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-a. ** 
dimineața la prânz seara

• Negocieri. Reprezentanții celor patru federații sindicale din învățământ se vor întâlni azi cu reprezentanții guvernului, pentru a afla răspunsul la propunerile înaintate săptămâna trecută de sindicaliști. Aceștia cer majorarea salariilor în 2007 cu 30%, față de 16% cât a propus guvernul. (C.P.)

l»0TQ *> QS.I0.X006
, a j<4j j j1 j j j j j 1

6 din 49:

Noroc:

®®®®® CD®
0 6 23 M CUVĂHTUL LIBER
J II I | 18 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

III Nil ml ® (0254) 211275
' 3 IUI llll JK0801 03 03 03

I Am4MinN* P

Tloet ii $.< corupț»^
Pvsttr » ÎWfcieM; fjfttrț» 14 ți M

M Sft# ftXhldj M ■- rt ssw

»O«a sttițjajsilțfor fSțfrtini g 8® B
ÎXVfewfttețfc

Accidentate în statie
■ Două grave acci
dente de circulație s-au 
petrecut, sâmbătă, pe 
șoselele hunedorene.Sântuhalm (M.T.) - Două femei au fost accidentate grav de un autoturism, sâmbătă, în timp ce așteptau autobuzul,

Municipiul și județul Hunedoara au asigurat o bună organizare celei mai importante competiții sportive internaționale din acest an din județ.

Târg de ovine, la Orăștioara
■ Girca 40 de crescă
tori din județ au parti
cipat la „Târgul de Ovi
ne din Rasa Țurcană".Deva (C.P.) - Aflat la cea de-a doua ediție, târgul- expoziție de ovine, desfășurat la Orăștioara de Sus, a reunit crescători din mai multe comune ale județului. Numărul de ovine din județ este
Femeile, în armată
■ Se caută femei pen
tru cele cinci mii de 
posturi din armată, 
disponibile din 2007.Deva (C.P.) - Nu doar bărbații, ci și femeile cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani vor putea candida, anul viitor, pentru posturile disponibile din Armata Română. Informații se obțin la Biroul Infor- mare-Recrutare Județean, la TELVERDE (0800 808 880), pus la dispoziție gratuit, sau de pe 

într-o stație situată pe DN7, între Sântuhalm și Simeria. Conducătorul unui autoturism Skoda Fabia, Costina C., de 25 de ani, din Hunedoara, s-a angajat în depășirea neregulamentară a unui autoturism Nissan Cherry, condus regulamentar de Ionel H., de 44 de ani, din Sebeș, pe care l-a 

la ora actuală de 142.000. Creșterea oilor reprezintă preocuparea de bază a țăranilor hunedoreni, care, prin asociația ai cărei membri sunt, au reprezentare la nivel național în Consiliul pe Produs. „Pe viitor gândim organizarea în județul Hunedoara a unei burse a animalelor. Rasa crescută actualmente trebuie îmbunătățită, prin intermediul reproducției, mo
pagina de Internet: www.mapn.ro/recrutare. Un soldat sau gradat voluntar va beneficia de: venituri salariale care pornesc de la 1000 lei, la care se adaugă diferite sporuri în funcție de specialitatea militară și de condițiile de muncă, echipament gratuit, compensație pentru chirie în cazul în care nu are locuință, asistență medicală gratuită, posibilitatea continuării studiilor, precum și perspective de evoluție într-o carieră militară permanentă. 

acroșat și l-a proiectat în afara părții carosabile, în refugiul stației de autobuz, unde le-a accidentat grav pe Loredana D., de 21 de ani, și pe Elena R., de 20 de ani, din Orăștie. Tinerele au fost transportate la Spitalul din Deva, unde au rămas internate. La câteva ore după accidentul care s-a petre

tiv pentru care la ediția din acest an am avut invitați din județul Sibiu, un județ cu puternică tradiție în creșterea ovinelor”, a declarat Ion Simion, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara. La târg s-au acordat premii par- ticipanților, iar cei prezenți, în schimbul a 3 lei, au mâncat balmoș - mâncarea tradițională a ciobanilor, /p.5 

0 conferință dedicată arboretumurilor din România va avea loc pe 17 octombrie Ia sediul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (Parcul Dendrologic) - Simeria, având drept scop evaluarea cercetărilor din cele cinci arboretumuri administrate de ICAS. (Foto: i.h.)

cut la ieșirea din localitatea Sântuhalm, la Hunedoara, la intersecția bulevardului Traian cu strada Bucegi, are loc un alt accident rutier. Cele cinci persoane aflate în cele două autoturisme au scăpat cu răni ușoare, iar autoturismele au fost avariate în proporție de 30 la sută.

Condiții 
precare de traiDeva (I.H.) - Căminul 3 de pe Aleea Moților, din zona ștrandului, asigură doar un acoperiș deasupra capului, fără gaz, curent și apă. Disperarea locatarilor crește odată cu apropierea iernii, unica sursă de încălzire fiind buteliile de aragez. /p.3
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• Asasinată. Ziarista rusoaică de opoziție, Anna Politkovskaia, celebră pentru reportajele sale foarte critice despre războiul din Cecenia, a fost descoperită sâmbătă asasinată la Moscova, au anunțat agențiile de presă ruse. Dimitri Muratov, redactor-șef al ziarului la care lucra Politkovskaia, Novaia Gazeta, a confirmat moartea acesteia.• Foc de avertisment. Trupele sud-coreene au deschis foc de avertisment, sâmbătă, după ce cinci militari nord-coreeni au pătruns pentru scurt timp în zona sudică a zonei demilitarizate care divide peninsula, a anunțat Statul Major Interarme sud-coreean.
Susține 
anticipatele

Buzău (MF) - Vicepreședintele Partidului Democrat Cezar Preda a declarat, ieri, la Buzău, că susține ideea organizării alegerilor anticipate. Parlamentarul buzo- ian a spus că este adeptul acestei idei pentru că este nevoie de o majoritate stabilă pentru a guverna țara. Pe de altă parte, vicepreședintele PD a mai spus că a susținut și va susține în continuare în interiorul PD participarea la alegerile europarlamentare pe liste separate. Democratul Radu Berceanu a susținut, joi, că, în încercarea de a-i convinge pe liberali să accepte declanșarea de alegeri anticipate, PD a propus PNL ca actualul prim- ministru, Călin Popescu Tăriceanu, să conducă

Cezar Preda (Foto: fan)

PANORAMIC /2

Aigars Kalvltls
(Foto: EPA)

Coaliția, 
câștigă
toare
Riga (MF) - Guvernul 
de coaliție de centru- 
dreapta din Letonia a 
câștigat 43,3 la sută 
din voturi, în primele 
alegeri legislative din 
statul baltic, organi
zate după integrarea 
țării în UE, în 2004, 
potrivit rezultatelor 
definitive publicate 
ieri dimineață de Co
misia de control a 
alegerilor. Premierul 
Aigars Kalvîtis a săr
bătorit rezultatul la 
ieșirea de la urne ca 
pe un semn de victo
rie. Analiștii au decla
rat că rezultatul indi
că faptul că Partidul 
Poporului, aflat la gu
vernare alături de 
Verzi, Uniunea Fer
mierilor și partidul 
Primul din Letonia, 
vor rămâne la guver
nare în combinație 
cu o altă formațiune 
care se va alătura 
coaliției.

Congresul PSD, în decembrie
București (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, sâmbătă, că partidul va organiza un Congres extraordinar în 9 decembrie, pentru a adopta modificările la Statutul formațiunii care vor fi decise prin consultarea membrilor partidului.în următoarele săptămâni, până la Consiliul Național din 3 noiembrie, liderii PSD intenționează să consulte membrii de partid în legătură cu schița de ofertă politică a PSD, dar și cu propunerile de modificare a Statutului.Una din aceste propuneri, discutată în cadrul întâlnirii de sâmbătă dintre conducerea partidului și liderii organizațiilor județene, este ca mandatul noii conduceri alese de Congres să fie de patru ani.Geoană a declarat că organizarea Congresului extraordinar nu este motivată de un „subterfugiu” de a se prelungi mandatul actualei conduceri. El a precizat că este important ca PSD să organizeze Congrese distincte pentru modificarea Statutului și pentru alegerea conducerilor naționale și teritoriale.

Mircea Geoană (Foto: arhivă)
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Cuvântul liber 
esie auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Morți în 
explozieCel puțin 14 persoane au fost ucise și alte 13 rănite sâmbătă dimineață, după ce o mași- nă-capcană a explodat la un punct de control instalat de armata irakiană în orașul Tal ' . ■ Afar, din nordul țării. In martie, președintele SUA George W. Bush a - menționat localitatea Tal Afar, drept un e- xemplu al progresului I înregistrat în Irak, du- | pă ce trupele coaliției , ij conduse de SUA i-au izgonit pe militanții al- | Qaida, într-o ofensivă din 2005. (Foto: EPA)
- ——

Vor impune sancțiuni Iranului
■ Marile puteri mondi
ale convin să discute de
spre sancțiunile împotri
va Republicii Islamice.

Londra (MF) ■ Șase mari puteri mondiale au convenit să discute despre posibilele sancțiuni pe care Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite le poate impune împotriva Iranului, din cauza refuzului acestuia de a sista activitățile nucleare, însă au precizat că sunt încă deschise negocierilor cu Teheranul, relatează Reuters.Statele Unite, care au acuzat Iranul că încearcă să construiască bomba nucleară, au

descris acordul de vineri cu Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China care pe o decizie a celor șase puteri de a impune sancțiuni.El a precizat că reprezentanții politici ai celor șase puteri vor avea convorbiri marți sau miercuri și că ambasadorii lor la ONU vor începe a doua zi’dlBcuțiile despre o rezoluție care prevede sancțiuni.Washingtonul susținut de Londra cer sancțiuni dure, în timp ce China și Rusia se o- pun acestei căi de soluționare a conflictului.Rusia a reiterat, după întâlnire, că singura modalitate viabilă este reprezentată de

negocierile cu Iranul și că va continua să urmărească acest lucru în cadrul Națiunilor U- nite.
Stimulenteîn iunie, cele șase puteri au oferit Iranului un pachet de stimulente economice și politice pentru a pune capăt programului său nuclear. în replică, Iranul a dat dovadă de o oarecare flexibilitate în ceea ce privește suspendarea, dar nu ca o precondiție a convorbirilor.în iulie, o rezoluție ONU a autorizat Consiliul de Securitate să adopte măsuri adecvate pentru a exercita presiuni asupra Iranului, în virtutea

Castro, în fază terminală

articolului 41 din Capitolul : VII al Cartei Națiunilor Unite, care face referire la sancțiuni comerciale sau diplomatice, însă exclude forța militară. - țțUn oficial american de rang -1. înalt a declarat, sub acope’-'V rea anonimatului, că cele șa ’*• puteri discută despre impunerea unor sancțiuni graduale, împotriva Iranului, pornind- de la măsuri împotriva indus-, ><■ triei sale nucleare. 13Un diplomat european a precizat că întâlnirea de la Londra a pus în special bazele rundei următoare de negocieri, de la New York, undș se va decide, dacă trebuie p . : bilite sancțiuni precise. r- '
shsv

■ Time scrie că liderul 
de la Havana suferă de 
cancer și nu se va reîn
toarce la guvernare.

Washington (MF) - Președintele cubanez suferă de cancer în fază terminală și ar putea să nu se mai reîntoarcă la conducerea țării, apreciază reprezentanți ai administrației americane, citați de revista Time.Liderul cubanez suferă de cancer în fază terminală, a declarat un oficial american, sub acoperirea anonimatului, citat de revista Time.Publicația reamintește că a- ceastă ipoteză avansată de serviciile de informații americane s-ar putea dovedi greșită, însă unul dintre ziariștii care semnează articolul, Tim Burger, a declarat pentru postul CNN că „au circulat multe zvonuri despre starea de să

nătate a lui Castro, în ultimele decenii, dar de această dată informația se bazează pe date concrete, ceea ce îi dă o anumită credibilitate”.Fidel Castro, aflat în convalescență în urma unei operații grave efectuate la sfârșitul lunii iulie, continuă să urmeze tratament și va reveni în funcție „pentru a conduce Revoluția”, a afirmat șeful diplomației cubaneze, Felipe Perez Roque, într-un articol publicat miercuri de publicația Granma.„Comandantul-șef Fidel Castro continuă să se însănătoșească și îl vom avea din nou în fruntea Revoluției”, a afirmat Perez Roque în timpul unei reuniunii la Havana.Fidel Castro nu a msi fost văzut la televiziune sau în fotografii după summitul Țărilor Nealiniate, dintre 15 și 17 septembrie, în urmă cu trei săptămâni.

Fidel Castro (Foto: epa)Operat la 27 iulie de o hemoragie intestinală, el i-a cedat temporar puterea fratelui său Râul, începând de la 31 iulie.

Manifestații 
la VarșoviaVarșovia (MF) - Mii de persoane s-au reunit sâmbătă la prânz la Varșovia, pentru a-și exprima în cadrul unor manifestații rivale opoziția și respectiv sprijinul față ' de politica guvernului conservator.Un număr de 7.000 de - persoane, potrivit poliției, sau 12.000 de persoane, potrivit organizatorilor, s-au reunit în centrul Varșoviei la îndemnul celui mai mare partid de opoziție, Platfor- i ma Civică (PO, liberal), care cere alegeri anticipate.Polonia se află de câteva săptămâni într-o # gravă criză politică declanșată de retragerea populiștilor din guvernul conservator.

Doi ziariști germani, uciși în Afganistan
Kabul - Bărbați înarmați neidentificați au organizat o ambuscadă și au împușcat mortal, sâmbătă, doi ziariști germani care călătoreau la bordul unui autovehicul în nordul Afganistanului, au a- nunțat oficiali afgani.Poliția a precizat că cei doi jurnaliști, un bărbat și o femeie, au fost prinși într-o ambuscadă în timpul ce călătoreau, noaptea, din provincia

Baghlan spre provincia Bamiyan.„Insurgenți neidentificați au ciuruit autovehiculul lor cu gloanțe”, a declarat generalul Azim Hashimi, șeful serviciilor de securitate din provincia Baghlan, la circa 120 de kilometri nord de Kabul.Cei doi, despre care oficialii au precizat că lucrau la un documentar, erau însoțiți de un șofer, însă Hashimi a de

clarat că nu se știe nimic despre soarta acestuia.Actele de identitate și legitimațiile ziariștilor indică faptul că aceștia lucrau pentru postul Deutsche Welle, a mai spus el.Violențele s-au intensificat în Afganistan anul acesta, în special în sudul și estul țării, une insurgenții talibani luptă împotriva trupelor guvernamentale și străine.

Un purtător de cuvânt al ta- libanilor, Qari Mohammad Yousuf, a declarat că talibanii ' nu sunt responsabili pentru acest atac.„Nu-i ucidem pe toți f Ui- .' nii, ci doar pe cei care ăjt i Ș, forțele străine”, a spus el priri telefon, dintr-o locație secretă.Germania a desfășurat un contingent format din circa 2.750 de militari, în cadrul tru- ■ . pelor NATO din Afganistan. •
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• Prețuri, anre a aprobat prețurile locale de referință la energia termică pentru încă 12 localități. La Deva prețul va fi de 118,78 lei/Gcal, Aninoasa-123,75 lei/Gcal, Vulcan- 122,25 lei/Gcal, Petroșani-134,70 lei/Gcal și Lupeni-120,79 lei/Gcal. (C.P.)
• Inițiativă. țn fiecare județ vor fi înființate Consilii de Export, al căror rol va fi oferirea de informații firmelor și de a afla problemele mediului de afaceri cu scopul elaborării viitori strategii naționale de export, a declarat, ia Deva, ministrul luliu Winkler. în județul Hunedoara, partenerul ales pentru înființarea Consiliului va fi CCI Hunedoara. (C.P.)

Tolerați să trăiască în mizerie
■ Condițiile de trai din 
căminele de pe Aleea 
Moților asigură totuși 
un acoperiș locuitorilor.

Deva (I.H.) - Pe Aleea Moților, de lângă ștrandul municipal, căminele de nefamiliști ascund povești nu tocmai plăcute, chiar și pentru un cetățean care trăiește în limitele decenței.Condițiile insalubre, lipsa iei curente, a gazului, precum și a curentului fac din Căminul nr. 3 doar un adăpost contra ploii și vântului, în ale cărui camere fiecare a reușit să-și încro-

pească un aragaz, un pat și o perdea la fereastră. Acesta ar fi, în câteva cuvinte, „confortul” pe care îl oferă căminele TCH-ului.. „E foarte greu aici. Din ajutorul social de 200 de lei noi, 30 de lei îi dau pentru chirie și cu restul abia reușesc să îi cumpăr de mâncare copilului meu. Mă mai ajută tatăl meu care muncește cu ziua. Nu avem încălzire și la iarnă toți banii se vor duce pe butelii, că altfel înghețăm de frig aici”, a spus Alina Rostaș. „îmi este greu mai ales că sunt și bolnavă de TBC. Tocmai mi au găsit medicii că am și diabet și nu am bani să
Alina Rostaș și fiul său Denis (Foto: I.H.)

Liv Almășan

Maria Miron (Foto: i.h.)

îmi cumpăr medicamente. Am doi copii, însă de patru ani, de când mi-a murit soțul, nu mi-au deschis nici măcar o dată u a mai spus Maria Miron, ac 73 de ani.„Aproape toți sunt nese- rioși și nu își plătesc nici măcar chiria. Avem și res- tanțieri de mai bine de un an și din cauza lor au de suferit și cei care plătesc la timp”, a declarat loan Săbău, administratorul căminului. „Eu sunt mulțumită că suntem și așa, că ne mai iartă din

datorii și nu ne dă afară. Nu are rost să facem scandal pentru că iar îl supărăm pe domnul director de la TCH și nu cred că o să se lase cu ceva bun”, a mai spus Iulia, de 49 de ani, cu nouă copii.în condițiile în care frigul bate la ușă, locatarii acestor cămine vor fi din nou puși în dificila încercare de a ieși din iarnă.
www.hwon.ro «
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Privatizarea Romgaz - 
o greșeală
- Deva (M.S.) - Privatizarea Romgaz este „o greșeală” a apreciat, la Deva, deputatul Liviu Almășan (PC), membru al comisiei de politici economice din cadrul Camerei Deputaților. Potrivit acestuia, privatizarea companiei ar însemna și renunțarea la rezervele de gaz pe care le are în prezent România. „Dacă nu mai sunt impuneri din partea Uniunii Europene, atunci să vedem interesele statului și să milităm pentru ele. Ar fi o prostie să grăbim privatizarea Romgaz, pentru că această companie a început să dispună de lichidități, încr ând cu anul 2004”, a spus deputatul hunedoican. El a menționat că investițiile efectuate în companie în perioada anilor 2001-2004 au făcut posibilă dublarea capacităților de stocare a gazului metan în cadrul rezervelor pe care le face aceasta, în special pentru perioada de iarnă. Deputatul conservator a adă'. Jat că Romgaz a devenit o firmă profitabilă, care produce plus-valoare și nu vede un motiv special pentru care această companie ar trebui privatizată.

Una din camerele părăsite

Anumite cafilnete și biroufl individuate vă pin la dispoziție 
G Mul EMte, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 

să Jți GRATUIT Cuvântul tibet:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chirlac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Earcaj Eadislau, din Hunedoara
- Cabinei medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Means, din Hunedoara
- Farmacia veterinara S.© HM Vet Impe» &.R.L., Hune

doara
- SC. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decedai, bloc 

M. parter

Da, normal că aș accepta. în acest fel ajut pe cineva care poate are mare nevoie de sângele meu.
Lucian O., 
Deva

Da. in anumite ....... situații sângele meu poate să fie de mare folos pentru salvarea unei vieți.
Gabriel Dobre,
Deva

Aș accepta doar la gândul că va ajunge acolo unde trebuie, adică la un om care are nevoie urgentă de sânge.
Sorin M., 
Deva

Aș accepta însă cu o condiție. Să fie recoltat în condiții de siguranță din punct de vedere al igienei și sterilității.
George Ionescu,
Deva

Aș accepta, trecând peste acea teamă de înțepătură, mai ales că știu că e în scop umanitar și ajut pe cineva.
Maria Giurgiu, 
Deva

Modul de recalculare a pensiilor

Ci orii noștri pot vota 
prin SMS

■ Din 2006, se aplică 
la punctajul recalculat 
noua valoare a punctu
lui de pensie.

Deva (C.P.) - Maria și loan Blaga din Geoagiu doresc să afle cum li s-au recalculat pensiile și de ce nu au beneficiat de majorările din acest an.
Răspunsul CJP: „Punctajul mediu anual s-a calculat la perioada salarizată realizată de 31 ani 2 luni 22 zile prin împărțirea salariilor tarifare

de încadrare plus sporul de vechime la salariul mediu brut pe economie din anii respectivi. S-a valorificat și stagiul militar și perioada de pensie de invaliditate. Nu este evidențiat sporul de vechime pentru perioada 01 aprilie 1992 - 01 septembrie 1992, dar puteți prezenta adeverință. Pentru perioada 01 august 1956 - 31 decembrie 1959 puteți prezenta adeverință cu salariile tarifare de încadrare, acestea nefiind înscrise în carnetul de muncă și pentru care s-a folosit, con

form legii, salariul minim pe economie. Față de punctajul în plată de 1,03621 puncte a rezultat 0,90743 puncte, astfel că s-a rămas cu pensia în plată. Majorările din acest an s-au calculat astfel: 0,90743 puncte înmulțite cu 295,56 lei valoarea punctului de pensie în luna decembrie 2005 - 268 lei, iar dvs. aveați pensia de 307 lei. 0,90743 puncte înmulțite cu 323,1 lei valoarea punctului de pensie în luna ianuarie 2006 = 293 lei, iar dvs. aveați pensia de 307 lei. 0,90743 puncte înmulțite cu

339,3 lei valoarea punctului de pensie în luna septembrie 2006 = 308 lei, iar dvs. aveați pensia de 307 lei. Pentru doamna Blaga Maria punctajul mediu anual s-a calculat la perioada salarizată realizată de 30 ani 10 luni prin împărțirea salariilor tarifare de încadrare, plus sporul de vechime la salariul mediu brut pe economie din anii respectivi. Față de punctajul în plată de 1,02371 puncte a rezultat 0,82831 puncte, astfel că se rămâne cu pensia din plată”.
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.

întrebarea săptămânii

d£
teritorială în Covasna și Harghita?

Dt prin 
SMS 

: Are UDMR- 
ul vreo șansă să obțină autonomie

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 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 29 sep
tembrie, ora 24.

Protest
Deva (C.P.) - Avocații din barourile afiliate la Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) vor intra în grevă, începând de azi. în funcție de decizia fiecărui barou în parte vor fi suspendate activitățile de asistență juridică în cauzele civile, penale, din oficiu sau angajate. Protestul se va desfășura pe toată durata săptămânii, urmând să se încheie duminică, 15 octombrie. La grevă și-au anunțat participarea și avocații din Baroul Hunedoara. Reprezentanții UNBR-tradițional reclamă tolerarea de către autorități a existenței UNBR-constituțio- nal, condusă de avocatul Pom- piliu Bota, pe care o consideră o structură ilegală, paralelă cu barourile clasice.

Zepter International este o companie multinațională care produce, vinde și distribuie bunuri de consum exclusive de 
înaltă calitate în peste 40 da țări do pe cinci continente din întreaga lume. Produsele Zepter sunt fabricate în 7 
fabrici Zepter din Germania, Italia țt Elveția, folosind cele mai noi tehnologii pentru a fabrica produse de o calitate 
excepțională Anual, se vând peste 500.000.000 de produse, iarîn întreaga lume există peste 56.000.000 de ciienți 
tatlsf icuți.

Campania Zepter urmărește în permanență să se extindă pe noi piețe, să-și îmbunătățească și dezvolte produsele. 
Acum ne extindem afacerea și în Deva și recrutăm:

CONSULTANȚI VÂNZĂRI (IO)

Cerințe:
• Studii medii / universitare
• Experiență în lucrul în echipă
• Abilități de comunicare și implicare în

munca desfășurată
• Abilități organizatorice

V6 oferim: J
Câștiguri substanțiale
Program Flexibil
Training gratuit și de calitate, sprijin constant în munca desfășurată 
Un loc de muncă creativ și dinamic
Posibilitatea dezvoltării unei cariere în vânzări
Dezvoltare profesională la seminarii locale și internaționale 
Plăcerea de a lucra eu produse de cea mai bună calitate intr-o 
companie internațională

ZRPTfR LUXURY

Ambiție

Dacă sunteți interesat, trimiteți 
CV-ul în termen de IO zile de la 

ăpariția acestui anunț la 
următoarea adresă

Swiito Logica!
Unirii nr. 70, bl. J4 ■ J5, sector 3, București, Fax: O21-327518I - E-mail: market^zepter ro

RECLAMA

http://www.hwon.ro


luni, 9 octombrie 2006 cuvw cutidihn /

Ziua Mondiala a Poștei________________ ______ .
1004 - «Ziua Leif Erikson», Marcarea vikingilor, primii
europeni veruți pe țărmurile americane.

tles (m. 1980).

1547 ->S-a născut Miguel de Cer
vantes, scriitor spaniol, autor al 
romanului «Don Quijote» ____
1835 - S-a născut Camîile Saint- 

Saens, muzician francez (opera 
«Samson și Dalila»),_______________
1SI40 - S-a născut John Lennon, 
compozitor șl solist al grupului Bea

1954 - 5-a născut:autorul AdrianPlritea.______________
1967 - A fo< t executat de mlfitarii bolivieni Ernesto „Che" 

Guevara (foto), participant la revoluția din Cuba alături de 
Fidel Cașțro______________________________________________
1975 - Andrei Saharov, fizician, disident sovietic și mili
tant pentru drepturile omului, a primit Premiul Itefid pen
tru Pace (n. 1921 - m. 1989). ____________ _
1978 - A murit șansonetlstul belgian Jatques Brel țn. 
1929).

Prognoza pentru astăziVreme răcoroasă. Maxima va fi de 15°C, iar minima de 4°C.
Prognoza pentru două zile
Marți. Averse de ploaie. Maxima va fl de 15°C, iar minima de 4°C.
Miercuri. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 21°C. Minima va fi de 7°C.

. ’J j> J JJ -f J'wv - w vt

a*
Berbec 3

Aveți succes în activitățile legate de cămin. Dacă trebuie 
să plecați inlr-o călătorie, vă sfătuim să o amânați, pentru 
că sunteți predispus la accidenta.

Taur
Se pare eă astăzi slațl mai bine cu banii și planuiți să ple
cați înlr-o călătorie la rude. Iisigura|i-vâ «a le veți găsi acasăl 
După-amiază nu vă simțiți prea bine.

Gemeni
Dimineața sunteți foarfe prins cu probleme desfaceri

urgente. S-ai putea să ii ocupați mai puțin d«_. «amllie, 
motivând că nu aveți timp.

Rac
Dimineață ■■ vă puteți respecta programul din cauza unei 
probleme de sănătate. După-amiăză primiți a «este legată
de o moștenire.

Leu

Calendar Creștin-Ortodox______________ ________
Sf. Ap. lacov al lui Alfeu; Cuv. Andronic și soția sa Anas
tasia.

Soluția Integrantei din numărul precedent: V - A - C - I - CIORCHINI - TAMAIOSI - 
HAM - SOU - A- EZ-TA-S - TANDRE - ST - GIRA - APA - CU - OPIS - F - 
RUBIN - SI - MIRI - CRUD - DA - DAICA - CE - MU - A - SUL - TEASC - ACTE

Calendar Romano-Catolic_________________„
Ss. Dionisie, ep. și îns.m.; loan Leonardi, pr.

Calendar Greco-Catolic__________________________
S lacob al lui Alfeu, ap. Ss. Andronic și Anastasia, soți, c.

Vw v W-C i. ~ ■w"» - w X v w «• • >-C X * *-X- «X

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
Tn perioada 3-26 octombrie. Cuvântul liber vrea sâ 
continui să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvlritele. Dezleagă corect Integram a apărută în 
fiecare ediție a ziarului și trlmiteo alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OPT. CP 3, Deva, sau depune-o 
îh cutiile spedale Cuvântul Hber, până îh 31 octombrie. 
Extragerea Va avea loc îh 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, în prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Ifl DAM CHIAR BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațli Inform 
Media șl nld rudele acestora de gradele I și II.

Nume............ ......................................... njr
Prenume............................................. yl
Adresa.................................................. J
...............................Tel. ............. !

r

Sunteți abonat la Cuvântul liber? I
DA □ NU □ J

Reușiți să terminați un proiect Important și vă gândiți deja 
la următorul, spre nemulțumirea întregii familii. Xemperați- 
vă dorința de a munci continuu.

Fecioară
Suntefi ni iii și Irascibil din cauza unei afaceri 
nereușite. ■■ este cazul să vă descurcați nervii acasă. Mai 
bine încercați să descopeFiți cauzele eșecului!

Balanța
S-ar putea să aveți discuții cu persoana iubită, care vă 
reproșează lipsa de afectivitate și faptul că acordați prea 
multă importanță afacerilor.

Scorpion

S-ar putea să judecați greșit inițiativele unui partener de 
afaceri $1 să vă certați. Vă recomandăm să analizați împre
ună toate problemele.

Săgetător

Vă recomandăm să nu vă ocupați astăzi de afaceri, pen
tru că există riscul să apară evenimente neprevăzut»’ S-ar 
putea să aiațj despre decesul unei rude. a

Capricorn
Prietenii vl invită să petreceți după-amiaza împreună. Aveți 
tendința de a reacționa impulsiv. Încercați să fiți mai 
înțelegător.

Vărsător

Energie electrică________________________________
Astăzi, energia electrică va fi întreruptă între orate: 
9.00-16.00 în Săntuhalm (zona benzinăria Petrsm spre 
Deva);
9 00-15. DQ în localitățile Chitid, Luncani, Cioclovina, Aluno, 
farsa, Prihodiște, Grădiște și Gerosu.

Gaz metan__________ ______ . _____________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă,

Apă ' •__„____________ __________  ,
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva 
fatre erele:
8.00-15.00 pe str. împăratul Traian {afectează PT 16 A), 
blocul 8 din Piața Victoriei și în Piața Centrală Deva.

Se pare că aveți dificultăți de comunicare, ceea ce vă poate 
afecta relațiile sentimentale și contactele sociale. S-ar putea 
să vâ simțiți obosit.

Vă pregătiți pentru un concediu mult așteptat. Țineți cont 
de sfaturile unei persoane mal In vârstă din familie! Spre 
seară sunteți invitat la o petrecere.

I

i
t

Tort de clătite
Ingrediente: Pentru clătite: 50 g făină, 30 g cacao, 4 ouă, 400 ml lapte, 60 g zahăr.Pentru umplutură: 400 ml suc de portocale, 150 g zahăr, coajă de lămâie, o budincă de vanilie praf, 400 ml frișcă bătută.
Mod de preparare: Pentru clătite se amestecă toate ingredientele cu mixerul. Se coc clătite în formă puțin unsă cu grăsime. Se amestecă sucul de portocale cu zahărul și coaja de lămâie și se pun la fiert. Se dizolvă praful de budincă în 2 linguri lapte și se toarnă peste laptele fierbinte. Se fierbe până se îngroașă budinca și se lasă să se răcească. Se amestecă cu frișca și se umplu clătitele. Se servesc tăiate felii.

700 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8.00 Reporterii dimineții. 
Prezintă: Eda Marcus, 
Eduard Cucu, Dan 
Cristea

900 Cinemaniadi (r)
930 Desene animate 

1035 Vreau să fiu... cu ttsy
Și Brtsy (r) 

11:10 Debutantul (r) (dramă,
EăSUA 2002). Cu: Den

nis Quaid, Rachel Grif
fiths, Jay Hernandez. 
R.: John Lee Hancock 

1320 Izolați In România (r) 
13:50 Celebritățile timpului

Eltău (s) 
1400 Jurnalul TVR. Sport

Meteo 
1500 Teleshopping 
1530 Kronika. Emisiune h 

limba maghiară 
1700 Jurnalul TVR. Sport

Meteo 
17:15 Sănătate pentru toții 
1800 Misterele (fin Sankt

Petersburg (ep. 70, 
dramă, Rusia/SUA) 

1900 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo.
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7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul are aduce 
cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Meseriașii (r) 
1100 O nouă viață (r) 
12:00 Rebel îh California (r) 
13:00 Știrile ProTv 

Te uiți și câștigi 
1400 Shrek (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
▼BC u: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea. 
Te uiți și câștigi

17:45 Familia Bundy (s). Cu: 
0Ed O'Neill, Katey 

Sagal, David Garrison, 
Amanda Bearse, 
Christina Applegate. 
Te uiți și câștigi

18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

l

600 în gura presei cu
Mircea Badea. 
Revista presei

700 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

900 fn gura presei (r) 
10:00 Conairs interactiv 
11:00 Anastasia (s, dramă,

BRusia, 2003). Cu: Ele
na Konkova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov 

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

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

(divertisment)
1500 Piața Divertis (r) (div.) 
16:00 Observator cu Simona

Gherghe 
16:45 9595, te învață a să 

fad 
18:00 Vocea inimii (serial,
0dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și ‘ 
Lucian Mândruță, 
Sport Meteo

i.

»

730 Mary-Kate și Ashley în 
acțiune (s, SUA, 2001) 800 De 
la carte la film (r) 9XXJ Coolmea 
distracției (r) 1 000 Tonomatul 
DP2 (r) 1130 Ce bine el (r): 
12:30 Poftă bunăl (r) 13:00 
Sport extrem (r) 1400 ABC.....
de ce? 1430 Cutia fantastică 
(s) 15:00 împreună în Europa 
1600 Jurnalul TVR (r) 1630 E , 
Forum. Dezbatere 1700 Micu
ța Zorro (s, aventuri, Sp./ Ma-' 
rea Britanie/SUA, 2000) 1800 * 
Lecția de... știință 1835 Cara
catița (s) 19:25 Tribul (doc., 
Marea Britanie, 2004) 20:00 
EU-RO Case 2030 Lumea de 
aproape 21:00 Ora de știri 
22:10 Nimeni nu e ca tine 
(comedie dramatică) 23:50 
România underground (r) 0:20 
Futurama (d. a.) 0:50 Jurnalul 
Euronews pentru România

800 Visuri fără preț (r) 9.00 
Decizii. Viața fără ea (r) 1100 
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 
17:30 De 3x femeie 18:30 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața 
mea! (s, Argentina, 2006) 
20:30 Iubire ca în filme (s, 
România, 2006) 2130 Decizii. ; 
0 soacră de coșmar (dramă, 
România, 2006) 2330 Bărba-' 
tul visurilor mele (s) 030 * 
Poveștiri adevărate (r) 130 
Iubire a în filme (r) 2:30 De 
3x femeie (r) 3:15 Decizii (r)

î

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri loc '

.mh f/ajE

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:15 Reflector
2<M5 lartă-măl Prezintă 

Raluca Moianu
22:10 Efectul MG. Prezintă 

Gianina Corondan și 
Mihai Anton.

22îă5 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2305 Prim plan
345 Nocturne 

DSD Crime perfecte (ep. 15 
Ehltimul, thriller, SUA

W 1993)

130 Concursul (dramă, 
BOFranța/Elveția, 2003).

' Cu: Nicolas
* Duvauchelle, Gregoire 

Colin, Juliette Goudot. 
R.: Olias Barco

300 Jurnalul TVR (r).
r" _ 11

400 lana-măl (r) 
5£2D Crime perfecte (relu- 
Hare) (ep. 15 ultimul, 

thriller, SUA 1993)
600 Celebritățile timpului 
Otău(r)
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2030 Frații
®!3(thriller, SUA, 1999). 

Cu: Matthew Modine, 
John Hurt, Kevin J. 
O’Connor. 
Regia: 
Matthew Modine 

22:15 La Bloc (divertisment) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23"45 Miss Playboy Romania 

2006
23:50 Dispăruți fără urmă (s,

HSUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, Pop
py Montgomery, Mari
anne Jean-Baptiste, 
Enrique Murciano Jr., 

- Eric Close. R.: David 
Nutter si Rachel 
Talalay

S
lcstrimtivi 
Familia Bundy (r)

2:10 Omul are aduce 
artea (r)

2:15 Știrile Pro Tv 
3:15 Frații (film, r)
500 ProVest (r)

i

I

2030 Revanșa starurilor
(divertisment)

2230 Fast Food (serial, 
0 comedie, România, 

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

2300 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2400 Senatorul Sterling 
H (serial, dramă, SUA, 

2003). Cu: Josh Brolin, 
Dean Cameron, Tate 
Donovan, David 
Norona, Chandra 
West James Whitmore

100 întâmplări hazlii (s) 
200 Concurs Interactiv 
300 întâmplări hazlii
S (serial) 

>100 Anastasia
0 (reluare)

*

4 **

• ptș

t •

I

i
t
I

i

i

? 
t

t

i 
i

t

I 
J 
1 
t

t

I

I
I

I
I
I 
I 
I
I 
« 
I

i
I 
f
l 
I 
t
4 
« 
I

I
I 
I

!

I

9.00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 9:30 The New Action 
Man Series (s) 1000 That 70s 
Show (s) 1130 Căsătoriți pe 
viață (s) 12:00 Quizzit 13:00 
țara Iu' Papură Vouă 13:20 ; 
Look who is winning 14:30 
Albumul Național (r) 16:30 j 
Horoscopul săptămânii 1730 
Fotbal Național 18:30 Știri: 
19:45 țara lu' Papură Vouă 
(div. 2004) 20:15 Echipa de 
investigații 22:00 Poză la mi
nut (s) 22:30 Miezul proble
mei 24:00 Știri Național TV 
230 Echipa de investigații (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:35 Ed (s) 10:35 Sporturi 
trăsnite (r) 11:00 Tele RON 
12:50 Garito 14:30 Dragoste 
și putere (s) 15:00 Amintiri 
dureroase (dramă, SUA 1999) 
1730 Trăsniți in N.A.T.O. (r); 
18:00 Focus 19:00 Sporturi ‘ 
trăsnite 1930 Camera de râs j 
20:00 Poliția în acțiune 2100 
Trădați în dragoste 22:00 ’ 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 Fo
cus Plus. Prezintă Cristina Jo- 
pescu 2330 Punct de criză (s) * 
0:30 Focus (r) 1:30 Sunset 
Beach (serial)

10:25 Logodnicul meu dre 
(comedie, Spania, 2004).12:( 
Povestea lui Donald Trurr 
(biografic, SUA, 2005). 133 
Zeyda și asasinul (comedi 
Canada, 2004). 15:05 Med 
vieții (dramă, SUA, 2005 
16:50 Concert Queen 20C 
(Marea Britanie) 17:55 Lac 
awana Blues (dramă, SU 
2005). 1930 Pe platourile i 
fiknare(SUA, 2005) 2000 Sâii 
(acțiune, SUA, 2005). 22:1 
Vampirii Anonimi (corned 
SUA, 2003).23:35 C.RAZ. 
(dramă, Canada, 2005).

11:15 Fabrica 1200 Realitat 
de la 12:00 13:15 EU, Ron 
nia 14:00 Realitatea de 
14 00 14:50 Realitatea bui 
eră 15:15 Fabrica 17:10 
fad Realitatea! 17:45 Edit, 
Realității 18:00 Realitatea 
la 18:00 18:50 Realitatea z 
20:15 Reporterii Realii 
21:00 Realitatea de la 21 
21:50 Prima ediție 22 
100% 2300 Realitatea dt 
23:00 23:15 Politică, fra 
23:45 Ziarul Realității 24 
Realitatea de la 24:00

PRO CINEMA
6.00 Apropo TV 9:00 Biografii 
celebre (doc.) 10:20 Lumea 
Pro Cinema (r) 11:15 Stalin (r) 
13:15 Krypto, câinele erou (s) 
13:45 Biografii celebre (r)> 
14M5 Verdict: Crimă! (r) 16.00; 
Verdict’Crimă I (s) 1700 Sein-' 
feld (r) 18:00 Verdict: Crimă!’ 
(s) 19:00 Doctorul de suflete* 
(s) 2000 Cinema - Entertain-- 
ment News 20:20 Smallville; 
(s) 21:30 Bună dimineața,’ 
MiamiI (s) 22:00 Asasinul;
din rețea (SF/thriller) 24:00; 
Cartelul crimelor (s) ,

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo. Cu Glna Tănase 
10:00 Misiune imposibilă (r) > 
1030 Căminul de cinci stele . 
(r) 11:00 Ne privește 12:00 ; 
Știri 1230 Teleshopping 1305 
bebe.ro (r) 1335 Universul 
olandez 1435 Lumea cărților.. 
Cu George Mihalcea 15:00 ; 
Teleshopping 1535 Euromaxx ‘ 
(documentar) 1635 Universul i 
olandez 17:00 Calea euro- < 
peană 18:00 6I Vine presa! > 
Cu Livia Dllă și Nzuzl Mbela ; 
2000 Tatăl risipitor (dramă, i 
România, 1974) 22:00 Nașul, 
2400 Știri. Emisiune informa
tivă 0:15 61 Vine presai (r)

600 S-a născut o motocic 
7:00 Curse asu^itoare E 
Superstructure TJ Pomp 
ameriani 1O0OSuperstrm 
1100 Confruntări și fiare v 
12:00 Regii construct 
13:00 Pompierii amerii 
1400 Ray Mears și tehn 
indigenilor 15:00 Cum s< 
brică diverse lucruri? 1( 
Curse 1700 Automobile i 
ricane recondiționate 11 
Motociclete americane î 
Vânătorii de mituri 20001 
construcțiilor 21.00 Lu 
are mi-au schimbat t 
2200 Dosarele FBI: Prel 
mortală 2300 Mașini pe i

bebe.ro
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Deva (C.P.) - Site-ul conține Informații inedite despre indus
tria avicolă, recomandările specialiștilor nutriționijti, sfa- 

I turi de preparare a cărnii de pul, alături de cele mai deli- 

I cinase rețele ale renumitului maestru tn arta culinară, 
i Gheorg.

Amplasarea aparatelor radar în data de 09,10.2006: 
ț - DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;
' - DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

- Deva: B-dul Dficebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Consiliu lețean Hui doara:________________
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:_____________
Maior loan Anca, adjunct al comandantului pentru ordine 
publică 12JOO-14JO

Primăria Municipiului Pripite___________________
losif Blaga. primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad______________________
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

{la Municipiului iva________
Comlsar-șel Nicolae Petru), adjunctul șefului Boliftel
Miniclpiului Deva 10.00-12.00

Societatea

SNP

Preț V
închidere (lei/acț) 

0:6050

«gsggg j

*1
SIF1 2.7000 1.12
TIV 1.1300 -0.88
BRD 18.8000 -1JS
BEC 0.5600 0
IMPACT 0.5100 -2.86
BIOFARM 0.5950 0
antibiotice 1.4600 -0.68
AZOMUREȘ 0.1710 -2.83
ROMPETROL 0.0920 -O.54
SIF3 2.4900 -0.4
SIF5 3.0800 0.33

Rubrici realizați de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QLI«% teU «Ș.

Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple
tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură dată. 
De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

Avansați

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

Vânzarea producției - dificilă
■ Crescătorii de ovine 
reclamă prețurile 
scăzute la produsele pe 
care le obțin.

Claba Păs____________ _______
clara.pas@infomimedia.ro

Deva - Ciobanii hunedoreni sunt nemulțumiți de faptul că nu primesc un preț bun pentru carne, brânză și lână. „în județ nu există abator specializat, așa că pe viitor vom vinde animalul în viu. în septembrie kilogramul de carne a fost de 5,8 lei, iar lima aceasta a scăzut la 4,8 lei.

Lâna, anul acesta, s-a vândut la prețuri cuprinse între 2-2,2 lei/kg. Prețul la brânză, de 10 lei/kg, nu acoperă cheltuielile de producție, iar pieile nu mai au nici o valoare pentru că nu mai este nimeni interesat să le prelucreze”, afirmă loan Stoicoi, vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Ovine „Dacia” Hunedoara.în târgurile de animale, prețul mediu de vânzare al unei mioare variază între 300 și 350 lei, exemplarele frumoase putând ajunge și la suma de 500 de lei.„Ar fi mai bine dacă am primi subvenții mai mari
Ciobani de la Beriu Ion Onupentru utilaje: cositoare, mulgătoare, tractoare. Produsele le vând la piață, la târg”, spune Ion Onu, din Boșorod. Crescătorii care

îndeplinesc condițiile prevăzute de lege beneficiază de o subvenție de 20 lei/cap de animal (pentru oi) și de 50 lei/cap (pentru berbeci).
Fonduri pentru asociații
■ Acestea primesc 
subvenții pentru co
mercializarea legumelor 
și fructelor.

Deva (C.P.) - Valoarea sprijinului financiar este de 40.000 de lei noi. Actele necesare se înaintează reprezentantului sucursalei Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Hunedoara. Sprijinul financiar acordat completează fondul constituit din cotizația membrilor, stabilită prin statut, și se utilizează

pentru: amenajarea sediului, plata chiriei sediului când este cazul, plata chiriei pentru spațiul necesar pregătirii produselor colectate de la membri, în vederea livrării pe piață, când este cazul, plata chiriei pentru spațiile de expunere și livrare, în cazul în care produsele se comercializează pe piețele de gros sau pe piața organizată, avans pentru procurarea unui mijloc de transport autoutilitar frigorific pentru transporturi tehnologice în interesul grupului de producători, procu

rarea ambalajelor necesare membrilor grupului de producători la pregătirea produselor pentru livrare în conformitate cu standardele de comercializare. Alocarea sumelor se face în ordinea depunerii cererilor. Plata sprijinului financiar se realizează de către APIA prin transfer în contul beneficiarului deschis la bancă. Suma reprezentând sprijinul financiar acordat se eliberează din cont în baza documentelor de plată (facturi ale acțiunilor pentru realizarea obiectivelor).

- cerere-tlp în 2 exemplare
- copie legalizată a actului con
stitutiv, cu lista de Identificare a 
membrilor
- copia avizului de recunoaștere 
a grupului de producători
- dovada depunerii contribuției 
financiare a membrilor
- hotărârea AGA prin care se 
aprobă solicitarea sprijinului 
financiar
- angajamentul grupului de pro
ducători de a valorifica în comun 
produsele realizate pe o perioadă 
de 5 ani de la data obținerii spri
jinului
- angajamentul grupului de pro
ducători de a nu înstrăina, timp 
de 5 ani, mijloacele fixe ce vor fi 
dobândite prin subvenționare

Subvenții pentru fructe și 
legume proaspete

Deva (C.P.) - Producătorii care livrează fructe și legume proaspete pentru prelucrarea industrială pot beneficia de sprijin financiar de până la 350 lei/tonă, în funcție de cantitatea și natura produselor livrate, potrivit unui ordin al Ministerului Agriculturii. Cei care livrează fructe pentru prelucrare industrială pot

beneficia de un sprijin financiar de 120 lei pentru o tonă de mere, 200 lei pentru o tonă de prune, respectiv 300 lei pentru fiecare tonă de piersici sau struguri de masă. Cererile pentru subvenții trebuie depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de 30 de zile de la livrare.

La mere subvenția este de 120 
lei/tonă

Z*\ ERLAND
Tel.0744-552.174

Reparații pompe injecție 
Dacia l .9 Diesel

Test computerizat- citire 
valori, ștergere memorie erori 
motoare Diesel-inclusiv Dacia 
l,9 Diesel
Testare și reparații pompe, 

inj ectoare Common Rai’
Reparații pompe injecție 

mecanice și electronice. (55077)

j
INFORMAȚII latei:

Deva - 0254/ 23.1 5.1 9
Hunedoara - 0254/74.87.8«I

RECLAME

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

cuvâmb îți utilează casa!
Vrei să ai numai de 

câștigat?
Ce și cum trebuie să faci?
în perioada 5 octombrie - 7 

noiembrie cumpără fiecare ediție 
Cuvântul Liber, decupează talonul 
participant, completează-1, răspun
de la întrebarea zilei prin Da sau 
Nu și apoi depune-1 la O.P.l C.P. 
3 Deva, în cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau trimite-1 la sediul re
dacției din Deva, Strada 22 Decem
brie, nr. 37A, până în 11 noiem
brie. Iar dacă vrei să nu ratezi nici 
un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziaru
lui, fă-ți un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

Talon pentru concurs

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)
Extragerea va avea loc la sediul 

redacției, în 13 noiembrie, ora 16, 
în prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi 
publicate în ediția din 14 noiem
brie.

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

Mult succes!

9 octombrie 2006

Telefon_____________________ Sunteți abonat?_________
întrebarea zilei: Cndtțl că muzica populară românească 
păstrează 10096 tradițiile? DA □ NU □

JURNAL cuvanb

http://www.dfcSDFQLLii.ro
mailto:clara.pas@infomimedia.ro
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Clasa I B 
Școala Generală 

„Andrei Șaguna" 
Deva

Sorina BăleanuEduard BalajAlexandra Andraș

Institutor Cornelia Micu

Roxana Eftenie

Prima lună ca elevDeva (S.B.) - Clasa I B a Școlii Generale Nr.4 „Andrei Șaguna” din Deva a ținut să aibă o amintire la o lună de la începerea noului an școlar 2006 - 2007. Spravegheați cu multă atenție de institutoarea Cornelia Micu, elevii au aflat deja multe lucruri noi. Multitudinea de cunoștințe care le-au fost implementate i-au supus la eforturi. Timpul lor de joacă s-a redus considerabil, dar mulți dintre ei apreciază faptul că la școală se pot întâlni cu prietenii de la grădiniță. Un mare efort au depus în această primă lună de școală și părinții elevilor care s-au străduit să-i ajute pe copiii lor cât de mult le-a stat în putință. S-au preocupat ca ghiozdanul și rechizitele să nu lipsească, să participe la ședințele cu părinții, mamele să calce în fiecare dimineață uniformele și să pregătească pachețelul preferat. Cu ajutorul celor din jur, cu grija și blândețea institutoarei, micuții elevi au trecut cu bine de prima lună de școală! Ceea ce le-a fost pregătit zilnic la ore, noutățile aflate i-au făcut să îndrăgească școala, făcându-i curioși, chiar dacă spun că se simt oarecum obosiți.

Andreea Dâmbean Andreea DavidRobert Cizar

Diana Ghibu Noemi Gîga Todea Flavia Kiss Patricia Marian

Eusebiu SocaciAlexandra Smîntînă

Ioana Tudorache Andrei Tudorache Andreea Macavei

Melinda Patai Cosmina Sas

Ioana Voinicaru

Clasa I B

împreună de la grădiniță la școală

(Foto: Sanda 8ocan<iu)



Cupa Europei la popice

• Buget. Bugetul pentru organizarea celei de-a 18 ediții a Cupei Europei la popice, care s-a încheiat sâmbătă la Hunedoara, a. jjst de 760 de milioane de lei. De remarcat că majoritatea fondurilor au fost obținute din sponsorizări. (V.N)
• Cros. Peste 2.500 de concurenți au alergat, duminică, pe un traseu de aproximativ șase kilometri, la cea de-a IX-a ediție a Crosului Loteriei Române, participantul cu numărul 866 fiind președintele Camerei De- putaților, Bogdan Olteanu. (MF)
„Victoria este meritată"

Deva (V.N.) - Afirmația din titlu aparține antrenorului echipei de fotbal FCM Reșița, la sfârșitul partidei disputate sâmbătă la Hunedoara, în fața Corvinului 2005. La final scorul a fost de 2-0 pentru hunedoreni, ceea ce l-a determinat pe tehnicianul din Reșița să spună că regretă faptul că nu și-a îndeplinit obiectivul, acela de a nu pierde la Hunedoara. Meciul a început destul de anevoios pentru ambele echipe, astfel că la pauză scorul a fost de 0-0. Scorul a fost deschis abia în minutul 53 de Dăscălescu, după care a urmat o perioadă de presiune .-a Corvinului, dar fără un rezultat concret. Va fi 2-0 în minutul 76, prin golul marcat de Poenar printr-o lovitură de cap la o centrare a lui Pepenar. La sfârșitul partidei antrenorul Romulus Gabor și-a felicitat jucătorii, inclusiv pentru ultimele 4-5 jocuri, menționând faptul că s-a câștigat în fața unei echipe foarte bune. între altele, tehnicianul oaspeților a spus că „victoria gazdelor este meritată”.
Cupa „Senior" la biliard

■ Hunedorenii au orga
nizat exemplar „cea mai 
importantă competiție 
sportivă" din acest an.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@in1ormmedia.ro

Deva - Apreciată ca cea mai importantă competiție din acest an organizată de județ, cea de-a 18-a ediție a Cupei Europei la popice s-a încheiat sâmbătă, la Hunedoara, cu succesul ’ echipei Brest Cernikca din Slovenia, în competiția feminină, și cu cea a formației germane Staffelberg Staffelstein în concursul masculin. Ajunsă în finală, CS Rapid Voința București s-a clasat pe locul II la feminin. Trebuie remarcat faptul că jucătoarele slovene au învins cu 6-2 în disputa cu reprezentanta țării noastre CS Rapid Voința București. Cele mai bune rezultate ale echipei române
Pericol mare la „Cetate"

Deva (V.N.) - Ieri seară, la Barul Black & White, din municipiul Deva s-au încheiat 1 întrecerile celei de-a IlI-a ediții a Cupei „Senior” la biliard. Poate este puțin curios, dar competiția s-a desfășurat pe parcursul L a nu mai puțin de trei săptămâni... Oricum, J organizatorii consideră că a fost cea mai reușită ediție, la ea participând 32 de concurenți, din mai multe localități ale județului. Durata mare a concursului este motivată de faptul că marea majoritate a participanților lucrează, iar participarea lor a fost doar în timpul liber. Primele trei locuri au fost ocupate, în ordine, de Eduard Bogdan, Olimpiu Gheorghe Vlad și loan Ileș. în preajma sărbătorilor de iarnă se va desfășura o altă ediție, câștigătorii tuturor edițiilor urmând să se întreacă într-un concurs „al celor mai puternici”.

■ După partida de ieri 
a devencelor, patronul 
Marian Munteanu este 
hotărât să „dea afară".

Valentin Neagu______________
valentrn.neagu@informmedia.roDeva - „Să le fie rușine. Și celor de pe bancă și jucătoarelor. M-am săturat să văd că de cele mai multe ori aici se mimează jocul de handbal. Vreau să vă spun că nu sunt puține jucătoare care poartă ilegal tricourile acestei echipei. Voi ține cont de lucrul acesta și mă gândesc La -5-6 schimbări” - ne-a declarat la sfârșitul meciului dintre Cetate Deva și Jolidon Cluj Napoca, contând pentru etapa a Vll-a a Ligii Naționale de

Eduard Bogdan, câștigătorul locului I

Rezultate din LNS de handbal feminin
București (MF) - Rezultate înregistrate în partidele dispu
tate, duminică, în etapa a Vll-a a Ligii Naționale de hand
bal feminin: HCM Roman - Oltchim Râmnicu Vâlcea 
23-32 (11-13} Rulmentul Brașov - SC Mureșul Tg. Mureș 
43-21 (23-12) Tomis Constanța - HCM Baia Mare 24-
22 (14-13) Astral Poșta Câlnău - HC Dunărea Brăila 
32-24 (16-14) HC Zalău - Universitatea Timișoara 30- 
26 (17-11) HC Oțelul Galați - Rapid CFR București 32-
23 (13-11) în clasamentul ligii Naționale, primul loc este 
ocupat de Oltchim, cu maximum de puncte, 14. Podiu
mul este completat de Rulmentul Brașov și „U" Jolidon 
Cluj, cu câte 12 puncte.

Se menține „sus"
Deva (N.G.) - în etapa a X- a a Ligii a Il-a de fotbal, Minerul Lupeni a întâlnit pe teren propiu pe Auxerre Lugoj. Partida a fost la discreția gazdelor, care au reușit poate cel mai bun joc pe teren propriu din acest sezon în dauna unei formații care, încet-încet, caută să se afirme. Sumitra este cel care lansează primul șut pe poata oaspeților, în minutul 13. A venit însă faza din minutul 33, când Vezan este faultat în careul de 16 m și arbitrul dictează penalty pentru Lupeni. A executat sec Itu și a transformat. Spre meritul lor, lugojenii nu vor abdica și pleacă la vestiare cu doar un gol primit. Au revenit la fel de mobilizați și au dat de furcă vârfurilor celor de la Minerul. Ce nu au făcut minerii a rezolvat Moga în min. 86 când, neatent, a trimis un balon la propriul portar, dar acesta, ieșit mult dintre buturi, nu a mai ajuns mingea. A privit cum mingea se duce în gol. 2-0 pentru Minerul.

RegreteDeva (V.N.) - Adrian Ilie a declarat că îi pare rău că a părăsit Jiul Petroșani. El s-a întors, dar la echipa a doua, pentru că cei de la conducere nu au iertat gestul fotbalistului. Deși și-a cerut scuze pentru plecarea intempestivă, se pare că nu va prinde prea repede echipa întâi, cu toate că își dorește mult acest lucru. Deocamdată conducerea clubului nu a avut nici o discuție cu jucătorul.

Rapid București este vicecampioana Europeile-au înregistrat Ioana Gon- ciar - 568 pd și Luminița Colonișteanu - 551 pd. Pe locul al 3-lea s-a situat echipa germană Blau Weiss Hockenheim. La masculin, trofeul a revenit, după ultimele lansări, echipei germane Staffel
handbal feminin. Adevărul este că de mult nu l-am văzut atât de cătrănit pe Munteanu, dar probabil, are motivele lui, bănuim, foarte serioase. Oricum, vorbele au fost spuse în urma înfrângerii pe care devencele au suferit-o pe teren propriu cu scorul de 21-23. Jolidon s-a dovedit o nucă prea tare de spart pentru Cetate, o echipă solidă, matură și mai experimentată. Acest lucru s-a văzut cu deosebire în partea a doua a jocului. Deși s-a pornit de la 12 - 12 la pauză, clujencele au înclinat tot mai mult balanța în favoarea lor. încet, dar sigur. Nu la diferență mare, dar nu le-au lăsat devencelor nici o șansă. Trebuie spus însă că handbalistele noastre au avut de 

ACCEPTA PROVOCAREA UNEI 
CARIERE INDEPENDENTE!
Dacă te interesează o carieră independentă, in care tu decizi cât vei câștiga și 
cum îți vei dezvolta afacerea, într-un domeniu cu perspectivă, trimite-ne CV-ul 
tău la JobCQB5ultanl@ingromania.ro sau la adresa Piața Victoriei nr. 2, etaj 3 
(clădire IPH), Agenția ING Deva.

a asigurări de viațâ ■ senttcit bancare •

i

berg Staffelstein care s-a detașat în câștigătoare, cu 5- 3, grație numărului mai mare de popice doborâte la total, 3.400, față de 3.378 ale finalistei, Komokom Osijek, din Croația. Pe treapta a 3-a a podiumului de premiere a

Cartaș a trecut greu de apărarea clujencelorșapte ori superioritate numerică, dar nu au marcat nici un gol în aceste situații. Dimpotrivă, au primit goluri. 

urcat formația maghiară Zalaegerszeg.Reprezentanții forurilor internaționale prezenți la Hunedoara au avut cuvinte de apreciere față de modul cum a fost organizată competiția.

Acesta a fost și unul din principalele motive pentru care finanțatorul devencelor era foarte nemulțumit.

ING Au

mailto:valentin.neagu@in1ormmedia.ro
mailto:valentrn.neagu@informmedia.ro
mailto:JobCQB5ultanl@ingromania.ro
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BANCA COMERCIALA

CARPATICA
Forța șl inteligența capitalului românesc!

SueursalaDevu.
Bt/ul Nbsviat EStetsca, BL 12 A

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

Rcp. Simeria,
Sin Avram laiu-u. Bl. 7, Parter,

Tel: 0254/26.11.01: Fax:
0254/26.11.02

Dobânzile practicate pentru depozitele ia termen în iei și valută - % pe anMonedă 1 săpt. 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luniRON 6,00 7,65 7,75 8,10 8,10 8,10USD — 4,00 4,10 4,35 4,60 4,75EUR - 4,00 4,10 4,35 4,60 4,75LEIDepozitul VIVATDepozitul PENSIA PLUSDepozitul EUROPA

Termen6 luni12 luni12 luni Ț
,L

Dobânda/an8,00%
8,40%
8,20%

uepoznui PRuSPER
LEI 24 luni ■ 8,50%EUR/USD 24 luni 5,00%

Depozitul 
CRESCENDO

Depozit pe termen de: 3 luni 6 luni 9 luni 12 luniLE! 7,40% 7,50% 7,60% 7,70%EUR/USD 3,75% 4,10% 4,20% 4.50%
CONT 
CURENT 
BONIFICAT

Tranșe în LEI5OO~-Î6'OOO Dobânda/an ■ Tranșe îfi EUR/USD. Dobânda/an7,15% 100 - 5.000 2,50%10.001 - 20.000Peste 20.000 7,65%7,85% 5.000,01 -10.000 Peste 10.000 3,00%3,50%Certificat de depozit 
VALUTĂ FORTE

Termen360 zile Suma minimă EUR/USD
1.000

Dobânda/an4,75%

• rt 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat et 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208 0724/620358 (A6)
• todradț pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat, exclus credit, 
preț 98000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu parter, semidec., stare bună 
contorizări, s=46 mp, preț 88000 RON, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• zona ptețeL semidec., parchet balcon, 
contorizări, neamenajat etaj 4, izolație italiană 
preț 97500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona BancaTransilvania, dec.,2balcoane,etaj
4, acoperit cu tablă, s=50 mp, neamenajat, preț 
38000 euro, tel. 0745/640728 (A7)
• zona Ptață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (AE)
• zona Zamfrascu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea ArmaM, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dacia, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
■ zonă cantrate, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• In circuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776 (A9)
• dec, camere cu parchet baleen închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231800; O74SZ511776. (A9)

• zona AL Neptun,. dec, CT, gresie, faianță 
parchet laminat balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc de cărămidă etaj 1 din 4 nivele, ușă de 
siguranță termopan interior-exterior, parchet, 
gresie, faianță bucătărie modificată opțional se 
dă mobilat, utilat, la cheie, ocupabil azi, zona 
Zamfirescu, preț 42.500 euro neg, tel. 
0723/2514980788/165702. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr, 5, etaj 1, centrală termică 
balcon, vedere în față preț 95.000 ron neg, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• etaj 1, dec, zona Decebal, 2 băi, balcon, 
parchet, gresie, faianță contorizări totale, 
accept credit ipotecar, preț 50.000 euro neg, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Dorobanți, etaj 3, dec, 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bucătărie modificată 
preț 155.000 RON neg.țel, 232808 (A4)

• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, dec, 
fără modificări, balcon mare închis, centrală 
termică parchet, faianță boxă bine întreținut 
preț 62.000 euro neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• 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 utila' eț 
150.000 Ron, neg, merită văzut, tel. 2*208. 
0729/018866. (A6)

Cumpăr ap.2 camere (04)

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Bdd 22 Decembrie, bl. 12 A, sc. C, ap. 57, 
etaj 3,65 mp, decomandate, vedere la bulevard. 
Tel. 229697. (T)
• mtxMcat, balcon închis, gresie, faianță, 
bucătărie mobilată, etaj 2, Dacia, Al. Romanilor, 
bl. 14, preț 1,1 mid. lei. Tel. 0749/182154, 
0254/219582. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• decomandate, ultracentral, etaj intermediar, 
parchet, 56 mp, balcon închis, contorizări, preț 
125.000 ron. Tel. 0726/710903 (Al)
■ legeni, Mnddecomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, îngrijit, Kogălniceanu, 
preț 1.050 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)
• urgent, crcutt, centrală termică, parchet, 
balcon închis, 54 mp, zona Miorița, preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• circuit, centrală termică zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)

• eemldecomandate, contorizări, balcon închis,
etaj 3, zona Uzo Balcan, preț 72.000 ron. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
■ Zamfirescu, In circuit, et 4, izolat, preț 110.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
o Kogălniceanu, et 1, în circuit, CT, amenajat, 
balcon, parchet, preț 120.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona pieței, semidec., et. 1, amenajat, 
contorizări, balcon, preț 103.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona piață, semidec, et. 4, acoperit cu tablă 
amenajat f. frumos, CT, balcon mare, preț 
103.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, parter, cu balcon, în circuit contorizări, 
parchet preț 96.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Zandkeicu, circuit parchet gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec, gresie, faianță parchet 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)

C.N. „MINVEST" S.A. Deva, 
cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 9, execută lucrări pentru 
protecția mediului - ECOLOGIZARE IAZ VALEA MUREȘULUI - 
care necesită un volum foarte mare de sol vegetal.
Anunțăm pe această cale agenții economici și persoanele fizice 
care execută lucrări de excavații din care rezultă sol vegetal 
(pământ) că pot depune acest material la baza iazului Valea 
Mureșului în locul special amenajat în acest sens. Societatea 
noastră poate asigura, după caz, transportul solului vegetal. 
Este interzisă depozitarea solului fără acordul societății noastre, 
persoană de contact în acest sens fiind dl. ing. Duță Enescu, 
tel. 0740/115226.

(6386O)y/

• zona AL Păcii, etaj 1, bloc de cărămidă, 
termopan, parchet gresie, faianță, ușă metalică, 
bucătărie modificată, contorizări totale, balcon 
mare, preț 110.000 ron neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifcată, 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică, apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Astoria, contorizări totale, vedere în față, 
ocupabil imediat, accept credit ipotecar, preț 
76.000 ron neg., tel. 0788/165703,232808 (A4)
• Intrări separator termopan, parchet, gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu, preț 102.000 ron neg., tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona DecebaL vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
preț 130.000 ron neg., tel. 0745/302200. 
0788/165703. (A4)
• dec, 60 mp, parchet, stare foare bună 
contorizări totale, zona Romsilva, preț 120.000 
ron neg, tel. 0723/251498 0788/165702. (A4)
• dec, suprafață mare, super-amenajat, zona 
BCR, centrală termică bucătărie modificată 
termopan, parchet nou, gresie și faianță bloc de
4 nivele, preț 145.000 ron neg., tel 0788/165703, 
232808 (A4)
• etaj intermedar, bloc de cărămidă 2 holuri, 
parchet de stejar, ocupabil imediat, zona Dacia, 
preț 67.000 ron neg., tel. 0788/165702,232808 (A4)
• etaj 2, balcon mare, parchet, centrală termică 
foarte bine întreținut, accept credit ipotecar, 
liber, zona Gojdu, preț 118.000 ron neg, tel. 
0788/165702,0723/251498 (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 65.000 ron neg, tel. 
0788/165702,232808 (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)
■ drcuH, 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)
• eta| 3, uși schimbate, contorizări, parcnet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, bale suoeramenaiată CT. et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208 0729/018868 (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6)

• ingMit Deva, plata imediat Tel. 215212. (Ăl)

Vând ap. 3 camere (05)

• «emidecomindate, balcon, parchet 
contorizări 2 focuri, etaj 1, zona Zamfirescu, preț
1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, bloc 
acoperit, zona Progresul, preț 132.000 rpn. Tel. 
0745/639022,0726/316798 (Al)
• Gojdu, centrală termică et 1, amenajări, preț 
135.00O RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 2, centrală termică modificat preț 
83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, etaj intermediar, dec, 2 băi, 2 
balcoane, faianță gresie, centrală termică 
termopane, preț 48000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• irgent 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 120500 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• ProțptwL 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)

Consiliul Local 
Romos

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 1 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara ; •!

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:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa: '

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

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gagarainformmedia.ro

(32135)’

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. ? 
(imrșa:ffotnews) .Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întărește potența la bărbați pe termen lung, nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții normale, în loe de una-două.Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fiziee. poate reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs natural nu are efecte secundare.

A 
N 
U 
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T

Societate comercială
angajează facturistă-vânzătoare în 

magazin (experiență minim 1 an). 
Salariu atractiv, bonuri de masă , transport. 
Informații: 0254/210923 sau 0744/620427. 
Fax: 0254/210924. «ssm.

organizează, în data de
25.10.2006, ora 10,00,

sualim la «to»-
tonii comunei Romos 

sau la tehfonul 245620.
(€5758)

ANUNț ANGAJARE PERSONAL
SC BERE MUREȘ S.A., proprietar și operator al 

Hotelului GERMISARA Resort&SPA, selectează personal pentru 
ocuparea următoarelor posturi:

1. bucătari
2. ospatan
3. gestionari

4. instalator
5. șef departament alii

Condiții generale: calificare conform postului, experiență rele
vantă, cazier fără antecedente penale.

Se oferă pachet salarial atractiv, posibilitatea dezvoltării unei 
cariere într-o companie la standardele internaționale.

CV-urile și scrisorile de intenție se vor trimite prin fax la nr: 
0725.541.101 sau prin e-mail: razvan.mares4bberemures.ro .

Persoană de contact - director Răzvan Mareș - 0725.541.000.
(65939)

Casa de Ajutor Red-

Traian, nr. 33, roagă pe membrii săi cărora îl s-au aprobat cererile de primire a Autorului MHiintiemSII să se

Punctele forte ale produsuluiProdusul Pote-Mix poate fi administrai și fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardiovasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte secundare, poate fi administrat și de către persoane care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării produsului se poate eonsuma alcool.Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul de alimente. Compușii cei mai imporianli ai tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, urzica, [elina, orzul verde, uleiul din seminie de dovleac.Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete. în mod regulat. întreruperile pot produce tulburări de efect, în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în acest fel efectul dorit se va manifesta în termen dedimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. O cijjjy conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de eel puțin 2- 3 luni continuu.Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de telefon 03 66-1033 33 (telefon cu robot, tarif normal), 0742-141 071 sau 0742- 141 072.Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149RON(1.490.0001ei)+taxepoștale. i 
CĂUTĂM DISTRIBUITORI, telefon: 0742 - 141072, 0742 - 141071

două luni. Tabletele se vor administra

Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

camelia.gagarainformmedia.ro
razvan.mares4bberemures.ro
http://www.potemix.ro
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• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• semidec, aranjat, gresie, faianță, parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tei. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță, CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)

• zona L Creangă, parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dec, camere cu parchet contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON neg., tel. 231.800, 
0740/317.313. ÎA9)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, etaj 1, 100 mp, occidental, centrală 
termică, termopane, ușă metalică, totul nou, 
preț 49.000 euro. Tel. 215212. (Al)
• Dorobanți, et 3, dec., termopane, amenajări, 2 
băi, garaj lângă bloc, preț 60.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent zona Dorobanți, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
amenajat, modern, CT, garaj, st=100 mp, preț 
58.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• ingent Deva, Gojdu, et 1,100 mp, occidental, 
centrală termică, termopane. ușă metalică, totul 
nou, tel. 215212. (Al)

Sd râunân 
pâni târriu? 

Sigur, dată am 
dtr lucru!”

Renunță 
la Alo!

ASCULT

RADIO jt tot» de euro

wvtvt rr.

Radio Deva
100% local

CONTEAZĂ ce vezii 5
*__________________________________

visat ca vechile tale ferestre să fie 
'locuite-* ''u unele noi, din termopan? 
•d-ți peijji' această schimbare?

i p gaud» no; Ia tom
•imna aceasla. C uv-fiitu! Libt’i ih burn 

•mopAne perdrii numai 8,9 lei’
miipbi de cp iti oferim Ai.edstA sansa? 

■i1'U ia esii sau tu siguranța ver doti 
devii unii! dinfri. ahuu.iiii noștri.
nou concurs 'Ti va r^-plau inMiimmi’ 

anLpoți participa?
ti un abona meni io Cuvântul Liber 

I ntri.i minim O LUNA, cu numai 8,9 lei 
I ai ril-t bine), sau preiunrieșle-ti a<. lu-

-i'"!) ib< m.m. ni -1' ir» a cel pi.rtin o luna, 
pana »• 28 cm. lom brie 2006’ Trimite ne 
< ‘ODii după chilantA, la O.P. 1, C P. 3. 
iv-v.t di pune o m cutiile speciale 
(tiv H’ttil L ib'.-»’ - iu vm ■ i u ea i hiar la 
mdac l'p Ioai> < hitantele vor participa la

«-ri. ur>.
Apoi lanit-ml ui pe mai multe luni iți aduce 
ma; '’uiilc sa rise de câștig’
Unde te poți abona?

la sc diui redacției Cuvânlul Liber din 
Deva, Shada 22 Decembrie, numărul

posta.
sau dai a vrei ca organizatorii noștri de

presa să vina chiar la tine acasă, suna la 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pol participa 
angajații S.C. inform Media S.R.L. si nici 
rudele acestora de gradele I si 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!

Profită de acest concurs și aboneazâ-te acum! hjrnaiMW!

SG 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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

A CUVÂTO |

(65047)

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

Vitopend 100 este un cazan mural 
pe combustibil gazos pentru 
încălzire și prepararea instantanee 
ă apei calde menajere, eu tiraj forțat 
sau atmosferic, cu putere nominală 
de la 10,5 până la 24 kW sau 
de la 13 până la 30 kW.

c >
y?‘.

Produse în Germania, radiatoarele Viessmann sunt disponibile acum și în România.Datorită eficienței deosebite și formei elegante, radiatoarele Viessmann sunt ideale atât pentru birouri, cât și pentru spații de locuit.
* La cumpărarea unui cazan mural Vitopend 100 primiți un 
cupon de reducere fe valoare de 250 RON. pe care îl puteți 
valorifica achiziționând radiatoare Viessmann în valoare de 
minim 700 RON. Promoția este valabilă până la data de 
15 noiembrie 2006, în magazinele partenere.

vieSmann

(06160

CONCURS acri Aa.AT

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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irul Tequila situat 
Deva, te așteaptă 
fiecare zi, intre 
ele 20.00-06.00 la 
egadistracție!!!!!!

Pentru rezerv&ri 
sunați la: 

0721/951.722 Ș 
0720/323.366 -

(CPAHI
Hates

ANGAJEAZĂ

• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona M, Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, et 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, garaj, boxă et intermediar, preț 70.000 euro, 
neg, tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec, gresie, faianță parchet, 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, in st sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică preț 
207.000 ran, 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)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel 231800,0740/317313. - 8)

• 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, bale, 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. 
231300,0740/317313. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

(59664)

S.C. FARTEHER LEG© 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 asistenta juridică la redactarea contractelor 

reprezintă în Instanță Interesele persoanelor Juridice.
(59810)

Bvd.
ULIU^IÂNIU
L3 PARTER

Programeazâ-te la 
1254/220.190 pentru 
irogramol tău per- 
onanzat si benefi-a iezi de 15% |
educere. 8

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

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPETĂRJE
-ELECTROZI, SCULE, UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

SRL.

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron Z 
persoană, doar în perioada 
01.09 ?30.11.2006 
iuf tatei / ta. 0254/249

telefon. 0254/249.175 S

TRANSPORT PERSOANE (g) Wl«
RM ftamAMctenaMs

Td 0254/234717, 
0742/030201,0749/551299

S
evrodus
evro dus-înws ■15 rie~

euro duj-întars-90 zilei.

OnrM-vW 09.

România- Italia -Frânta:

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS2»

■ TÂMPLARII PVC Șl ALUMINIU PROFIL! MHAb
■ REAM TIRMOPAN ■ JALUZILIVIRT1CALI ■ 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

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

• Deva, 6 bai- ane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ran. 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. (AB1

Vând garsoniere (19)

Vând case, vile (13)

• cază nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• central Deva, 2 intrări, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță centrală termică canalizare, 
apă gaz, 600 mp teren, livadă preț 350.000 ron. 
Tel. 215212. (Al).
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet 
grădină zona Săntuhalm, preț 370.000 RON, neg, 
tel. 0742/290024. (A3)
• eonsbuqhi 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, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată, 
contorizări, ocupabilă imediat preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T)
• Deva, zona Gojdu, etaj 1,32 mp, contorizări 
complete, preț 71.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• >man< centrală termică ușă 
metalică balcon închis cu termopan, mobilată 
și utilată preț 55.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent semidecomandate, contorizări, 
parchet, balcon închis, etaj 3, zona Mărăști, preț 
67.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidec., bucătărie, baie, contorizări, zona 
Lido, preț 70.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 
seara. (A2)
• confort 1, dec., amenajat modern, bucătărie: 
faianță + gresie, baie: faianță + gresie, laminat, 
C.T., zona Banca Transilvania, preț 95.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 18 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• teste de limba engleză TOEIC „
• teste de limba franceză TFI

In urma testărilor obțineți QjPLQME pffllNQSanE IMJHtN<J|QB|AI

!h-\.i Clădire.( Cepromiu. Et-.ij I Camera 221. Etaj W. Camera i12 
lei i>.!ă , .'12 I.rn. iiț5 i 2IS 111. 1;. tlihii.

Dacă vă plac copiii, dacă sunteți 
o persoană de încredere 

dacă doriți să vă snpiimetați veniturile

Societatea TRIASAV.AS S.8.L

recrutează personal pentru intermediere 
baby-sitting și menaj. g

Detalii le tel. 235045, 0724/593142, 0747/4041 
cHdlraa MJntesI, cam. 72, Deva, «rele 10-14.

Vă pune la dispoziție: 
MOTOCOSITORl, GENERATOARE DE CURENT, 
GRUPURI INDIVIDUALE DE MULS, TOCĂTOARE DE FURAJE,

1.
11
1 Harim. H.('onto w. 9 UU25WI23» X Magwfa ST1HL T» WHmvbl Wp: OS4/ZÎIBI3
4 mill Ortțfe, Stt, lintOtir, M.CÎ pffir; KflWJ1 STIHL Prf, Alee» tywtfui ar.2 M: K5WM

Dm, W. nmtat. M. I pr* Mt CS4ZMB* S. Magoto STIIIL Brad. sîr. Ur®» hnai. parter «miau
M** Jțwkr ttMu I2SVUC1» 4 Ma^STIHl. td: «745

SOCIETATE COMERCIALĂ
ANGAJEAZA URGENT PRODUCĂTOR lNCAlțĂMWTE

- Tineri absolvenți în vederea calificării la locul de muncă.
- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, 
un schimb transport gratuit.

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

Oferă spre închiriere: 

in salonul de înfrumusețare 

țiu pentru cosmetică - acesta 
fiind utilat în totalitate.

AGNES ȘTEFĂNIȚĂ ...
Tel. 0721/245.696 I

ÎNSCRXE-TE ACUM LA CURSURII

-WEBMASTER
- WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEL: 02S4.206.210
MOB: 0723.130.463 
E-mail: offlcecailm.ro 
Site: www.ilm.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56973)

• semidec., bucătărie, baie, balcon, zona Al. 
Crișului, preț 47.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
zona gării, preț 76.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, bale, balcon, contorizări, zona 
Micro 15, preț 53.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara (A2)
• zona Mărăști, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, bucătărie modificată, st=40 mp, tel. 
0742/290024, (A3)
• etaj 2 din bloc de 4 nivele, parchet, vedere în 
față, balcon mare, ocupabilă imediat, accept 
credit ipotecar, zonă foarte bună - ultracentrală, 
preț 26.500 euro neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• parchet, faianță, apometre, gaz 2 focuri, zona 
Progresul, (blocurile mai noi), stare foarte bună, 
sau la schimb cu apartament 2 camere + 
diferență în zonă centrală, accept credit 
ipotecar, preț 67.000 ron, tel. 0745/302200,232808. 
(A4)
• zona Decebal-I.Maniu, etaj intermediar, dec., 
parchet, contorizări, stare bună ocupabilă 
imediat, preț 85.000 ron neg., accept credit 
Ipotecar, tel. 0723/251498 0788/165702,232808. 
(A4)
• zona Gojdu, dec., contorizări, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, ocupabilă pe loc, preț, 
74.000 ron neg., tel. 0788/165703,232809. (A4)
• etaj L dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• etaj 3, dec, contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, neamenajaU, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 235.208, 0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare,. contorizări. 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
2352080729/018866. (A6)
• zona Piață, et 2. contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• urgent, zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre. preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• garsonieră dec, suprafață mare (41,5mp), 
cameră cu parchet contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă zona 
Dorobanți, preț 95.000 RON neg, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• dec, earned cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 80.000 
RON negociabil, tel. 231.800. (A9)

• Intravilan, la DN 7, între Deva și Simeri: 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilităț 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 2234 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravil 
utilități în zonă loc drept și panoramă super 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/168 
0740/914688. (A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 0742/0051 
(A5)
• intravian, st 2100 mp, front stradal 33 m,to 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată prel 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/1693 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/1691 
0742/005228. (A5)
• intravilan, st= 4800 mp, fs-ăc'm, acces 
drum, apă curent, zona Bârsău, preț 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st= 2750 mp, fs=20m,facilități: a 
gaz, curent,' zona Sântandrei, preț 15 euro/r 
tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilit 
apă, gaz, curent, zona Săntuhalm, preț 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 2351 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la 8 xm de Deva, la șosea, ST 2 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică £ 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/0188 
0724/620358. (A6)
■ teren intravilan, s=1100 mp, F.S.= S 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, dr 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (/
• Intravilan, h DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. 
casă certificat de urbanism, gaz, apă ourc 
toate cu proiect și branșament pe teren, av 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ide 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, m 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 231! 
0745/511776. (A9)
• S-500-1000 mp, zona Bejan, Deva, to 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231! 
0745/511776. FA9)

Cumpăr teren (22)

• 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau îmr 
jurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerci;

• Deva, P+l, 150 mp plus teren, 2 gan 
centrală termică canalizare, apă gaz, p 
82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, gi 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A!

Imobile chirii (29)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)
• 1X500 mp teren în Deva, lângă cabana Bejan. 
Tel. 222002. (T)
• 3500 mp, intravilan, livadă și grădină cu 
cabană 2 camere, în Deva, zona Căprioara, 
facilități apă curent drum asfaltat, preț 25 euro 
mp, negociabil. Tel. 214866, 0740/984602, 
0729/902794.(T)
• 3800 mp teren intravilan, în Băcia, toate 
facilitățile, preț 4 euro mp, și 1000 mp teren, în 
Deva, prelungirea Vulcan, preț 28 euro mp. Tel. 
0722/161644 CD
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• intravlanlaDN7,Deva,Simeria,7300mp,fs50 
m, preț 50 euro mp. Tel. 0726/710903. (Al) 
intravilan Șoimuș, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 euro 
mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)

• primesc in gazdă o elevă aproape de Lie 
Pedagogic, Tel. 216347. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră în De 
complet mobilată preț80 euro/lună Tel. 2151 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, cent 
Deva, 68 mp, preț 750 euro/lunr£ '.cheltu 
incluse. Tel. 215212. (Al)
• 3 camere, bd. Decebal, et. 1, dec., amena 
repartitoare, aragaz, frigider, preț 700 RON, 
221712,0724/305661. (A2)
• apartament 3 camere, zonă centrală mobi 
și utilat modem, preț 700 RON/lună tel. 2217 
0724/305661. (A2)
• garsonieră mobilată CT, termopane, arag 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, arag 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat cotp-^t, zc 
T. Maiorescu, preț 350 eurr ,, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat comp 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lu 
tel. 0742/290024. (A3)

NOKIA
1112

L'alEuMEbSH țeletoâneiefșjeduelează in culori pentru a-ti fi pe plac 
Minofinluniii gintceigpjesw lîoȚcle magazine și alegeți telefonul 
pr.eteratiiiifculoai.e'afcar.e'lțirș'efpotrivește. Culoarea face diferența!

EURO - GSM

wwwjuroqsin.ro

C el mai tare din sistem

• I URO-GSM Di’wi
* Ulpia Shopping Center
• FURO GSM Hunedoara
✓ B-dut Dacia, nr, 6A
* B-dul Da< ia. nr. IO

B-dul Cor vin, nț. 8

REC

offlcecailm.ro
http://www.ilm.ro
wwwjuroqsin.ro
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INTERBRANDS Marketing & Distribution SRL, 
partener al celor mai mari producători de bunuri de larg consum 
din lume, cum ar fi British American Tobacco, Procter&Ganible, 

Nestle, Gillette, Kotanyi. Orkla Foods te invita sa te alaturi echipei 
sale din DEVA in funcția de:

REPREZENTANT VANZARI
(PRE SELLER) - Divizia FOOD

Daca ...
. Ai experiența sau potential de dezvoltare in vanzari
• Ai excelente abilitați de comunicare
• Ai inițiativa si capacitate de rezolvare a problemelor
• Ai minim studii medii si permis de conducere categoria B

Vrei sa faci cariera intr-o companie de renume, cu excelente 
oportunități de dezvoltare personala si profesionala ?

...Atunci trimite-ti CV-ul si o scrisoare de intenție, pana in data 
de 14.10.2006, la: Interbrands Marketing & Distribution 

Cluj Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 41, fax: 0264/416807, 
e-mail: florina.horhat@interbrands.ro

Toate aplicațiile sunt strict confidențiale. Numai candidatii selectați vor fi contactat!.

s m
2

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9 Elite

Prima Invest 
Garant Consulting 
Imobfranc
Fiesta Nora 
Casa Betania
Rocan 3000 SRL 
Mimason
Morellia

Calculatoare si accesorii 
(51)

P to Vtetvfiei m. 5S/10, M- 6J54 405002

Ș BENE internațional 

calcula toare

• soHdt urgent chirie apartament 3 sau 4 
camere amenajat stil occidental, pe perioadă de 
minim 1 an, zonă ultracentrală, persoană 
serioasă, fără familie - salariat, ofer între 400 și 
600 euro la vedere, tel. 0723/251498, OW165702, 
(A4)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună, tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• cast mart, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• cui, Deva, 2 camere, living, bale, bucătărie, 
gresie, faianță, CT, grădină st 500 mp, garai, 
mobilată sau nemobilată, preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• ganonieră zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decenal, 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, ama Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, 2 băi, nemobilat zona Creangă Deva, 
preț 150 euro/lună tel. 231800,0745/511776. (A9)

Auto românești (36)

Auto străine (37)

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

Piese, accesorii (42)

• vând portbagaj auto, stare foarte bună. Tel. 
211124. rn

Mobilier și interioare (47)

• vând I •»» și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. CD
• vând moblă sufragerie, stare bună preț nego
ciabil. Tel. 0723/742919,219182. (2/6.10)

Altele (61)

• cumpăr sobă din fontă, înălțimea 2 metri, 
diametrul 70 - 80 cm, pentru încălzirea 
biseridL TeL 0258/875261. (2/110)

Prestări servicii (72)

• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)
• Fundația Mundi Deva organizează cursuri de 
calificare: tâmplar, tapițer, brutar, lucrător 
social, operator calculator, radio tv, secrețar 
stenodactilograf. Înscrierile: 10.10.2006. Tel. Deva 
216138, 0722/358138; Petroșani 0724/559343; 
Lupeni 0721/886870. (12/4.10)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861.0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

Promoție:
LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA inclus), 

2 ani garanție

• vând Dada 1310, af 1997, acte la zi, stare bună 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 0722/494910, 
0729/970473. (T)

• administrator de rețea de calculatoare, Călan, 
1 post, data limită Tel. 213244, orele 9 -16.
• administrator, Deva, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• administrator, Orăștie, 1 post, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial. Hațeg, 5 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Orăștie, 1 post, data limită
19.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 3 posturi, data limită 116.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Călan, 5 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 8 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.

Redacția nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică șl mare publicitate. !

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Călan, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele9 -16.
• agent imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent vânzări, Petroșani, 3 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalata* manual Brad, 9 posturi, data limită
15.10. Tei. 213244, orele 9 -16
• ambalata» manual, Călan, 2 posturi, data 
limită 1.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• ambalator manual, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Hunedoara, 32 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• angajez femeie pentru menaj, zilnic, în casă 
mare, cu posibilitate de carte de muncă. Tel. 
0765/262202. (8/4.10)
• angajez persoană sau familie pentru pază și 
îngriji re casă vacanță și livadă în zona Hațeg; se 
asigură cazare în clădire separată, condiții 
foarte bune. Tel. 0765/262202. (8/4.10)
• arhitect dădH, Deva, 1 post, data limită 15.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Orăștie, 1 post, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Lupeni 2 posturi, data limită 1.12.Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie, 2 posturi, data limită 15.10. 
Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• barman, Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• betonist Hunedoara, 2 posturi, data limită
14.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• betonist, Petroșani 5 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Petrila, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 4 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cabanier, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• călcâtoreasâ lenjerie, Brad, 3 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită
19.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Orăștie, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• c ifectfone rticote din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele 9-16

• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Orățtie, 7 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ confecttamisuambtor articole din textile, 
Brad, 14 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțfoner-asambior articole din textile, 
Călan, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• om mb articole din textile,
Călăi (osturi, data limită 18.12. Tel. 213244,
orele 9-16
• confecțlonerasamblor articole din textile, 
Hațeg, 6 posturi, data limită 20.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțtoner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 17 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționervasamblor articole din textile, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțlomr-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 9 posturi, data limită 20.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confocțlomr-asaniblor articole din textile,
Lupeni, 9 posturi, data limită 29.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner cablaje auto, Deva, 42 posturi, 
data limită 31.10. țel. 213244, orele 9 -16.
• confectioner cabtale auto, Orăștie, 17 posturi, 
data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confectioner Jaluzele, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• confecțlone fcotaje după comandă, Hune
doara, 8 posturi, data limită Tel. 213244, orele 9- 
16.
• consHtar economic, Deva, 1 post, data limită
23.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• consHtar, expert, inspector, referent, econo
mist, Deva, 1 post, data limită 15.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consIHer juridic, Orăștie, 1 post, data limită
25.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil Brad, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil Călan, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contaNLHațeg, 2 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cantaM, Orățtie, 1 post, data limită 19.10. Tel. 
213244, orele 946.
• contaM, Petroșani, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contaHFșef, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Petroșani, 1 post, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 1 post, data limită 20.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• croitor, Lupeni 7 posturi, data limită 15.10. Tt 
213244, orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune 
doara, 4 posturi, data limită 30.11. Tel. 21324 
orele 9-16.
• cusător piese din piele si înlocuitori, Brad, 1 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune 
doara, 8 posturi, data limită 30.11. Tel. 21324 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Petrila, 1 
posturi, data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 1(
• cusător piese din piele și înlocuitori, Petrila, 1 
posturi, data limită 6.11. Tel. 213244, orele 9 -16
• decorator vitrine, Deva, 2 posturi, data limita
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• director adjunct societate comercială, Hațeg 
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16,
• director economic, Lupeni, 1 post, data limita
12.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• director societate comercială, Hațeg, 1 post 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• dbector tehnic, Călan, 1 post, data limită 30.10 
Tel. 213244, orele 9-16.
• druțblst, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher. Brad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 6 posturi, data limită 3.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 10 posturi, data limită
21.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgher, Hunedoara, 4 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgherrestaurator, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• economist bancă, Deva, 1 post, data limită 
15.10., absolvent 2006. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician auto, Deva, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 2 
posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 10 posturi, data limită 21.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 3 posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Hațeg, 2 posturi, data limită 10.10. Tel. 
213244, orele9-16.

Suntem numărul
1 în județul 

Hunedoara!

în mod natural contra ejaculării precoceîn ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până acum de nici un produs farmaceutic.Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au ca scop mărirea potenței, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar într-un număr mai mare decât disfuncția erectilă.Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție sexuală a bărbaților și șe manifestă în principal la bărbați eu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care tratează ejacularea prematură definesc această problemă ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei doi parteneri sexuali.La începutul unei relații ejacularea prematură este cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulate exagerată. Alți factori de natură psihologica, precum vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului, dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament, care pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol financiar.Fabrica de medicamente Ziirich Medical Labs din SUA a creat tin produs revoluționar: Prematrol, care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.Prematrol este un produs excepțional datorităproprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate susține o activitate sexuala de lungă durată. în compoziția unică a Prematrotului, ingredientele cheie sunt: extractul de Passiflora. extractul de semințe de GriffoniaS impl ici folia, extractul de fructe de Cistanche, Vitamina B6, Acidul folie.O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: 1-2 comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe informații accesați situl www.prematrol.ro sau sunați la numerele de telefon: 0366 - 10 33 33 (telefon cu robot, tarif normal), 0742 -141 071 sau 0742 -141 072. Prețul unei cutii de Prematrol este 179 RON (1.790.000 lei) + taxe poștale. §§ 
CĂUTĂM DISTRIBUITORI, telefon: 0742 - 141072,0742 - 141071

CUVÂHB

SC MARIAN ROMSPED SRL ORADEA 
membră a grupului de firme

AAARIAN WIEN
Vă oferă un NOU SERVICIU la standardele de 

calitate cu care ați fost deja obișnuiți:

(PACHETE, CORESPONDENȚA)
ÎN fl DIN TOATE ȚĂRII E UNIUNII EUROPENE

VIENA

Acest produs este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul!

VIENA EUROPA
id la serviciile noastre de curierat, veți obține:

siguranță
- satisfacție deplină

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

TIMIȘOARA
Str. Telegrafului, nr 95/ A
Tel/fax: 0256-200.398
Tel/Fax: 0259-200.396
Mobil: 0744-641.316

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

BAIA- MARE
Str. Turbinei nr. 12 
Tel: 0362-808.609 
Fax: 0262-276.230
Mobil: 0722-219.314

mailto:florina.horhat@interbrands.ro
http://www.prematrol.ro
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Concurs de desene pentru
* • Sumă record.O machetă a Starship Enterprise a fost vândută cu o sumă record, 576.000 $, în cadrul unei licitații organizate la New York și care a marcat celebrarea a 40 de ani de seriale science-fiction. Miniatu-■ ra navei Enterprise-D, cu lungimea de 198 de centimetri a fost utilizată în secvențe ale■ „Star Trek". (MF)

președintele Vladimir Putin

O femeie aruncă flori, de la balcon, în timpul procesiunii „Domnul Minunilor”, care se desfășoară In Lyma, Peru. (Foto: epa)

■ Copiii Rusiei l-au pre
zentat pe președintele 
Vladimir Putin în diferite 
ipostaze.Moscova (MF) - Eliberând porumbei de pe vârful unui deal, relaxându-se în apropierea unui foc sau petrecân- du-și vacanța la Marea Neagră, astfel a fost prezentat Putin, în desene realizate pentru a sărbători cea de-a 54-â aniversare a acestuia.Premiul pentru cel mai bun desen al competiției, numită „Competiția de desen Putin”, este un cățeluș negru din rasa Labrador Koni, din linia familiei Putin. Președintele rus a mai fost prezentat de copii pe un teren de luptă - dat fiind faptul că este deținătorul unei centuri negre la judo, reparându-și motorul de la mașină sau mergând în

Vladimir Putin (Foto EPA)vacanță în stațiunea Soci de la Marea Neagră. La competiția organizată de ziarul Express au luat parte câteva sute de copii din întreaga țară. Cele mai bune o sută de desene au fost alese pentru a fi expuse la Moscova, urmând ca desemnarea câștigătorului să fie făcută în termen de două săptămâni.
Duran Duran și 
TimberlakeBucurești (MF) - Formația Duran Duran, care va susține un concert la București pe 19.10., îl are ca invitat pentru viitorul album, ce va fi lansat în 2007, pe Justin Timberlake, pe care membrii trupei l-au întâlnit în 2004, la BRIT Awards. După o mică discuție în culisele premiilor BRIT Awards, Justin Timberlake și Duran Duran s-au arătat foarte .interesați de o posibilă, colaborare, așa că luna trecută, Simon Le- Bon și ceilalți membri ai trupei au vizitat studioul lui Timbaland, producă- i torul lui Timberlake, unde au început deja lucrul la trei piese. Concertul va avea loc la Sala Palatului, pe 19.10., începând cu ora 20.00. Evenimentul va fi deschis de trupa Direcția 5, care va lansa în aceeași seară DVD-ul „Satisfacție - live”.

Premiile 
Bayeux 
Paris (MF) - Radiodi- 
ftjzorii britanici BBC 
și OV au câștigat 
premiile pentru cele 
mai bune reportaje 
radio și de televiziu
ne la a 13-a ediție a 
premiilor Bayeux 
pentru coresponden
ții de război, care au 
fost decernate sâm
bătă seară. Lucrările 
câștigătoare au fost 
alese dintr-un număr 
de 28 de reportaje 
preselecționate și re
alizate în perioada 1 
iunie 2005 - 31 mai 
2006. Juriul care a 
decernat premiile a 
fost prezidat de se
cretarul general al 
organizației Repor
ters sans Frontieres, 
Robert Menard. Pre
miile Bayeux pentru 
corespondenții de 
război sunt însoțite 
de o recompensă 
financiară în valoare 
de 7.600 euro entru 
fiecare categorie.

Plliul de tapir, nou-născut, este protejat de cei doi părinți ai săi, într-o grădină zoologică din Germania. (Foto- epa)

Creierul și simțul dreptățiiZiirich (MF) - Simțul dreptății este asociat unei regiuni din creier, este concluzia la care a ajuns o echipă de cercetători de la U- niversitatea din Zurich în urma efectuării u- nui studiu pe această temă. Oamenii sunt singurele animale care, in unele situații, refuză să își pedepsească semenii care nu s- au comportat corect, chiar dacă această atitudine nu este în interesul lor. Utilizând un instrument numit „ultimatum game” („jocul ultimatumului”), cercetătorii au identificat o zonă din creier care este asociată cu simțul dreptății. Studiile efectuate anterior au arătat că zona lobilor frontali devine activă a- tunci când oamenii se confruntă cu o ofertă injustă și trebuie să se decidă ce să facă. Cercetătorii consideră că acest lucru se întâmplă pentru că această regiune din creier vrea într-un fel să suprime judecata asupra corectitudinii actului respectiv.

Televiziunea papală nu va 
mai transmite știriVatican (MF) - Telepace, unicul post de televiziune consacrat exclusiv activităților papei, a decis să își suspende jurnalul televizat începând de la 9 octombrie și să nu mai transmită decât slujbe și muzică religioasă, a anunțat presa italiană de duminică. Potrivit responsabililor „televiziunii papei”, suprimarea emisiunilor informative a devenit necesară după ce donațiile care au făcut să supraviețuiască timp de 16 ani postul independent

de televiziune al Sfântului Scaun au scăzut cu 80 la sută. Sindicatele jurnaliștilor au denunțat licențierea mascată a patru colaboratori care vor asigura prezentarea știrilor și interviurilor realizate de Telepace.Anunțul suprimării redacției a fost făcut vineri, prin scrisoare recomandată și în condițiile în care majoritatea ziariștilor se aflau în grevă pentru a obține reînnoirea convenției colective de muncă.

Andreea este născută în zodia Scorpion, îi plac călătoriile,muzica și limbile străine.
(Foto: T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro ,

Vrea să filmeze în Pakistan
■ Angelina Jolie e deza
măgită că ea și Brad nu 
vor filma pentru produc
ția „A Mighty Heart".Los Angeles (MF) - Acesta este un film despre jurnalistul american Daniel Pearl, răpit și ucis pe teritoriul pakistanez în 2002. Autoritățile au sugerat ca filmările să se desfășoare într-o altă locație din motive de securitate. Astfel, cu excepția câtorva scene de fundal filmate în Pakistan, „A Mighty Heart” va fi realizat în orașul Pune, din vestul Indiei. Actrița, care a fost distinsă cu premiul Oscar, joacă rolul soției reporterului, Mariane, în timp ce Brad Pitt, partenerul lui Jolie, este pro-

Brad Pitt și Angelina Jolieducătorul filmului. „Sunt dezamăgită că nu putem filma în Pakistan, o țară pe care o iubesc și pe care am vizitat-o
(Foto: EPA)de trei ori”, a spus Jolie. „Au discutat cu responsabili de la toate nivelurile guvernului pakistanez și, cu siguranță, nu

Fără horoscop în Arabiacirii cuiva este o superstiție■ Clericii din Arabia 
Saudită au avertizat 
mediile arabe să nu mai 
publice horoscopul.Riyad (MF) - Horoscopul continuă să fie la mare căutare în rândul populației, în ciuda interdicției religioase. „Este vorba despre astrologie, care este interzisă pentru că este considerată un fel de

magie”, a decis un comitet format din cei mai importanți clerici din Arabia Saudită. în Arabia Saudită, clericii adepți ai wahhabism-ului (latura puritană a Islamului) supraveghează aplicarea strictă a legii islamice, fiind preocupați însă și de tendințele liberale care se răspândesc în țara ârabă cu 24 de milioane de locuitori. „Să crezi că o anume stea poate fi cauza fericirii sau neferi-

care datează din epoca pre-is- lamică”, au spus clericii. Zia rele saudite cu sediul lâ Londra, așa cum sunt Asharq al- Awsat și al-Hayat, au început să publice horoscopul în ultimii ani, iar posturile de televiziune saudite din afara regatului au început să transmită ghicitori. Ziarele din regat au fost nevoite să se alinieze cerințelor clericilor.

<«
»

există sentimente negative. Dar este clar că se preferă ca filmul să fie filmat în India”, a declarat Neilson, consilierul cuplului. El a adăugat că nu a fost stabilită încă o dată pentru lansarea filmului „A Mighty Heart”, realizat de compania de producție a lui Brad Pitt, Plan B. Filmul are la bază o carte scrisă de Mariane Pearl și intitulată „A Mighty Heart: The Brave Life and Death of My Husband Danny Pearl”.Pearl, un reporter de 38 de ani de la The Wall Street Journal, a fost răpit în Karachi la începutul anului 2002, în timp ce se documenta pentru un material despre consecințele evenimentelor de Ia 11 septembrie 2001. .

Khum Chaibuddee, de 45 de ani, a doborât un nou record mondial reușind să sărute 19 cobre regale. (Foto: epa)
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