l-au eliberat.

Acesta e tabloul a ceea ce se întâmplă 
azi în România. Singurul lucru care 
lipsește e poporul. Sau electoratul, cum le 

place aleșilor neamului să-i spună. Care elec
torat va apărea, în poza de familie cu Româ- 
ni$L. cu vreo trei luni înainte de alegeri. Asta 
daeai nu cumva șmecheria cu micul și berea 
n-o să mai țină. Și se va trezi Alianța D.A. în 
aceeași situație pe care o „testează" vecinii 
maghiari. Adică, vbr sta și se vor întreba: da1 
de ce pe noi nu ne votează nimeni?!

■ Sindicaliștii de la Ter
mocentrală acuză Con
siliul Local în problema 
datoriilor Calor.

Deva (M.S.) - Sindicaliștii 
de la Termocentrala Mintia 
au adresat un protest Minis
terului Economiei și Com
erțului legat de posibila fuzi
une dintre SC Calor SA Deva 
și SC Electr ocentrale SA 
Deva. Anunțul a fost făcut 
ieri de președintele PSD 
Hunedoara, Victor Vaida, ca
re a prezentat nota de protest 
adresată ministrului Codruț 
Șereș de către liderii de 
sindicat de la Termocentrala 
Mintia.

Potrivit documentului citat, 
conducerea Sindicatului Liber 
și Independent Electrocen- 
trale Deva-Mintia apreciază 
că distribuitorul de energie 
termică local, Calor Deva,

Impact între o Dacie și o căruță
■ Un accident în care 
au fost implicate o 
Dacie și o căruță a 
avut loc la Călan.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Călan - Accidentul a avut 
loc la primele ore ale dimi
neții în localitatea Călan. 
Potrivit căruțașului Mircea 
Cosma, acesta circula regula
mentar pe partea sa de mers. 
„Semnalizam cu o lanternă 
faptul că mă aflu pe șosea. La 
un moment dat am văzut o 
Dacje roșie care venea cu 
viteză spre mine. N-am apu
cat să schițez nici un gest că 
mașina a intrat în căruță. A

Regele, cetățean de onoare

* 'mite cabinete și birouri Individuale vă pun la dispoziție 
. jntul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Fareaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira X/et Impex S.R.L., Hune

doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard”, din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

Petroșani - (M.F) Regele 
Mihai a primit titlul de 
Cetățean de Onoare al muni
cipiului Petroșani, distincția 
fiindu-i acordată pentru rolul 
pe care l-a avut și pe care-1 
ocupă în istoria României. 
Primarul municipiului Petro
șani, Carol Schreter, ar de
clarat, ieri, că a vorbit cu 
reprezentanții Casei Regale, 
iar regele Mihai a acceptat 
titlul. Regele Mihai va veni în 
Valea Jiului pentru a primi 
titlul de Cetățean de Onoare 
în 14 octombrie, anunțând că 
atunci va participa și la mani
festările prilejuite de împli
nirea a 40 de ani de la înfi
ințarea Școlii Generale Nu-

cuvitoVot p™
întrebarea săptămânii: V-ar de
ranja să lucrați în țară pentru un 
patron străin?

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

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

Flagrant la 
Orăștie

Deva (T.S.) - Polițiștii Bi
roului Poliției de Ordine Pu
blică Orăștie îi cercetează pe 
Vasile C., de 18 ani, și M.M., 
de 16 ani, aflat în abandon 
școlar, ambii din municipiul 
Orăștie, prinși în flagrant 
imediat ce au sustras bunuri 
în valoare de 500 RON din 
autoturismul aparținând lui 
Alexandru S., de 26 de anii 
din Orăștie.

Din cercetările efectuate 
până în prezent, polițiștii 
orăștieni au stabilit că făptu
itorii au acționat cu chei 
potrivite, pătrunzând în inte
riorul autoturismului, de 
unde au sustras aparatură 
electronică. Tinerii sunt cer
cetați pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt calificat, 
iar dacă vor fi găsiți vinovați, 
riscă ani grei de închisoare. 

este în stare de insolvabilitate 
din cauza datoriilor de 500 
miliarde lei vechi și ca 
urmare a „managementului 
defectuos și a coordonării 
necorespunzătoare din partea 
Consiliului Local Deva”.

în protest se mai arată că 
fuziunea ar însemna și pre
luarea datoriilor de către SC 
Electrocentrale, fapt care ar 
afecta programul de modern
izare a grupurilor energetice 
din cadrul termocentralei, 
operațiune ce se desfășoară 
prin credite angajate față de 
mai multe bănci, inclusiv 
Banca Mondială.
Lanțul datoriilor

Pe de altă parte, primarul 
Devei afirma, la începutul 
săptămânii, că fuziunea din
tre Calor și Termocentrala 
Mintia este un fapt benefic 
pentru populație, prețul 
gigacaloriei urmând să fie 

în. urma impactului roata Daciei a fost smulsă (Foto: CL)

venit Poliția și a constatat că 
șoferul avea o alcoolemie de 
0,49 la mie în aerul respirat. 
L-au dus la Hunedoara să-i ia 
probe de sânge”, declară 
căruțașul.

Din nefericire, calul a avut 
de suferit în urma acestui 
^accident. Din spusele propri

Regele Mihai I (Foto: CL)

mărul 6 Petroșani, care poar
tă numele „Carmen Silva”.

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

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

Redactor-șef 
Adrian Sălăgean

Credem cu adevărat că ziarul „Cuvântul 
liber” trebuie să rămână un camarad,
poate singurul, al 
cititorilor și Ia rău 
și Ia bine. Sunați- 
mă deci, cu în
credere, în fiecare 
zi de joi, între orele 
10 și 11. Eu voi spu
ne primul „Alo!”.

La Mintia, sindicatele nu vor să audă de Calor (Foto: cd

neschimbat și în iarna care 
vine. Primarul a promis că va 
achita toate datoriile către 
termocentrală, o primă tranșă 
de 14 miliarde lei vechi fiind 

etarului se pare că animalul 
și-a rupt un picior.

„Asta înseamnă că singura 
mea sursă de existență s-a 
dus. Un cal care are piciorul 
rupt nu mai este bun de ni
mic. Aștept ca șoferul să mă 
despăgubească”, este de pă
rere Mircea.

Fuziune în minerit
Deva (MF) - Sindicatele 

din mineritul maramure
șean vor să fuzioneze cu 
cele din Valea Jiului. Uni
unea Sindicală Minieră 
Maramureș se află în fază 
avansată de discuții cu Liga 
Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului pentru a fu
ziona. „Am decis să formăm 
un nou cartel sindical care 
să ne apere interesele. Sin
gura posibilitate este să 
formăm un cartel sindical 
puternic care să apere 
interesele minerilor. Sun
tem în fază avansată de dis
cuții cu Liga Sindicatelor 

virată în contul producătoru
lui de agent termic. Alte 2 
milioane de dolari vor mai fi 
plătite până la sfârșitul anu
lui, menționa Muntean.

Lansare de film
Deva (S.B.) - în 13 

octombrie, la Cinemato
graful „Patria” din Deva, 
ora 19.00, va avea loc lan
sarea filmului românesc 
„Păcală se întoarce” în 
regia lui Geo Saizescu, 
producător fiind Cătălin 
Saizescu. Devenii au 
ocazia să-l vadă din nou 
pe Păcală. De data aceas
ta, eroul năzdrăvan este 
interpretat de tânărul 
actor Denis Ștefan, care, 
alături de Anemona Nicu- 
lescu, Sebastian Papaiani 
și Alexandra Velniciuc, 
va încerca să doboare 
succesul înregistrat de fil
mul lui Saizescu în 1974.

Miniere din Valea Jiului 
pentru a fuziona”, a precizat 
președintele Uniunii Sindi
cale Miniere Maramureș, 
inginer Gheorghe Pașca. 
Fuziunea dintre cele două 
sindicate urmează să fie 
aprobată de un congres co
mun al celor două sindicate 
miniere, care urmează a fi 
convocat pentru a lua o 
decizie în acest sens. După 
fuziune, noua organizație va 
avea cel puțin 11.000 de 
membri, toți din sectorul 
minier. LSMVJ Petroșani 
are cel mai mare număr de 
membri.

mailto:a@lnformmedia.ro
mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro
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1515 - S-a născut Lucas Cranach cel Tânăr, pictor și gra- 
fician german (m. 1558).

1582 - A murit Teresa D’Avilla, pe numele laic Teresa 
Sanchez de Cepeda y Ahumada, proza
toare spaniolă, fondatoarea Ordinului 
Carmelitelor; a fost canonizată In anul 
1992 (n. 1515).
1669 - A murit Rembrandt, pe numele 
său adevărat Harmeszoon van Rîjn, pte- 
tor și gravor olandez (n. 1606)._______

1873 - S-a născut matematicianul Gheorghe Țițeica (m 
1939)._____________ _________________________ __
1883 - A fost dat în funcțiune primul Orient Expres, care 
asigura legătura între Turcia și Europa,__________________
1895 - S-a născut spionul rus Richard Sorge (m. 1944). 
1943 - S-a născut actorul Florian Pittiș.__________________
1946 - S-a născut actrița americană Susan Sarandon (foto). 
1970 - A încetat din viață Janis Joplin, legendă a muzicii 
rock (n. 1943).

VREMEA

Prognoza pentru astăzi
Cer parțial senin. Maxima va fi de 23°C, 

iar minima de 8°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Predominant soare. Maxima va fi de 

29°C, iar minima de 15°G.
Vineri. Cer noros. Temperatura maximă 

21°C. Minima va fi de 8°C.
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Calendar Creștin-Ortodox_____________________
Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina și fiicele ei 
Verina și Prosdoca.

rit

Berbec

Dimineață este posibil să survină evenimente neașteptate, 
care vă împiedică să vă respectați programul. S-ar putea 
să primiți musafiri din altă localitate.

Taur _____ ______  ’ ... _ _ ____  ;........

Dimineață vă este imposibil să vă respectați programul. 
Ar fi bine să vă planificați treburile importante pentru altă 
dată. S-ar putea să vă întâlniți cu un fost coleg.

Gemeni _ ___ -..fejj___ ■ ' ' • •__ : -

Aveți succes în activitățile legate de cămin și în afaceri. 
Sunteți dornic să faceți scnlmbări în casă și pe pl-is^|nar)- 
eiar. Familia vă poate ajuta.

Rac
Aveți o zi foarte încărcai, cu multe probleme ie rezolvat 
la serviciu și acasă. Ambiția și ideile originale vă ajută să 
duceți totul la buh sfârșit.

Leu
Intuiția vă ajută să rezolvați cu bine problemele de servi
ciu. Cu colegii le serviciu și șefii vă înțelegeți foarte bine, 
ba chiar vă susțin.

Fecioară
Astăzi pot avea loc schimbări in bine pe plan social șl pro
fesional. S-ar putea să fiți nevoit să plecați de urgență într- 
□ delegație.

Balanță ,__ __
Puteți să vă faceți planuri ie viitor și să începeți noi acti
vități te domeniul social. Aveți o sensibilitate mai mare 
decât de obicei. Vă simțiți foarte bine.

Calendar Romano-Catolic 
Sf. Francisc din Assisi.

Calendar Greco-Catolic 
s leroteu, ep.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică ____  _______________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, pen
tru lucrări programate, între orele:
9.00-16.00 în Sântuhalm (zona centrală) și în

- Simeria. str. Gheorghe Doja (zona spre gara CFR).

Gaz metan _ ________________ - ■ ■_______
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele;
9.00 - 15.00 pe Str. N. Bălcescu, bl. 12A. sc.B și H șl pe 
B-dul Decebal bl. D, sc. C.

*Pă________  . _ _________________ ______
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

In perioada 3*26 octombrie, Cuvântul liber vrea sâ 
continui sft-1 demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integrama apârutâ în 
flecare ediție a ziarului șl trlmlte-o alături de talanul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, pânâ îh 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, îh prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DAM CHIAR BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Jerba n.
La acest concurs nu pot participa angajați! inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I și II.

î Nume...... ..................................... J.
1 Prenume.................................... I
j Adresa.............................. .......... j
' ....................... Tel........................ !■
j Localitatea................................. [
I Sunteți abonat la Cuvântul liber? !
J DA □ NU □

Iepure cu sos alb
Ingrediente: 1 iepure de casă, 1 morcov, 

1 rădăcină de pătrunjel, 1 ceapă.
Mod de preparare: Iepurele de casă, bine 

spălat, se taie bucăți, se așază în cratiță, se 
toarnă apă atât cât să acopere carnea. Când 
apa a început să clocotească se ia spuma, se 
sărează și se adaugă morcovul, ceapa și 
pătrunjelul, 5-8 boabe de piper (sau o 
bucățică de ardei iute), foi de dafin (1-2 foi) 
și se fierbe în clocote mici timp de 40-60 
minute. Carnea gata fiartă se scoate din 
cratiță, se așază pe un platou și se toarnă 
deasupra un sos alb preparat cu zeama 
rămasă de la fiertul cărnii. Ca garnitură se 
servesc cartofi fierți sau piure de cartofi, 
orez fiert cu unt.

730 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Reporterii dimineții. 
Prezintă: Eda Marcus 

9:00 Dinastia (r) 
930 Desene animate. 

Sabrina
1035 Școala luptătorilor 
10:55 Integrante despre inte

grare (1 episod). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor

1135 Parfum de glorie (r) 
1230 Misterele din Sankt 

p Petersburg (r) (ep. 67, 
“dramă, Rusia/SUA) 

13:00 Cony și restul lumii 
—(ep. 60, comedie, SUA) 

133® Desene animate: 
Club Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 
1530 Oameni ca noi 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități

1730 Jurnalul TVR 
17:15 Pe ce dăm banii? 
18:00 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (ep. 68, 
dramă, Rusia/SUA)

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

730 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
’ H(film serial, reluare) 
; 10:00 Lecția de supraviețuire 

(film, reluare)
1 1230 Walker, polițist Texan 

(r)
13:00 Știrile ProTv. 

Te uiți și câștigi
1330 La Bloc (r) 
1430 Nu privita urmă 
▼Qfdramă, SUA, 1998).

Cu: Lauren Holly, Kevin 
Heffernan, Jon Bon 
Jovi, Mark Schulte. R.: 
Edward Bums

16:00 Tânăr și neliniștit 
0(serial)

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
Te uiți și câștigi 
1745 Familia Bundy

©(film serial).
Te uiți și câștigi 

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

Vremea

4
5

i.

î 
t

1

Poftă bună! (Foto: arhivă)

2ft15 la Urgență
□(film serial, ep. 2, 

România, 2006). 
Cu: Florin Piersic Jr, 
Daniela Nane, Claudiu 
Istodor, Crina Matei, 
Cătălin Paraschiv R.: 
Andrei Zincă

21:15 Neveste disperate 
0(ep. 24, comedie 

amară, SUA. 2004). Cu: 
Teri Hatcher, Marcia 
Cross, James Denton

22:15 Deschide-ți inima) 
Intoleranță (Ep. 3) 

2245 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

2335 Prim plan 
2345 Cultura libre
030 Crime perfecte (ep. 14, 

□thriller, SUA 1993)

1:10 Brooklyn - adevărata
El față (thriller, SUA 

1997)
240 Jurnalul TVR (r)
340 Tezaur folcloric (r) 
530 Oglinda retrovizoare (r)

2930 Mașina timpului
|fj|(aventură/SF, SUA, 

2002). Cu: Guy Pearce, 
Samantha Mumba, 
Oralando Jones, Mark 
Addy, Jeremy Irons. R.: 
Simon Wells

22:15 La Bloc (divertisment) 
2330 Știrile ProTv. Sport 
2345 Renegatul (s, SUA 

131992). Cu: Lorenzo 
Lamas, L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake, Mike 
White, Kent McCord. 
R.: Stephen J. Cannell 

045 Familia Bundy (r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r)
230 Știrile Pro Tv
330 Mașina timpului 

Offilrn, r)
530 Stilul Oana Cuzino 

(reluare)
530 ProMotor

(reluare)
630 Apropo Tv 

(reluare)

Scorpion
Sunteți optimist și aveți o imaginație ue invidiat. Vă 
nemulțumește faptul că nu aveți ronduri suficiente pentru 
a începe o afacere. Puneți-vă inventivitatea la lucrul

Săgetător

Nu vă lăsați afectat de lipsa de corectitudine a cuiva din 
anturaj! Vă sfătuim să fiți prudent și să nu promiteți ni
mic dacă nu sunteți sigur că vă țineți de cuvânt.

Capricorn

Grație intuiției și sensibilității puteți avea succes pe plan 
profesional și social. Profitați de acest moment favorabili 
S-ar putea să pleșcațl Intr-o călătorie.

Vărsător
Zi bună, mai ales pentru preocupări artistice. Intuiția și sen
sibilitatea vă stimulează creativitatea. Ru uitați că trebuie 
să vă mal și odihniți!

Pești

Dimineață simțiți nevoia să faceți o schimbare te
trebui să faceți mai multe drumuri scurte, împreună cu
partenerul de viață. @tganlzați-vă mal eficient!

630 In gura presei 
cu Mircea Badea

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

9:00 în gura presei (r) 
1030 Concurs interactiv 
1130 Anastasia (s, dramă, 

n Rusia, 2003). Cu: Elena 
“Korikova, Petr Krasilov 

1230 Secretul Măriei (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Fast Food (s, r) 
14:15 Din dragoste (r)

(divertisment) 
1630 Observator 
1645 9595, te tavață ce să 

fed
18:00 Vocea inimii (serial, 

dramă, România, 
02006). Cu: loan Isaiu, 

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

1930 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

20:30 Ziua judecății
(divertisment) 

2230 Fast Food (serial 
0 comedie, România, 

2006). Cu: Alina 
Crișan, Sorana 
Mohamad, Beatrice 
Peter, Alin Roșu, Adri
an Nartea, Edgar Nis-
tor

2330 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

2430 Doctorul mafiei 
Q (thriller, Canada, 

2003). Cu: Paul Sorvi- 
no, Danny Nucci, 
Jonathan Scarfe, 
Olympia Dukakis. 
R.: Alex Chapple. 
Frank Sienna, un băiat 
sărac din New Jersey, 
este trimis în Italia să 
studieze medicina, 
totul cu ajutorul 
Mafiei.

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:00 Anastasia (r)

7:00 ABC... de ce? (r) 730 
Mary-Kate și Ashley în acțiune 
(s, SUA 2001) 830 Lecția de... 
geografie (r) La plimbare prin 
Europa 9:00 Micuța Zorro (s, 
r) 1030TonomatulDP2 1130 
Caracatița (s) 1230 Școala 
părinților (doc. r) 1330 Omul 

■ între soft și moft (r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Aventuri 
din Kytera (s) 15:00 împreună 
în Europa. Promenada 16:00 
Jurnalul TVR (r) 1630 E Forum. 
Dezbatere 17:00 Micuța Zor
ro (s) 1830 Lecția de... isto
rie. Povești de la Palat (doc.) 
18:30 Caracatița (s) 19:25 
Cum să nu ne îmbrăcăm (doc.) 
20:00 Bugetul meu 2030 
Bazar 21:00 Ora de știri 
22:00 Dantelăresele (dramă, 
Franța, 2004) 23:50 Transfer

6:00 De 3x femeie (r) 7:00 
Rebelde (r) 8:00 Visuri fără 
preț (r) 930 Ciocolată cu piper 
(s) 0:00 Al șaptelea cer (s) 
11:00 Bărbatul visurilor mele
(r) 12:00 Minciuna (s) 14:00 
Jurământul (s) 15:15 Rețeta 
de acasă 1530 Visuri fără preț
(s) 1630 Poveștiri adevărate 
1730 De 3x femeie 1830 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața ; 
mea! (s) 20:30 Iubire ca în , 
filme (s) 2130 Daria, iubirea 1 
mea (s, dramă, România, 
2006) 2230 Tărâmul pasiunii 
(s) 2330 Bărbatul visurilor 
mele (s) 030 Poveștiri 
adevărate (r)

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

HESXZ1
7:50 Pune-ți mâinile pe 

șoldurile mele (comedie, 
Franța, 2003) 935 Doctorul 
(dramă, SUA, 1991) 1135 
Aventurile lui Ociee Nash 
(aventuri, SUA, 2002) 13:15 
Un alt început (dramă, SUA, 
1996) 15:10 Bun venit ta 
junglă! (acțiune, SUA, 2003) 
16:55 Yu-Gi-Ohl (animație, 
Japonia, 2004) 1830 Copii ta 
America (comedie, SUA 2005) 
20:00 Sahara .(acțiune, sua, 
2005) 22:00 Troia (acțiune, 
SUA 2004) 00:40 Vioara roșie 
(damă, Canada, 1998)

8:00 Știri N24 830 Revista 
presei 9:00 Dimineața cu 
Răzvan și Dani 11:00 
Teleshopping 1130 Căsătoriți 
pe viață (serial, SUA, 2001) 

■ 12:00 Quizzit 13:00 jara Iu’ 
: Papură Vouă (divertisment

2004) 1320 Look who is win
ning 1430 Miezul problemei 
(r) 16:00 Naționala de bere 
17:00 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Poză la minut (s, r) 
1830 Știri Național TV 1945 
Jara Iu’ Papură Vouă (div.) 
20:15 Sărut mâna, mamă! 
22:00 Poză la minut (s)

6:00 Apropo TV 9:15 Liga 
juniorilor - Looney Toons (s, 
r) 10:10 Verdict: Crimă! (r) 
11:45 Doctorul de suflete (r) 
1245 Verdict: Crimă I (r) 13:45 
Krypto, câinele erou (s) 14:15 
Liga juniorilor (s) 1445 Cine
ma 15:00 Joan din Arcadia (r) 
16:15 Cinema 1630 Bună: 
dimineața, Miami I (r) 17:00 
Verdict: Crimăl (s) 1930 Doc
torul de suflete (s) 20:00 Ci
nema 20:20 Joan din Arca
dia (s) 2130 Bună dimineața, 
Miami I (s) 22:00 Stigmata
(thriller, SUA 1999)

730 Dragoste și putere (r) 
830 Sport cu Florentina 835 
Teleshopping 835 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 935 Sun
set Bea 1 (s) 1035 Sporturi 
trăsnite (r) 11:00 Tele RON 
12:50 Garito 1430 Dragoste 
și putere (s) 15:00 Femeia
mării (dramă, SUA, 2001) 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:00 Sporturi 
trăsnite 1930 Camera de râs ș 
20:00 Cronica Cârcotașilor 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O.; 
2230 Focus Plus. Prezintă: ’ 
Cristina T°Pescu 2330 ■ 
Săptămâna nebună 030 
Focus (r) 130 Sunset Beach (s)

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 1030 Euromaxx (r) 
(documentar) 1030 Destinații 
la cheie (r) 1130 Ne privește 
12:00 Știri 1335 Briefing (r) 
1435 Lumea cărților 1535 
Euromaxx (documentar) 1630; 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (r) 1830 6I Vine pre 
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi, 
Mbela 2030 0 lume fără cer \ 
(dramă, România, 1981). Cu: ! 
llarion Ciobanu, Violeta Andrei1 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 Știri. Emi
siune informativă 0:15 6I Vine 
presai (reluare) 2:15 0 lume j 
fără cer (r) (dramă, România, ; 
1981)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 11:15 Fabrica 12:00 Rea
litatea de la 12:00 13:15 EU, 
România 14:00 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur 
sieră 15:15 Deschide lumea' 
17:00 Realitatea de la 17:0t 
17:10 Tu faci Realitatea 
17:45 Editorii Realității 18:5( 
Marfa 19:00 Realitatea zilei 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:0* 
Realitatea de la 20:00 213( 
Realitatea de la 21:00 21:51 
Prima ediție 2235 100%. Ci 
Robert Turcescu

8:00 Pompierii americani 93 
Motociclete amwygne 103 
Ray Mears II^ȚlotodcIel 
americane 12:00 Regii coi 
strucțiilor 1330 Pompiei 
americani 1430 Ray Mears 
tehnicile indigenilor 15:C 
Cum se fabrică diverse lucrur 
1630 Curse 1730 Automobi 
americane econdiționa 
1830 Motociclete americar 
1930 Vânătorii de miti 
2030 Regii construcțiilor 21 i 
Lucruri care mi-au schimb 
viața 2230 Dosarele FBI 23^ 
Mașini pe alese 2430 Saivan 
submarinului Kuisk
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www.UrF-trancophone.org 
Deva (C.P.) - Primul portal prin care universitățile din 
România au fost integrate în rețeaua educațională for
mată din universitățile francofone, în scopul realizării unui 
schimb de informații din diferite domenii ale învățămân- 
tului superior..

Vin accizele pe țuică

prefectura Județului Hunedoara:
%^țurel Dan Pricăjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte

Primăria Municipiului Deva:

09.00-12.00

Mircia Muntean, primar

Primăria Municipiului Orăștie:

09.00-12.00

Teodor Iordan, secretar 09.00-11.00

Amplasarea aparatele r dar în data d 04.10.2006: 
DN 7 - Zam - Ilia - Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;
DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; 
Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea și Str. 
Mihai Eminescu.

■ în județul Hunedoa
ra sunt înregistrate 
600 de cazane de pro
ducere a țuicii.

Clara PAs
dara, pas@informmedia.ro

Deva - Cele mai multe sunt 
în zona Brad - 360, și zona 
Orăștie - 237. Cu toate aces
tea, în județ nu a fost înregis
trat niciun antrepozit fiscal. 
„Până la finele anului, țuica 
și rachiurile din fructe desti
nate consumului propriu al 
gospodăriilor individuale 
sunt exceptate de la plata ac
cizelor în limita cantității de 
300 litri cu concentrația alco-

Ultimul an fără accize la țuică, 
olică de 40% în volum pen
tru fiecare gospodărie indi- 
viduală/an, indiferent de 
locul în care este realizată 
această producție. Pentru can
titatea ce depășește această 
limită se vor plăti accize”, a 
declarat Lucian Heiuș, direc

torul DGFP Hunedoara. Gos
podăriile individuale care 
produc țuică și rachiuri din 
fructe pentru consum propriu 
au obligația să se înregistreze 
la Administrația Finanțelor 
Publice în raza căreia își au 
domiciliul. Țăranii pot vinde 
aceste produse numai în baza 
autorizației de producător 
individual emisă de autori
tatea fiscală teritorială și 
numai către un antrepozit fis
cal de producție. Pentru a co
mercializa țuica, producăto
rul trebuie să dispună, pe lân
gă cazanul autorizat, de o in
cintă specială destinată spa
țiului de producție, precum și 
de aparate de măsură și con
trol.

Expoziții
Deva (C.P.) - Carnea de 

Comerț și Industrie a ju
dețului Hunedoara orga
nizează vineri, 6.10., de la 
ora 11, deschiderea ofi
cială a două evenimente 
expoziționale. Este vorba 
de „Târgul Pentru între
prinderi Mici și Mijlocii” 
și „Fabricat în Județul 
Hunedoara”. Ultimul își 
propune prezentarea pro
duselor și serviciilor ofe
rite de către agenții eco
nomici hunedoreni, a de
clarat Călin Pogăciaș, di
rectorul CCI Hunedoara. 
Manifestările expoziționa
le sunt găzduite de sediul 
Casei de Cultură „Drăgan 
Muntean” din Deva.

Salariile nu vor crește rapid
FARMACII DE SERVICIU I

HUNEDOARA
Farmada .Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-» 717659.
Farmacia .Green Line', non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-* 

748080. _______
DEVA . ' ................................ .'

Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5.
©- 231515.
Farmada nr.1 .Remedia", non-stop. Piața Victoriei, nr.
|29. ©-» 211616, 224488.

CURS VALUTAR BNR - 4.10.8006
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1 euro____________________________________ 3,5332 lei
1 dolar american_____________________ 2 7724 lei
1 gram aur 52,8535 lei

■ România va avea o 
serie de beneficii prin 
integrarea de la 1 ia
nuarie 2007.

Clara PAs___________________
clara.pas@nformmedia.ro

Deva - Aceasta este con
cluzia unui studiu al Institu
tului pentru Studii Econo
mice Internaționale Compara
te din Viena. Beneficiile se 
vor vedea în special în activi
tatea de comerț, la nivelul 
creșterii economice, în mate
rie de investiții și prin infu
zia de fonduri europene. Din 
punct de vedere economic, 
predicțiile pe termen mediu 
sunt între 5 și 6% creștere 
economică anuală, a declarat 
Gabor Hunya, analist al Insti

tutului vienez. în opinia cer
cetătorilor, probleme ar putea 
să apară însă la firmele mici 
și mijlocii, în agricultură și 
în industria alimentară.
Salarii mici

Un avantaj pentru econo
mia românească îl oferă dife
rența de salarii față de ves
tul Europei. Salariile din 
România sunt o treime din 
media salariilor membrilor 
Uniunii Europene în formula 
de 15 membri (înainte de 1 
mai 2004), respectiv 70% din 
media din cele zece state care 
au aderat acum doi ani. 
Salariul mediu este de 264 de 
euro în România. O apropiere 
a nivelului mediu de sa
larizare va lua decenii. Po
trivit lui Hunya, nu sunt de 
așteptat schimbări majore în

Muncitorul român este plătit cu de trei ori mai puțini bani ca 
unul vestic.

ceea ce privește producția. 
Există în continuare diferențe 
mari în termeni industriali și 
de logistică între România și 
Vest. Chiar dacă unele facili
tăți de producție au fost mu
tate în România, în special în 
ceea ce privește producția de 
mobilier, îmbrăcăminte sau

încălțăminte, vânzările pe 
piața internă au fost puternic 
afectate de importurile din 
China. în ceea ce privește 
migrația forței de muncă, este 
de așteptat ca multe dintre 
statele UE să introducă 
restricții temporare în pri
vința muncitorilor români.

TRANZACTU RDRSIERE
S0CI€tdt63 Preț Variație

SNP 0.5900
t/ VW

2.61
SIF1 2.5700 0.78
TLV 1.1300 1.8
BRD 19.0000 3.26
BCC 0.5500 0.92
IMPACT 0.5200 1.96
BIQfiARM 0.5700 0
ANTIBIOTICE 1.4400 2.13
AZOMUREȘ 0.1730 0
ROMPETROL 0.0897 -0.99
SIF3 2.4500 0
SIF5 2 9600 0.34

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

SUDOKU

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

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

Are dosar de pensie
Deva (C.P.) - Emil Stoicoi 

din localitatea Ocolișu Mare 
susține că are dată cartea de 
muncă la Casa Județeană de 
Pensii pentru reevaluarea 
coeficienților de pensie și nu 
știe de ce de doi ani de zile 
nu poate intra în posesia ei.

Răspunsul Casei Județene 
de Pensii Hunedoara: „Dom
nul Stoicoi are dosarul de 
pensie și inclusiv carnetul de 
muncă la sediul din Deva al 
Casei de Pensii, din data de 
18.08.2006, la ghișeul 3, sala 
1. Trebuie să se prezinte cu 
buletinul de identitate pentru 
a intra în posesia docu
mentelor”.

NOTĂ: CL vă răspunde. 
Scrisorile cititorilor noștri 
sunt binevenite, cu condiția 
să fie semnate și să aibă spe
cificate adresa și numărul de 
telefon ale semnatarului 
(acestea din urmă nu vor fi 
publicate, fiind necesare doar 
pentru redacție).

Nu se iau în considerare 
scrisorile anonime!

Adresa noastră este: Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
(clădirea Cepromin), specifi
cați pe plic: „Cuvântul citi
torului”.

Scrisorile pot fi trimise și 
prin e mail, la adresa adrian. 
salagean@informmedia.ro.

Bucătari pentru Spania
Deva (I.J.) - OMFM orga

nizează, până la 20.10.2006, 
în București, acțiunea de 
înscriere în banca de date 
pentru persoanele care au 
calificarea de ajutor bucă
tar și ajutor ospătar. Condi
țiile ce trebuie îndeplinite 
sunt minim un an expe
riență în domeniul hotelier, 
vârsta între 20 și 37 de ani. 
Documentele necesare pen
tru depunerea dosarului 
sunt: copie B.I. sau C.I.; co
pie pașaport cu valabilitate 
de min. 6 luni; fișă perso
nală; C.V. în limba română; 
copie legalizată a certifi
catului de absolvire și/sau 
calificare; copie legalizată a

cărții de muncă; certificat 
de sănătate; cazierul judi
ciar în original care să a- 
teste că nu are anteceden
te penale; declarație pe pro
prie răspundere, legalizată 
notarial, că solicitantul nu 
beneficiază de pensie de in
validitate, declarație despre 
numărul de copii minori 
aflați în întreținerea aces
tuia, autentificată la nota
riat; dovadă emisă de Servi
ciul Public pentru Asisten
ța Specială/primar, din ca
re să rezulte că solicitan
tul nu are intenția de a 
lucra în străinătate, pre
cum și 2 fotografii tip 
pașaport.

„Natura 2000", protecție și oportunități
■ în județ vor exista 
trei arii protejate: Rete
zatul, M-ții Metaliferi și 
Parcul Grădiștea.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Constrângeri, dar și 
oportunități, acestea vor în
semna intrarea în Uniunea 
Europeană pentru ariile pro
tejate. Constrângeri pentru că 
se pune un accent deosebit 
pentru păstrarea bio-diver- 
sității, oportunități prin pro
grame finanțate care vor con
serva natura.

Obiectul acestor discuții, 
dar și „zidirea” pietrei de 
temelie pentru rețeaua Natu
ra 2000 au fost puse ieri, la 
Deva, de către reprezentanții 
ariilor protejate din județ, 
Agenția pentru Protecția Me
diului Hunedoara și cei ai re

Se vor primi bani pentru conservarea naturii (Foto: CL)

țelei. „Ariile protejate nu pot 
fi împărțite pe județe. Până în 
2010, 15% din teritoriul țării 
va fi însumat în 55 de arii pro
tejate inclusiv parcurile natu
rale. România are un dar na
tural de invidiat pentru în
treaga Europă. Aceasta pentru

că avem cea mai mare biodi- 
versitate geografică”, declară 
Elena Bădescu, directorul 
Agenției pentru Protecție a 
Mediului Hunedoara. Natura 
2000 este considerată soluția 
prin care Europa se strădu
iește să își păstreze natura în

toată diversitatea ei actuală și 
să promoveze activități eco
nomice care nu dăunează bio- 
diversității. Ea încearcă să 
împace două nevoi ale oame
nilor, ambele vitale: nevoia de 
a câștiga venituri și nevoia de 
a păstra natura vie.

trancophone.org
mailto:pas@informmedia.ro
mailto:clara.pas@nformmedia.ro
mailto:salagean@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro


miercuri, 4 octombrie 2006

Iarna ne prinde nepregătiți• Amenzi. în ultimele 24 de ore au fost 
constatate 106 încălcări ale diferitelor acte 
normative, sancționate cu amenzi în valoare 
totală de 7.865 RON. (I.H.)

• Dispărut regăsit. Poliția Municipiului 
Hunedoara a clarificat situația lui A.D., de 
16 ani, din Hunedoara, elev la o școală ge
nerală din localitate, care a dispărut de la 
domiciliu din data de 01.10.2006. Copilul a 
fost încredințat familiei. (I.H.)

• Băut la volan. Moisa P., de 42 de ani, 
din Petrila, a fost depistat ieri de Poliția Ruti
eră Valea Jiului conducând, pe raza munici
piului Petroșani, un autoturism Dacia, având 
o concentrație alcoolică în aerul expirat de 
0,53 mg/l. (I.H.)

CEC-uri fără acoperire
Lupeni (M.S.) - Administratorul unei 

firme din orașul Lupeni este cercetat de 
polițiștii Formațiunii de Investigare a 
Fraudelor pentru că a emis două file CEC 
către o societate comercială din București, 
fără să aibă disponibil în cont. Valoarea 
prejudiciului se ridică la peste 25 milioane 
lei vechi, din care a fost recuperat jumătate. 
Bărbatul este cercetat pentru înșelăciune. 
Interesant este faptul că învinuitul este 
cunoscut cu antecedente penale și totuși 
administra o firmă.

■ Autoritățile vor fi 
surprinse pe picior 
greșit de venirea iernii 
din cauza lipsei banilor.

Deva (M.S.) - Autoritățile 
locale din județul Hunedoara 
sunt în pericol de a fi sur
prinse pe picior greșit de 
apropiata venire a sezonului 
rece, apreciază președintele 
PSD Hunedoara, Victor Vai- 
da. „Pregătirea de iarnă din 
punctul de vedere al asi
gurării resurselor energetice 
este necorespunzătoare. Gu
vernul nu a aprobat un pro
gram în acest sens. Stocurile 
de cărbune din termocentrale 
asigură funcționarea acestora 
doar pentru câteva zile”, a 
afirmat ieri liderul județean 
al PSD.

El a avertizat că în mu
nicipiul Brad există o situație 
deosebită prin faptul că

Tamponare la lăsarea serii
Deva (A.S.) - Aseară, la Ora 

20,30, pe bulevardul Decebal, 
în dreptul fostului local Lido, 
a avut loc o tamponare în 
serie. Frânând brusc, la o tre
cere de pietoni, o Dacie a fost 
lovită de un Mitsubishi care 
la rândul lui a fost tamponat

Jandarmii hunedoreni au aplicat 
amenzi în valoare de peste 45 de milioane 
lei vechi în cadrul misiunilor executate pe 
teritoriul județului. în numai cinci zile 
au fost constatate 30 de infracțiuni, 
dosarele în cauză fiind înaintate parche
telor de pe lângă judecătoriile competente 
teritorial. (Foto: cu

Cursuri la Casa de Cultură 
din Deva

Deva (S.B.) - La Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean” din Deva, în fiecare an se fac 
înscrieri la cursuri vocaționale și cercuri 
artistice, la absolvirea cărora se pot obține 
diplome eliberate de Universitatea Populară. 
Cursurile de coafură-frizerie, ospătar-bar- 
man, vânzători, recepționer hotel, tâmplar- 
dulgher, fochiști medie presiune, laborant 
G.T., zugravi, zidari sau de balet pentru 
copii, dans modem și de societate pentru 
copii, tineret și adulți, dans popular, chi
tară, muzică ușoară, percuție, orgă sunt ca
talogate ca fiind cursuri de inițiere, per
fecționare și reconversie profesională. Aces
tea vor demara începând cu data de 1 
noiembrie 2006 și se vor derula pe perioade 
cuprinse în intervale de timp de 3 - 9 luni. 
Până la data amintită, la sediul Casei de 
Cultură se fac înscrieri, ce se pot prelungi, 
după caz. Multe din cursurile amintite, 
susținute de profesori și specialiști ai Uni
versității Populare, au venit, de-a lungul 
anilor, în sprijinul devenilor interesați de 
obținerea unor locuri de muncă în domenii 
pe care și le-au propus, diploma obținută 
fiindu-le de mare ajutor.

Dacia a fost lovită de Mitsubishi Dacia papuc după lovire

Tineri în flagrant
Orăștie (M.S.) - Doi tineri, 

cu vârstele de 16 și 18 ani, din 
municipiul Orăștie, au fost 
prinși în flagrant de o patrulă 
a poliției locale, imediat după 
ce au furat mai multe bunuri 
dintr-o mașină parcată în 
oraș. „Din cercetările efectu
ate, polițiștii au stabilit că 
făptuitorii au acționat cu chei 
potrivite, pătrunzând în inte
riorul autoturismului, de 
unde au sustras aparatură 
electronică. La vederea pa
trulei de poliție, cei doi au 
încercat să scape prin fugă, 
dar au fost în scurt timp 
prinși de oamenii legii și con
duși la sediul poliției, în ve
derea continuării cercetări
lor”, a declarat purtătorul de 
cu-vânt al IPJ Hunedoara, 
subinspector Bogdan Nițu. 
învinuiții sunt cercetați în 
stare de libertate pentru furt 
calificat.

Bogdan Nițu (Foto: cl)

Casa de Cultură Deva (Foto: cl)

Arestați
Petroșani (M.S.) - Trei 

bărbați din orașul Petrila au 
fost arestați pentru o pe
rioadă de 29 de zile după ce 
i-au furat unui localnic tele
fonul mobil și 150 de lei noi. 
Cei trei vor răspunde în fața 
legii pentru comiterea in
fracțiunii de tâlhărie. Fapta s- 
a petrecut în apartamentul 
unuia dintre învinuiți, pe fon
dul consumului de alcool. Vic
tima a fost deposedată de bani 
și de telefon prin violență.

Sala de comandă de la Termocentrala Mintia
autoritățile nu dispun de 
resursele necesare pentru 
achiziționarea combustibilului 
utilizat la pregătirea agentului 
termic. „Există riscul ca mu
nicipiul Brad să rămână fără 

în spate de o Dacie papuc. 
Din primele cercetări se pare 
că tamponarea s-a produs din 
cauza neadaptării vitezei și 
a nerespectării unei distanțe 
regulamentare în timpul 
rulării între automobile. Din 
fericire, nu au fost victime.

vechile tale ferestre să fie presa sa vină c hiar ia tine acasă, suna A . 
numărul de telefon 0254/211275.

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

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

Profită de acest concurs si abonează-te acum! JURNAL

(3
73

91
)

căldură la iarnă, în ciuda efor
turilor repetate făcute de pri
marul orașului în vederea 
obținerii de fonduri pentru 
cumpărarea combustibilului”, 
a avertizat Vaida. în ceea ce

Incendiu din vina cui?
Simeria (I.H.) - După ce 

au efectuat lucrări de 
reparații pe stâlpul din fața 
porții lui Gheorghe A., din 
orașul Simeria, str. Gh. 
Doja, angajații Enel au 
rebranșat locuința cetățea
nului după mai bine de 7 
ore de lucru. Toate ar fi 
fost bune și frumoase, dar 
bărbatul a avut o surpriză 
de proporții. „Centrala ter
mică n-a mai pornit, cup
torul cu mi-crounde a 
pușcat la por-nire, iar la 
ora 1 noaptea, când m-am 
trezit întâmplător, casa

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

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

(Foto: CL) 

privește termocentrala Mintia, 
aceasta are stocuri de cărbune 
pentru câteva zile, fiind nece
sară o suplimentare a can
tităților primite atât din Valea 
Jiului, cât și din importuri.

luase foc. După o primă 
estimare, pagubele se ri
dică la cca 200 milioane de 
lei vechi. Aceasta pentru că 
doar poliția a venit la câte
va minute după ce am* 
sunat, iar pompierii apar
ținând de primărie după o 
oră. Este doar o supoziție, 
dar cred că rebranșarea a 
fost făcută fază-fază, nu 
cum ar fi corect, nul-fază”, 
susține Gheorghe A.

Astăzi, cetățeanul va che
ma o comisie care să eval
ueze pagubele și să sta- 4 
bilească vinovatul.

Regulament:

La acest concurs nu pot participa anga- 
jatii S.C. Inform Media 5.R.L. și nici rudele 
acestora de gradele I și II.
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!

CONCURS



Hunedoara - Cupa Europei

• Premiere. Astăzi, de la ora 10, la Colegiul 
Național Sportiv Cetate Deva, va avea loc 
premierea celor care în anul trecut au ob
ținut rezultate deosebite în întreceri. Va
loarea premiilor acordate este de 260 mii. 
lei, iar sponsor, Filiala Deva a BCR. (V.N.)

• încă o înfrângere. Și în etapa a 9-a a 
Diviziei naționale de rugby, Știința Petroșani 
s-a dovedit incapabilă de a scoate un rezul
tat favorabil. Studenții din Valea Jiului au 
pierdut cu scorul de 54 - 10 partida dispu
tată pe Stadionul Agronomia cu Poli Agro 
Unirea lași. (V.N.)

Corvinul merge mai departe
Deva (V.N.) - Ieri, la Orșova, Corvinul 2005 

Hunedoara a întrecut cu 4-0, pe CS Auxerre 
Trans din localitate, într-un meci contând 
pentru faza a Vl-a a Cupei României la Fot
bal. Cele patru goluri au fost marcate în 
repriza a doua, începând cu minutul 48, când 
Păcurar a deschis scorul. Celelalte goluri 
au fost înscrise, în ordine, de Dăscălescu, 
Pribac și Furdea, ultimul, în minutul 78. Din 
discuția avută cu Dorin Nicșa, președintele 
clubului hunedorean, imediat după încheie
rea partidei, a reieșit că după înscrierea pri
mului gol gazdele nu și-au mai revenit, iar 
victoria s-a conturat minut după minut. Ofi
cialul a mai precizat că acum important este 
meciul de sâmbătă de pe teren propriu cu 
FCM Reșița, ocupanta locului 7 în clasament, 
în Cupa României urmează faza a Vil-a, șais- 
prezecimile de finală, moment în care intră 
în competiție și echipele din Liga I. Tragerea 
la sorți va avea loc pe 11 octombrie, iar 
meciurile se vor desfășura in 25 octombrie.

■ Una dintre cele mai 
moderne arene din Eu
ropa va găzdui Cupa 
Europei la popice.

Deva (M.F.)- în perioada 4 
- 7 octombrie, la Hunedoara, 
peste 200 de sportivi și tehni
cieni, din 13 țări ale conti
nentului, se vor întrece în 
Cupa Europei la Popice pen
tru seniori și senioare. De 
remarcat faptul că in concurs 
s-au înscris 21 de echipe, din
tre care 13 sunt de băieți, a 
declarat marți, într-o con
ferință de presă, Costin No
vac, secretarul general al Fe
derației Române de Popice- 
Bowling (FRPB).
Rapid, o echipă valoroasă

Concursul echipelor de 
seniori va avea loc la Arena 
de popice din municipiul Hu
nedoara, în timp ce senioarele 
vor juca pe baza sportivă de 
popice din Cinciș. „în con-

Momentul adevărului

Dorin Nicșa

■ Campioana Româ
niei, CIP Deva, va avea 
de trecut astăzi un 
examen foarte dificil.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Sala Saporturilor 
din municipiul Deva va 
găzdui astăzi, de la ora 19, 
una dintre cele mai impor
tante partide pentru con
figurația viitoare a clasa
mentului Ligii I de fotbal în 
sală. Este vorba de meciul 
dintre FC CIP și ACS Odor- 
heiu Secuiesc. Practic, se în
trec cele mai puternice echi
pe ale momentului din fut- 
salul românesc și ocupantele 
primelor două locuri din 
clasament. Ambele au câș
tigat până în prezent maxi

Adrian llie va reveni
Petroșani (MF) - Fundașul Adrian llie a 

decis să revină la antrenamentele echipei 
Jiul Petroșani, după ce, în urmă cu o 
săptămână, a părăsit gruparea, fiind 
nemulțumit de faptul că a fost trimis la 
echipa a doua, din motive de indisciplină. 
„M-am gândit bine și cred că voi reveni la 
echipă, dar după ce voi avea o discuție cu 
conducerea clubului. îmi doresc să joc și 
să ajut echipa pentru a-și îndeplini obiec
tivul”, a declarat Adrian llie, care a fost 
somat de oficialii grupării Jiul Petroșani să 
revină la echipă. Conducerea grupării Jiul 
Petroșani le-a trimis lui Adrian llie și Adri
an Drida adrese prin care erau somați să 
revină la club. Cei doi au fost trimiși să se 
pregătească la echipa a doua a clubului, 
CS Vulcan, în urma referatelor făcute de 
tehnicianul Florin Marin, prin care erau 
acuzați că și-ar petrece nopțile prin baruri.

Fotbal / Liga a*if*• Mori

K Clasamentul

Deva (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.

1. Aqrocompany Băcia 4 4 0 0 12 1 12
2. Aurul Brad 4 3 0 1 3 4 9
3. Mei- ul Crișt ior 4 2 0 2 12 5 6
4. Retezatul Hateq 3 2 0 1 6 3 6
5. EFR Marmosim 3 2 0 1 4 4 6
6. Victoria Călan 4 2 0 2 9 10 6
7. Gloria Geoaqiu 3 1 0 2 3 6 3
8. Minerul Aninoasa 4 1 0 3 3 13 3
9. Constructorul H. 3 0 0 3 1 4 0
10. Inter Petrila 2 0 0 2 1 4 0
Programul etapei următoare, din 8 octombrie a.c.: Gloria 
Geoagiu - CFR Marmosim Simeria; Agrocompany Băcia - 
Aurul Brad; Victoria Călan - Minerul Aninoasa; Inter Petri- 
la - Retezatul Hațeg.

Anticipare
București (MF) - Mijlocașul 

Marius Măldărășanu a antici
pat faptul că echipa Rapid va 
întâlni formațiile Panathinai- 
kos Atena și Paris Saint-Ger- 
main în grupele Cupei UEFA 
încă la întoarcerea din depla
sarea de la Madeira, unde for
mația giuleșteană a disputat 
manșa secundă a turului I cu 
CD Nacional. „Eu chiar am 
spus, în avionul care ne adu
cea din Portugalia, că din pri
ma urnă valorică mi-aș dori 
să picăm cu Panathinaikos 
sau Auxerre, iar din a doua 
cu PSG. Uite că am nimerit 
două din patru! Iar la PSG am 
luat în calcul nu faptul că, 
Doamne ferește, ar fi o echipă 
slabă, ci acela că acum nu mi 
se pare în formă și că nu mai 
are oricum trupa de atunci, cu 
Ronaldinho, Okocha, Heinze, 
Pochettino sau Anelka”, a 
declarat Măldărășanu.

Plângere retrasă
Constanța (MF) - Grosu 

Gheorghe, ospătarul care a 
susținut că a fost bătut de A- 
drian Mutu, și-a retras plânge
rea penală împotriva fotbalis
tului. Pe baza retragerii plân
gerii penale de către Grosu, 
la începutul acestei săptămâni, 
a fost înaintat procurorilor do
sarul în acest caz, cu propune
rea de neîncepere a urmăririi 
penale. Grosu a afirmat că și- 
a retras plângerea împotriva 
lui Mutu din respect față de 
nașul fotbalistului, Nicu Ghea
ră. Ospătarul a reclamat că, în 
noaptea de 29 spre 30 august, 
ar fi fost bătut de către Adri
an Mutu, într-o cameră a ho
telului Rex.

Afișul competiției

cursul masculin vor evolua 
echipe puternice din Croația, 
Ungaria, Slovenia, Germania, 
Cehia și ICMRS Galați-Româ- 
nia. La fete, una dintre echi
pele de valoare este cea a 
clubului Rapid București”, a 
apreciat secretarul general al 
FRPB. El a adăugat că unele 
echipe, cum ar fi cele din Ger
mania și Ungaria, vor fi în- 

mum de puncte posibile în 
trei etape, oaspeții fiind pe 
primul loc datorită unui go
laveraj superior.

Din discuția cu Paul Gre- 
cu, vicepreședintele deve- 
nilor, am aflat că derby-ul de 
astăzi este luat foarte în 
serios de CIP, pregătirile 
făcându-se în consecință. De 
remarcat faptul că duminică 
s-au întors la Deva și cei 
cinci internaționali care au 
participat în Spania la un 
turneu al echipei naționale. 
Ne referim la Molomfălean, 
Matei, Lupu, Al-Ioanei și 
Măgurean, jucători de la care 
se așteaptă mult în această 
partidă. Nu este lipsit de 
interes faptul că ACS Odor- 
heiu Secuiesc nu mai are ca 
antrenor pe tehnicianul na
ționalei, Zoltan Jacob, și că 
a pierdut patru jucători care 

Credit ușor, în lei greii
Până la 31 decembrie, pot' obține mai ușor o sumă mai mare de bani, prmtr-un credu 
în RON. de la OTP Bank:

■ credit ipotecar: pe o perioadă maximă de 30 de ani. cu o dobândă de 8.5%
■ credit pentru nevoi personale cu garanție ipotecară: pe o pei.'oacki maximă de 20 'le m i. 

cu o dobândă de 9%
■ credit pentru nevoi personale: pe o perioadă maximă de 7 <ini. eu o dobândă de 1 0% 

i'DAE ••• 12.66 pentru o perioadă de creditare de 7 ani. r-ita rli ibârizii rit: IO pv și uri 
comision unic dc acordam de 5.9‘M

La oricărui (redit d?n cftte de su?.. primeau gratuit ■un aiv xiainerH QTPt.hr *-îki tR-ip <i-- 1 ..

soțite de galerii ale suporte
rilor. Deschiderea oficială a 
manifestării este programată 
pentru astăzi, la ora 18.30, în 
fața Casei de Cultură din mu
nicipiul Hunedoara, iar con
cursul va începe joi cu cali
ficări. Finalele vor avea loc 
sâmbătă, 7 octombrie, când se. 
va desfășura și festivitatea de 
premiere. De remarcat faptul

Devenii vor neapărat victorie

au plecat cu acesta la o 
echipă din Tîrgu Mureș, care 
joacă în Liga a Il-a. Cu toate 
acestea, Grecu apreciază că 
oaspeții au echipă la fel de 

că Arena de popice din mu
nicipiul Hunedoara este cota
tă ca una dintre cele mai bu
ne din Europa.

Cupa Europei la Popice 
este cea de-a cincea mare 
competiție internațională găz
duită de sala din Hunedoara, 
care are o capacitate de 300 
de locuri. Accesul publicului 
în tribune va fi gratuit.

puternică, avându-1 ca nou 
antrenor pe cel de la națio
nala Ungariei. De asemenea, 
portarul este venit tot de Ia 
naționala maghiară.

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
QTPt.hr
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Grupă de Li• înfrângere. Românul Alexandru Nyisztor 
a pierdut în sferturile de finală ale probei 
masculine de spadă din cadrul Campi
onatelor Mondiale de scrimă de la Torino cu 
12-15 în fața chinezului Lei Wang. Adrian 
Pop a pierdut în optimi, la elvețianul Michael 
Kauter, cu 13-15. (MF)

• Rugby. Naționala de rugby a României 
va lupta cu Georgia și Spania pentru califi
carea la Cupa Mondială din 2007, primul 
meci fiind programat pe teren propriu, iar al 
doilea în deplasare. România va întâlni Geor
gia, la București, pe 7 octombrie, și Spania, 
la Madrid, pe 14 octombrie. (MF)

Geneva (MF) - La Nyon (Elveția), a avut loc ieri tragerea 
la sorți a grupelor Cupei UEFA la fotbal.
Dinamo București se află în Grupa B a Cupei UEFA la fot
bal, alături de formațiile Bayer Leverkusen (Germania), 
FC Bruges (Belgia), Beșiktaș Istanbul (Turcia), Tottenham 

Hotspur Londra (Anglia).
Rapid București face parte din Grupa G a Cupei UEFA la 
fotbal, alături de formațiile Panathinaîkos Atena (Grecia), 
Paris St. Germain (Franța), Hapoei Tel Avw (Israel) și Mla
da Boleslav (Cehia).
Fiecare formație va juca două meciuri pe teren propriu și 
două în deplasare, conform unui program ce va fi stabilit 
ulterior. Primele trei clasate în fiecare grupă se vor califi
ca în șaisprezecimite de finală.
lată celelalte grupe:
Grupa A: Auxerre (Franța), Glasgow Rangers (Scoția), Par
tizan Belgrad (Serbia). Livorno (Italia), Maccabi Haifa 

(Israel);
Grupa C: FC Sevilla (Spania), Alkmaar (Olanda), Slovan 
Liberec (Cehia), Grasshoppers Zurich (Elveția), Sporting 

Braga (Portugalia);
Grapa D: Parma (Italia), Lens (Eranța), Heerenveen (Olan
da), Osasuna Pamplona (Spania), Odense (Danemarca);
Grupa E: Feyenoord Rotterdam (Glanda), FC Basel (Elveția), 
Wisla Cracovia (Polonia), Blackbum Rovers (Anglia), Nan
cy (Franța);
Grupa F: Ajax Amsterdam (Olanda), Sparta Praga (Cehia), 
Espanyoi Barcelona (Spania^, Austria Viena (Austria), Zulte- 
Waregem (Belgia);
Grupa H: Newcastle Unitei (Anglia), Ceita Vigo (Spania), 
Palermo (Italia), Eenerbafige (Turda), Eintracht Frankfurt 
(Germania).

■ Trei dintre cele patru 
adversare ale 
dinamoviștilor au jucat 
în anii trecuți în LC.

București (MF) - Directorul 
general al FRF, Ionuț Lupes- 
cu, a declarat, marți, că Di
namo ar trebui să fie bu
curoasă pentru că va juca în 
compania unor echipe precum 
Tottenham, Bayer Leverku
sen, FC Bruges și Beșiktaș 
Istanbul.

„Este o grupă frumoasă, cu 
echipe atractive. Dinamo tre
buie să se bucure că aduce ast
fel de echipe la București. Au 
șanse foarte bune de califi
care. Grupa Rapidului este 
mai ușoară. Anul trecut le-a 
lipsit doar norocul ca să se 
califice”, a spus Lupescu.

Omul de afaceri Florian 
Bușcă, unul dintre acționarii 
echipei Dinamo, a declarat că 
Dinamo face parte dintr-o 
grupă de Liga Campionilor,

Panathinaîkos - cel mai dificil
■ Rapidiștii consideră 
că au nimerit într-o 
grupă accesibilă, dar cu 
echipe cu nume mari.

București (MF) ■ Portarul 
Dănuț COman a declarat, 
marți, că cel mai dificil meci 
al echipei Rapid din grupa G 
a Cupei UEFA este cel cu 
Panathinaîkos Atena, for
mație despre care spune că 
este mult mai valoroasă decât 
adversara din sezonul trecut, 
PAOK Salonic. „La prima 
vedere pare o grupă accesi-

ioniloi?

Misiune grea pentru dinamoviști în această ediție a Cupei UEFA
ținând cont de faptul că trei 
din cele patru adversare ale 
alb-roșiilor au evoluat, în anii 
precedenți, în această com
petiție.

„Suntem într-o grupă de 
Liga Campionilor. Nu știu 

Până unde vor merge rapidiștii? 
bilă, dar din punctul meu de 
vedere este foarte grea. 
Echipele Panathinaîkos și

dacă Tottenham a jucat, dar 
Bruges, Leverkusen și Beșik
taș au evoluat în Ligă. Părerea 
mea este că avem o grupă 
foarte bună, în care ne putem 
pregăti pentru câștigarea cam
pionatului și, implicit, pentru

PSG sunt nume mari în 
Europa și nu mai au nevoie 
de nici o prezentare, Hapoei 
Tel-Aviv știu că are un buget 
foarte mare, iar Mlada 
Boleslav a eliminat în turul 
I pe Olympique Marseille. 
Dar dintre toate Panathi- 
naikos Atena este cel mai 
greu adversar. Este mult 
peste PAOK Salonic, grecii pe 
care i-am întâlnit sezonul tre
cut”, a mai declarat portarul 
rapidist Dănuț Coman, aflat 
în aceste zile în cantonamen
tul echipei naționale a Ro
mâniei.

(Foto EPA)

Liga Campionilor din 2007”, a 
declarat Bușcă.

Acționarul grupării din Șo
seaua Ștefan cel Mare susține 
că Dinamo are șanse de cali
ficare în primăvara euro
peană.

Recorduri 
mondiale

Santo Domingo (MF) - 
Sportiva chineză Qui 
Hongxia a doborât, luni, 
două recorduri mondiale 
la haltere, la categoria 53 
kg, în cadrul CM dispu
tate la Santo Domingo, 
în Republica Dominica
nă. Hongxia a ridicat 128 
de kilograme la stilul 
aruncat, depășind cu un 
kilogram precedentul re
cord care aparținea chi
nezoaicei Li Xueju.

Tăriceanu: „Nu am 
făcut o politică de 

tarabă pentru că am 
ales să muncesc și să 

mă bat ca România 
să devină membră a 
Uniunii Europene ia 

1 ianuarie 2007”
Delegația Permanentă a PNL s-a întâlnit acum câteva zile la Cluj, fiind 
prima reuniune majoră a principalului partid de guvernământ, după ce 
România a fost anunțată că va deveni membră a Uniunii Europene la 1 
ianuarie 2007. Despre toate aceste lucruri și mai ales despre ce se va 
întâmpla în politică în perioada următoare vorbim cu premierul Călin 
Popescu - Tăriceanu, președintele PNL

Rep.: De ce se spune că 
întâlnirea liberalilor de la 
Cluj a fost mal importantă 
decât alte reuniuni similare? 
Reprezintă o cotitură în 
evoluția politică a PNL?
C.P.Tariceanu: Delegația 
Permanentă a dezbătut proiectul 
de strategie a PNL, care va 
reflecta viziunea liberalilor în 
perioada de după aderarea 
României la UE. Este un proiect 
care va fi supus dezbaterii în 
partid și care, la sfârșitul lunii 
octombrie, va fi adoptat într- 
o nouă ședință a Delegației 
Permanente. Dacă până acum

ne-am concentrat pentru a realiza 
aderarea la 1 ianuarie 2007, acum 
este momentul să ne gândim 
la ce avem de făcut pentru 
europenizarea și modernizarea 
rapidă a țării. în această privință 
strategia PNL se axează pe 
mai multe paliere. Este vorba 
despre europenizarea cadrului 
constituțional și politic și despre 
strategia bunăstării României, 
în opinia mea guvernăm pentru 
cetățeni și nu pentru partide, nu 
pentru lideri și, de aceea, trebuie 
să înțelegem că viziunea unui 
partid trebuie să fie orientată către 
cetățean.

Rep.: Sunt voci care spun 
că rolul liberalilor, al lui 
Tariceanu a fost să aducă 
România în Uniunea 
Europeană, după care ar 
trebui să se facă alegeri. 
C.P.Tariceanu: Eu, ca prim- 

ministru, și PNL, care m-a susținut, 

am fost singurii care am militat 

mai presus decât orice pentru 

atingerea acestui obiectiv. Când 

alți politicieni făceau scandal și 

provocau instabilitate, noi am ales 

să muncim, să strângem din dinți 

și să ne batem pentru aderarea 

României la 1 ianuarie 2007.

Rep.:Dar pentru multi 
politicieni, unii chiar 
importanți, conflictul, circul 
sunt indispensabile...
C.P.Tariceanu: Am convingerea 

că, atunci când se va trage linia 

și se va vedea ce a lăsat fiecare 

partid în urma lui, care este 

contribuția efectivă la dezvoltarea 

României, la progresul ei, va 

trebui să constatăm că intrarea în 

UE este cel mai important jalon

și că toate celelalte chestiuni vor 

fi complet uitate peste câțiva ani 

și nu vor mai avea nici un fel de 

relevanță.
Rep.:înțeleg că nu prea 

credeți in utilitatea unor 

alegeri acum?

C.P.Tariceanu: Am fost investiți 

cu o responsabilitate după 
alegerile din 2004 de către 
cetățeni și eu, ca prim-ministru 
și ca președinte al PNL, precum 
și colegii mei, considerăm că 
avem obligația morală față 
de cetățeni să ne ducem la 
îndeplinire angajamentele pe 
care ni le-am luat și nu să ne 
angrenăm în dispute inutile. 
Cetățenii sunt interesați de o 
viață mai bună, de salarii mai 
bune, pensionarii de pensii mai 
mari, părinții de educație pentru 
copiii lor. Calitatea de membru al 
Uniunii Europene ne dă o serie de 
drepturi, de avantaje. Va trebui să 
ne concentrăm eforturile pentru 
a finaliza cât mai multe proiecte, 
pentru a folosi cât mai multe din 
fondurile europene. Avem mult de 
muncit, mult de construit pentru a 
transforma România într-o țară cu 
adevărat europeană. (6459f
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Vând ap. 2 camere (03)

• urgent, confort 1, zona Miorița- lontorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• Zamfirescu,în 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, 
contorizari, 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, in 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. negoțjabi I, tel. 0742/019418 (Al)
• idee, i ''/Piață, et 1, parchet, contorizări, 
balcon înd®, 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 
JON, 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)
Hee, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
rrtetalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifeată 
parchet gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• Hrărl 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 L zona Gojdu, bucătărie modificată 
termopan, ușă metalică parchet gresie, faianță 
stare fbare bună contorizări totale, preț 110000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0788/165701  (A4)
• decomandate, suprafață mare, super 
amenajat zona BCR, centrala termică bucătărie 
modificată termopan, parchet nou, gresie și 
faianță klnc de 4 nivele, preț 145000 ron nego
ciabil, j 788/165703,232808 (A4)

Citește!
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potri
vește!

Informația te privește!

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

Modele pentru ședințe foto
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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.

Cerh^e:
• aspect fizic plăcut

• seriozitate
• abilități de comunicare

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

CUVÂffl. I

• 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, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANI, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 64000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808 (A4)
• decomandate zona Decebal - piață etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232808. 
(A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• circuit, parchet bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-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)
• in circuit pe Bălcescu, parchet, gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat exclus credit, 
preț 98000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dacia, 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 97.500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona BancaTransilvania, dec.,2balcoane,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)
• 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 Dadă 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)
• In arcuit, bloc de cărămidă CT, balcon închis, 
zona Bălcescu, preț 98000 RON, neg. Tel .231800; 
0745/511776. (A9)
• zona Kogălniceanu, dec., camere cu parchet 
balcon închis, contorizări, etaj 1, preț 125.000 
RON, tel.231800; 0745/511776. ÎA9'

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Gojdu, semidecomandate, etaj 1, preț 
1,250 mid. lei. Tel. 0745/253413. (T)
• Gojdu, centrală termică et 1, amenajări, preț 
135.00O RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dacia, 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 70 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, preț 115000 ron negociabil, tot 
0723/251498 0788/165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, centrală termică gresie, 
faianță accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabii, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona piață decomanfiăte, 2 balcoane, 
bucătărie modificată centrală termică 
termopan, gresie, faianță parchet, super 
amenajat, boxă acces uscătorie, preț 140000 
RON negociabil, tel. 232808 (A4)
• zona împărate Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică parchet, faianță boxă bine 
întreținut, preț 62000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, bloc de cărămidă deco-' 

•mandate, modificări, balcon mare închis, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
37000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702. (A4)
• dea, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare,
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• 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)
• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi. 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON, neg, tel. 231800, 
0740/317313. IA9)

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, modem, 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 
nou, tel. 215212. (Al)
• dea, st 100 mp, contorizări, Dorobanți1 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 1 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 Liliacului, dec., Deva, etaj 1,2 băi, (gresie, 
faianță), 2 balcoane închise cu termopan, CT, 
camere cu parchet preț 52.000 euro, neg., tel 
231300.0740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică su 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

Vând case, vile (13)

• nouă Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
termică canalizare, apă gaz metan, livadă 
350000 ron, tel. 215212. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, 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. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• urgent in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231300,074" ^313.(49)

Cumpăr casă (14)

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Bia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
.gratuite pentru 
persoanele fizice.

■ urgt.it, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere, baie, bucătărie, centrală 
tehnică pe lemne, renovată recent, livezi, teren 
arabil, pădure la 10 Ion de Geoagiu, preț 40.000 
euro sau schimb cu apartament. Tel. 
0745/112798 CD <

• casă 3 camere mari, bucătărie, beci, 
parter, etaj, Sântuhalm, nr. 44. Tel. 
0745/698217,0742/904617. (1/3.10)

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

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată 
contorizări, ocupabilă imediat, preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T)
• semidec., bucătărie, baie, contorizări, zona 
Lido, preț 70.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 
seara. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, zona Al. 
Crișului, preț 47.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)

✓
 parte a unei corporații internaționale mass-media

care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva și Hunedoara

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

Cerințe:

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

Oferim:

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

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

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

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

(32135)

RECLAME

urgt.it
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Calculatoare si accesorii 
(51)

»
P-ta Victor) tu*. 5B/10, tei. 0354 4&SO&2

BENE internațional

calculatoare

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!
monitoare

wuvtd«dia

-WEBMASTER
- WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEL: 0254.206.210
MOB; 0723.130.463
E-mail: office@HrrL.ro

■Sammy 1 'f I

Site: www.iim.rQ Deva, Aleea Viitorului, &r.2 
(lângă Crucea Roșie) 

(56973)

eORAI.M
Hațeg

ANGAJEAZĂ
CONTABIL
CERINȚE:
-experiență in domeniu mm.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motlvant;
-condiții de lucru Intr-o 

echipă dinamici
(59664)Rel. la Tel"723/400 636 sau 0254/772 221

aC, POTERER LEGO SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică ia redactarea contractelor

• reprezintă in instanță interesele persoanelor Juridice.
(59810)

1 Bvd.
IULIE MANIU 
I bl.L3PARTER

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl,ap 6 
tel/iax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC;
-PAPETARII7.
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TEAM CONSULTING
ImK «*: R/StZT#? V, Mr«b*t: «W E rmtt
wwt >r«i iw r >»ni i il>n«r vw nit.» o. 4 n«z«ok «m flj <t

P Nt, Atee* Pac» bUVM».

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

• 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, contorizări, 
zona gării, preț 76.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, zona 
Micro 15, preț 53.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• Deva, zona Mioriță etaj 1, parchet, balcon 
închis, st 32 mp, complet contorizat, preț 82000 
ron, tel. 0726/710903. (Al)
• sdec, contorizări, parchet faianță ușă 
metalică zona Dacia, preț 57000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, contorizări, amenajată et. 4, Aleea 
Satum, preț 75.000 Ron, negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• zona Mărăști, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, dec, gresie, faianță parchet, 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată 40 mp, parchet, contorizări, stare 
bună 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, dec., contorizări, repartitoare, parchet 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona IUL Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Propesul, 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 Ptață 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 Saban, 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. 0745/78657& (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 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. (AS)
• 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, cameril cu parchet contorizări 
integrale, etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 
80.000 RON, negociabil, tel. 231.800. (A9)

Un credit pe mâsura așteptărilor!

Creddvl Hex,i

Creditul Flexi pentru IMM
Credit flexibil, pentru nevoi nenominalizate 
Creditul poate fi folosii pentru plata
datoriilor la bugetul de stat 
Termen de aorobare - 24 de ore

ână la 200.000 RON 
ursare - 10 ani

Raiffeisen

PalffMMn Olr*«t pentru IMM

021 302 91 41
luni - vineri: 8:00 ■ 20:00 
wmbao: 9:00-15:00
Număr apelabîl
din întreaga lână, de la poduri 
telefonice fixe sau mobile

Vând terenuri (21)

• 350» mp, intravilan, livadă și grădină cu cabană 2 
camere, în Deva, zona Căprioara, facilități apă 
curent drum asfaltat, preț 25 euro mp, negociabil. 
Tel. 214866,0740/984602,0729/902794. (T)
• 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. CT)
• zona, readențială, 6 parcele, 740 mp/parcelă 
fs 22m, facilități, 20.000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688 (A5)
• Hravlan, st 1258 mp, front stradal 30 m, utilități 
în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 euro/mp, 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)

Vă oferă cazare, masă și 

transport pe o perioada de 

12 zile la numai 550 ron / 

persoană, doar în perioada 

01.09 -30.11.2006
inf latei ! fox. 0254/249.1J ig 

telefon. 0254/249.17S g

Oferă spre închiriere
în salonul de înfrumusețare 

ațiu pentru cosmetica - acesta 
fiind utilat în totalitate.

Persoană de contact
AGNES fTWĂMȚĂ
Tel. 0721/245.696 I

KMW4MENTB
□33 
Stamtfrd

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE ■ IMAGINI 
GRAFICA - SIGLE

I." • O WTW

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

(62392)

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS
■ - ÂMI Ut PVC $1 ALUMINIU PROFIL! RIMAU

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX

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

HUNEDOARA, B-dul Dacia, bl. E 3, parter

TRANSPORT PERSOANE

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

Pentru rezervări 
sunați la: 

0721/951.722 § 

0720/323.366 »

nia râ a râde McDonald's
Tel. 0254/234717.

0742/030201,0749/551299 

euro dus 
eurodus-înlors-15 zile a 

euro dus-întors- 90 zile S

• intravian, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă, curent, zona Bârsău, preț 25 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravian, st= 2750 mp, fs=20m, facilități: apă 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• 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, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, intravian, 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)
• intravilan 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)

Vând spații comerciale (25)

• 50 mp, zona Gojdu, vad, partial amenajat, pre 
950 milioane lei. Tel. 0745/253413. (T)
• Deva, 150 mp, P+l+teren, 2 garaje, central 
termică canalizare, apă gaz, curent 82000 eur< 
tel. 215212. (Al)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, gru 
sanitar, preț 15.000 euro. tel. 0745/786578. (A8)

imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere apartament 3 earner 
ultracentral, centrală termică ro* t 
complet utilat preț 200 euro/ Te 
0745/253413. (T)

• căutăm pentru închiriere depozit In 
Hunedoara, 70 ■ 100 mp. Relații la tel. 
0742/144029. (5/28.09)

Cumpăr teren (22)

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

• primesc In gazdă o elevă aproape de Lice 
Pedagogic, Deva Tel. 216347. (T)
• primesc in gazdă tănăr(ă) nefumători sau al 
vicii; ofer condiții ireproșabile; ofer și pretii 
seriozitate. Tel. 0723/851439, după ora 16XT)
• 3 camere, bd. Decebal, et. 1, dec., amenaj. 
repartitoare, aragaz, frigider, preț 700 RON, t 
221712,0724/305661. (A2)
• apartament 3 camere, zonă centrală, mobil 
și utilat modern, preț 700 RON/lună, tel. 2217 
0724/305661. (A2)
• garsonieră, zona Mărăști, mobilată și utila 
preț 100 euro/lună tel. 221712,0724/305661.0
• garsonieră. Deva, complet mobilată 
euro/lună tel. 215212 (Al)
• Deva, 68 mp, 2 birouri, mini sală conferin 
mobilată modern, preț 750 euro/lună cu chel 
ieli incluse, telefon 210780. (Al)
• garsonieră mobilată CT, termopane, arag 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț.
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)

S.C. DITELNETSJR.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.QA
Tel: 0254217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744 118773
E-mail: cdinis@smarLro

DITELNET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complet) 
în domeniul telecomunicațiilor:
- rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane și faxur
- sisteme de alarmă antiefracție 

echipamente de telecomunicații
- consultanță și secretariat

REALIZARE, ÎNTREȚINERE Șl RELAȚII

Dacă vă plac copiii, dacă sunteți 
o persoană de încredere 

dacă doriți să vă supllmetați veniturile

Societatea TRIANAVAS S.R.L
recrutează personal pentru intermedier 

baby-sitting și menaj.

Detain Ia tel. 235O4S, O724/S9J142, 0747/4041 
clădirea .Minveet, cam. 72, Deva, orele 10-1«

RECL

HrrL.ro
http://www.iim.rQ
mailto:anazsok@smart.ro
mailto:stamprod@rdstink.ro
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• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona piață, preț 130 euro/lună, 
tel. 0742/290024. (A3)
• tșratamrtâcamere, arcuit etîcontorizări la apă și 
gaz, nemobilatzcnaMiorița, preț 120aiWiâ,teL 23400, 
O73V1603(B,0742/005228(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)

VKX
C®|' ■ 1. Atttotorfcm Dacia Nova 

9. Pompă auto hidraulică
X (HM Matern pentru fabricat dale din beton, jț ,
4. Dispozitiv pentru scoaterea dalelor din matrițe
5 Matrițe din plasti: .centru confecționat dale.

’ «a nr.

'■ » ) îIU t . j

F" S.C.

Dariane Instal

SRL Â

angajează gestionar depozit și vânzător | 

cu experiența în domeniul instalațiilor si 
amenajărilor.

Cerințe: studii medii, cunoașterea noțiunilor 
( generale de gestionare a bunurilor materiale,
i cunoștințe operare calculator, seriozitate, abilități de

comunicare. CV urile se pot trimite la sediul firmei din Deva, str. N. 
! Bălcescu, bl. 1 2A, sc.C, parter, sau la tel./fax: 0254/220313. Data 
I limită pentru trimitera CV-urilor: 06.11.2OO6.

Egj3.'i

Angajez
cu contract part-time personal pentru montat antene

Cerin te:
-carnet qb conduc» cat B

x-ma»a proprie
/șfars cazier pdfcâr;
--abliteti tehnice

Se asigura:
«aiar fe;
«bonus ta fenctie de realizări

C V.-urile se vorlHrnite la ta numărul 0257*286 030 
Informații suptimesfo^e la telefon 0'722-437 515.

o
CT1

•SC FAVIOR VIDRA SA Drâștîe
- societate in reorganizare judiciară - orga

nizează vânzarea cu mari reduceri de prețuri prin 
LICITAȚIE PUBLICĂ, în data de 12.10.2006, ora 12.00, la 
sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, a 
stocului de articole din blană, textile și de încălțăminte. 
Prețul de pornire pentru fiecare bun este 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 HUNE
DOARA
începând cu 1 octombrie 2006 eliberarea antidiabeticelor orale se face 
prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu Casa de 
Asigurări de Sănătate. Această măsură a fost luată îh scopul creșterii 
accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat cuprinși în 
program.

începând cu aceeași dată - 1 octombrie a.c., monitorizarea bolhavilor cu 

diabet zaharat se asigură de către medicii de familie, medicii specialiști 
desemnați și medicii de specialitate sau cu competență în diabet, nutriție 
și boli metabolice.

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

Medicul de familie poate prescrie antidiabetice orale numai în 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 monito

rizare individual, de la medicii specialiști sau cu competență în diabet, 
nutriție și boli metabolice, la medicii de familie, se face prin intermediul 

"J^guratului.

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 farmaciilor pentru eliberarea medicamentelor antidiabetice 
orale și s-au încheiat actele adiționale cu toate farmaciile aflate în relație 
contractuală cu CAS.

(65281)

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "IANCU DE HUNEDOARA" 

AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 
Deva, str. G. Coșbuc, nr.26

ANUNȚ

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „lancu de Hunedoara" scoate la 
concurs, prin încadrare din sursă externă, un număr de 3 posturi de subofițeri, 
specialitatea servanți pompieri și protecție civilă, la Detașamentul de Pompieri 

Petroșani.

CONDIȚII GENERALE:
- să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

- să cunoască limba română scris și vorbit;

- să aibă cel puțin studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

- să fie declarați apți medical, fizic și psihologic;

- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită 
admise și practicate în societate;

- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire 
penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

- să aibă înălțimea de minimum 1,65 m.

CONDmi SPECIFICE:
- vârsta de până la 35 de ani împliniți în anul prezentării la concurs;

- să aibă serviciul militar îndeplinit.

La concursul de încadrare, pot participa și subofițeri în activitate din Ministerul 
Apărării Naționale și celelalte instituții de apărare națională, ordine publică, și 
siguranță națională, care îndeplinesc condițiile stabilite.

Depunerea cererilor până la data de 11.10.2006, de luni până vineri, între 
orele 08.30-13.30, la sediul inspectoratului, iar termenul de finalizare a dosarului 
este data de 17.10.2006, ora 14.00.

Evaluarea performanțelor fizice: 23.-24.10.2006.

Testul scris (tip grilă): 25.10.2006.

Relații suplimentare: Tematica și bibliografia se pot obține de la comparti
mentul Management Resurse Umane, telefon 0254/214220 sau 0254/214221, 
interior 115.

• 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)
• 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)

• garsonieră, zona D. Zamfirescu, et. 1, 
balcon, contorizări, preț 100 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. (A91

Auto românești (36)

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

Auto străine (37)

• vând Renault Laguna II, af 2003, motor 1,9 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-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749,0722/519009. CD
• 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 electric, autogen, preț 
negociabil. Tel. 0741/507012. CD
• vând tractor U 650 cu remorcă și plug, preț 135 
milioane lei, negociabil. Tel. 0254/775243, 
0742/061565. (T)

Piese, accesorii (42)

• 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)

Mobilier și interioare (47)

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

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

• vând rfstanțferi pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând gard de beton, asigur transport și 
montaj. Tel. 0723/659753. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cunpăr catalog auto anii 1998 - 2001. Tel. 
0723/227569. (D

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

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 10 oi, preț negociabil. Informații tel. 
775042, Densuș. CD

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând medicamentul Tardyferon Fol, 2 cutii, 60 
drajeuri. Informații tel. 218174, după ora 18, sau 
0720/400457. (T)

Instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)

• cunpăreobădin fontă, Înălțimea 2 metri, 
diametrul 70 ■ 80 cm, pentru încălzirea 
bisericii. Tel. 0258/875261. (2/3.10)

• cumpăr lăzi și paleți de plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând lacăte antiefracție Diskuss, Germania 
Tel. 0723/227569. (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. (D

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Botezatu Elena Se declară nul. (4/3.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Buștea Marius. Se declară nul. (5/3.10)

Prestări servicii (72)

• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. CD
• merfitez matematică orice nivel. Lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.

uecese (75)

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

dr. SIMA PAULINA medic veterinar
Corpul neînsuflețit este depus la Casa mortuară Deva, 
înmormântarea are loc astăzi 4 octombrie, ora 14.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Familia

(2/3.10)

Alege CL pentru anunțul tău

Oferte locuri de muncă (74)

• CEB nr. 2 Deva, Aleea Patriei, nr. 6, organizează 
concurs pentru postul de Administrator Finan
ciar III, studii superioare de specialitate, 
vechime minimă 3 ani, în data de 25.10.2006, ora 
10. Relații la tel. 0254/215076. (3/3.10)
• 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)
• muncitor necafificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 25 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necafificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 18 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat 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, Petrila, 
1 post, data limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecți îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 4 posturi, data limită 26.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje, 147 posturi, data limită 16.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții 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, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. 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, Călan, 3 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16..
• paznic, Petroșani, 1 post data limită30.10. 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.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 -1 mobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite

(65423)^/

sc «w. sm

lichidator al SC ABSOLUT PRODFOREST SRL Hațeg, anunță vânzarea 
la licitație publică a imobilului situat în Hațeg, str. Crișan, nr. 3, jud. Hune
doara, compus din: birouri (clădire din cărămidă), ateliere în barăci 
metalice și platformă betonată.

Prețul de pornire a licitației este suma de 40.500 lei RON, fără TVA.
Licitația va avea loc in data de 20.10.2006, ora 12,00, la sediul 

Tribunalului Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 

pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. 
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate 
fi găsit la sediul lichidatorului, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 
0744861763, fax 0254-206241.

• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• profesor In învățământ gimnazial, Petrila, 1 
post, data limită 5.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• profesor in învățământ liceal, postliceal, 
Lupeni, 1 post, data limită 10.10. Tel. 213244, orele 
9-16.
• proiectant arhitect, Brad, 1 post data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• recepționer hotei, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• secretară, Petroșani, 1 post data limită 3.10.
Tel. 213244, orele 9-16.
• 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. (13/2809)
• sudor in mediu protector, Simeria, 20 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• sudor manual cu arc electric, Brad, 3 posturi, 
data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Hațeg, 10 
posturi, data limită 10.10. Tel. 213244, orele9 -16.

• sudor manual cu flacără de gaze, Brad, 3 
posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 20 
posturi, data limită31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 21.10, 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar unhenal, Călan, 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16
• tâmplar universal, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• tâmplar universal, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.10: Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician de echipamente tv, Deva, 1 post, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
■ tehnician electromecanic, Hunedoara, 3 
posturi, data limită31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• termist ■ tratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10, persoane cu 
handicap. Tel. 213244, orele 9 -16
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Orăștie, 3 posturi, data limită 19.10. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limită Tel. 
213244, orele 9-16.
■ vânzător, Petroșani, 2 posturi, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-restaurator, Brad, 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16
• zidar-rosar-tencuitor. Deva, 2 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• zidar-rosar-tencuitor, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16

• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 21.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-șamotor, Călan, 3 posturi, data limită
31.12. Tel: 213244, orele 9 -16.

• zidar-șamotor, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• zugrav-vopsitor, Călan, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16
• zugrav-vopsitor. Deva, 3 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
■ zugrav-vopsitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

RECLAME
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Premiul Nobel pentru fizică
•Avertizat. George Michael a fost averti
zat de șefii companiei sale de înregistrări, 
Sony/BMG, că se va renunța la contractul 
cu el dacă nu-și revizuiește comportamentul 
în public, în urma scandalurilor legate de 
droguri în care a fost implicat.

• Premieră în medicină. Cercetătorii de la 
Institutul Pasteur, din Paris, au reușit să 
vizualizeze pentru prima dată drumul virusu
lui HIV până în inima celulei infectate, 
deschizând calea unor tratamente care ar 
putea să-i blocheze accesul în celulă.

■ Premiul a fost atribuit 
unor cercetătorilor ame
ricani John C. Mather și 
George F. Smoot.

Stockholm (MF) - Premiul 
Nobel pentru fizică pe 2006 a 
fost decernat, ieri, cercetăto
rilor americani John C. Ma
ther și George F. Smoot, pen
tru descoperirile lor în dome
niul originii galaxiilor și a 
stelelor, a anunțat comitetul

Beyonce câștigă procesul
Los Angeles (MF) - Procesul intentat pen

tru plagiat cântăreței Beyonce și 
producătorilor melodiei sale „Baby Boy”, re
compensată cu un premiu Grammy, a fost 
respins de un tribunal american, informează 
BBC News Online. Producătorii melodiei 
sunt Jay-Z, Sean Paul și Scott Storch.

în dosarul depus în 2005, compozitoarea 
Jennifer Armour a inclus un demo al 
melodiei sale „Got a Little Bit of Love for 
You” pe care îl trimisese tatălui lui Beyonce, 
Mathew Knowles, în martie 2003. Armour a 
declarat că Beyonce și producătorii citați în 
dosar au copiat melodia pe care ulterior au 
lansat-o cu titlul „Baby Boy”.

Deși cântecul divei a fost terminat în feb
ruarie 2003 și lansat apoi pe albumul „Dan
gerously in Love”, în iunie 2003, judecătorul 
a stabilit că piesele sunt „foarte diferite”.

Comitetul anunță câștigătorii
(Foto: EPA)

Taifunul face zeci de victime

CRBL pe 
locul trei

București (MF) - Trupa 
românească de hip hop 
Big Bounce, antrenată de 
CRBL (component al tru
pei Simplu), a câștigat, 
duminică, locul al treilea 
la secțiunea break-dance 
formații din cadrul celei 
de-a cincea ediții a Cam
pionatului Mondial de 
Hip Hop care s-a desfă
șurat la Bremen, în Ger
mania. Campionatul a 
fost organizat de organi
zația internațională non
profit de dans Interna
tional Dance Organization 
(IDO). în plus, la secțiu
nea break-dance solo, Ale
xandru Lazea, membru al 
formației Big Bounce, a 
câștigat locul cinci. La 
această competiție au par
ticipat dansatori din peste 
30 de țări.

Drepturi 
de autor
Londra (MF) - Sir 
Paul McCartney va 
câștiga din nou drep
turile de autor 
asupra catalogului de 
cântece ale trupei 
Beatles, pe care le-a 
pierdut în urmă cu 
21 de ani și care au 
fost până acum 
deținute de Michael 
Jackson în urma unei 
licitații care a avut 
loc în 1985. Jackson 
a plătit atunci aproxi
mativ 75 de milioane 
de dolari pentru ca
talog, spre marea 
supărare a fostului 
membru Beatles. 
McCartney a aflat 
recent că drepturile 
asupra multora din 
fliturile trupei Beatles 
îi revin în mod 
automat.

Danang (MF) - Taifunul 
Xangsane a ucis cel puțin 120 
de persoane în Filipine și Viet
nam, lăsând fără locuințe alte 
zeci de mii de locuitori, au 
anunțat, ieri, surse oficiale. 
Taifunul a fost însoțit de rafale 
de vânt puternice și ploi 
abundente care au provocat 
pagube importante în regiunea 
de coastă a Vietnamului și în 
mai multe zone din Filipine, 
printre care și în capitala 
Manilla. Oficiali vietnamezi au 
afirmat că cel puțin 42 de per
soane au murit în mai multe 
provincii centrale și în orașul- 
stațiune Danang. Un oficialul 
in cadrul Serviciului meteoro
logic din Danang a precizat că

Cinci copii impușcați la școală

Ziua lor Puiul de maimuță aparține Par
cului Național Tsavo East din Kenia. Astăzi 
a prmimt un meniu special cu ocazia Zieli 
Mondiale a Animalelor. (Foto: epa)

■ Cinci copii au murit în 
atacul comis de un 
bărbat la o școală din 
Pennsylvania.

Nikel Mines (MF) - Două 
dintre cele opt eleve rănite în 
atacul comis de un bărbat 
înarmat la o școală a comu
nității amish din Pennsylva
nia au decedat, au anunțat, 
ieri, surse din cadrul spitalu
lui, numărul persoanelor care 
și-au pierdut viața în acest 
incident ajungând astfel la 
cinci.

Una dintre acestea, în 
vârstă de șapte ani, a murit 
ieri în jurul orei 04.30 (11.30, 
ora României), a declarat 
Sean Young, un purtător de 
cuvânt al Centrului Medical

Sting lansează album de muzică clasică

Biografia trupei Gorillaz
Londra (MF) - Trupa Gorillaz va lansa pe 

26 octombrie autobiografia „Rise of the 
Ogre”, care va cuprinde povestea formației, 
de la încercările de a se impune pe piața 
muzicală în 2000 până la destrămarea aces
tui proiect în 2006.

Autobiografia va fi lansată împreună cu 
DVD-ul „Phase Two - Slowboat To Hades”, 
care cuprinde videoclipuri ale trupei, scurt- 
metraje animate și filmări live, albumul 
„Demon Days” lansat în 2005 și un interviu 
cu Noodles, unul dintre membrii animați ai 
trupei. Autobiografia conține 300 de pagini 
de materiale din albumele foto personale ale 
membrilor trupei și fotografii din culise. 
Grupul a intrat in Guinness Book ca cea mai 
de succes formație virtuală din lume.

M Albumul lui Sting, 
„Songs from the Laby
rinth", conține cântece 
acompaniate de lăută.

Paris (MF) - Rockerul Sting 
a lansat primul său album de 
muzică „clasică”, ce conține 
cântece acompaniate de lăută 
compuse de John Dowland 
(1563 - 1626), care se îmbină 
perfect cu stilul pop. Lansarea 

Nobel. Cei doi cercetători au 
fost recompensați pentru „lu
crările lor asupra originii Uni
versului, care încearcă să ex
plice mai bine formarea gala
xiilor și a stelelor”, a anunțat 
Academia regală de științe din 
Suedia care decernează acest 
premiu.

în 2005, premiul Nobel pen
tru fizică a fost acordat ger
manului Theodor W. Hansch 
și americanilor Roy J. Glauber 
și John L. Hali, pentru mun
că lor în domeniul opticii.

Astăzi va fi decernat premi
ul Nobel pentru chimie. Pre
miul Nobel pentru economie 
va fi decernat luni, 9 octom
brie. Premiul Nobel pentru 
pace, singurul atribuit de 
Norvegia, va fi anunțat pe 13 
octombrie. Data premiului No
bel pentru literatură nu a fost 
încă fixată, dar se știe că, de 
obicei, este decernat într-o zi 
de joi, în consecință pe 5 sau 
12 octombrie.

24 de persoane au murit în 
Danang, în timp ce o sursă 
medicală a afirmat că peste o 
mie de locuitori au fost inter
nați la spital.

Taifunul Xangsane a ucis 78 
de persoane și a rănit alte 81 
în Filipine, au anunțat, ieri, 
autoritățile. Alte 69 de per
soane sunt date dispărute.

Hoi An, Vietnam (Foto: epa)

Colonelul Jeffrey Miller dă detalii presei (Foto: epa)

Penn State Hershey. O altă 
elevă, a cărei vârstă nu a fost 
precizată, a decedat la câteva 
ore după ce a fost trans
portată la Spitalul General 

albumului „ Songs from the 
Labyrinth”, sub eticheta 
faimoasei companii Deutsche 
Grammophon, coincide cu cea 
de-a 55-a aniversare a fostului 
lider al trupei The Police, pe 
2 octombrie.

Sting a făcut cunoștință cu 
opera lui Dowland ascultând 
albumul unui tenor englez, 
Peter Pears, care era acom
paniat la lăută de chitaristul 
britanic Julian Bream. Apoi,

Lancaster. Un bărbat înar
mat, prezentat drept un tată 
de familie liniștit, a împușcat 
în cap trei elevi și a rănit alți 
opt, luni dimineață, apoi s-a 

pianista franceză Katia 
Labcque, i-a spus că ea este 
de părere că vocea lui se 
pretează unei interpretări a 
acestei muzici. Sting consi
deră aceste cântece ca „mu
zică pop scrisă în anii 1600”. 
Pe album, Sting este acompa
niat de maestrul bosniac al 
lăutei Edin Karamazov. Albu
mul va fi lansat în Germania, 
Austria, Elveția și Italia pe 6 
octombrie. 

sinucis înaintea sosirii 
poliției.

Bărbatul, în vârstă de 32 de 
ani, era un șofer care livra, 
lapte. în școala din Nicke 
Mines, unde a pătruns băr
batul, erau 15 băieți și 12 fete, 
cu vârste cuprinse între șase 
și 13 ani. Atacul a început 
printr-o luare de ostatici. 
Bărbatul le-a așezat pe fetițe 
în fața tablei, apoi le-a Îm
pușcat în cap cu un pistol 
automat, a precizat poliția.

Comunitatea amish, care 
trăiește izolată de lumea mo
dernă, fără mașini și elec
tricitate, este în stare de șoc. 
Mai multe familii stăteau pe 
iarbă așteptând informații. 
Potrivit unui post de televi
ziune, poliția căuta copii care 
s-ar fi putut ascunde.

Târg Astăzi se deschi
de, la Frankfurt, celebrul 

i târg de carte, care va 
i rămâne deschis până în 
i 8 octombrie. (Foto: epa)


