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dimineața la prânz seara

Luptă
■ După ce comuniștii 
au expropriat-o, o 
bătrânică din Deva se 
luptă, azi, cu birocrația.

Deva (T.S.) - Probabil că în 1982, când a fost expropriată de comuniști, care i-au luat 700 de metri pătrați de

Umil dintre supraviețuitorii lagărului de la Auschwitz, Emerich Herschkovits, la cei 80 de ani ai săi, a povestit ieri, de Ziua Holocaustului, cum a fost In lagăr și ce i- | a dat putere să trăiască, /p.3 (Foto: ci)

• Bilanț la Poliție. Ieri, poliția hunedo- 
reană a prezentat presei un raport de activi
tate pe ultimele 21 de zile. în topul infrac
țiunilor s-au aflat furturile, urmate de acci
dentele rutiere și de tâlhării. (T.S.) /p.3

Lovit de propriul tractor
Beriu (M.T.) - Un bărbat, din Beriu, a fost la un pas de moarte, după ce tractorul în care se afla s-a răsturnat, în timp ce cobora panta unui deal. Oamenii legii au stabilit că Mircea B., de 49 ani, din Hunedoara, muncitor la o firmă din Hunedoara, a plecat cu un tractor, cu remorcă, la o grădină din locul zis „Grind”, iar în timp ce cobora panta unui deal, tractorul s-a răsturnat. Victima a fost transportată la Spitalul Orăștie, unde a rămas internată la secția A.T.I.
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Consolidare
Ghelari (M.S.) - Biserica ortodoxă din comuna Ghelari a fost consolidată prin fonduri guvernamentale alocate în cadrul programului de închidere și ecologizare a exploatării miniere din localitate. Valoarea lucrărilor de consolidare depășește 22 miliarde lei vechi, /p. 6

cu edilii la 92grădină, Veronica Sirop din municipiul Deva nu s-a gândit că, la 92 de ani, va ajunge să se lupte pentru drepturile de proprietate cu „sistemul ticăloșit”. Femeia are o casă în cartierul „Dallas” din Deva unde, după 1990, au început să <răsară> tot felul de vile. Așa a intrat în conflict de

Vaccinare antigripală
Deva (I.J.) - Campania va începe cu vaccinările antigri- pale și va continua după un program bine stabilit de DSP Hunedoara. Grupurile țintă care sunt vizate pentru vaccinare gratuită sunt copiii, persoanele vârstnice, cele din instituțiile de ocrotire socială, bolnavii cronici și salariații din sistemul sanitar. „Necesarul de vaccin antigripal în 2006 este același ca cel de anul trecut. Ne așteptăm ca și în 

interese cu Sârbu Valentin care dorește să construiască o vilă vizavi de proprietatea ei. Și pentru că lui Sârbu, persoană cu relații la Primărie, după cum declară Veronica, nu-i ajungea locul de curte, a intrat abuziv în grădina femeii. „A venit și mi-a scos gardul de două ori, 

acest an numărul de doze primite să fie ca și cel de anul trecut, adică de trei ori mai mic decât necesarul real. Cartografierea în funcție de boli s-a finalizat și știm exact de ce tip de vaccin avem nevoie. Necesarul este același ca cel de anul trecut”, declară dr. Dan Magheru, director DSP. între categoriile de vaccin solicitate se numără cele împotriva TBC, anti-hepatitic B, anti-poliomielitic, rujeolic etc.

de aniamenințând că mă evacuează. Și asta pentru că voia să-i dau vreo 200 de metri pătrați din grădină. Cu toate acestea nu m-am lăsat intimidată. Am pus gardul la loc și am câștigat procesul tocmai la înalta Curte de Casație și Justiție București”, povestește femeia, /p.3

Meditații
Deva (C.B.) - Principalele materii la care profesorii deveni susțin meditații sunt, în ordine, matematica, limba română și limbile străine. Ședințele de meditații s- au scurtat la o oră și jumătate, iar prețul se păstrează constant de 2 ani și variază între 30 și 40 de lei. /p.G

Pasarea măgarului muribundpuți* /ți% «ferfire rgrafrn itwtv. » fotă 
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■ Autoritățile locale au 
trecut de la "pasarea 
pisicii moarte" la cea a 
măgarului muribund.

Deva (S.B.) - Un asin trăgea să moară, ieri, abandonat, în plin oraș, lângă betoanele unei construcții. Oameni miloși au căutat să vadă dacă pot face ceva pentru bietul animal. Semnalul, ajuns în redacția noastră, a fost lansat. Veterinarul contactat de CL ne-a „pasat” elegant, la Direcția

Sanitar-Veterinară, pentru că el, chipurile, nu-i poate „scurta suferințele că s-ar putea să apară proprietarul!”. La “sanitari și veterinari” ni s-a spus că „de așa ceva se ocupă Primăria!”. La Garda de Mediu am sunat degeaba. De la Primărie am primit răspuns că „nu avem un spațiu unde să fie dus”. L-am contactat pe viceprimarul Florin Oancea, care a precizat că „trebuie să lăsăm animalul să moară. După aceea îl putem ridica!”. Oare suntem chiar sălbatici? Măgarul părăsit de grija tuturor (Foto: cd
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9^ j \ t j j j j j t j j * j'j * j *4 ■» 4 j y• Ucis la Bagdad. Persoane înarmate, purtând uniforme ale poliției, l-au ucis pe fratele vicepreședintelui irakian Tariq al-Hashimi, la Bagdad. Amer al-Hashimi, general-maior în cadrul Armatei irakiene, se afla la locuința sa în momentul în care persoane înarmate au pătruns în casă și l-au împușcat mortal.

Bashar al-Assad

Test nuclear nord-coreean

Dezmințiri
Havana (MF) - Președintele cubanez Fidel Castro se recuperează după interventa chirurgicală intestinală și nu este pe moarte, a declarat, duminică, fratele său, Râul, făcând referire la informații recente potrivit cărora liderul de la Havana ar avea cancer în fază terminală. „Fidel se simte bine. Are telefon și îl folosește tot mai des. Nu este pe moarte, așa cum a relatat o parte a presei de la Miami, ci își revine tot mai mult”, a afirmat Raul. El a precizat că alături de alți lideri au desfășurat o ședință lungă cu fratele său în ultimele 48 de ore, în timpul căreia au discutat o serie de probleme de stat, iar Fidel a dat mai multe indicații.

Raul Castro (Foto: EPA)

(Foto: EPA)

Nu 
exclude 
războiul
Al Kuwait (MF) - Po
sibilitatea unui război 
împotriva Israelului 
nu poate fi exclusă, 
iar Siria se pregătește 
pentru această even
tualitate, a afirmat , 
președintele sirian 
Bashar al-Assad pen
tru cotidianul kuweit- 
ian al-Anbaa. „Preve
dem o agresiune is- 
raeliană", a declarat 
Assad. „Toată lumea 
știe că Israelul este o 
putere militară și că 
este ajutat în mod 
direct de Statele Uni
te. Nimeni nu ezită 
să-și apere țara, dacă 
aceasta este vizată 
de o agresiune. Tre
buie să fim oricând 
pregătiți", a continu
at el. „Dacă nu este 
pace, este normal să 
prevedem un război. 
Am început să ne 
pregătim pentru 
acesta, în limita ca
pacităților noastre", a 
mai spus el.

Monika Lamperth (Foto: epa)

■ Coreea de Nord a 
anunțat că a efectuat 
ieri, cu succes, un test 
nuclear subteran.

Phenian (MF) - Coreea de Nord a efectuat un test nuclear, ieri, a anunțat agenția de presă de la Phenian KCNA, citată de Reuters.„Departamentul de cercetare în domeniul științei a efectuat cu succes și în deplină siguranță un test nuclear subteran la data de 9 octombrie într-un moment crucial când populația țării înregistrează un uriaș progres în construcția unui mare, prosper și puternic stat socialist”, a anunțat KCNA.„S-a confirmat că nu există nici un pericol de genul unor emisii radioactive în timpul testului, deoarece a fost efectuat sub supraveghere științifică și după calcule exacte”, se mai arată în comunicatul KCNA.„Testul nuclear a fost efectuat cu resurse și tehnologie
Cere anularea suspendării

0 nouă înregistrare audio
Budapesta (MF) - Criza politică din Ungaria a luat o nouă turnură, duminică, în urma divulgării unei a doua înregistrări audio care conține declarațiile unui oficial al Partidului Socialist.Cea de-a doua înregistrare audio conține declarațiile unui ministru socialist din cadrul Guvernului condus de Gyurcsany care dă asigurări partidului că va menține controlul asupra fondurilor regionale în pofida victoriei clare a opoziției în alegerile locale de luna aceasta.Noile dezvăluiri au loc la trei săptămâni după ce o înregistrare audio, în care premierul Gyurcsany a recunoscut că a mințit electoratul pentru a câștiga alegerile generale din aprilie, a provocat cele mai mari manifestații de protest din Ungaria de la căderea regimului comunist în 1989.într-un discurs rostit în cadrul unei reuniuni private a socialiștilor care a avut loc sâmbătă, ministrul Administrației Locale, Monika Lamperth, a încercat să dea asigurări colegilor de partid că va menține controlul fondurilor de stat pentru dezvoltare.

M Premierul îi cere pre
ședintelui să anuleze 
decretul de suspendare 
a ministrului Apărării.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu îi cere președintelui Traian Băsescu să anuleze decretul de suspendare din funcție a ministrului Apărării, liberalul Teodor Atana- siu, urmare a deciziei Parchetului de neîncepere a urmăririi penale împotriva acestuia.„în acest moment sunt întrunite condițiile pentru ca președintele să ia decizia
Moldova va participa la SEECP

București (MF) - Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, va semna, marți, la București, Carta Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), moment care va marca participarea cu statut deplin a statului vecin la această inițiativă regională.La ceremonia găzduită, la Palatul Victoria, de premierul Tăriceanu va participa și vi- ce-premierul croat, Damir Po- lancv, ca reprezent al preșe

100 la sută autohtonă. Acesta marchează un eveniment istoric deoarece a încurajat și mulțumit într-o mare măsură KPA (Armata populară coreeană) și populația care a dorit să aibă un sistem de apărare eficient”, adaugă documentul.
Test condamnatCasa Albă a condamnat testul nuclear nord-coreean, cat- alogându-1 drept o provocare.Președinția americană a a- nunțat că dorește o acțiune „imediată” din partea Consiliului de Securitate al ONU.„Un test nuclear nord-coreean constituie o provocare care sfidează voința comunității internaționale și apelul nostru de a se abține de la orice acțiune care ar agrava tensiunile din regiune”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow.„Așteptăm ca ONU, prin Consiliul de Securitate, să reacționeze imediat la acest act care nu este consecința unei provocări”, a precizat Snow.Președintele american 

anulării decretului de suspendare a ministrului Ata- nasiu”, a declarat Tăriceanu.La rândul său, Atanasiu a afirmat că, „dacă președintele revocă decretul de suspendare”, se întoarce la minister. i„Nu am discutat cu președintele, dar nu există nici- un motiv legal să aștepte 20 de zile. Legea prevede că trebuie să mă reîntorc pe funcție. Dacă se face recurs, nu se face recurs împotriva mea, ci împotriva deciziei procuraturii”, a declarat Atanasiu.Procurorul de caz Dan 
dinției în exercițiu a SEECP.Momentul va marca participarea de jure a Republicii Moldova la această inițiativă regională, după ce decizia pozitivă în acest sens a fost luată în mai, la Summit-ul SEECP de la Salonic, la propunerea premierului Tăriceanu, informează Biroul de Presă al Guvernului.SEECP reprezintă, pentru regiunea Sud-Estului Europei, principalul forum de dialog 

George W. Bush a fost informat în legătură cu activitatea nucleară nord-coreeană de către consilierul său pe probleme de securitate națională, Stephen Hadley, acesta fiind avertizat de Guvernul chinez în privința testului nuclear cu puțin timp înaintea efectuării sale.
Reacții fermeComunitatea internațională a condamnat ferm, ieri, testul nuclear anunțat de Coreea de

Kim Jong II și generalii săi
(Foto: EPA)

Voinea a dat, vineri, soluția de neîncepere a urmăririi penale în cazul plângerilor consilierului prezidențial A- driana Săftoiu și deputatului PSD Eugen Bejinariu împotriva ministrului suspendat al Apărării, Teodor Atanasiu, decizia fiindu-i comunicată acestuia.Fostul șef al Statului Major General, Eugen Bădălan, a fost citat, ieri, la Parchetul înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru a da detalii în legătură cu activitatea ministrului suspendat al A- părării Naționale, Teodor A- tanasiu, pe care-1 acuză de abuz în serviciu.
politic și consultare, inclusiv la cel mai înalt nivel, constituind un instrument important pentru promovarea intereselor statelor participante privind integrarea în structurile politice, de securitate și economice europene și euro- atlantice.România este depozitarul Cartei Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, documentul fiind adoptat în a- nul 2000, la București.

Nord, apreciind că manevra militară a Phenianului reprezintă o amenințare gravă a securității internaționale.Rusia a cerut Coreei de Nord să respecte „fără întârziere” Tratatul de Neprolife- rare Nucleară și să reia „negocierile în format de șase” în dosarul nuclear.Ministrul german de Externe, Frank-Walter Steinmeier, a apreciat că Phenianul „continuă să străbată un drum, greșit spre o izolare accentua tă” pe plan internațional.Ministrul chinez de Externe, Li Zhaoxing, și Secretarul de Stat american, Condoleezza Rice, au avut, ieri, o convorbire telefonică despre criza indusă de explozia primei bombe nucleare nord-coreene. -1,Testul nuclear anunțat de ' către Coreea de Nord este un» ;,âtt de o foarte mare gravita r te pentru securitatea internațională, care cere un răspuns ferm” din partea comunității internaționale, a declarat ministrul francez de Externe, Philippe Douste-Blazy.
A primit 
decizia CNSAS

București (MF) - Deputatul independent Mona Muscă a primit, vineri, la cabinetul parlamentar de la Camera De- putaților, o scrisoare prin care i se comunica oficial decizia de colaborare cu Securitatea pe care CNSAS a luat-o în cazul ei, aceasta urmând să conteste verdictul zilele următoare.Deputatul independent, fost liberal, a reiterat faptul că, dacă CNSAS nu-i va accepta contestația la decizia inițială de colaborare cu Securitatea, se va adresa Justiției „pentru a-i trage la- răspundere pe cei care au votat politic, și nu a- plicând legea”.Procedural, Mona Muscă a- re dreptul de a contesta decizia primită vineri printr-un document care poate fi redactat de un avocat, însă pe care îl va susține personal în fața Colegiului CNSAS.După această nouă audiere, membrii Colegiului, luând în calcul apărarea Monei Muscă, vor lua o nouă decizie în ceea ce o privește.în cazul în care CNSAS U. va menține poziția potrivit căreia deputatul Mona Muscă a colaborat cu Securitatea ca poliție politică, aceasta are la dispoziție 30 de zile pentru a contesta decizia Colegiului în instanță.
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• Integrare. Campania de informare pentru 
Programele Operaționale va ajunge și la 
Deva, miercuri, 11 octombrie, în sala mare a 
Prefecturii Hunedoara. Campania se 
adresează autorităților locale - consilii locale, 
Consiliul Județean, Prefectură, servicii decon- 
centrate, reprezentanților mediului de afa
ceri, patronate. (I.J.)

Primarul o trimite la plimbare

• Compensate. De la 1 ianuarie 2007, far
maciștii vor fi obligați să elibereze compen- 
•Jftele la prețul cel mai mic. Echivalentele 
mai scumpe ale medicamentelor vor putea fi 
eliberate numai dacă pacientul solicită acest 
lucru. Copiii și gravidele vor primi, lunar, 
patru medicamente care nu fac parte din 
categoria compensatelor. (IJ.)

Tentativă de 
suicid

Hunedoara (M.T.) - Un tânăr de 25 de ani, din Hunedoara, a Încercat să se sinucidă arun- cându-se in gol de la etajul unu al spitalului. Oamenii legii au stabilit că Romeo V., internat în cadrul secției de boli infecțioase, s-a aruncat de la balconul etajului unu, accidentându-se. Tânărul a fost transportat la Spitalul Municipal Hunedoara, unde a rămas internat cu diag- sticul „poli-trauma- nsm prin cădere de la înălțime, traumatism cranio-cerebral acut deschis, fractură bază craniană”. Din primele cercetări reiese faptul că Romeo nu este la prima abatere de acest gen, tânărul fiind cunoscut cu mai multe tentative suicid. Polițiștii au stabilit că nu simt suspiciuni de comiterea vreunei infracțiuni.

Spirit 
civic
Deva (M.S.) - Con
ducerea filialei Hune
doara a Partidului 
Conservator (PC) a 
organizat ieri o 
acțiune prin care mai 
mulți membri au 
donat sânge, bene
vol. „Săptămâna tre
cută, în stocul Cen
trului de Transfuzii, 
erau doar cinci pungi 
de sânge. Acest 
lucru se întâmpla 
îhtr-un județ în care 
numărul accidentelor 
rutiere și al celor de 
muncă este foarte 
mare. Prin acțiunea 
noastră dorim să 
revigorăm spiritul 
civic în rândul cetă
țenilor, pentru că nu 
se știe când este 
nevoie de sânge", a 
declarat președintele 
PC Hunedoara, Petru 
Mărginean. Numărul 
donatorilor de sânge 
în județ este în 
scădere, a dedarat 
directorul CJT, dr. 
Victoria Hălmagi.

■ Pentru că Veronica a 
refuzat trocul cu 
terenuri, primarul Devei 
i-a blocat dosarul.

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.strolaclnformmedla.ro

Deva - Problemele Veroni- căi Sirop, o femeie în vârstă de 92 de ani ce locuiește pe strada Titu Maiorescu, au început în urmă cu patru ani. Atunci, lângă grădina ei din cartierul Dallas a început un medic să construiască o casă.
Nu cedează„Doctorul a murit, iar construcția, neterminată, a fost cumpărată de Sârbu Valentin, între timp, eu am depus
Supraviețuitor de la 
lagărul Auschwitz
■ Victimele lagărelor 
naziste au fost come
morate, de Ziua Holo
caustului, și la Deva.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanlcluQinfonnmedla.ro

Deva ■ în fiecare an la 10 octombrie, Cimitirul evreiesc din Deva se umple de amintiri legate de teroarea Holocaustului. Printre cei prezenți în acest an la Monumentul Holocaustului din cimitir, înconjurați de oficialități și de elevi, au fost prezenți și doi supraviețuitori ai teribilelor lagăre: Taube Manta și Emerich Hersch- kovits. La cei 80 de ani ai săi, E. Herschcovits spunea că
Anumite cabinete ți birouri individuale vă pun la dispoziție 

Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 

să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chirlac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinară S.G. Mira Vet Impex S.R.L., Hune
doara

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

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

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

M, parter

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

Pericolul de
■ Antenele GSM de pe 
blocuri afectează 
sănătatea devenilor și 
nimeni nu face nimic!

Sanda Bocaniciu______________
sanda.hacaniclu@ln1amimedia.ro

Deva - Locatarii blocului care a găzduit magazinul „Tineretului” reclamă amplasarea antenelor GSM pe bloc, fără acordul lor! Nu sunt la prima reclamație, dar nimeni nu i-a băgat în seamă! Antenele care le dau acestora dureri de cap, la propriu dar și la figurat, sunt amplasate de circa doi ani, pe bloc, deasupra scării C. Locatarii celor cinci scări ale blocului susțin că pentru aceasta a fost obținut doar acordul administratorului, iar radiațiile produse de antene le afectează sănătatea, acest

A

m votp™
întrebarea săptămânii: Are UDMR- 
ul vreo șansă să obțină autonomie 

în Covasna și Harghita?

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 tri
mis până în data de 13 octombrie, ora 24.

0 infracțiune la trei ore
■ în decursul a trei 
săptămâni, polițiștii au 
anchetat peste 150 de 
infracțiuni.

Tiberiu Stroia 
tlbcriu.stroia@lnformmedia.ra

Deva - Potrivit unui raport prezentat de Inspectoratul Poliției Județului Hunedoara, în ultimele 21 de zile polițiștii hunedoreni au investigat 152 de infracțiuni. Practic, în fiecare zi, în județ erau semnalate aproximativ opt infracțiuni. Cele mai frecvente au fost furturile (63), urmate

Veronica Sirop regretă că l-a votat pe Mircia Muntean (Foto: cddosarul pentru a fi des-pă- gubită, conform legii, pentru cei 700 de metri pătrați de teren care mi-au fost luați abuziv de comuniști. Teren pe care, în 1984, s-au construit 

munca l-a ajutat să scape de apăsarea lagărului și că a știut întotdeauna că o să trăiască pentru că așa i-a fost scris pe un bilet de papagal: „Vei trăi până la vârsta de 96 de ani!”
A ieșit la 30 de kgA luat în serios cele scrise în bilet pentru că mesajul s- a repetat, tot prin bilete de papagal! „Așa am ajuns să cred că voi trece de toate, că voi trăi, și poate asta m-a ținut în viață”, spune supraviețuitorul lagărului de la Auschwitz. La ceremonia de ieri, el a venit cu șapca pe care o are, ca singură amintire, din lagăr. Le-a arătat celor curioși, mulți elevi, numărul său de pe braț 
deasupra capetelorlucru făcându-se tot mai simțit! Apelurile lor disperate s-au făcut auzite, dar au rămas fără nici un răspuns.

Cine ne scapă de antene?

de accidentele rutiere (30) și de tâlhării (4). Investigarea acestor cazuri a necesitat anchetarea a 166 de persoane.
1273 în nouă luniAcelași raport arată că, pe parcursul a nouă luni din acest an, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au avut de rezolvat 1.273 de cazuri de natură economică. Pentru investigarea acestor cauze au fost anchetate 775 de persoane, în 19 din aceste dosare valoarea pagubelor ajungând la aproximativ două miliarde de lei. Mai mult, 13 dintre aceste 

două blocuri, în ceea ce a devenit apoi cartierul Dallas. Dar primarul Mircia Muntean nici nu vrea să audă. Și asta pentru că nu sunt de acord ca să-i cedez lui Sârbu,

"Războaiele nu sunt bune de nimic" (Foto: cl>dar și pe cel scris de naziști pe haina sa. O bucată de pânză, un număr, o șapcă și... amintirea rudelor - 60 de persoane - pierdute la Auschwitz! Aceasta a fost trista povestire a supraviețuitorului din Deva! Avea 30 de kilograme 
în plus, acolo s-au mai montat, spre disperarea locatarilor, încă două antene! în România nu sunt reglementări clare în privința amplasamentului antenelor GSM, precum în țările mai avansate tehnologic și în care protecția sănătății populației nu este doar o simplă glumă, state în care legislația prevede amplasarea antenelor la minim 150-300 de metri depărtare față de școli, spitale, instituții publice și interzice amplasarea pe blocurile de locuințe. în România, pentru rechinii telefoniei mobile lucrurile sunt mult mai simple: negociază cu administratorii de bloc amplasarea periculoaselor instalații și bat palma, fără a-i informa pe locatari despre efectele radiațiilor asupra sănătății, incluzând și tumoarea craniană.

Poliția investighează (Foto: cddosare au fost trimise spre soluționare DNA-ului. Pagubele constatate în aceste dosare sunt de ordinul zecilor de miliarde de lei vechi. în cadrul aceluiași raport se mai arată că, din cauza creșterii 

om cu relații mari la primărie, vreo 200 de metri pătrați din grădină. Suprafață pe care el vrea să-și facă curte. Astfel că îmi ține actele blocate la cadastru. Ultima dată când am fost la el mi-a aruncat pur și simplu dosarul jos de pe masă. Și mi-a zis, pe un ton inacceptabil, să ies afară. Am 92 de ani și înțeleg despre ce este vorba. Și îmi pare rău că l-am votat”, este de părere Veronica.Primarul Devei, Mircia Muntean, nu a putut fi contactat. Pentru că declarația sa precum și a celor de la Serviciul de Cadastru este foarte importantă, Cuvântul Liber va încerca, în ziarul de mâine, să vă prezinte aceste declarații.

când a scăpat din lagăr. Fusese „condamnat la moarte de patru ori, în cei patru ani și 11 luni” cât a stat acolo. Astăzi, el spune: „Războaiele nu sunt bune la nimic! Să fiți buni și să dați la toată lumea! Familia mea sunteți voi!”
Atenție cad... 
IMM-uri!

Deva (T.S.) - Estimările făcute de reprezentanții Consiliului Național al IMM-urilor indică faptul că un sfert dintre întreprinderile private mici și mijlocii din România vor da faliment imediat după aderarea țării noastre la UE. Conform acelorași estimări, cele mai multe IMM-uri care vor da faliment după aderare vor proveni din industria de soft, agricultură și din cea chimică, în timp ce rezultatele cele mai bune, inclusiv în ceea ce privește exporturile fără taxe vamale pe piața comunitară, le vor avea firmele românești din industria ușoară, mecanică și din cea a mobilei.

fenomenului pirateriei audiovideo și software, la începutul acestui an a fost înființat Compartimentul pentru Investigarea Fraudelor din Domeniul Proprietății Intelectuale și Industriale.

tlberlu.strolaclnformmedla.ro
sanda.bocanlcluQinfonnmedla.ro
mailto:sanda.hacaniclu@ln1amimedia.ro
mailto:tlbcriu.stroia@lnformmedia.ra


COTIDIAN /4marți, 10 octombrie 2006
1684 - S-a născut pictorul francez Antoine Watteau (m, 
1721).____________________________
1813 - S-a născut Giuseppe Verdi, compozitor italian, 

autor al unor opere ca «Rigoletto», 
«Aida», «Otello».__________________
1882 - S-a născut istoricul Vasile 
Pârvan (m. 1927)._________________
1914 - A încetat din viață regele 
Carol I al României; la tron îi suc
cede Ferdinana I. '•_______________
1918 - S-a născut pianistul de jazz

1924 - S-a născut scriitorul James Clavell, autorul cele
brului roman «Shogun» (m. 1994)._______________________
1930 - S-a născut dramaturgul britanic Harold Pinter (Pre- 
miul Nobel în 2005). _____________________
1955 - S-a născut cântărețul de muzică rock David Lee 
Roth (Van Halen). ________________________
1968 - A apărut săptămânalul «România literara».

■ 1985 - A murit regizorul și actorul american Orson Welles
(foto) («Cetățeanul Kane», «Procesul») (n. 1915).

6° 20°

Prognoza pentru astăziCer predominant noros. Maxima va fi de 20°C, iar minima de 6°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer predominant senin. Maxima va fi de 21°C, iar minima de 8°C.Joi. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 22°C. Minima va fi de circa 7°C.

Soluția Integrantei din numârul precedent: S - A - haz - sumbra - ba - pian - 
MIM - CARN - RARA - RIOLIT - R - RA - SAM - 0A - TI - SEDAT - BANI - LOC - 
Q - ȚQNA - HR - IMUNI - FEE - INIMOASA - ENE - B - ERA - ARIPI - ICAR
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Calendar Creștin-Ortodox_______
Sf. Mc. Evlampie și sora sa Evlampia.

Calendar Romano-Catolic_______________________
Sf. Francisc Borgia, pr.

Calendar Greco-Catolic __________________
Ss. Eulampiu și sora lui Eulampia, m.

ÎNTREBUPERI APĂ, 6AZ, CURANT ,

Energie electrică _____________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele;
9.00-13.00 în Sântuhalm (zona benzinăria PETROM, spre 
Deva).

Gaz metan ________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe str Mărăști, bl.6A, sc. A și B. și pe Str. 22 
Decembrie, bl. 13, sc. B.

Apă ________ __________ ,
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 -15.00 pe str. A. lancu, de la Parc până pe str. Horea.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 3-26 octombrie, Cuvântul liber vrea sâ 
continui sâ4 demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integrama apărută în 
flecare ediție a ziarului și trimlte-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr, 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
îh cutiile spedaie Cuvântul liber, pânâ în 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, in prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA IȚI DĂM CHIAR BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806 
Persoana de contact Magdalena Șerban. 
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media șl nld rudele acestora de gradele I și II.

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

Sunteți nevoit să luați o decizie dificilă: acceptați sau nu 
un loc de muncă mai bine plătit, dar cu un program pre
lungit? Nu vă grăbiți să dați un răspuns!

Taur
Dimineață aveți de făcut mai multe drumuri scurte. Este 
posibil să aveți o discuție aprinsă cu partenerul de viață, 
pentru că ați cheltuit prea mult.

if
O

Gemeni
S-ar putea să primiți o veste proastă, care vă afecte(Qr 
viața sentimentală și vă pune serios pe gânduri. Evitați 
certurile din cauza banilor!

Rac
S-ar putea ca șefii să vă reproșeze că nu v-ați făcut bine 
treaba. Vă sfătuim să nu inventați justificări. Aveți grijă să 
nu vă descărcaț nervii acasă!

Leu
Mâți că trebuie să plecați urgent într-o delegație. Această 
schimbare de program nemulțumește întreaga familie, pen
tru că aveați alte planuri.

Fecioară
Se pare că aveți probleme financiare. Din cauza lor, este 
posibil să nu vă simțiți prea bine într-un grup de prieteni. 
Evitați discuțiile în contradictoriul

Balanță
Pentru că refuzați să mergeți într-o vizită la rude, relațiile 
cu partenerul de viață s-ar putea să devină încordate. Se 
pare că nu aveți succes nici în afaceri.

Scorpion
Vă indispun schimbările de la lotul de muncă. Vă sfătuim 
să vă stăpâniți nervozitatea, pentru că riscați să vă com
plicați situația.

Săgetător
Aveți de luat o decizie dificilă. Dacă nu reușiți să vă faceți 
timp și pentru tei apropiați, riscați să ajungeți la conflicte ' 
și chiar să rupeți relații vechi.

Capricorn
Sunteți inventiv și aveți o imaginație debordantă. Vă sfătuim 
să vă valorificați aceste atuuri în carieră și afaceri. Țineți 
cont de sfaturile unui prieten!

Vărsător

Sunt șanse să primiți o sumă mare de bani sau să vi se 
propună o colaborare. S-ar putea ca o vizită la prieteni să 
nu decurgă întocmai cum ați dori.

Pești

Aveți tendința să fiți excesiv de critic la serviciu. Vă 
ambiționați să rezolvați o problemă complexă și vă de
ranjează lipsa de interes a celorlalți.

RATATA ZILE!

Tiramisu
Ingrediente: 4 gălbenușuri, 1/3 ceașcă zahăr pudră, 60 ml lapte, 250 g mascarpone, 1-2 pachete pișcoturi, 375 ml cafea tare rece, 1 lingură cafea.
Mod de preparare: Se freacă gălbenușurile cu zahărul în cratită până se obține o pastă groasă, se adaugă laptele și se amestecă bine. Se pune amestecul pe baie de abur și se amestecă până se îngroașă. Se lasă să se răcească și se adaugă mascarpone. Se bat albușurile spumă și se adaugă în cratiță. înmuiem pișcoturile în cafea, așezăm un strat într-o tava de chec, care a fost îmbrăcată în folie de aluminiu, adăugăm un strat de compoziție și tot așa până se termină pișcoturile și compoziția. Trebuie ca ultimul strat să fie de cremă, peste care presărăm cacao proaspăt cernută.

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

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

9:00 Parteneri de week-end 
(r)

9*30 Desene animate: 
Sabrina

1035 Mari Români (r).
Richard Wrumbrand vs 
Mihai Eminescu; 
Stejărel Olaru vs 
Andrei Gheorghe

13:05 Cony și iestul lumii
0(ep. 63, comedie, SUA, 

2003). Cu: Ben Savage 
13:30 Desene animate.Club

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
1530 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika. Emisiune m 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Impas
18:00 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (ep. 71, 
dramă, Rusia/SUA)

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:15 în numele tatălui
** 13 (dramă, Irianda/Anglia, 

1993). Cu: Emma 
Thompson, Daniel Day- 
Lewis, Mark Sheppard, 
Pete Postlethwaite. R.: 
Jim Sheridan 

2235 Celebritățile timpului
O tău (s) 

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

23:05 Prim plan 
23:45 Dinastia (ep. 4) 
0:15 Integrame despre inte

grare (2 episoade) 
030 Viața ca-n filme (ep. 1, 
►0comedie, SUA 1990).

Cu: Brian Benben, 
Denny Dillon 

1:10 Grănicerul (thriller, 
►0SUA 1982). Cu: Jack 

Nicholson, Harvey Kei
tel, Valerie Perrine 

dj» Jurnalul TVR (r) 
4»0 Dănutz SRL - Sițermar- 

ket de divertisment (r) 
535 Viața ca-n filme (r)

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

’ 9:10 Omul caie aduce 
cartea

! 9:15 Tânăr și neliniștit 
0(film serial, 

reluare)
10:15 Parte de carte (r) 
11:15 Dispăruți fără urmă

! 0(film serial, reluare) 
12:15 La Bloc

(reluare)
13:00 Știrile ProTv 
Te uiți și câștigi
14:00 Adio, dar rămân cu , 
▼Htine (comedie roman

tică, SUA, 2004). Cu: 
Jeff Daniels, Patricia 
Heaton, Hallie Kate , 
Eisenberg. R.: Richard 
Benjamin

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv.

Vremea.
Te uiți și câștigi 

1745 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 

’ 19:00 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

2030 Lunetistul 2 
(acțiune, SUA, 2002). 
Cu: Tom Berenger, 
Bokeem Woodbine, 
Erika Marozsan. R.: 
Craig R. Baxley

22:15 La Bloc (divertisment) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
2345 Miss Playboy Romania ’ 

2006
2350 Prietenie pe muchie 

Ode cuțit (serial, SUA 
2003). Cu: Dylan 
Walsh, Julian McMa
hon, John Hensley, 
Valerie Cruz, Roma 
Maffia, Joely Richard
son

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

cartea (r)
2d» Știrile Pro Tv 
3d» Apropo Tv (r) 
4:00 Icstrim tivi (r) 
4:30 Pro Motor (r) 
5:00 Parte de carte (r) 
6:00 ProVest (r)

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

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

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

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

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

cu Simona Gherghe 
1345 Fast Food (s, r) 
14:15 Revanșa starurilor (r) 

(divertisment) 
16d» Observator 
164 5 9595, te învață ce să 

fad 
18:00 Vocea inimii (serial, 

0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu 

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

20-30 Din dragoste 
(emisiune de 
divertisment). 
Cu Mircea Radu

2230 Fast Food
0(film serial comedie, 

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

23d» Observator 
cu Letiția Zaharia. 
Sport

24d» Alias 
0(film serial) 

2:00 Concurs interactiv 
3d» Observator (r) 
4d» Anastasia (rj 
5:00 Vocea inimii
B(film serial, dramă, 

România, 2006) (r). 
Cu: loan Isaiu, Toma 
Dănilă, Olga Delia 
Mateescu

8d» Lecția de... știință (r) 0- 
chiul științei 9d» Micuța Zor
ro (s, r) 10:00 Tonomatul DP2

'• 1130 Caracatița (s, r) 12:30 
Tribul (doc., r) 13d» Zestrea ro
mânilor (doc., r) 13:30 Tele-

- shopping 14:00 ABC... de ce? i 
1430 Cutia fantastică (s) 1500

' împreună în Europa. Emisiune i 
în limba germană 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1630 Tribuna par-

; tidelor parlamentare 17:00 
Micuța Zorro (s) 18:00 Lecția 
de... geografie. La plimbare 
prin Europa (doc.. Marea Bri-

, tanie) 1835 Caracatița (s) 
19:25 Școala părinților (doc.) 
20:00 Jobbing 2030 Arta 
supraviețuirii 21 d» Ora de știri 
22:10 Julie, cavaler de Maupin 
(av.) 24:00 Campionatul de 
comedie (r) 030 Futurama (d. 
a.) 1d» Jurnalul Euronews

8d» Știri N24 9d)0 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 930 The 

i New Action Man Series (seri
al) 10d» That '70s Show (seri
al) lid» Teleshopping 11:30 
Căsătoriți pe viață (serial, SUA 
2001) 12d» Quizzit 13d» Jara 
Iu' Papură Vouă 13:20 Look 
who is winning 1430 Miezul 

s problemei (r) 16:00 Naționala 
de bere 17K» Bărbatul din vis 
(s) 18:00 Poză la minut (s, r) 
1830 Știri 1945 Jara Iu' Papu
ră Vouă 20:15 Trei ceasuri... 

i 22d» Poză la minut (s) 2230 
! Miezul problemei

930 Krypto, câinele erou (s, 
, r) 1020 Lumea Pro Cinema (r) 

11:15 Verdict: Crimă I (r) 
13:15 Krypto, câinele erou (s) 
1345 Liga juniorilor (s) 14:15 
Doctorul de suflete (r) 1530 
Smalh/ille (r) 1630 Bună dimi
neața, Miami I (r) 17:00 Ver- 

; diet: Crimăl (s) 19:00 Terapie’ 
| intensivă (s) 20:00 Cinema 

20:20 Joan din Arcadia (s) 
2130 Bună dimineața, Miami!
(s) 22:00 Surplus de bagaje 
(comedie/aventuri, SUA 1997) 

, 0:15 Cartelul crimelor (s)

7d» Rebelde (r) 8:00 Visuri fără 
preț (r) 9d» De 3x femeie (r) 
10:00 Ciocolată cu piper (s) 
Ud» Bărbatul visurilor mele (r) 
12d» Minciuna (s) 14d» Jură
mântul (s) 15:15 Rețeta de a- 
casă 1530 Visuri fără preț (s) 
1630 Poveștiri adevărate 1730 
De 3x femeie 1830 Rebelde (s) 
1930 SOS, viața mea! (s, Ar
gentina, 2006) 2030 Iubire ca > 
în filme (s) 2130 Daria, iubirea 
mea (s) 2230 Tărâmul pasiunii 
(s) 2330 Bărbatul visurilor mele 
(s) 030 Poveștiri adevărate (r) 
130 Iubire ca în filme (s, r) 230 
Daria, iubirea mea (s, r) 330 De 
3x femeie (reluare)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-1645 Știri locale

730 Dragoste și putere (r) 8d» 
Sport cu Florentina 8:35 Ma
riana - Prețul inocenței (r) 935 
Ed (s) 1035 Sporturi trăsnite
(r) 11:00 Tele RON 12:50 Ga- 
rito 1430 Dragoste și putere
(s) 15:00 Dragoste veșnică 
(dramă, SUA, 1998) 17:30 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:00 Sporturi trăsnite 
19:30 Camera de râs 20:00 
Ciao TV. Gazda emisiunii: 
Cătălin Dezbrăcatu' 20:30 
Mondenii (s) 21:00 Gogo 
Mania 2130 Farsele lui Jugaru 
22d» Trăsniți în N.A.T.0.2230 
Focus Plus 23:30 Trădați în 
dragoste (r) 030 Focus (r)

11:00 Cântăreața de cabaret 
(romantic, SUA, 2002). 12:40 
Călătoria (aventuri, SUA, 
1993). 14:05 Teoria ferestrei 
(comedie, Canada, 2004). 
15:35 în corzi (dramă, SUA,
2004) . 17:25 Burețelul Bob și 
coroana regelui Neptun 
(aventuri, SUA, 2004). 18:55 
Selena (biografic, SUA, 1997). 
21:00 Roma - Egeria (Ep. 6, 
dramă, Marea Britanie, 2005). 
22:00 Anturaj - Expoziția (Ep. 
6, comedie, SUA, 2004). 
22:30 Sin City (acțiune, SUA,
2005) .

13:15 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Fab
rica 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:10 Tu fad Reali
tatea! 1745 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Marfa 19:00 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
21:00 Realitatea de la 21:00

9d» Verissimo. Cu Gina Tăna- 
se 10:00 Euromaxx (r) (doc.) 
1030 Euroblitz - Arta (r) (doc.) 
11:00 Ne privește. Cu Alina '■ 
Stancu 12:00 Știri 13:05 Un 
nou început (r) (doc.) 14:35 
Lumea cărților 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (doc.) 
16:00 Nașul. Talk-show cu Ra
du Moraru (r) 18:00 6I Vine 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 No Comment. 
Reality-show cu Irinel Colum- 
beanu și Monica Gabor 22:00 , 
Nașul. Talk-show 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6I 
Vine presai Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela

21:50 Prima ediție 22:05 
100% cu Robert Turcescu 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Politică, frate! 24:00 
Realitatea de la 24:00 
■/’f - - C’ ’ A ; A .

10:00 Superstructuri V.OO 
Motociclete americane /" »
fiegii construcțiilor 13:00 P&m- 
JNtojj americani 14:00 Ray 
M^h și tehnicile indigenilor 
15SU Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 17:00
Automobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 
americane 19d» Vânătorii de 
mituri: Gloanțe trase 20:00 
Regii construcțiilor: Cea mai 
lungă conductă submarină din 
lume 21:00 în culisele pro
ducției 22:00 Dosarele FBI: 
Jaful perfect 23:00 Mașini pe 
alese 24:00 Epicentrul unui 
tsunami
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http://europa.eu/youth
Deva (C.P.) - Dacă te gândești să mergi într-o altă țară 
europeană pentru a studia ori munci, dacă ești în căutarea 
unor activități sau oportunități în Europa, dacă ai ceva de 
spus sau întrebat, pe probleme europene, acest portal 
poate fi locul potrivit de unde poți începe!

J-J
t Amplasarea aparatelor radar în data de 10.10.2006: 
ijlDN 66: Băcia - Călan;

DN 7: Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad;
Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea și Str. 
Mihai Eminescu.

Prefectura Județului Hunedoara:
, Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Ban, secretar general 09.00-32.00

Inspectoratm de Jandarmi Județean___________ __
Colonel Sâlan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva__________ _________ _
Florin Oancea, vieeprimar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie _ ___________
Alexandru Munteanu, vieeprimar 09.00-11.00

1 euro
1 dolar american 2,7842 lei

51,7721 lei1 gram aur

3,5102 lei

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

b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

SNP 0.5950 -1.65
SIF1 2.6800 -0.74
UV 1.1200 -0.88
BRD 18.8000 0
BCC 0.5500 -1.79
IMPACT 0.5100 0
BIOFARM 0.5900 -0,84
ANTIBIOTICE 1.4500 -0.68
AZOMUREȘ 0.1730 1.17
ROMPETROL 0.0935 1.63
SIF3 2.4600 -1.2

SIF5 3.0700 -0.32
Rubrică realizată de SVM IFB FINW EST SA DEVA,

SBDDITO

Reguli: ÎNCEPĂTORI

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 

w împreună.

7
6 1 5

8
7

6
9 4

5 9 3 2

5
7

4

1 8
3
5 2

8

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

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

3 9 8 45 2 1
4 2 9 3 1 5 8
2 8 4 6 7 9 3
5 4 2 8 9 7 6
6 7 1 5 3 8 2
9 3 6 1 8 4 7
7 6 3 9 4 1 5

3 8 2 4 5 7 1
1 2 8 7 3 4 5

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

Avansați

Nu vinzi fără cotă de lapte
■ Peste 3000 de țărani 
din județ au depus 
cereri pentru a li se 
aloca cota de lapte.
Clara Păs___________________
clara.pas@nformmedia.ro

Deva - în conformitate cu normele UE, pentru a putea comercializa lapte anul viitor, producătorii români trebuie să solicite cota de lapte, data- limită pentru depunerea cererilor fiind 31 octombrie 2006. Fiecare proprietar de vaci de lapte, indiferent de numărul vacilor deținute, poate solicita cota de lapte. A- ceste cote sunt acordate producătorilor proporțional cu

Proprietarii de animale mai au circa trei săptămâni la dispoziție 
pentru a cere cotă de lapte.cantitatea de lapte pe care aceștia declară că o produc și pot dovedi acest lucru. Solicitările se depun la Departamentul de Administrare a Cotelor de Lapte Hunedoara.„Din cele 3250 de cereri înregistrate până acum, au

fost deja prelucrate și transmise Ministerului Agriculturii 1799 de cereri pentru vânzări directe și două pentru livrări la procesatori. Ministerul va transmite fiecărui solicitant, în parte, cota de lapte (cantitatea de lapte)

pe care o va putea vinde de la 1 aprilie 2007. Cei care solicită cota de lapte vor putea vinde laptele fie la procesatori, fie direct (în piață, la rude, la vecini, la cine doresc). Cei care nu depun cereri pentru cota de lapte vor putea ține vaci în gospodărie, dar nu vor putea vinde laptele. Aceștia vor fi obligați, de anul viitor, să-l consume în familie”, a declarat Nicolea Cean, responsabil DACL Hunedoara. Pentru a stimula producția de lapte care să acopere cota acordată României, Ministerul Agriculturii acordă subvenții mai mari la achiziționarea de aparate de răcire a laptelui sau instalații de muls.
Poți fi chiar tu selectat pentru Strasbourg
■ Trei tineri din județ 
vor fi selectați pentru 
promovarea păcii și 
justiției la Strasbourg.
INA JURCONE_______________________________

lna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Asociația pentru Consolidarea Societății Civile - Valea Jiului a fost acceptată ca participant în proiectul internațional “The Phoenix, freedom and liberation” organizat de asociația Terra del Fuoco din Torino, Italia. Proiectul se va desfășura începând cu luna octombrie 2006 și va dura până în iunie 2007. „în acest timp, partici-

panții vor construi o bază comună de analiză și reflecție pentru a vedea cum principiile de bază ale Europei pot garanta pacea și justiția pentru cetățenii europeni. Datele la care participanții se vor întâlni sunt: 30 ianuarie - 3 februarie 2007 în Cracovia, cu vizită la lagărul de la Auschwitz; 21 - 25 martie 2007 în Torino și Roma și iunie 2007 în Strasbourg”, declară Lorincz Szell, director DJT Hunedoara.Cerința de participare este cunoașterea limbii. Grupul român va avea 21 de persoane, dintre care trei persoane vor fi selectate din județul Hunedoara. Masa,
Rol fi Unlanea Europeană

Euro, în 2012, în Ungaria
Deva (C.P.) - Aderarea la UE a avut și părți bune, dar și dezavantaje pentru Ungaria, a declarat, la Deva, Emil Incze, reprezentantul Ambasadei acestei țări. în primul an după aderare, indicatorii economici nu au scăzut, PIB- ul avea un trend pozitiv, au crescut exporturile și s-a diminuat volumul importurilor.„Cel mai mare câștig a fost creșterea investițiilor străine și majorarea fondurilor alocate dezvoltării infrastructurii și cercetării. Accesul la finanțare a IMM-urilor a crescut, odată cu sumele alocate de Uniunea Europeană pentru

rezolvarea problemelor de mediu. Firmele ungare au avut deschiderea la o piață de 450 milioane de consumatori, așa că valoarea exportului a crescut. în primul rând ritmul creșterii economice va scădea, avem un program bugetar de austeritate, iar ritmul de implementare a reformelor economice s-a încetinit și el. Investițiile străine se îndreaptă acum spre România și Bulgaria. Faptul că avem o infrastructură bună se resimte prin aceea că am împovărat bugetul statului cu prea multe cheltuieli”, spune Emil Incze.

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

Cursurile se vor desfășura la Cracovia, Roma și Strasbourgcazarea, transportul local, organizarea întâlnirilor și activităților comune sunt suportate de Asociația Terra del Fuoco. Transportul internațional va fi parțial rambursat. Taxa de participare, pentru țările din afara UE

este de 20 euro. La această taxa se vor adăuga 15 euro pentru participare la proiect. Modalitatea de înscriere este un chestionar de selecție ce poate fi primit scriindu-se un mail la adresa acscvj@ yahoo.com.
Fonduri UE pentru agricultori

Deva (C.P.) - Finanțarea celor doi piloni ai Politicii Agrare Comune în cadrul UE se asigură prin cele două fonduri europene pentru agricultură numite Fondul European de Garantare
pentru Agricultură (destinat finanțării măsurilor de piață) și Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (destinat celor patru axe de dezvoltare).

jșgfej

1. acțiuni de pregătire profe
sională și informare incluzând 
difuzarea de cunoștințe inova
toare persoanelor angrenate în 
sectoarele agricol și silvic.
2. stabilirea tinerilor fermieri în 
mediul rural
3. pensionarea timpurie a fer
mierilor și a muncitorilor agricoli
4. utilizarea serviciilor de consul
tanță de către fermieri și 
deținătorii de păduri
5. modernizarea exploatațiilor

agricole
6. creșterea valorii economice a 
pădurilor
7. creșterea valorii adăugate a 
produselor agricole și silvice
8. îmbunătățirea și dezvoltarea 
infrastructurii legate de dez
voltarea și adaptarea agriculturii 
și silviculturii
9. sprijinirea exploatațiilor agri
cole de semi-subzistență
10. sprijinirea înființării grupurilor 
de producători

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.

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!

Talon pentru concurs - IO octombrie 2006
Nume________________________________Prenume___________________
Adresă_____________________________________________________________
Telefon_____________________________ Sunteți abonat7____________
întrebarea zilei: Sunteți de acord cu prostituția legalizată 
în România? DA □ NU □

r ! ».
L illll

http://europa.eu/youth
mailto:clara.pas@nformmedia.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
yahoo.com
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• Amenzi. în urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee, s-au aplicat 563 amenzi la legea circulației, din care 163 la regimul de viteză și s-au ridicat în vederea suspendării 26 permise de conducere, din care 12 pentru consum de alcool, și 8 certificate de înmatriculare. (I.H.)
• Fără permis. Loredana C., de 28 de ani, 
din Deva, fără ocupație, fără antecedente penale, a fost depistată de polițiștii Biroului de Ordine Publică Deva conducând, în municipiul Deva, un autoturism marca VW, fără permis de conducere. (I.H.)
Cercetări în actele Ligii

Petroșani (M.S.) ■ Procurori din cadrul Departamentului Național Anticoruptie (DNA) au solicitat Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ) mai multe documente din perioada anilor în care organizația sindicală era condusă de Vasile loam Sa- vu, fost deputat în perioada 2000-2004. Procurorii DNA au cer-ut actualei conduceri a LSMVJ mai multe acte care fac referire la inventarul organizației, precum și Hotărâri adoptate de Consiliul de Coordonare al Ligii, a declarat ieri președintele executiv Marian Holban. „Procurorii au solicitat acte din perioada anilor 2003-2004, când Liga îl avea ca președinte pe loan Vasile Savu. în ceea ce privește hotărârile Consiliului de Coordonare al LSMVJ, documentele cerute au vizat modul de acordare a unor ajutoare sociale și decizii privind alocarea fondurilor Ligii”, a afirmat președintele LSMVJ. Liderul sindical nu a putut oferi precizări asupra obiectului sau a unor eventuale învinuiri care ar fi determinat verificările efectuate de procurorii DNA în. cazul fostului președinte loan Vasile Savu.

NU H6 OlUCUl Ieri, în jurul orei 12, conducătorul Fordului din imagine și-a parcat | mașina pe b-dul Iuliu Maniu din Deva aproape de mijlocul intersecției stânjenind I circulația. Alo, poliția! (Foto: Traian Mânu)

Nemulțumiri la PRM
Deva (I.H.) - Cu ocazia conferinței de presă ce a avut loc la sediul PRM din municipiul Deva, purtătorul de cuvânt al partidului, Costel Avram, a punctat câteva probleme ce afectează, după părerea sa, comunitatea. Ca un prim aspect al dezbaterii, a fost acuzat primarul Simeriei, deoarece a adoptat „o politică liberală greșită”. Un alt punct al conferinței de presă a avut drept subiect o plângere adresată secției cotencios administrativ prin care Costel Avram a chemat în instanță pe directorul Casei de Pensii, Ionel Ciobanu. Motivul este refuzul acestuia de a da un răspuns conform legii, în 30 de zile, unor sesizări din partea mai multor cetățeni nemulțumiți. De asemenea, Costel Avram acuză Guvernul cu privire la politica din domeniul investițiilor energetice, făcând referire la cazul concret al termocentralei de la Mintia. Dacă anul trecut Mintia avea în stoc la această dată 600 mii de tone de cărbune, acum nu are decât 60 de mii de tone de cărbune. De zece ori mai puțin.

Costel Avram

Gheseft mai mult
A

■ Dintre profesorii de
veni care dau meditații, 
doar 41 își declară ve
niturile suplimentare.
CĂLIN Bicăzan

Deva - Deși venitul nedeclarat din meditațiile particulare constituie evaziune fiscală, sunt profesori care continuă să-și rotunjească fondurile din această activitate. Cauza principală o constituie salariile mici de care cadrele didactice nu sunt mulțumite. Elevii simt de părere că această practică nu aduce numai aspecte pozitive. „Unii profesori nu predau destul de bine la ore în mod intenționat pen
Diana Crăciun Dorel Cioroagătru a susține apoi ore în particular. Asta nu înseamnă că elevii care nu iau meditații sunt dezavantajați de profesori la clasă. Această practică nu va dispărea niciodată pentru

Biserica din Ghelari - salvată
■ Lucrările de consoli
dare a bisericii au be
neficiat de sprijinul 
Ministerului Economiei.

Ghelari (M.S.) - Biserica ortodoxă din comuna Ghelari, cel mai mare lăcaș de cult din tară care este construit într- o comunitate rurală, a fost consolidată cu fonduri guvernamentale, valoarea lucrărilor fiind de 2,27 milioane lei. Lucrările de consolidare au durat un an de zile, în acest fel fiind stopat procesul de degradare început înainte de anul 1990, când solul a început să se taseze din cauza galeriilor de mină care treceau pe sub biserică, la sute de metri adâncime. Din acest

motiv, în pereții bisericii au apărut fisuri, după ce sub construcție s-a format un așa- zis con de surpare. Acesta a făcut ca partea din spate a bisericii să coboare cu 70 de centimetri, comparativ cu partea de la intrarea în lăcașul de cult. „Pentru consolidarea bisericii, au fost executate, prin foraj, 150 de găuri adânci de câte 30 de metri fiecare, într-un anumit unghi, în care a fost injectat beton. în acest fel s-a creat o boltă de beton armat care a consolidat terenul de sub biserică”, a explicat ieri, la recepția lucrărilor, loan Trosan. „Finalizarea lucrărilor aduce biserica într-o stare de nor- malitate, din punct de vedere tehnic”, a apreciat, la rândul

pentru profi

Andra Avramcă reprezintă o sursă importantă de a câștiga cât mai multi bani”, spune Diana Crăciun, elevă la Colegiul Național „Decebal” din Deva. „Majoritatea elevilor de la Decebal

stau bine la nivel financiar și își permit să ia meditații, dar eu cred că ar trebui să se predea mai bine la școală pentru că așa plătim prea mult. Din meditații cei mai câștigați sunt profesorii”, susține Ae~ dra Avram, elevă la același' i ceu. Unii părinți sunt nemulțumiți de faptul că meditațiile costă prea mult.„Dincolo de faptul că sunt scumpe, meditațiile constituie un venit ilicit pentru profesori. Personal nu am luat niciodată meditații pentru copilul meu. Recunosc că sunt folositoare dar să nu aibă efect în clasă, adică cei care nu iau meditații să fie dezavantajați fată de ceilalți”, afirmă Dorel Cioroagă.

Biserica veche în straie noisău, părintele Vlad Vasile, parohul lăcașului de cult. El a mulțumit Ministerului Economiei și Comerțului care a cuprins biserica din Ghelari
(Foto: M.S)în proiectul de închidere și ecologizare a exploatării miniere din localitate, fapt ce a făcut posibilă și asigurarea fondurilor pentru lucrări. .

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Publicarea evenimentelor violenteestel [ pentru popuZa/ie?

Cred că prin publicarea acestor evenimente mai mult sau mai puțin sângeroase nu se obține decât rău! Tinerii de astăzi sunt tot mai atrași de negativ decât de pozitiv!
Andreea Popa, 
Deva

Qtirile cu violentă iJsunt afișate și făcute publice pentru educarea populației în spirit pozitiv. Din păcate, pe zi ce trece, sunt realizate tot mai multe evenimente violente!
Călin Ghișa, 
Deva

Publicarea știrilorcu violență în toate ziarele și pe posturile de televiziune nu este benefică pentru populație pentru că, astfel, cei cu tendințe spre delict pot urma unele exemple!
Flaviu Huiu, 
VAlișoara

J J

Sunt de părere că unde este prea mult sânge și prea multe crime se naște violentă și nicidecum aceasta nu este oprită! Aceste evenimente ar trebui prezentate în alt mod!
Alina Trif, 
Deva

Balmoșul, mâncarea ciobanilor
■ Una dintre mâncă
rurile tradiționale ale 
crescătorilor de oi este 
balmoșul.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva ■ Mâncarea se prepară din mălai și lactate de oaie. Este o „delicatesă” pentru

orășeni, dar reprezintă hrana de bază a ciobanilor care-și petrec cea mai mare parte a timpului, la munte, cu mioarele.Pentru a avea savoare, balmoșul se pregătește în ceaun de fontă, iar în compoziția sa intră lapte de oaie, smântână, caș, lapte acru și făină de mălai. Elena Stănuș, din Sebeș, este una dintre

Căldarea cu laDte si smântână este pusă pe foc

Se amestecă aproape continuu

.....................................M tăna vreo 20 de minute. Se adaugă mălaiul pe rând, ca la mămăligă, și se fierbe până se dezlipește de pe căldare. La urmă se pune cașul de oaie. Balmoșul trebuie să aibă consistenta unei creme. Se servește cu lapte acru sau, cum se mai spune pe la noi, lapte covăsât. Cui îi place poate pune și lapte dulce”. Balmoșul este o mâncare foarte consistentă.

Democrația a adus libertatea cetățeanului de a putea observa metodele de acțiune ale infractorilor, sinucigașilor și toate relele nevăzute până în 1989! Nu sunt un exemplu bun!
GicA Sava, 
Deva

ciobănitele care știu să pregătească balmoșul: ..... sepune laptele la fiert cu smân- 
n..........................................................................................

S-a adăugat făina de mălai

mailto:clara.pas@lnformmedia.ro


Festivalul futsalului la Deva

• Păcurar, golgheterul. Marius Păcurar, cel mai experimentat și percutant atacant de la FC Corvinul 2005, și-a consolidat poziția de golgheter al seriei vest a Ligii a ll-a. Păcurar a înscris al șaptelea gol în acest sezon sâmbătă în minutul 76 al partidei cu FCM Reșița și este lider detașat în topul marcatorilor. (C.M.)
• Schimbare de lider. Formația Castelo a devenit, de duminică, lider în Campionatul Municipal de Minifotbal Deva, după victoria cu 5-1 în fața echipei Anonimii și eșecul neașteptat al fostei ocupante a poziției I, Jolie Cafe, învinsă 1-3 de Gamrat Venus. (C.M.)
Faflta | Liga ■ ■■■!
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a X-a; Unirea Dej - Buil
ding Vânju Mare 0-2; Minerul Lupeni -Auxerre Lugoj 2- 
I; Pali II Timișoara - FC Caracal 2-1; FC Baia Mare - Unirea 
Alba lulia 1-1; IS Câmpia Turzii - FC Târgoviște 1-0; Dacia 
Mioveni - FC Bihor 1-1; Corvinul 2005 Hunedoara - FCM 
Reșița 2-0; Gaz Metan Mediaș - CFR Timișoara 2-0; U. 
Cluj - CSM Rm. Vâlcea 1-1.
Clasamentul ____________________________

■ Azi sunt așteptați 
delegații UEFA, arbitrii 
și observatorii, iar 
mâine sosesc echipele.
ClPRIAN MARINUT__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Turneul grupei a VI- a a UEFA Futsal Cup de la Deva, cel mai important
Joi, 12 octombrie .
ora 17.00: KMF Marbo Belgrad 
(Serbia) - GIP Beton MTO Zagor- 
je (Slovenia);
ora 20.00: FC CIP Deva - FC 
Marlene Kras Ster (Olanda);
Vineri, 13 octombrie 
ora 17.00: FC Marlene Kras Ster 
(Olanda) - KMF Marbo Belgrad 
(Serbia) 
ora 20.00: FC CIP Deva - GIP 
Beton MTO Zagorje (Slovenia); 
Duminică, 15 octombrie: 
ora 11.00: GIP Beton MTO 
Zagorje (Slovenia) - FC Marlene 
Kras Ster (Olanda) 
ora 13.15: FC CIP Deva - KMF 
Marbo Belgrad (Serbia).

1. Dacia Miovem 10 6 4 0 14-3 22
2. U. Cluj 10 6 3 1 11-8 21
3. Minerul Lupeni 10 6 2 2 14-8 20
4. FC Caracal 10 6 0 4 16-10 18
5. ISC Turzii 10 4 4 2 8-4 16
6-7. FC Târgoviște 10 4 3 3 10-7 15
Poli II Tim. 10 4 3 3 10-7 15

8. Corvinul 2005 10 3 5 2 18-11 14
9. CSM Rm. Vâlcea 10 4 1 5 11-13 13
10. Unirea A.l. 10 3 4 3 6-8 13
11. FCM Reșița 10 3 3 4 •41-11 12
12. Gaz Metan 10 3 2 5 10-12 11
13. FC Bihor 10 2 4 4 11-14 10
14. Unirea Dei 10 3 1 6 7-14 10
15. Auxerre Lugoj 10 2 3 5 8-11 9
16. Buildinq V.M. 10 2 3 5 4-8 9
17. FC Baia Mare 10 2 3 5 8-18 9
18. CFR Timișoara 10 2 2 6 7-17 8
Etapa a Xl-a, 14 octombrie: CS Auxerre Lugoj - FC Baia 
Mare; FC Caracal - Minerul Lupeni; Building Vânju Mare
- Poli II Timișoara; Unirea Alba lulia- FC Târgoviște; CFR“* 

Timișoara - Dacia Mioveni; FC Bihor - Unirea Dej; U. Cluj
- IS Câmpia Turzii; CSM Rm. Vâlcea - Corvinul 2005 Hune
doara; FCM Reșița - Gaz Metan Mediaș.

Fatfeal / Ufa a -III-a, saria a-f-a

Jiul, tot mai
Petroșani (C.M.) - Locul re- trogradabil pe care-1 ocupă în clasament după primele 10 etape dăunează Jiului și la capitolul imagine, astfel că echipa din Petroșani e din ce în ce mai neatractivă pentru posturile de televiziune care transmit meciuri din Liga I. în consecință, jocurile pe care le va susține echipa antrenată de Florin Marin în etapele 11- 15 nu au fost „vânate” de televiziuni, motiv pentru care doar trei dintre cele cinci partide ale minerilor vor fi transmise la tv. Dintre întâlnirile Jiului vor fi televizate partidele cu Farul (deplasare), Poli Timișoara (deplasare) și U. Craiova (acasă), dar nu vor fi pe „sticlă” meciurile cu Pandurii (etapa 12 acasă) și UTA (etapa a 15, deplasare).

eveniment sportiv al săptămânii în județul Hunedoara, începe neoficial de azi, când este programată sosirea actorilor din umbră ai evenimentului. Primul așteptat de oficialii FC CIP să sosească la Deva este italianul Fabrizio di Felice, administratorul turneului delegat de UEFA, care are misiunea de a inspecta tot de la condițiile de joc de la Sala Sporturilor până la spațiile de cazare. Apoi, tot în cursul zilei de azi, trebuie să ajungă observatorii forului european Patrick Wilmack (Austria) și Alexandru Burlac (Republica Moldova) și, foarte posibil, arbitrii turneului: Aldis Berzius (Letonia), Talal Darawshe (Israel), Pena Diaz Francisco Miguel (Spania) și Alexander Pe- remitin (Kazakstan). De asemenea, tot azi sosesc și reprezentanții Federației Române de Fotbal Valeriu Ioniță și Bogdan Sorescu. începând de mâine vor veni delegațiile echipelor KMF Marbo Bel- 
rar la TVCa reper pentru o comparație, trebuie precizat că toate partidele pe care le va susține Poli Iași, revelația acestui început de campionat, (ca să nu mai vorbim de Steaua, Dinamo sau Rapid) vor fi televizate.

Programul televizărilor etapa 11; Jiul - Pandurii, duminică, 15 octombrie, ora 15.00 (netelevizat)etapa 12: Farul - Jiul, vineri, 20 octombrie (Tele- sport, ora 19.30)etapa 13: Poli Timișoara - Jiul, duminică, 29 octombrie (Național TV) - ora 17.00etapa 14: Jiul - U. Craiova, duminică, 5 noiembrie (Tele- sport) - ora 14.00etapa 15: UTA Arad - Jiul, sâmbătă, 11 noiembrie, ora 14.00 (netelevizat)

Jucătorii campioanei au ca obiectiv calificarea în turul de elităgrad (campioana Serbiei), GIP Beton MTO Zagorje (campioana Sloveniei) și FC Marlene Kras Ster (campioana Olandei), adversarele campioanei României FC CIP Deva.
Delegații numeroase„Pe lângă lotul de jucători și antrenori, în delegațiile echipelor mai sunt și ziariști, sponsori și chiar suporteri”,

afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. Miercuri seara sunt programate antrenamente oficiale, iar joi au loc primele meciuri ale turneului. Reamintim că pentru accesul la tuneul UEFA Futsal Cup sunt valabile abonamentele și invitațiile de la FC CIP, iar prețul unui bilet pentru ambele meciuri ale zilei este de 30.000 lei vechi.
FUTSAL / LISA I

w v j j1 - • j j j j1 * • L* j jt > -7 i j Cr'j j *. - . .

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a v-a, 8 octombrie: Clujana Cluj - Poli 
Timișoara 5-5; Futsal Municipal Constanța - Cosmos Pitești 15-3; Moldo.- 
cor Piatra Neamț - United Galați 5-4; Athletic Club București - Metropolis 
București 12-1; ACS Odorheiu Secuiesc - Energia Vulturu Focșani 8-4, Infor
matica Timișoara - Quasar Deva 9-4. Partida Energoconstrucția Craiova - FC 
CIP Deva s-a amânat.
Clasamentul
1. Athletic Buc. 5 4 1 0 23-7 13
2. ACS Odorheiu 5 4 0 1 35-13 12
3. FC CIP Deva 4 4 0 0 27-6 12
4. Energo Craiova 4 4 0 0 26-9 12
5. FM Constanța 5 3 1 1 39-22 10
6. Poli Timișoara 5 2 2 1 18-15 8
7. Informatica Tm. 5 2 1 2 30-24 7
8. Energia Focșani 5 2 0 3 14-24 6
9. Clujana Cluj 5 1 2 2 22-22 5
10. Moldocor 5 1 2 2 14-21 5
11. Quasar Deva 5 1 0 4 11-29 3
12. United Galați 5 0 1 4 9-26 1
13. Cosmos 5 0 1 4 10-33 1
14. Metropolis Buc. -'5. ■ 0 4- 4 ■ 14-41 1
Etapa a Vl-a, 15 octombrie: Cosmos Pitești - Clujana Cluj; United Galați - 
Futsal Municipal Constanța, Metropolis București Moldocor Piatra Neamț; 
FC CIP Deva - Athletic Club București (se amână); Energia Vulturu Focșani 
- Energoconstrucția Craiova; Quasar Deva - ACS Odorheiu Secuiesc; Poli 
Timișoara - Informatica Timișoara.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a X-a: Inter Blaj - U. 1919 
Cluj 1-0; Transil Tg. Mureș - Avântul Reghin 3-1; Soda 
Ocna Mureș - Gloria II Bistrița 1-1; Oltchim Rm. Vâlcea - 
Atletic Sibiu 0-1; Mureșul Deva - Dacia Orăștie 3-0; 
Sănătatea Cluj - Mobila Sovata 0-0; CSM Sebeș - Maris 
Tg. Mureș 2-1; Someș Gaz Beclean - Sparta Mediaș 0-3; 
Arieșu Turda - FC Sibiu 3-0.
Clasamentul
1. Atletic Sibiu 10 7 2 1 18-9 23
2. Arieșul Turda 10 6 4 0 22-6 22
3. Mureșul Deva 9 6 2 1 14-3 20
4. Soda Ocna Mureș 10 5 2 3 11-8 17
5. Oltchim 10 5 1 4 12-12 16
6. Avântul Reqhin 10 4 3 3 11-10 15
7. „U" 1919 Cluj 10 4 3 3 9-8 15
8. Inter Blaj 10 4 2 4 11-6 14
9. Sparta Mediaș 10 3 5 2 10-7 14
10. Dacia Orăștie 10 4 2 4 15-14 14
11. Gloria II Bistrița 10 3 4 3 10-9 13
12. Maris Tq. Mureș 9 2 5 2 10-11 11
13. CSM Sebeș 10 3 2 5 13-14 11
14. Trans Sil Tq. M. 10 3 2 5 12-15 11
15. Mobila Sovata 10 3 2 5 17-24 11
16. Sănătatea Cluj 10 3 1 6 8-15 10
17. FC Sibiu 10 2 2 6 7-15 3
18. Someșul Beclean 10 0 0 10 4-28 0
FC Sibiu a fost penalizată cu 5 puncte pentru neîndeplinirea 
baremului în Divizia B.
Etapa a Xl-a, vineri, 13 octombrie: Avântul Reghin - 
Oltchim Rm. V; Gloria II Bistrița - Transil Tg. Mureș; U. 
1919 Cluj - Soda Ocna Mureș; Atletic Sibiu - Dacia Orăștie; 
Sparta Mediaș - Sănătatea Cluj; Mobila Sovata - Inter Blaj; 
Arieșu Turda - Mureșul Deva; FC Sibiu - CSM Sebeș; Maris 
Tg. Mureș - Someș Gaz Beclean.

X_______________________________________________________________z

Fotbal / Liga a -W-a, Seniori

Succes al brădenilor
Deva (V.N.) - în perioada 5-8 octombrie a.c., la Deva și Brad s-a desfășurat concursul de aeromodele Memorialul „Aurel Vlaicu”. Competiția a fost organizată de Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul Școlar, Direcția pentru Sport a Județului și Primăria Brad. Au fost prezente nu mai puțin de 25 de echipe din 20 de județe ale țării, concursul desfășurându-se la 10 categorii. Iată și câștigătorii locurilor I la aceste categorii (cu termeni tehnici): planor F2 - Alexandru Draia, CC Brad; Al - Călin Becheși, CC Brad; Bl - Andrei Maxim, CC Brad; viteză - Titus Ugvin, PC Arad; acrobație - Mihai Co- valciuc, PC Constanța: moto- planor RC - Darius Șerban, CC Hunedoara; S3 - Bogdan Frățilă, PC Buzău; S6A - Florin Călărașu, PC Călărași; FIA, seniori - Viorel Ciucu, Pitești; FIA, juniori - Andrei Maxim, Brad. în clasamentul general, pe locul I s-a clasat Clubul Copiilor Brad, pe locul al Il-lea, Palatul Copiilor Arad, iar pe locul al IlI-lea, Palatul Copiilor Bistrița.Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a V-a, din 8 octombrie 

a.c.: Constructorul Hunedoara - U. Petroșani 4-0; Gloria 
Geoagiu - CFR Marmosim 1-4; Metalul Crișcior - Colegiul 

v Jl Matei Corvin 0-1; Agrocompany Băcia - Aurul Brad 4-0;
Victoria Călan - Min. Aninoasa 
tul Hațeg 0-3.
Clasamentul

2-0; Inter Petrila - Reteza-

1. CFR Marmosim S. 5 5 0 0 17-4 15
2. Agrocompany 5 3 2 0 12-4 11
3. Retezatul Hațeq 5 3 1 1 9-4 10
4. Constructorul 5 3 0 2 15-5 9
5. Minerul Aninoasa 5 2 2 1 7-4 8
6. Victoria Călan 5 2 1 2 8-8 7
7. Colegiul M.C. 5 2 1 2 4-11 7
8. Universitatea 5 2 0 3 10-12 6
9. Gloria Geoaqiu 5 1 2 2 3-8 5
10. Metalul Crișcior 5 1 1 3 2-5 4
11. Aurul Brad 5 1 0 4 3-10 3
12. Inter Petrila 5 0 0 5 3-18 0

Rr-4rlonii an râcfinat riin nnn

Fie câ ești abonat sau utilizator PrePay,
ia-|i tm pachet de <,te mesaje scrise naționale 
bu 3,5 USD, pe care le poți folosi timp de 1 luni.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


Presa despre huliganii români• Maraton. Atleta germană de origine română Luminița Zaituc a câștigat maratonul de la Koln (Germania), desfășurat duminică. Ea a fost înregistrată pe distanța de 42,195 km cu timpul de 2h28min.24sec. Pe locurile următoare s-au clasat Sun Weiwei (China) - 2h29min38sec. și Elena Tihonova (Rusia) - 2h45min.54sec. (MF)
• Mandat. Selecționerul echipei de fotbal a Elveției, Kobi Kuhn, a confirmat că-și va încheia mandatul după Euro-2008, competiție organizată de Elveția și Austria, în vârstă de 62 de ani, Kuhn lăsase deja să se înțeleagă că această campanie de calificare ar fi ultima pentru el la conducerea echipei naționale. (MF)

Lider autoritar
Monte Carlo (MF) - Roger Federer și-a consolidat poziția de lider al clasamentului celor mai buni jucători de tenis din lume, după victoria obținută duminică, în finala turneului de la Tokyo. După acest nou succes, al 9-lea înregistrat pe parcursul acestui an, Federer a acumulat 1.374 puncte în ATP Champions Race, ierarhie stabilită pe baza rezultatelor înregistrate de la începutul acestui sezon, în care este urmat la mare distanță de spaniolul Rafael Nadal - 825 puncte. Federer și Nadal ocupă primele două locuri și în ATP Entry Ranking, clasamentul ce ia în calcul performanțele realizate în ultimele 12 luni, în care cei doi au acumulat 7.370 pct și, respectiv, 4.625 pct.

Malouda
(Foto: EPA) 

Contracte 
Paris (MF) - Florent 
Malouda și portarul 
Remy Vercoutre și-au 
prelungit cu un an 
contractele cu echipa 
de fotbal Olympique 
Lyon, adversara for
mației Steaua în Liga 
Campionilor. 
Mijlocașul Malouda, 
care a sosit la Lyon 
în iulie 2003, sem
nase deja, pe 17 fe
bruarie, o prelungire 
cu doi ani a în
țelegerii sale cu 
Olympique, grupare 
cu care se află acum 
sub contract până în 
2011. Vercoutre, re
zerva lui Gregory 
Coupet de la 
jumătatea anului 
2002, cu excepția 
sezonului 
2004/2005, în care a 
fost împrumutat la 
Strasbourg, și-a pre
lungit la rândul său 
contractul cu Lyon 
până în 2008.

■ Se pare că fanii ro
mâni nu fac diferența 
între echipa națională și 
interesele unor cluburi.

București (MF) - Deși în această perioadă s-au disputat multe meciuri din preliminariile Campionatului European de fotbal, ale celui african, precum și o mulțime de amicale de interes presa internațională a difuzat luni comentarii, cu citate din presa românească, prin care sunt puse într-o lumină total nefavorabilă manifestările huliganice ale publicului bu- cureștean împotriva unor jucători ai echipei naționale la meciul cu Belarus. Iată câteva pasaje: „Presa (de la București) comentează luni fluierăturile unei părți a publicului adresate românului Adrian Mutu în momentul în care acesta, rănit, a părăsit terenul în repriza a doua a meciului câștigat sâmbătă cu 3-1 de către România în fața echipei Belarus, în prelimi
Ce i-a spus lui Zidane?

Roger Federer (Foto: EPA)

■ Chiar după ce s-a 
scris o carte de 100 de 
pagini, misterul loviturii 
francezului rămâne.

Roma (MF) - După un cântec, anecdote în serie, jocuri video și spoturi publicitare, iată noua producție inspirată de celebra lovitură de cap plasată de francezul Zinedine Zidane în pieptul italianului Marco Materazzi, în finala Cupei Mondiale de fotbal 2006: cartea lui Materazzi, intitulată „Iată ce i-am spus cu adevărat lui Zidane”. „După cum vei pricepe imediat, dragă cititorule, m-am amuzat să dez-
„Adevărată insultă"

Tokyo (MF) - Recent, Coreea de Nord a criticat vehement candidatura orașului Tokyo la organizarea Jocurilor Olimpice din 2016, calificând-o drept o „adevărată insultă” la adresa sportului internațional, existând teama că Japonia va interzice accesul sportivilor din țările comuniste pe teritoriul său. Politicienii japonezi vor „să dea impresia că Japonia poate organiza Jocurile, însă este ridicol”. „Tentativa reacționarilor japonezi de a-și însuși politic JO nu este decât o adevărată insultă la adresa Cartei olimpice”, adaugă comunicatul. Japonia a refuzat intrarea pe teritoriul său a trei nord-coreeni - un oficial, un antrenor și un translator - la o competiție de înot sincron, ducând la boicotarea evenimentului de către întreaga delegație.

Pericol la CIO
Copenhaga (MF) - Andrew Jennings, autorul unei cărți prin care denunță corupția din sânul Comitetului Internațional Olimpic (CIO), i-a atras atenția Prințului moștenitor Frederik de Danemarca față de intenția de a candida pentru o funcție în acest organism. Prințul Frederik, a acceptat să candideze pentru un loc în CIO în 2009, după retragerea actualului reprezentant al Danemarcei, Kai Holm. Autorul lucrării „Fața ascunsă a Jocurilor Olimpice” îi recomandă deschis prințului danez să-și retragă candidatura.

încurajați, nu loviți

Fernando Alonso (Renault) (dreapta) a câștigat pentru prima oară, Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka, făcând un pas aproape decisiv pentru cucerirea celui deal doilea său titlu mondial al piloților din Formulai. (Foto:EPA)

București (MF) - Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat ieri la o conferință de presă că suporterii trebuie să-i încurajeze pe jucătorii echipei naționale de fotbal, nu să-i lovească cu pietre.Legat de meciurile din preliminariile CE 2008 cu Bulgaria, Albania și Belarus, Mircea Sandu a spus că echipa noastră a fost aproape de a cuceri cele 9 puncte puse în joc. „Doar meciul cu Bulgaria a dat peste cap gândul celor trei victorii”, a spus Sandu. Președintele a mai

De pierdut are numai echipa naționalănariile Euro 2008 la fotbal. O presă împărțită, ca și imaginea suporterilor capitalei, între condamnare și justificare a acestor fluierături.Cu capul în sânge și privirea furioasă, Mutu „face” pagina întâi de luni a cotidianului Gazeta Sporturilor, Care titrează: „A deschis sco

Marco Materazzi (Foto: epa)volt partea absurdă a acestei povești”, scrie Materazzi în introducerea lucrării sale, publicată de editura Mon- dadori. Pe 100 de pagini,
Un antrenor încăpățânat
■ Cu toate insuccesele 
spaniolilor, Luis 
Aragones refuză să 
demisioneze.

Madrid (MF) - Echipa națională de fotbal a Spaniei a dezamăgit din nou profund, pierzând și în fața Suediei, în preliminariile Euro 2008 (0-2). Cu toate acestea, antrenorul principal Luis Aragones refuză să demisioneze pentru a deschide calea schimbărilor, cerută de întreaga Spanie. („Afară!”), titrează pe prima pagină cotidianul Mundo Deportivo de duminică, veritabil strigăt unanim invitân- du-1 pe Aragones să plece. Aragones este socotit marele responsabil de acest nou eșec, 
spus că este inadmisibil ca jucătorii de la Rapid și Dinamo să fie loviți cu pietre și cartofi de galeria stelistă. Sandu a mulțumit suporterilor care au încurajat echipa națională, dar nu a fost de acord cu cei care au înjurat. Președintele FRF a precizat că lui Cristian Chivu i se va decerna marți, Premiul Romei pentru promovarea sportului în rândul tineretului italian și român. „Este o bună imagine adusă românilor, dar pe care o parte dintre noi nu știm să o apreciem”, a spus Sandu. 

rul, și-a spart capul și tot a fost înjurat”, cu referire la una dintre vedetele selecției. Fost jucător la Dinamo București, Mutu este oaia neagră a ultrașilor de la Steaua, un club rival din Capitală, pe terenul căruia s-a jucat meciul împotriva Belarus, Stadionul Ghencea. Gazeta Spor
jucătorul lui Inter Milano scrie 249 de fraze mai mult sau mai puțin absurde, dar printre care ar putea figura ceea ce i-a spus cu adevărat francezului în ziua de grație 9 iulie 2006, la Berlin, și ceea ce l-a determinat pe Zinedine Zidane să-i plaseze capul în piept. Iată câteva exemple printre cele 249 de propoziții: „Hei! Dar uflSte se află exact un stern?”. „Zinedine, ce tot faci acolo? Nu ați pierdut încă... și deja ți-ai smuls părul din cap?”. „Uite, acum îți spun cum se termină Lost” (serialul TV). „De când a murit Foucault, filosofia franceză este la pământ”.

Spaniolii nu au putut trece de apărarea suedezilor (Foto: epa)după rușinoasa înfrângere, cu 2-3, în fața Irlandei de Nord. Antrenorul este susținut de federație, el îndepărtând orice idee legată de o eventuală demisie, chiar după meciul cu Suedia, apreciind că o califi
Fostul număr 1 mondial, australianul Lley- ton Hewitt, accidenta’ la un ge- 1 nunchi încă din luna august, va trebui să înceteze să ; joace tenis până la sfârșitul sezonului.

(Foto: EPAI 
Im

turilor precizează chiar că „golgheterul național” a fost luat în primire de „suporterii ultras ai Stelei”, unul dintre cele 3 mari cluburi din București, pe lângă Dinamo și Rapid. „Trebuie să suportăm injuriile”, titrează la rându-i celălalt ziar sportiv, ProSport, citându-1 pe Cristian Chivu.
Fără permisKuala Lumpur (MF) - j ! Unul dintre cei mai buni ' sportivi din Malayezia la Jocurile asiatice din Doha, tiristul Hasli Izwan, medaliat cu bronz la Jocurile Common wealth- ului din acest an, este pusă în pericol. Poliția din țara sa nu îi eliberează permisul de portarma, pentru noul pis- / toi, cu care va concura la Doha în probele de aer comprimat. Consiliul Național pentru Sport a făcut încă de acum 3 luni cerere la poliție pentru permis de armă.

care este încă posibilă, că „mai sunt jocuri de disputat”, atitudine care a adus corn, sternarea în tabăra comenta-' torilor, care pun în sarcina antrenorului dezastrele din ultima vreme.
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, AL Straiului, etaj intermediar, 
centrală termică termopane, gresie, faianță ușă 
metalică ne/mobilat totul nou, negociabil. Tel. 
217286,0723/779477,0720/222154.  (T)
• Deva, AL Armatei, 37 mp, și garsonieră zona 
Eminescu, 30 mp. Tel. 0745/253413. (D
• modificat, balcon închis, gresie, faianță 
bucătărie mobilată etaj Z Dacia, Al. Romanilor, 
bl. 14, preț 1,1 mid. lei. Tel. 0749/182154, 
0254/219582. (T)
• urgent confort 1, Deva, zona Miorița, 
contorizări apă gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 
223336. (T)
• irgent, mobiat, contorizări, Deva, zona Liceul 
Aufftjpreț negociabil. Tel. 0743/204069. (T)
• < Tnandate. idtraceotral etaj intermediar, 
parchet 56 mp, balcon închis, contorizări, preț 
125.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• wgent semidecomandate, centrală termică 
parchet, gresie, faianță îngrijit, Kogălniceanu, 
preț 1,050 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)
• urgent, ckadt, centrală termică parchet, 
balcon închis, 54 mp, zona Miorița, preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• ckadt, centrală termică zona Miorița, preț 
95.000 ron.'Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona llzo Balcan, preț 72.000 ron. Tel. 
0745/63902Z0726/316796. (Al)
• Zamfirescu, în circuit et. 4, izolat preț 110.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)

Vând ap. 3 camere (05)

Vând ap. 5,6 camere (09)Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Modele pentru ședințe foto 

& hostess (publicitate) 
pentru punctul de lucru din Deva

Vrei să apari în ziarul numărul 1 al județului 
Hunedoara?
Vrei să fii admirată și să câștigi și bani? 
Cuvântul Liber îți oferă această șansă.

Cerințe:? aspect fizic plăcut• seriozitate• abilități de comunicare
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

• 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 Zamfirescu, circuit, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec, gresie, faianță parchet, 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
o 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 Asteria, contorizări totale, vedere în față 
ocupabil imediat, accept credit ipotecar, preț 
76.000 ron neg, tel. 0788/165703,232808 (A4)
• intrări separate, termopan, parchet, gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu, preț 102.000 ron neg, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)

St
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• 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 intermediar, bloc de cărămidă 2 holuri, 
parchet de stejar, ocupabil imediat, zona Dacia, 
preț 67.000 ron neg, tel. 0788/165702,232808 (A4)
• etaj Z 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 Z dec, centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400,. 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj Z centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228  
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj Z uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208 0729/018866. (A6)
• superamenajaț, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajaț și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et Z zonă bună preț neg, tel. 
235208 0724/620358 (A6)
• to circuit, pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot balcon închis cu 
termopane, complet contorizat exclus credit, 
preț 98000 RON, tel. 074S/W25. (A7)

• urgent, Deva. Diata imediat. Tel. 215212. (Al)

• zona Dada, cu balcon, etaj 4, Izolat, liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu, parter, semidec., stare bună 
contorizări, s=46 mp, preț 88.000 RON, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței, semidec, parchet, balcon, 
contorizări, neamenajat, etaj 4, izolație italiană 
preț 97500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona BancaTransilvania, dec, 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajăt, preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578./A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• in circuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel 231800 0745/511776. (A9)

• semidecomandate, 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 ron. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Gojdu, centrală termică et 1, amenajări, preț 
135.00O RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et Z centrală termică modificat preț 
83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, etaj intermediar, dec, 2 băi, 2 
balcoane, faianță. gresie, centrală termică 
termopane, preț 48.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• irgert, zonă centrală centrală termică dec., 2 
balcoane, 2 băi, preț 155.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent zona Bălcescu, dec., balcon, hol 
central, contorizat integral, preț 120.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• ProgresuL et 3, dec, contorizări, balcon 
închis, preț 155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• zona L Creangă dec, CT, AC, gresie, faianță 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec, CT, gresie, faianță 
parchet laminat, balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• btoc 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. 
0723/251498 0788/165702. (A4)
• zona Șa 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 t 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, tel. 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)

■ ■ ....... , ‘ -J

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

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.

• dea, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dea, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj Z balcon, parchet repartitoare,
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajaț complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Piață, parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358 
0729/018866. (A6)
• semidec, aranjat gresie, faianță parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță, CT, 
balcon închis, zona Astoria preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• zona împăratul Țraian, 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., tei. 0746/779288. (A8)
• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON neg., tel. 231.800, 
0740/317.313. (A9)

• 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)
• urgent, Deva, Gojdu, et. 1,100 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, ușă metalică totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688 (A5)
• etaj Z centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON. tel. 223400, 0724/169303. 
0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi. et 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, garaj, boxă et. intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, termopane, garaj, boxă, super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208 0729/018866. (A6)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel 231800,0740/317.313. (A9)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică, 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

%25c8%259boptech.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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Vând case, vile (13) Vând garsoniere (19)

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!! 

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL RE 9O.(WO EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU;
- FRECVENȚA PROPRIE;

„ - COLABORATORI. r ,
PERSOANĂ DE CONTACT: MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ. g
TELEFON: 0721/ 951.722 î

eORALLI
Hațeg 

ANGAJEAZĂ
CONTABIL
CERINȚE.
•«xpcriențâ in domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT; 
-virata maximi 45 ani.
AVANTAJE:

-aalariu motivant; 
-condiții de lucru într-o 

echlpâ dinamici
Ral. la Tal0723/400 036 aau 0254/772 221 (59664)

• casă, ki Deva, anexe și grădină Tel. 229962. (T)
• casă nouă, Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garai, 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 Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă, 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, sir. Horea 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp; grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter.
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=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. 
231800,0740/317313. (A9)

S.C. PARTEHER LEGIS SRL DEVA

Tel. 0765-243768 0788.189.103
• înființează societăți comerciale in numai zece zile 

asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența Juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în Instanță interesele persoanelor juridice. 
(59810)

Cumpăr casă (14)

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

• casă 4 camere în Băcia nr. 130, gaz, apă 
curte mare, grădină posibilități extindere. 
Tel. 245866. (7/4.10)

Vând case la țară (17)

• casă. In comuna Unirea lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

• Deva zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată 
contorizâri, ocupabilă imediat preț670 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)
• semidecomandate, 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)
• 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, baie, balcon, contorizări, zona 
Micro 15, preț 53.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara (A2)
• zor a 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-1. 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 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228.  (A5)

• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
e dec, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
■ zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
a zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
o 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, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 80.000 
RON negociabil, tel. 231.800. (A9)

• intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă gaz, curent, zona Sântuhalm,. preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Devă la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• teren intravilan, s=1100 mp, F.S.- 26 m, 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, drum 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7)
• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs,27i m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren|Wale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 eurt,, ,eg„ 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, SF- 
18 utilități în zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S-500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

• 5 ha teren intravilan, la șosea. Deva sau împre- 
iurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau apartament 2 camere, 
indiferent de zonă Tel. 0746/859646,0741/154401, 
227542 seara..(T)

Vând terenuri (21)

• sau închiriez, în Deva, str. M. Eminescu, bl. 42, 
36 mp, preț 35.000 euro sau chirie 300 euro/lună 
Tel. 0723/335189. (T)
• urgent, 32 mp, zona Liceului Auto Deva, preț 
28.000 euro. Tel. 0723/505460. (T)
• Deva, P+l, 150 mp plus teren, 2 garaje, 
centrală termică, canalizare, apă gaz, preț 
82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)
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ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 18 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză TOEIC „
• cursuri și testări de limba franceză TEI §

în urma testărilor obțineți DIPLOME RECUNOSCUTE INTERNATIONAL

Clădirea Cepromlii. l'.tuj 2. Camera 221, Etaj 4, Camera 442 
T< i O2> 1 212 (PO: j-'a.v 025 i 218 HI: E mail: teslflagvi'le.stl'lau.ro

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

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPITÂRIF.
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TEAM CONSULTING

wiw.irrim conwWna.*M<irt •nnz«o»c$emBrt.r r»
W-Af «sl $HSt5 3

Training 
Bvaluare

Ah n eu ta
Management

Dacă vă plac copiii, dacă sunteți 
o persoană de încredere 

dacă doriți să vă suplimentați veniturile

Societatea ANWAS S.ft

recrutează personal pentru intermediere 
babv-sifling și menaj. -

e
Detalii la tel. 235045, 0724/593142,0747/404143, 

clădirea Min vest,, cam.. 72, Deva, orele 10-14.

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

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

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006
inf latei / fax. 0254/249.1fl§ 

telefon. 0254/249.175 S

TRANSPORT PERSOANE
ma Visam, McDonalds 

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

eurodw
| wro dvs-mton ■ lSziie
I euro dus-înlors-90 zile &

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

A

• TĂMPLĂR» PVC Șl ALUMINIU PROFILI R1HAU
• GRAM TUMOPAN • JALUZILI VIRTKALI ■ 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 ?

Vă pune la dispoziție: 
MOTOCOSITORI, GENERATOARE DE CURENT. 
GRIJPIJBI INDIVIDUALE DE MULS, TOCĂTOARE DE Ft.RA.IE 
TANCURI DE RĂCIRE LAPTE______________________
I (ihiglu sunt sufnentiunnU* 611 de hi bugetul de Mat.

CONSULTANȚĂ ȘT VÂNZĂRI ÎN MAGAZINELE NOASTRE:
I. MitttSVtMÎW S.MațminSTIHLSracLstr. Avramlsans,1,1.4»parter2422
2 MispAi ten, W.C Mante, M.J pala* l®l»S23+a»2l» fc. Maputo STUB. Abort «. tl«w or J tel:
3. Mapnrtn llunteur>,M. On in ir t UI: nWTHSB 7. Mapa» STIML Hnjts, ar. T. Mata» M 3» p 0M9
4. Str. En«lw,H CI parter; 8. Magazta SllHLTdr^tni, Alrra hipcniMtir^td; DÎUWM

SOCIETATE COMERCIALĂ 2>CI □
ANGAJEAZĂ URGENT PROOOCATOR iNCÂLȚAaiNTt

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

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

Oferă spre închiriere: 
în salonul de înfrumusețare 

țiu pentru cosmetică - acesta
fiind utilat în totalitate.

Persoană de contact
AGNES ȘTEFĂNIȚĂ

Tel. 0721/245.696

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

WEBMASTER 
WEBDESIGNER 
PROGRAMATOR WEB

TEL: 0254.206.210 
MOB: 0723.130.463
E-mail: offlceOUIm.ro
Site: wwwJIm.rg Deva, Aleea Viitorului, Ni.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56973)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
211124. (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)
• 3000 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. (T)
• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.(7)

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

• loc de casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parce- 
labil, preț negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela Tel. 0722/564004. (Al)
• WraiMI BDN7, Deva. Simeria. 7300 mp. fs 50 
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)
• intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688 (A5)
• intravian, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(A5)
• intravian, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)

imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere garsonieră decomandate, 
Deva, zona gării, preț 80 euro, și apartament 2 
camere, Gojdu, preț 100 euro. Tel. 0745/253413. 
(T)
• ofer pentru închiriere garsonieră, în Deva, 
complet mobilată preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, central 
Deva, 68 mp, preț 750 euro/lună cu cheltuieli 
incluse. Tel. 215212 (Al)
• 3 camere, bd. Decebal, et. 1, dec., amenajat, 
repartitoare, aragaz, frigider, preț 700 RON 
221712,0724/305661. (A2)
• apartament3 camere, zonă centrală mobilat, 
și utilat modern, preț 700 RON/lună tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• gaisonieră mobilată, CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet,
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lurf*- 
tel. 0742/290024. (A3) ' Ț '

• solicit 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. 0723/251498,0788/165702. 
(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)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
■ casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, gaȚ 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună ' 
235208 0729/018866. (A6)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208 0729/018866. (A6)
• garai, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț. 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

eaOffiO» S& ©afiȘfflQ organizează 

interviu pentru ocuparea unui post de inginer electrotehnic, 
electromecanic sau electronist, în data de 18.10.2006, ora 
10,00, la sediul societății din Str. Codrului, nr. 24, Orăștie, 

Condiții:

- studii superioare tehnice în domeniul electrotehnic, electro
mecanic sau electronic

Cererile se vor depune la Departamentul Personal al 
societății, până în data de 17.10.2006, ora 14,00. 

Informații suplimentare la telefonul 241671, int. 140, 137.
(65701)

MENIM IMOBILIARA MIMA50N
vă așteaptă în Deva pe Aleea Salcâmilor, 

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

RECLAME

mailto:anazsok@smart.ro
offlceOUIm.ro


MICA PUBLICITATE /11marți, 10 octombrie 2006
Companie specializată în recrutare, acreditată de MMSS și Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă, certificată conform standardului

Coaching | Trotnlny '• Evoluare ; Recrutare ! loom Building I Consultanța

ISO 9001:2000, organizează selecție de personal pentru postul de:

REPREZENTANT VÂNZĂRI - HUNEDOARA
Clientul nostru este o companie multinațională care activează în domeniul 
distribuției bunurilor de larg consum.
Cerințe:
■ studii superioare absolvite
■ experiența relevantă în vânzările bunurilor de larg consum constituie avantaj
- permis de conducere cat. B
■ cunoștințe de operare PC - MS Office
■ cunoștințe de limba engleză - nivel de conversație
■ excelente abilități de comunicare și negociere
■ atitudine proactivă, flexibilitate, implicare, organizare.
Se oferă:
■ pachet salarial atractiv
■ posibilități de dezvoltare profesională.

Cei interesați suni rugați să trimită CV-ul însoțit de o scrisoare de Intenție 
prin fax sau e-mall la:

lax 0250/411983, amafl: recnitareeromaiiGMtog.ro
sau prin poștă la următoarea adresă:

410078 - Oradea, str. Sucevei nr. 43 _
până la data de 16.10.2006. ș

Numai candidați! selecționați vor fi contactați. to

S.C. MACON S.A. DEVA

ANGAJEAZĂ

$>•1 con^xvlWMftt 
aprovizionare
Carlnți:
• Abtokani de învățământ superior
• Experienfâ relevantă în aprovizionare

? • Cunoștințe ți abiStâfi foarte bune în
utilizarea calculatorului: „Word, Excel, 
Access, Internet"
• Conoștințe spec^ce; limba engleza

Certol*:
■ Absolveai de tov^Amânt superior 
•pechlikrttra .Automatizări"
• Experiența In dementa mimmuai 3 ani
• Cuaojtințe p abiftti^ foarte buna fa 
utilizarea cakulataruhri: „Ward, Excel, 
Aeons, Internet*
•Cunoștințe specifice: limba englezâ

CV-urile însoțite de scrisoare de intenție se depun la sediul firmei la adresa: str. 
Sântuhalm, nr. 1, Deva, jud. Hunedoara sau prin e-mail la adresa 

dmuntean@macon.ro, pânâ la data de 16.10.2006.

Candidații selecționați vor fi contactați, în termen de 5 zile, telefonic sau pe e-mail, 
pentru interviu.

<66003)

• dec. 2 băi, nemobilat, zona Creangă, Deva, 
preț 150 euro/lună, tel. 231800,0745/511776. (A9) Piese, accesorii (42)

Imobile schimb (30) • vând gortbagaj auto, stare foarte bună Tel.

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

vânzători ambulanțiVrei 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 Gîga, 

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

(32135)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lucaci David. Se declară nul. (3/9.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Macovei Georgian Iulian. Se declară nul. (1/9.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mareș Cornelia. Se declară nul. (0446078/9.10)

Prestări servicii (72)

• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, De sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)
• Fundația Mundi Deva organizează cursuri de 
calificare: tâmplar, tapițer, brutar, lucrător 
social, operator calculator, radio tv, secretar 
stenodactilograf. înscrierile: 10.10.2006. Tel. Deva 
216138, 0722/358138: Petroșani 0724/559343: 
Lupeni 0721/886870. (12/4.10)
• transport mobilă, electrocasnice, cu auto de 
1,2 tone acoperit, 14 mc volum, asigur 
demontare șt manevrare profesionali Tel. 
225578.0744/934462,0726/551701.  (T)
• transport persoane Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Comemorări (76)

Fiica Cornelia din Deva anunță cu profundă durere 
în suflet că s-au împlinit 6 luni de când a plecat pe 
drumul fără întoarcere scumpa ei mamă

STOIAN DUMITRA
în vârstă de 87 ani. Te voi păstra veșnic în inima 
mea.

Dumnezeu să o odihnească în pace

• apartament 2 camere în Deva cu similar Cluj, 
eventual vând, preț 35.000 euro. Tel. 0723/335189 
(D

Garaje (43) Oferte locuri de muncă (74)

Auto românești (36)
• vând garaj cu teren proprietate, pe str. Lăstun
(Ady Endre) Deva. Tel. 0722/331121. (T)

• casă, 2 camere, grădină 800 mp și teren 2700 
mp, în Sarmizegetusa; nu sunt agenție. Tel. 
0722/461536. (T)
• vând Dada 1310, af 1986, stare bună acte lăzi, 
preț 2400 ron. Tel. 0723/335189,220723. (T)
• vând Dada 1310, af 1996, acte la zi, stare 
tehnică foarte bună probleme cu caroseria, preț 
40 milioane lei, negociabil. Tel. 0765/415836. (T)

Mobilier și interioare (47)

Auto străine (37)

• vând calorifere cu elemenți tip București, preț
5 ron/element asigur și transport la cerere. Tel. 
225578,0744/934462,0726/551701. (T)
• vând ferestre și uși tâmpi arie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. CD
• vând mobUă sufragerie, stare bună preț nego
ciabil. Tel. 0723/742919,219182. (2/6.10)

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

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând amplificator Grundig și boxe Dual 80 W, 3 
căi, amplituner Yamaha. Tel. 0745/253413. (T)

Plante și animale (57)
• vând tractor U 650 cu remorcă și plug, circular 
pentru tăiat lemne, preț 150 milioane lei. Tel. 
0742/061565,775243, Hățăgel, comuna Densuș. 
CD

• vând 10 vaci, 8 gestante de 4 luni, Bălțata 
românească Chesînț ■ Lipova, Arad. Tel. 
0744/527096. (0446079/9.10)

Societate comercială

angajeaza facturistâ-vânzâtoare în 
magazin (experiență minim 1 an).
Salariu atractiv, bonuri de masă , transport. 
Informații: 0254/210923 sau 0744/620427. 
Fax: 0254/210924.

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. ospătari
3. gestionari

4. instalata:

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.mares@beremures.ro .

Persoană de contact - director Răzvan Măreț - 0725.S41.000.
(65939)

• angajez femeie pentru menaj, zilnic, in casă 
mare, cu posibilitate de carte de muncă. Tel. 
0765/262202. (8/4.10)
• angajez persoană sau familie pentru pază și 
îngrijire casă vacanță și livadă în zona Hațeg; se 
asigură cazare în clădire separată condiții 
foarte bune. Tel. 0765/262202. (8/4.10)
• firmă de construcții angajează muncitori cali
ficați pe perioadă nedeterminată, cu salar 
atractiv. Tel. 0723/689594. (9/4.10)
• angajăm temporar doi muncitori necalificați. 
Tel. 0723/572276. (4/9.10)
• SC Agercom Impex SRL angajează responsabil 
resurse umane. Informații și CV la tel./fax 
0254/219300 sau la sediul firmei, str. G. Barițiu, 
nr. 13, Deva. (1/5.10)
• electrician montare și reparații linii electrice i 
aeriene, Brad, 1 post, data limită 22.10. Tel. ' 
213244, orele 9-16.
• electromecanic mașini si echipamente elec
trice, Hunedoara, 1 post, data limită 14.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Deva, 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Hunedoara, 1 post, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• faianțar, Deva 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faianțar, Hațeg, 3 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Călan, 1 post, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Deva 8 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Călan, 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Deva, 2 posturi, data limită 
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Deva 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• firmă de construcții angajează muncitori cali
ficați pe perioadă' nedeterminată cu salar 
atractiv. Tel. 0723/689594. (9/4.10)
• fochist pentru cazane de abur și de apă 
fierbinte, Deva, 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• funcționar administrativ. Hunedoara, 1 post, 
data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, persoane cu 
handicap, data limita 10.10. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• gaterist la tăiat bușteni, Orăștie, 5 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• gestionar depozit, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Petroșani, 1 post, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer automatist, Hunedoara, 2 posturi, data 
limita 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
limita 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• inginer autovehicule rutiere, Deva, 1 post, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer chimist Călan, 1 post, data limită 15.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer chimist, Deva, 1 post, data limită 15.10., 
absolvent 2006. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer construcții civile, industriale și agri- | 
cole, Deva, 1 post, data limită 15.10. Tel. 213244. 
orele 9 -16.

• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 27.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer construcții, instalații, Călan, 2 posturi, 
data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 2 posturi, data limită 3.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer de cercetare în utilaje și tehnologia 
ambalajelor, Călan, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• inginer geolog, Brad, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
■ inginer geolog, Brad, 2 posturi, data limită 612. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer industria alimentară Hațeg. 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• inginer instalații pentru construcții, Deva. 1 
post, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer mecanic, Călan, 1 post, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9; 16.
• inginer mecanic, Petriia. 1 post data limită
6.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier, 

, Călan, 1 post data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
I 9-16.

• inginer producție, Brad, 1 post data limită 
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer producție, Călan, 1 post, data limită 
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer rețele electrice, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inspector de specialitate în administrația 
publică Vulcan, 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inspector resurse umane, Hațeg, 1 post, data 
limita 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator apă canal, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
■ instalator apă canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator încălzire centrală și gaze, Petriia, 1 
post, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Călan, 2 posturi, data limită 15.10. Tel.

| 213244, orele 9-16.
• instalator instalații tehnico-sanitare șl de 
gaze, Orăștie, 1 post, data limită 19.10. Tel. 
213244, orele 9-16,
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Vulcan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• izolator hidrofug, Deva. 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• încărcător-descărcâtor, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• îngrijitor clădiri, Călan, 1 post, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• jurisconsult, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș construcții metalice, Hunedoara, 1 
post data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hațeg, 
10 posturi, data limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 1 post, data limită 20.10. Tel. 213244, orele 
9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 5 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită
1.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele9-16.

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 1 post, data limita 30.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Lupeni, 1 post, data limită 20.10. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 12 posturi, data 
limită 21.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 12 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuț-montator mașini electrice rotative, 
transformatoare, Hațeg, 1 post, data limită 10.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș-montator pentru utilaje industriale, 
Brad, 1 post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• lă'ătuș-montator, Simeria, 6 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16
• lucrata comercial, Lupeni. 4 posturi, data 
limită 2S.1O TeL 213244. orete 9 -16

• lucrător comercial, Orăștie, 4 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lucrător In atelierele de modele, Brad, 5 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• macaragiu, Brad, 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16,
• magaziner, Călan, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru construcțB civile, industriale și agri
cole, Călan, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru industria alimentară. Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• maistru Industrializarea lemnului, Deva, 1 
post, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• maistru termotennist, Călan, 1 post, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manichiurist, Petroșani. 1 post, data limită
10.10. Tel, 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• manipulant mărfuri, Hațeg, 6 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16,
• manipulant mărfuri, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• mecanic auto, Deva, 1 post, data limită 25.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto. Deva, 2 posturi, data limită 3.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut, Simeria, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• medic specialist, Orăștie, 6 posturi, dată limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• medic veterinar, Lupeni, 1 post, data limită
15.10. Tgl. 213244, ocele9-l&
• montata- pereți și plafoane din gips-carton, 
Deva, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montata pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montata subansambluri, Hunedoara, 54 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montata subansambluri, Orăștie, 12 posturi, 
data limită 20.10, Tel. 213244, orele 9 -16.
• mozaicar, Călan, 2 posturi, data limită 15.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita constructor bârne, chirpici, piatră 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necaHficat în agricultură, Brad. 1 
post, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat In agricultură Călan, 29 
posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor recalificat în agricultură Hațeg, 21 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor recalificat în agricultură, Hune
doara, 34 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor recalificat în agricultură Hune
doara, 8 posturi, data limită 1612. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor recalificat in agricultură Lupeni, 28 
posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalificat în agricultură Petriia, 5 
posturi, data limită 6.11. Țel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necalificat în pescuit și vânătoare 
Hațeg, 2 posturi, data limită 10.10. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• mundtor recalificat în silvicultură Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor recalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 1 post, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor recalificai la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 12.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 10 posturi, data 
limită 3.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 14 posturi, 
data limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 19.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 20 posturi, 
data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• restaurant situat în centrul Devei, angajează 
bucătar cu experiență salarizare maximă Tel. 
0727/332442,0727/383878. (13/4.10)
• mundtor in activitatea de gospodărire a 
șpanului, Simeria, 3 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necaificat în industira confecțiilor, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 10.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necaificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 23 posturi, perioadă deter
minată data limită31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• immdtor necaificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 2 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• mundtor necaBkat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad. 2 posturi, data 
limită 3L10. TeL 213244, orele 9 -16.

(4/6.10)
I • mundtor necalificat la demolări clădiri, 

zidărie, mozaic, faianță Brad, 5 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 10 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 2 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 25.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 31.10., perioadă determinată .Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necaHficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 4 posturi, 
data limită30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 25 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 25 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 16.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor recalifice» la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 18 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 22 posturi, data 
limită 16.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor necaHficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244. orele 9 -16.
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 60 posturi, 
data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele,.poduri, baraie, Lupeni, 10 posturi, data 
limită 1.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 12 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator calculator electronic și rețele. Hune
doara, 1 post, data limită 20.10. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator confecții industriale - îmbrăcăminte 
din piele și înlocuitori, Brad, 4 posturi, data limită
26.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale-îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 10 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecțfi industriale-îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 144 posturi, data limită
16.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale - îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 28 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale-îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje. Brad, 50 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele9-16.
• operator confecții industriale - îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 59 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator la mașini-unelte cu comandă 
numerică, Orăștie, 3 posturi, data limită 30.10. 
TeL 213244, orele 9-16.
• operator mașini-unelte semiautomate și auto
mate, Brad, 4 posturi, dată limită 16.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operata umplere recipiente gpl, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva 6 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hațeg. 1 post, data limită 30.11., seri
ozitate. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ospătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 12.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara 2 posturi, data limită 3.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 6 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• pafiser, Brad, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Călan, 3 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Orăștie, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
e paznic, Petroșani, 2 posturi, data limită 10.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pompier specialist, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 19.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 16 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele9 -16
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• Preferă Franța, o cincime dintre britanici ar prefera să se fi născut în Franța, țară în care englezii preferă să lucreze sau să-și petreacă bătrânețile, este concluzia unui studiu publicat ieri, la Londra.
• Soluție. Top modelul britanic Kate Moss dorește să facă un copil cu iubitul ei Pete Doherty, solistul trupei Babyshambles, în încercarea de a-l convinge pe acesta să stea departe de droguri.
Cele mai puternice blondeLondra (MF) - Revista Tatler, „Biblia” înaltei societăți britanice va publica în ediția de pe luna noiembrie, lista celor mai puternice zece persoane blonde din lume.Lider în top este Elisabeth Murdoch, fiica mogulului media Rupert Murdoch, fiind „cea mai puternică blondă din sala de consiliu”. Iubita prințului Harry, Chelsy Davy, s-a situat pe locul al doilea. Pe locul al treilea s- a situat soția magnatului modei Philip Green, Christina, cea mai bogată blondă din Marea Britanie. Camilla Parker Bowles, soția prințului Charles, s-a situat pe locul al șaselea în topul celor mai puternice persoane blonde din lume. „O țipă sexy și echilibrată, Camilla a fost întotdeauna o blondă jovială, mai mult un labrador auriu decât un ogar afgan”, se menționează revistă.

Tradiție Cinsprezece mii de participanți la festivalul de la Naha, Okinawa, au tras de o frânghie lungă de 200 metri, 1,56 metri diametru și cântărind 43 de tone.
(Foto: EPA)

Nobel pentru 
economie

Stockholm (MF) - Premiul Nobel pentru economie a fost decernat americanului Edmund Phelps (73 ani), pentru cercetările sale în domeniul politicilor macroeconomice, a anunțat, ieri, comitetul Nobel. Cercetările lui „au permis a- profundarea cunoștințelor noastre despre relațiile dintre efectele pe termen lung și scurt ale politicilor economice”, a indicat Comitetul Nobel. Phelps, profeșor de economie la Universitatea Columbia, va primi premiul în valoare de 10 milioane de coroane suedeze. Cercetările lui Phelps de la sfârșitul anilor '60 și începutul anilor '70 „au schimbat maniera de a percepe interacțiunea între inflație și șomaj”, permițând înțelegerea mai bună a cauzelor fenomenelor.
Intruși în casa lui McCartney

Jude Law, prea 
sexy

Los Angeles (MF) - Actorul american Sean Penn, câștigător al unui premiu Oscar, a declarat într-un interviu recent că Jude Law este un bărbat prea sexy pentru a fi luat în serios ca actor. Mulți cuceritori de inimi de la Hollywood au înfruntat adevărate provocări pentru a demonstra că sunt capabili să joace, la fel ca top modelele care încearcă să se impună pe marele sau micul ecran. Conform actorului Sean Penn, britanicul Jude Law face parte dintre actorii care nu au nici o șansă. Penn a declarat într-un interviu pentru revista GQ că partenerul său din filmul „Toți oamenii Regelui” este pur și simplu prea „chipeș” pentru a fi luat în serios. „Asta este. E un lucru pervers care se întâmplă în zilele noastre”, a adăugat acesta.

Yoko Ono (Foto epa)

De ziua 
lui
Lennon
Reykjavik (MF) -
Yoko Ono, văduva 
fostului membru al 
trupei Beatles John 
Lennon, a oferit ieri, 
cu ocazia împlinirii a 
66 de ani de la 
nașterea cântărețului, 
două premii pentru 
pace în valoare de 
50.000 de dolari 
fiecare. Yoko Ono a 
declarat că a dat 
Premiul LennonOno 
pentru Pace organi
zației Medici fără 
Frontiere și Centrului 
pentru Drepturi Con
stituționale. Premiile 
au fost decernate 
ieri, în cadrul unei 
ceremonii organizată 
la Reykjavik.

■ Doi fani au intrat prin 
efracție în casă, s-au fil
mat, după care au pus 
filmul pe internet.

Londra (MF) - Doi turiști americani au pătruns prin efracție în locuința lui Paul McCartney din Sussex și s-au filmat plimbându-se prin casă și împrejurimi, după care au postat filmulețul pe internet.Fanii, care au postat înregistrarea video pe site-ul YouTube, pot fi văzuți în timp ce se plimbă pe proprietatea lui McCartney, râzând nervos în timp ce filmează locuința de trei camere din Peasmarsh, Sussex. Pe înregistrare se poate auzi o voce de femeie: „Asta este. Asta este casa. Este

frumos. Dumnezeule, vom avea probleme”. O sursă apropiată lui Sir Paul a declarat publicației Daily Mirror că vedeta a fost foarte furioasă și a ordonat luarea unor măsuri de securitate extrem de stricte.La începutul lunii august, Sir Paul, în vârstă de 64 de ani, a intentat divorț de soția sa, Heather Mills, iar printre motivele invocate a fost „comportamentul nerezonabil” al acesteia. După trei luni de la anunțul oficial al despărțirii, cei doi, care au împreună o fetiță în vârstă de doi ani, Beatrice, au început să se comporte destul de agresiv unul cu celălalt. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul inexistenței unui contract prenupțial, care ar fi protejat averea muzicianului.
Inundații
■ Un bărbat a fost dat 
dispărut în satul Aghios 
Dimitrios, în urma inun
dațiilor devastatoare.

Kibo și Bongi se joacă în țarcul de la grădina zoologică din Wuppertal, Germania.
(Foto: EPA)

Atena (MF) - Echipele de salvare au întreprins căutări, duminică, în satul Aghios Dimitrios din apropiere de Argos, în căutarea unui bărbat în vârstă de 25 de ani al cărui autoturism a fost luat de torenți după ploile torențiale de la sfârșitul săptămânii. Căutările au fost întrerupte duminică seară și au fost reluate luni dimineață, a informat un responsabil elen.
Stare de urgentăAutoritățile au declarat stare de urgență în regiunile

Secretul pâinii cu unt
Londra (MF) - Oamenii de știință au descoperit de ce felia de pâine cade mereu pe partea unsă cu unt, aceștia fiind de părere că totul stă în tehnica de întindere a untului pe pâine. Specialiștii au descoperit că, dacă se apasă ferm cu cuțitul în momentul în care se întinde untul pe felia de pâine, se creează o cavitate care va face ca felia de pâine să cadă cu partea unsă în sus. Testele, realizate de Adam Savage și Jamie Hyneman pentru celebra emisiune „Mythbusters” ■ („Spărgătorii de mituri”) difuzată de postul Discovery, au scos la iveală faptul că în urma aplicării tehnicii descrise, 29 din 50 de felii au căzut cu partea unsă în sus.

Cristina este născută în zodia Vărsător, ii plac dansul,muzica și poezia.

Pompierii au ajutat localnicii din Salonic și Halkidiki (Foto epa)

A

Salonic și Halkidiki, din nordul țării, după ce mai multe sate au fost inundate iar nivelul râurilor din apropiere era în creștere.

Greciei

„Un număr de 200 de locuințe au fost inundate în satele Olympiada, Paleohori și Melissourgos, numeroase persoane fiind obligate să-și

părăsească locuințele”, a declarat șeful serviciului de pompieri, Konstantinos Sko- kas.Peste 200 de pompieri, 80 de autovehicule specializate și 20 de militari au fost mobilizați la Salonic și în Halkidiki pentru a ajuta localnicii, a declarat Skokas.Un elicopter a recuperat cinci persoane în vârstă rămase blocate timp de câteva ore într-o locuință din satul Kalyvia, inundat de apele umflate ale râului.Traficul rutier a fost întrerupt pe șoseaua care face legătura între Salonic și Kavala, după prăbușirea unui pod, dar și pe alte șosele din cauza alunecărilor de teren, potrivit poliției locale.
Un nou Playboy Club la Las Vegas
■ Hugh Hefner, fondato
rul revistei Playboy, a fost 
prezent la ianugurarea 
noului Playboy Club.

Las Vegas (MF) - Prezent la Las Vegas, la inaugurarea primului Playboy Club din ultimii 20 de ani, Hugh Hefner, fondatorul celebrei reviste pentru bărbați Playboy, a declarat că generația tânără din prezent

este în căutarea fenomenului Playboy.„O nouă generație a apărut și a crescut fără a experimenta fenomenul Playboy și membrii ei au perceput acest lucru ca pe o petrecere de la care au lipsit”, a declarat Hefner, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat cu ocazia inaugurării noului Playboy Club. Hefner a declarat că deschiderea clubului a fost un eveniment care

l-a emoționat și care, în același timp, a validat brandul care a contribuit, în urmă cu jumătate de secol, la declanșarea revoluției sexuale. Deși timpurile s-au schimbat și imaginile cu femei nud nu mai sunt de natură să suscite mirare sau dezbateri politice, Playboy continuă să fie un succes. Hefner a respins speculațiile potrivit cărora revista ar putea înceta să fie publicată.
Lansare Fostul președinte sud-african Nelson Mandela și-a lansat cartea „Mandela: The Authorised Portrait” la Johannesburg. A fost prezent și actualul președinte, Thabo Mbeki.

(Foto: EPA)


