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• Distrugeri pe Dealul Paiului. Populația 
din zona poligonului de pe Dealul Paiului 
este atenționată că mâine, 17.10.2006, între 
orele 9.00 -14.00, vor avea loc lucrări de 
distrugeri în poligon. între orele stabilite ce- 

' tățenii sunt rugați să ocolească zona pentru
a nu se expune pericolului din timpul exe
cutării lucrărilor. (S.B.)

de zile până la aderare

investit la Petroșani cu titlul de cetățean de

Campioana României la futsal s-a calificat între cele mai bune 16 echipe de pe conținent.+++ 
Devenii, susținuți de un public entuziast, au câștigat, ieri, meciul decisiv cu campioana Serbiei.

onoare al orașului, /p. 3 (foto; cl;
■■■
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■ FC CIP este prima e- 
chipă din România care 
reușește să strălucească 
și în cupele europene.

Deva - FC CIP Deva este 
prima campioană a României 
la futsal care depășește pra
gul câștigării titlului națion
al prin performanțe și în

UEFA Futsal CUP, competiție 
rezervată celor mai bune 
echipe ale Europei.

Echipa deveană, susținută 
de un public entuziast, a 
reușit, duminică, să treacă de 
faza preliminară a acestei 
întrecerii și să se califice în 
turul de elită între cele mai 
bune 16 echipe de pe conti
nent. în meciul decisiv al gru

pei a 6-a, echipa antrenată de 
Karoly Gașpari a învins, la 
limită, scor 3-2, după un joc 
de o calitate europeană, for
mația KMF Marbo Belgrad, 
campioana Serbiei, echipă 
clasată pe locul 10 în topul 
coeficienților UEFA.

„Este cea mai fericită zi din 
istoria clubului nostru, pen
tru că am realizat ceea ce nici

o echipă din România nu a 
reușit până acum. FC CIP a 
demonstrat că este cea mai 
puternică echipă de fotbal în 
sală din țară și una dintre 
cele mai bune din Europa, 
deși România este în perioa
da de pionierat a fotbalului în 
sală”, afirma George Mara, 
președintele executiv al FC 
CIP Deva, /p.9

„Fierarii" lansează acuzații
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■ Proaspăt eliberați 
din arest, inculpații din 
dosarul Hydra atacă 
anchetatorii.

Deva (T.S.) - Un număr de 
36 de inculpați în dosarul 
Mafiei fierului vechi au fost 
eliberați din arest prventiv de 
către judecătorul Curții de 
Apel Alba Iulia. Astfel, la a- 
ceastă dată, din 45 de hunedo-

reni arestați în acest dosar se 
mai află în arest doar patru, 
restul vor fi judecați în stare 
de libertate având interdicția 
de a părăsi municipiul Hune
doara.

La ieșirea din arestul 
Inspectoratului de Poliție Ju
dețean Hunedoara proaspăt 
eliberații l-au atacat dur pe 
șeful Brigăzii de Combatere 
a Criminalității Organizate, 
Traian Berbeceanu. „Berbe-

ceanu a adus martori minci
noși pentru a ne băga la 
pușcărie”, a spus unul dintre 
cei eliberați.

Un altul a declarat că 
polițiștii hunedoreni au încer
cat să le pună în cârcă toate 
dosarele nesoluționate în care 
era vorba de furturi de fier 
vechi.

„Voiau să ne dea nouă 
toate A.N.-urile lor”, a spus 
unul dintre inculpați.

Din nou, grevă!
Deva (S.B.) - Sindi

catele din învățământ au 
respins' și ultima ofertă 
prezentată săptămâna 
trecută de Guvern, de 
majorare a salariilor. Li
derii sindicali din învă
țământ au precizat că în 
această săptămână ur
mează să fie luată o de
cizie privind eventuale 
proteste.

Vârsta consumatorilor de droguri
Potrivit statisticilor, numărul persoanelor consumatoare 
de substanțe halucinogene a ajuns în prezent, în 

România, ia 35.000, cifră în creștere față de

■\ Vârsta: 25-34

Grafica: C.L. sursa: Agenția Națională Antidrog
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Calificați de sindicat
■ Peste 2000 de per
soane au beneficiat de 
cursurile organizate de 
Siderurgistul.

Hunedoara (M.S.) - Peste 
2000 de persoane din Hunedoa
ra, dintre care 70 la sută au 
fost șomeri, au beneficiat, în 
ultimii șase ani, de serviciile 
de formare ale Centrului de 
Reconversie Profesională care 
funcționează din inițiativa 
Sindicatului „Siderurgistul” și 
a Asociației „Iancu de Hune

doara”. Activitatea Centrului, 
care a pregătit șomeri în 16 
meserii diferite, a început în 
urmă cu zece ani, cu susținere 
financiară din partea SAH 
Eleveția (Asociația de întra
jutorare a Lucrătorilor).

O delegație din Elveția, se 
află în aceste zile, la Hune
doara, pentru a monitoriza 
programele desfășurate, dar și 
pentru evaluarea situației eco
nomice și sociale a zonei, pre
ciza președintele Sindicatului 
„Siderurgistul” din Hunedoa
ra, Petru Vaidoș.

$l"cl riscat de 
două ori viața 
să salveze un 
semen și a esca
ladat cele mai 
periculoase tra
see montane din 
România și din 
lume. Regretul 
lui este că n-a 
ajuns niciodată 
pe Everest. Po
vestea lui loan 
Brenciu din 
Orăștie este ca , 
un roman.

(Foto: T. Stroca)
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• Premiu. Premierul Călin Popescu Tăricea
nu a anunțat, duminică, la Palatul Parlamen
tului, că Monica Lovinescu va primi, la Paris, 
premiul Dimitrie Cantemir, acordat pentru 
contribuția deosebită la îmbogățirea patri
moniului cultural românesc și la promovarea 
identității românești în lume. (MF)

• Transnistria. Ministrul de Externe, Mihai. 
Răzvan Ungureanu, a discutat cu Louis 
O'Neil, noul reprezentant special al OSCE la 
Chișinău, despre situația din Transnistria, 
îndeosebi despre felul în care organizațiile 
internaționale, UE, OSCE, au reacționat la 
așa-zisul referendum. (MF)

Mihai Tănăsescu (Foto: fan)

Bugetul 2007, 
crește inflația

București (MF) - Vice
președintele PSD Mihai 
Tănăsescu a declarat, du
minică, într-o conferință 
de presă, că propunerea 
de buget pe 2007 a guver
nului Tăriceanu va creș
te deficitul bugetar și in
flația. Tănăsescu a men
ționat că „bugetul este 
construit pe valori nerea
le și nu ține cont de ceea 
ce se întâmplă în socie
tatea românească".

Liderul PSD conside
ră că propunerile guver
nului vor adânci pro
blemele existente în ca
drul Ministerului Apă
rării, prin alocarea unei 
sume insuficiente, de 
doar 1,7% din PIB, față 
de 2,38 cât era negociat 
cu NATO, va sărăci agri
cultorii, care vor primi 
subvenții cu 23% mai 
mici și ii va sili pe aceș
tia să renunțe la exploa
tarea terenurilor.

După adera
rea la UE
București (MF) - Mi

nistrul de Externe Mi

hai Ungureanu a de

clarat că pentru Ro

mânia urmează o pe
rioadă dificilă după 

intrarea în UE și a su

bliniat că în ultimii doi 

ani autoritățile româ
ne au făcut eforturi 

susținute, „au muncit 

mult", remarcând că 

premierul a încărunțit 

de la preluarea man
datului. La Congresul 

ELDR, Ungureanu s-a 

referit la faptul că Ro

mânia este gata să 

participe la discuțiile 

politice privind viitorul 
UE, la faptul că pozi

ția geografică a Ro

mâniei este importan
tă pentru politica ex

ternă a UE, la intere
sul special pe care 

România îl acordă ve

cinilor din zona Mării 
Negre. „Migrația ile
gală, traficul de per
soane și criminalitatea 

transfrontalieră vor ră

mâne subiecte impor
tante pentru noi", a 

spus Ungureanu.

Răzvan Ungureanu

(Foto: FAN)

Constituția europeană
Berlin (MF) - Revitalizarea unei Consti

tuții europene respinse anul trecut de două 
dintre țările membre UE este una dintre 
principalele priorități ale cancelarului ger
man Angela Merkel pentru cele șase luni 
în care va deține președinția Uniunii Euro
pene, comentează Reuters.

Așteptările lui Merkel - al cărei Guvern 
a început săptămâna trecută discutarea pla
nurilor pentru președinția germană a UE - 
sunt mari, însă oficiali germani au averti
zat că UE nu trebuie să aștepte imposibilul 
de la Germania, care va prelua, la 1 ianua
rie, președinția semestrială de la Finlanda. 
„Președinția noastră va fi însoțită, fie că 
vrem, fie că nu, de așteptări mari și dese
ori nerealiste", a declarat Reinhard Silber- 
berg, adjunct al ministrului german de 
Externe.

Angela Merkel (Foto: epa)

Cuvântul liber 
este auditat de 

Birou) Român de 
Audit al Tirajelor.

cuvÂm

Platforma, vehicul politic
K Doi foști președinți ai 
PNL - Stolojan și Stoica 
- au lansat o platformă 
de unificare a dreptei.

Pitești (MF) • Fostul pre
ședinte al PNL Theodor Stolo
jan a declarat, duminică, că 
platforma liberală urmărește 
să constituie în interiorul 
PNL „o bază de coagulare po
litică" pentru clarificări stra
tegice și doctrinare și să fie 
„un vehicul politic" pentru 
unificarea forțelor de dreap
ta. De asemenea, conform lui 
Stolojan, platforma liberală, 
care se lansează la Pitești, tre
buie să fie o punte de legătu
ră între formațiunile de cen- 
tru-dreapta și simpatizanții 
acestor idei.
Unificarea Dreptei

„Platforma trebuie să țină 
trează ideea unificării forțelor 
de dreapta", a adăugat Stolo
jan. Semnatarii platformei li- 
W................................................

Valeriu Stoica

Avem, de fapt 
nevoie de o 
concertare 
a forțelor 
de dreapta.

.....................w 
berale vor urma opțiunea „li
beralismului de dreapta" și 
„se despart" de actuala con
ducere a PNL a declarat, fos

tul președinte al PNL Valeriu 
Stoica. „Mii de membri PNL 
și milioane de simpatizanți ne 
împărtășesc ideile, iar acest 
lucru se va vedea curând", a 
declarat Stoica, la prezentarea 
platformei liberale, subliniind 
că grupul semnatarilor aces
teia „se despart" de conduce
rea actuală a PNL. „Liberalii 
nu pot acoperi singuri spec
trul politic românesc de cen 
tru-dreapta. Avem, de fapt, ne 
voie de o concertare a forțelor 
de dreapta", a subliniat fostul 
președinte PNL, arătând că 
este nevoie și de creștin-demo- 
crație pentru ca platforma să 
aibă succes. Susținând că pro
iectul fUziunii PNL-PD „a eșu
at", Stoica a spus că se doreș
te crearea unei federații de 
formațiuni politice de centru- 
dreapta.
Confiscarea PNL

Fostul președinte liberal Theo
dor Stolojan a mai declarat că 
PNL a fost „confiscat" de gru
pul din jurul premierului Că
lin Popescu Tăriceanu și este 
„folosit" în interes personal. 
El a spus că s-a ajuns la si
tuația de a fi lansată o plat
formă liberală „pentru că a- 
pelul la imitate în PNL a fost 
tratat cu aroganță și sufici
ență de actuala conducere a 
PNL, care a ales calea ame
nințărilor și a excluderilor". 
„Din această cauză, PNL este 
lipsit de orice orientare, este 
în derivă și pierde din credi-

Theodor Stolojan (Foto: EPA)

bilitate", a adăugat consilierul 
prezidențial.

El a menționat că Tăricea
nu și colegii săi de la condu
cerea PNL sunt interesați de 
funcții și mai puțin de efec-

tele guvernării. Consilierul 
prezidențial a adăugat că li
derul PNL este, în acest mo
ment, „incapabil de a depăși 
condiția de șef al unui grup 
restrâns".

Tăriceanu: Stolojan este manipulat
■ Premierul Tăriceanu 
a respins acuzațiile 
lansate de Theodor 
Stolojan la adresa sa.

București (MF) - Theodor 
Stolojan este „manipulat" și 
„inspirat" de anumite per
soane în acțiunile sale, pro
iectul lansat neputând fi ca
racterizat drept o platformă 
politică, a declarat președin-
tele PNL, premierul Călin Po
pescu Tăriceanu. „Am primit 
informația care indică faptul 
că această platformă se bazea-

Demonstra|ii. Cir
ca 10.000 de persoane au 
participat, sâmbătă 
seara, la Budape ta. la 
demonstrația zilnică 
organizată la apelul li
derului opoziției de 
dreapta, Viktor Orban, 
pentru a cere demisia 
premierului socialist 
Ferenc Gyurcsany, 
relatează Aii. 
începând din data de 6 
octombrie, circa 10.000 
de persoane participă 
zOnic la manifestațiile 
de o oră organizate de 
Fidesz, principalul par
tid de opoziție. (MF) > f ■

Călin Popescu Tăriceanu (Foto: epa)

ză pe critici la adresa mea", 
a spus Tăriceanu. El a apreci-

at că Stolojan nu cunoaște 
sensul unei platforme politice 
și folosește sintagme „cara
ghioase" ca noțiunea de inte
rese de grup.

Tăriceanu a respins acu
zația acestuia, conform căruia 
liberalismul ar fi fost folosit 
pentru interese de grup, pre
cizând că Executivul nu a a- 
doptat nici un act în favoarea 
unor astfel de interese. Lide
rul liberal a adăugat că are
lucruri mult mai importante 
de făcut decât să răspundă 
„unor critici penibile" for
mulate de Stolojan.

Mesaj liderului nord-coreean
Washington (MF) ■ Lumea 

i-a transmis un mesaj unanim 
liderului nord-coreean Kim 
Jong-Il prin votul de sâmbătă 
pentru rezoluția Consiliului 
de Securitate al ONU, care im
pune sancțiuni împotriva Co
reei de Nord, după ce aceas
ta a efectuat un test nuclear, 
a declarat președintele ame
rican, George W. Bush, citat de 
AFP. „Este o rezoluție una

nimă, care îi trimite un mesaj 
clar liderului nord-coreean în 
ceea ce privește programul său 
de armament.

Această inițiativă a Națiu
nilor Unite, care a fost rapidă 
și fermă, arată că suntem uniți 
în decizia noastră de a vedea 
o Peninsulă coreeană denu- 
clearizată", a spus Bush, în
tr-o scurtă declarație la Casa 
Albă.
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Rechizitoriu 
la adresa PNL

București (MF) - Reac
țiile la lansarea platfor- " 
mei liberale au fost diver- r 
se. Vicepreședintele PNL 
Mureș, Teodor Giurgea, a 
declarat că, odată cu lan
sarea noii platforme, Theo
dor Stolojan și Valeriu Stoi
ca au lansat cel mai dur 
rechizitoriu la adresa PNL.

Senatorul PNL Cristian 
David, membru al BPC al 
partidului, a declarat că 
miza platformei lui Theo
dor Stolojan este .jocul pen
tru putere și nicidecum o 
soluție politică în intere
sul PNL" și că acesta își 
urmărește interesul per
sonal de a redeveni pre
mier. „Așa cum bine a fost 
sesizat și de către media, 
prin atacurile constante, 
Theodor Stolojan nu urmă
rește binele liberalilor, ci 
interesul personal de a re
deveni prim-ministru".

Partidul Național Libe
ral ar fi fost și în prezent 
partidul avantajat ca ra
port de forțe în Alianța 
PNL-PD dacă Theodor Sto
lojan ar fi candidat la pre
ședinție și ar fi câștigat 
alegerile, a declarat con
silierul președintelui PNL, 
Mirel Taloș.

Condamnarea lui Munaf
Washington (MF) ■ Depar

tamentul american al Justi
ției consideră că Moham
mad Munaf nu se află în 
custodia SUA, ci a forței mul
tinaționale din Irak, iar a- 
firmațiile conform căruia 
riscă să fie torturat dacă va 
fi transferat în custodie ira
kiană sunt simple specula

ții, informează New York 
Times, în ediția online. Avo- 
cații din Statele Unite ai lui / 
Mohammad Munaf (cetățean 
american și irakian) au ce- * 
rut, vineri, judecătorului 
Royce C. Lamberth să ordo
ne armatei americane să 
nu îl predea pe clientul lor 
tribunalului irakian.

I----------
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• Servicii sanitare. Reprezentanții Gasei 
Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) 
au anunțat că străinii aflați pe teritoriul
României pot beneficia de servicii medicale 
în unitățile sanitare din întreaga țară doar 
dacă se asigură la casele județene de asi
gurări de sănătate sau la cea a municipiului 
București. (S.B.)

• Locuințe. Conform Direcției Județene de 
'ȚYtatistică Hunedoara, la finele trimestrului II 

z006 au fost terminate 23 de locuințe din 
care 15 în mediul urban și opt în mediul 
rural. De la începutul anului au fost finalizate 
48 de locuințe. (IJ.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Corupția de la 
capătul tunelului

Mihai I
■ Regele Mihai I a pri
mit, sâmbătă, titlul de 
cetățean de onoare al 
municipiului Petroșani.

Petroșani (M.S.) - Aceasta 
ca o recunoaștere a perso
nalității sale pregnante în 
istoria României și a demer
surilor făcute de acesta în 
ultimii zece ani în vederea 
integrării țării noastre în UE. 
La ceremonia desfășurată în 
Sala de Marmură a Primăriei 
Petroșani, au fost prezente 
oficialități locale și parla
mentari hunedoreni.

Alături de importanta dis
tincție, autoritățile locale le- 
au mai dăruit Regelui Mihai 
și Reginei Ana obiecte tra
diționale momârlănești, pre-

onorat la Petroșani

Regele Mihai și Regina Ana la Petroșani (Foto: CL)

cum și două costume popu
lare autentice din zona 
Pădurenilor.

Regele Mihai I și Regina 
Ana au sosit la Petroșani în 
cursul dimineții de sâmbătă și 
au participat la festivitatea de

acordare a numelui „Carmen 
Silva” unei școli din oraș, cu 
ocazia împlinirii a 40 de ani 
de la înființarea unității de 
învățământ. întâmpinat în 
fața școlii de peste 100 de 
localnici, regele a luat parte la

dezvelirea plăcii aniversare și 
s-a întreținut apoi cu cadrele 
didactice.

„Este pentru prima oară 
când îl văd pe majestatea sa. 
Am 82 de ani și mi-am dorit 
să-l întâlnesc, pentru că 
regele este mai mare ca mine 
cu trei ani. Mă bucur să-l 
întâlnesc la Petroșani, pentru 
că atunci când eram tânăr îl 
puteam vedea numai pe mo
nede”, spunea Petre Olar, din 
Livezeni, venit în straiele tra
diționale momârlănești din 
Valea Jiului. „L-am văzut la 
televizor, dar în realitate ara
tă mult mai bine”, afirma Ele
na Jurca. „îi dorim sănătate 
pentru că am suferit, cu toții, 
din cauza comuniștilor”, a 
completat, la rândul său, 
Grigore Circon.

După ce, timp de 14 ani, am așteptat 
nerăbdători să vedem luminița de la 
capătul tunelului, care până la urmă s-a 

dovedit a fi doar lămpașul roșu al tovarășului 
Nelu Cotrocelu, de vreo doi ani încoace, tot 
românașul stă cu ochii pe tunel așteptând să 
iasă la lumină colecția de mari corupți ai 
patriei. Care, după ultimele rapoarte ale 
DNA-ului se pare că există, dar sunt asemeni 
celor 15.000 de specialiști despre care ne 
vorbeau ăștia din Alianța D.A. pe vremea 
când frecau menta prin budoarele politichiei 
în care locuia Convenția Democrată. Adică... 
îi avem dar lipsesc cu desăvârșire!

Practic, în doi ani de guvernare „Băse- 
Tări", din toată lupta asta anticorupție, 
noi românii, nu ne-am ales decât Cu un pro

dus sinonim numelor celor doi. Adică cu un... 
mare fâs. Sau, mă rog, un... fâs tare. Pentru 

i că, sincer să fiu, toată chestia asta cu Năstase, 
lacubov, Tender sau Vântu pute așa de tare a 
vrăjeală că nimeni din Alianță nu mai 1 
amintește de ea. Eu cel puțin nu l-am mai 

i ș.uzit pe mariner să mai lupte cu sistemul 
ticăloșit de multă vreme. Cât despre premierul 
Moliceanu, ăsta abia reușește să-i curețe lui 
Patriciu papucii de benzină. Să apuce și el 
săracu să... miroase bine!

Avocații revin in instanțe
Deva (I.J.) - Avocații au 

decis să revină în instanțe 
după doar patru zile de 
proteste. Hotărârea lor a fost 
luată după ce au avut o întâl
nire cu procurorul general, 
însă decizia finală le va 
aparține abia la 11 noiembrie, 
dată la care pot să înceteze 
definitiv protestul și va fi 
făcută publică la Consiliul 
Național al Barourilor din 
România.

Avocaților li s-a promis că v 
Parchetul va cerceta în regim 
de urgență, plângerile penale 
depuse anterior de Uniunea 
Națională a Barourilor, în le
gătură cu exercitarea ilegală

a profesiei de avocat de către 
unele persoane.

Exercitarea profesiei de 
avocat este stabilită prin Le
gea nr. 51 din 1995, iar Statu
tul profesiei de avocat 
prevede că avocatura se 
exercită numai de membrii 
barourilor, iar barourile simt 
repartizate, conform legii, 
câte unul în fiecare județ și 
unul în București.

Membrii barourilor para
lele au pierdut toate procese
le susținute împotriva avo- 
caților reuniți în barourile 
clasice, fie în instanțele ro
mânești, fie la Curtea Euro
peană a Drepturilor Omului.

Pui. s-a desfășurat sâmbătă, cu greutate din cauza tara
belor montate chiar pe marginea șoselei de către co- 
mercianții participant! Ia nedeea din localitate.

(Foto: Traian Mânu)

Circulația pe DN 66 Simeria-Petroșani, în comuna

Veronica acuză, primarul răspunde

î Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 

Cuvântul liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unda puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medica) doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiiiac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Earcaș Ladislau, din Hunedoara j
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară SX. 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 Rromosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria ,
- Restaurant .Bulevard'', din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

■ Primarul Mircia 
Muntean susține că va 
rezolva problema 
bătrânei de 92 de ani.

Tiberiu Stroia ___________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - în urma articolului 
apărut în Cuvântul Liber de 
marți - 10 octombrie 2006, în 
care Veronica Sirop, în vârstă 
de 92 de ani, îl acuza pe pri
marul Mircia Muntean de blo
care a unor documente la Ser

viciul de Cadastru al Primă
riei, edilul Devei a ținut să 
răspundă acestor acuzații. 
Facem precizarea că, la data 
apariției articolului, primarul 
nu a putut fi contactat pentru 
a-și prezenta punctul de 
vedere. „Situația doamnei 
Sirop Veronica este cunoscută 
foarte bine de către Serviciul 
de Cadastru al Primăriei Deva 
care, in lipsa unor specialiști 
pe perioada verii, a întârziat 
punerea în aplicare a 
Hotărârii Judecătorești prin 
care persoanei în cauză i s-a

recunoscut dreptul de propri
etate asupra unei suprafețe de 
187 de mp. Este adevărat că 
doamna Sirop Veronica a fost 
în audiență, în data de 4 
octombrie. Dar nu este 
adevărată declarația doamnei 
cum că <pur și simplu mi-a 
aruncat dosarul jos de pe 
masă. Și mi-a zis pe un ton 
inacceptabil, să ies afară. Cu 
certitudine, acest mod de a 
proceda cu persoanele cărora 
le acord audiență nu mă ca
racterizează, cu atât mai mult 
cu cât doamna are 92 de ani.

Sirop Veronica (Foto: cl)

Am și eu părinți și le respect 
vârsta și înțelepciunea. Pro
blema dânsei va fi rezolvată”, 
a declarat primarul Mircia 
Muntean.

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 

Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

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

comentarii, însoțite de nume.

CUVAW V°‘P™
întrebarea săptămânii: Va fi mai 

bine pentru români după inte- 

kiJrarea în Uniunea Europeană?

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 20 

octombrie, ora 24.

Momente unice în viață
Aîtfr) fr ittitlllmr,''. r, r.r.u,' ruix-, l.-nrf.t' dc „G'rtvrTfiiI lil;rr' îr rrrr pot

fi publicate fotografiile celor mai recente cupluri, care vor trimite la redacție 

cea mai reușită fotografie în care sunt mire și mireasă. Acest moment unic 

al vieții fiecărui tânăr poate fi cu atât mai prețios cu cât va apărea și în pu
blicația noastră. Pentru ca fotografiile pe care le veți trimite la sediul redacției: 

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A - parter sau pe e-mail; sanda.bocani- 

ciu@informmedia.ro, să fie publicate este nevoie să fie însoțite de numele 

‘ mirilor, adresa lor și un număr de telefon la care aceștia pot fi contactați.
Persoană de contact: Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la telefon nr. 

0254/211 275, int. 8834 sau 0720/400437.

(48510)

București
UhkIi u
Ui ini.»
Din imund 
i i.m elol i.i 

Hi i< f. »p«

M©Z
/borul mcomIiH tuturor

tuturor
zborul accesibil

03 64 40 2000 
wizzair.com

Ai.hI r in. ii hi

CONCURS reclama

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocani-ciu@informmedia.ro
wizzair.com
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!■ IBamațlODoU ■ Alimentației___________________
1553 - A murit Lucas Cramch („cel Bătrân"), picior șl gra

vor german (n, 1472).
1758 - S-a născut Noah Webster, 

lexicograf american; în anul 1828 

a inițiat o serie de dicționare ale 

limbii engleze, ora îi pnrtl 

numele (m 1843).___________________
1393 - Marla A rit o a net a, regină a 
Franței, soția regelui Ludovic ai XVI- 

lea, a fast ghilotinată pentru trădare.' ___________

1854-S-a născut scriitorul britanic Oscar Wilde (m 1900)
H năsM scriitorul Eugene O’Neill, laureat alPre- 

mlulul Nobel pentru Literaturâțm. *953] _______________
1927 - S-a născut scriitorul german Giinter Grass. , 

1958 - S-a născut actorul american T|m Robbins (foto). 
1967 - A fost Inaugurat cărtiJui general al NATO da la 

3rjxel es._________ __
1978 - Cardinalul polonez Karol Wo|tyla deMine Rapa loan 
Paul al ll-iea.

minim maxim

Prognoza pentru astăzi
Cer mai mult senin. Maxima va fi de 

13°C, iar minima de -2°C.

Prognoza pentru două zile
Marți. Cer senin. Soare. Maxima va fi 

de 12°C, iar minima de 1°C.
Miercuri. Cer mai mult senin. Tempe

ratura maximă 15°C. Minima va fi de 3°C.

Calendar Creștin-Ortodox___________________________________
Sf. Mc. Longhin, sutașul cel de lângă Crucea Domnului.

Calendar Romano-Catolic_____________________________
Ss. Margareta M. Alacoque, călug.; Hedviga călug.

Calendar Greco-Catolic________________________________
S. Longhin, centurionul de la picioarele Crucii.

tNTIEBUPEBI IPA, UZ, COUNT
Energie eluitritil________________________________________ _____
Astăzi, 16.ÎQ.20Q6, energia electrică va ti întreruptă între 

orele:
8 00 14 00 in municipiul Hunedoara, str. Mihai Viteazul 

(zona Complex Comercial Dunărea).

Gaz metan __ ______ __ ____ ___ _______________ _
Astăzi, 16.10.2006, furnizarea gazului metan va n între

ruptă intre orele:
9.00 - 13.00 pe str. M. Eminescu bl.42;

10.00 - 16.00 pe Sift. Liliacului, bl. 19 A, sc. B;
11.00 - 15.00 pe Str. Depozitelor (de la Fabrica de mătase 

până la Fabrica „Cauciucul").

Agă __ ________________________ ■ ___________
Astăzi. 16.1 Q.2OO6 furnizarea apei potabile va fi întreruptă 

în Deva, între orele:
8.00 - 1100 la PT 26B - zona înaltă. Vor fi afectate străzile 

I. Maniu (parțial) $1 B-du Decebal (de la intersecția eu 

I. Maniu până pe str. Horea, partea dreaptă).

BERETA ZILEI

Fructe prăjite
Ingrediente: două banane, un măr, două 

felii de ananas, 80 g făină, 6 linguri de apă, 
o linguriță praf de copt, un vârf de cuțit 
de sare, o lingură de zahăr, ulei și miere.

Mod de preparare: Se curăță fructele de 
coajă, bananele se taie rondele, merele 
fâșiuțe, ananasul sferturi. Se prepară un 
aluat mai moale din făină, apă, praf de copt, 
sare și zahăr. Fructele se dau prin com
poziție și se prăjesc până capătă culoare 
aurie.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integrantei din numărul precedent L - N - IVI - VApGAT - EV - TE - RIGLA 

- ȚUICA - AER - RAS - AG - s - HAT - PI - CT - A - AZI - BOA - ML - ZEBRA - 

IA - L0 - SC - INCRETITA - IUI - IMAS - CE - DP - A - AUL - TIGRI - RAIA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 3-26 octombrie, Cuvântul liber vrea sâ 
continui sâ-rl demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integrama apărută în 
fiecare ediție a ziarului și trimite-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str, 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până fh 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, în prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA IȚI DAM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

Nume......................................... .
Prenume...................................
Adresa.......................................
.......................Tel........................
Localitatea................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

I 
»

700 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Mari Români. Carol I 
8:40 Mari Români. Mihai 

Viteazul
920 Integrame despre 

integrare (2 episoade)
9:30 Sabrina

1035 Vreau să fiu... cu Itsy 

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

Btău (s)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1500 Teleshopping 
15:30 Kronika. Emisiune 1h 

limba maghiarii
17:00 Misterele din Sankt 

^Petersburg (ep. 75, 
dramă, Rusia/SUA, 
2006). Cu: Nikita Pan
filov, Andrei Kuzicev, 
Alexandr Ustiugov

18:00 Dis-de-seară. Prezintă: 
Ovidiu Uscat Constan
tin Trofin. Un show 

nou, care te convinge 
că ziua bună se poate 

cunoaște și seara!
19:00 Jurnalul TVR. Sport
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î
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î
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7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 

Te uiți și câștigi 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 fi ii(r) 
11:00 O nouă viață (r) 
12:00 Rebel în California (r) 
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți șl câștigi 
14.-00 Filantropica (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

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

Thomas Scott
17:00 Știrile ProTv. Vremea. 

Te uiți și câștigi
17:45 Familia Bundy (s). Cu: 

BEd O'Neill, Katey 

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

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

Vremea

I 
I

600 în gura presei 

cu Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
9:00 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 

’11:00 Anastasia (s, dramă, 

î 
i

as**

uf

. ,* . - ■) - *

Berbec _________________________ _______________

Dacă vă aflați în fața unei dileme sentimentale si sunteți 
nevoit să luațl o hotărâre, acum este momentul. Mima 
din ultima perioadă îfl arată roade a .
Taur _____ ____________ „ , , ,
Vă sfătuim să țineți cont cte părerile colegilor șl, mai ales, 
de posibilitățile lor financiare, Ar fi bine să evitați călăto
rie lungi și să nu vă extenuați.

Gemeni _ ............. ................................ ~________________________;_______________

Aveți o zi încărcată. Sunteți, însă, destul de energic pen
tru a face față tuturor problemelor. Vă recomandăm să 
nu faceți nici un fel de speculații.

Rac ___ _________________ _______________

o

&

&

Se anunță schimbări importante ta viata dumneavoastră, 
mai ales pe plan social | sentimental ivețl țfS si nu Vă 
neglijați nartenerul de viață!

Lau _ _____________________________________________

Mari șanse de reușită tatu-o călătorie scurgi, ta interes de 
familie. Vă recomandăm să evitați discuțiile ta contradlc- 
toriu cu partenerul de vtațci.

Fecioară _______ _______ __________________

Este momentul să vă ocpwaj ►» prtlemele materiale. 
Azi aveți posibilitatea să le rezolvați. Nu este exclus să vi 
se propună o afacere,; , ‘"j

Balanță . ________ ■_________________

Aveți multă energie șl reușiți să finalizați tot ce v-ați pro
pus. S-ar putea să fiți promovat sau să vi se propună un 
nou loc de muncă, mai bine plătit.

Scorpion

Vă pregătiți pent® un 
babil o aniversare, dar vă 
partenerului de viață.

Săgetător

Dimineață vă bucurați că un p 
o datorie mai veche. Este o zi 
și întâlnirilor cu prietenii.

După o perioadă mai
că norocul vă surâde din nou. Faceți «mmnMI &i o per
soană, care vă racerește foii»

Relațiile cu persoanele din jur SUM excelente, mai ales în 
a doua parte a zilei. Vă face plăcere să reîntâlniți un pri
eten vechi.

Pești :__________________________________ . _

Sunteți într-o formă intelectuală excelentă Vă sfătuim să 
bi refuzați iialupl șl să le împărtășiți celor apropiați expe
riența dumneavoastră.

ACASĂ
l

063007.00 Observator (r) 

1630-16.45 Știri locale

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 830 Suflete ! 

rănite(r) 9:00 0 soacră de 

coșmar (r) (dramă, România,

20:15 Reflector
20:45 lartă-măl Prezintă 

.aluca Moianu
22:10 Izolați în România.

TVR - singurul prieten 

W& Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo 

23:05 Prim plan 
rB45 Mari Români. Mihai

Vrteazu (r) 
Mari Români. Carol I 

(r)
1:10 Bunker Palace Hotel 

>țgj(SF, Franța, 1989). Cu:
Jean-Louis Trintignant, 
Carole Bouquet, Maria 
Schneider, R.: Enki Bilal 
într-o lume a viitorului, 

o dictatură absurdă a 

pus stăpânire pe 
omenire.

2:55 Jurnalul TVR (r).
Meteo

3:55 lartă-măl (r)
505 Izolați în România. 

TVR - singurul prieten 

(reluare)

i

S

7:30 Mary-Kate și Ashley în 
acțiune (s, SUA, 2001) 8:00 
Top 7.ro (r) 9:00 Coolmea dis
tracției (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 (r) 11:30 Ce bine e! (r) 2006) 1130 Bărbatul visurilor • 
12:30 Poftă bună! (r) 13:00 mele (r) 12:00 Minciuna (seri-1 
România underground (r) al, Mexic, 1998) 1430 Jură- 
14:00 ABC... de ce? 1430 Cu-J mântui (s). Cu: Danna Garda,

- Mario Cimarro, Paola Andrea \ 
ună în Europa. Emisiune pen- Rey, Jorge Cao, Juan A. Baptis- 
tru rromi 16:00 Jurnalul TVR ’■> ta, Michel Brown 15:15 Rețeta

(r) 1630 E Forum. Dezbatere de acasă 1530 Suflete rănite j
1730 Micuța Zorro (s) 18:00 (s) 16:30 Poveștiri adevărate 
Lecția de... știință. Ochiul 1730 De 3xfemeie 18:30 Re- 
științei (doc.) 18:35 Caracatița.........................
(s) 19:25 Tribul (doc.) 20:00 

EU-RO Case 20'30 Lumea de 
aproape 21:00 Ora de știri 
22:10 Tăcerea pieilor (come
die, SUA. 1995) 23:40 Sport 
extrem (r) 0:10 Futurama (d. 
a.) 0:40 Jurnalul Euronews 

pentru România

B Rusia, 2003).’ Cu: Elena tia fantastică (s) 15:00 împre- 
Korikova, Petr Krasilov, ' r c-:-!

1Daniel Strakhov
12:00 Secretul Manei (serial) 
13:00 Observator cu Simona

Gherghe

9:45 Aranjamentul (romantic, 
SUA 2004). 1120 Nătărăii 
(comedie, Australia, 2005) 
12:45 Călătorie la Ottawa (dra
mă, Canada, 2001). 1420 Pu- 
ne-ți mâinile pe șoldurite mele 

(comedie, Franța, 2003). 16:05 
Din nou acasă (film de familie, 
SUA 2005). 1740 In eoni (dra

mă, SUA 2004). 1930 Pe pla
tourile de ftnare (SUA 2005) 
2tt00 Erin Brodtmidi (dramă, 

SUA 2000). 22:10 Dl și dna 
Smith (romantic, SUA 2005). 
0:10 Hoți de tablouri (aventuri, 
Marea Britanie, 2004).

ț

s
s

13:45 întâmplări hazlii (s) 

14:30 Animat Planet (r) 
(divertisment)

15:00 Piața Diverts (r)
(divertisment)

i 16:00 Observator cu Simona 

Gherghe
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

g dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă

19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Revanșa staturilor
(divertisment)

2230 Fast Food (serial, 
Scomedie, România, 

2006). Cu: Alina
• ' Crișan, Sorana 

Mohamad, Beatrice 
Peter, Alin Roșu, Adri
an Nartea, Edgar Nis- 

tor

belde (s) 1930 SOS, viața 
mea! (s) 20:30 Iubire ca în fil
me (s) 2130 Prea târziu (dra
mă, România, 2006)

KQQSn
730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
935 Ed (s) 1035 Sporturi trăs
nite (r) 11:00 Tele RON 12:50 

Garito 1430 Dragoste și pu
tere (s) 15:00 Procesul de la 
Fortitude Bay (dramă, Canada,

■

lieLllifcinBbiMBiT 
11:15 Fabrica 12.00 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 17.00 Realitatea 

de la 17:0017:10 Tu faci Rea
litatea! 1745 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:15 
Reporterii Realității 21:00 

Realitatea de la 21:00 21:50 

Prima ediție 22:05 100% 
23:00 Realitatea de la 23:00 

23:15 Politică, frate! 23:45 
Ziarul Realității 24:00 Reali
tatea de la 24:00

' l’-J;

630 S-a născut o motocidex*.- 
7:00 Curse asurzitoare 
Superstructuri 930 Pompierii 
americani 1030 Superstructuri 
1130 Confruntări și fiare vechi 
12:00 Construcții colosale 

13:00 Pompierii americani 
1430 Față în față cu pericolul 
1530 Teste 1630 Curse 1730 
Automobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 
americane 1930 Vânătorii de 
mituri 2030 Construcții colo
sale 2130 Cele mai ciudate 
povești cu OZN-uri din lume 
2230 Dosarele FBI 2330 
Mașini pe alese 2430 Dezas
tre de mikarde

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:00 That ’70s Show 
(serial) 11:00 Teleshopping 
11:30 Căsătoriți pe viață (s) ‘ 1994) 1730 Trăsniți în 
12:00 Quizzit 13:00 Țara Iu' N.A.T.O. (r) 1830 Focus 1930 

Papură Vouă (divertisment \ Sporturi trăsnite 19:30 Cam- 
2004) 13:20 Look who is wi- era de râs 20:00 Poliția în 

nning 1430 Albumul Național' acțiune 21:00 Trădați în 

(r) 1630 Horoscopul săptămâ
nii 1730 Fotbal Național 1830 

Știri 19:45 Țara Iu’ Papură Vouă 
(divertisment 2004) 20:15 
Echipa de investigații 22:00 
Baronii 2230 Miezul problemei 
2430 Știri Național TV 030 
Cec în alb (comedie, SUA 1994)

i2030 Șah mat
■'<13 (acțiune, SUA 1996). 

Cu: Cynthia Rothrock, 
Alex Hyde-White, Mark 
Newsom, Stephen 
Nicols, Tom Reilly. R.: 
Nicholas Celozzi

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

2006
24390 Dispăruți fără urmă 

0SUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay

1390 lestrim tivi 
130 Familia 
2:25 Omul o

cartea (r)
2'30 Știrile Pro Tv 
330 Șah mat (film, r) 
500 ProVest (r)

■
I s 
î »

4
§
I

1

I
I

(s,
^00 Observator

cu Andreea Beredeanu 

și Andrei Zaharescu. 
Sport

24:00 Senatorul Sterling

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

1:00 întâmplări hazlii (s) 

2:00 Concurs interactiv 

300 Observator (s) 
400 Anastasia 

s El (reluare)
500 Vocea inimii (reluare)

« 4

1

■ I
9:00 Biografii celebre (doc.) 
10:25 Lumea Pro Cinema (r) 
11:00 Cristofor Columb (r) 
13:15 Krypto, câinele erou (s) 
13:45 Biografii celebre (r) 
14:45 Verdict: Crimă! (r) 16:00 
Verdict: Crimă! (s) 17:00 Sein
feld (r) 18:00 Verdict: Crimă! 
(s) 19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Cinema - Entertainment, 
News 20:20 Smallville (s) 
2130 Bună dimineața, Miami! 
(s) 22:00 Nebuna (dramă, 
SUA 1987) 0:15 Verdict Cri
mă! (s) 1:15 Nebuna (film, r)

dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Punct de criză (s, SF, 
SUA, 2005)030 Focus (r) 130 
Sunset Beach (s)

6:55 Viața dimineața. Emisi
une matinală 9:00 Verissi- 
mo10:00 Misiune imposibilă 

(r) 10:30 Căminul de cinci 
stele (r) 11:00 Ne privește. 
Talk-show pe teme sociale 
12:00 Știri 13:05 Copii deș- 
tepți, părinți fericiți (r) 13:35 > 
Universul olandez 14:35 Lu
mea cărților 15:35 Euromaxx 
(doc.) 16:35 Călătorii în China 

(doc.) 17.-00 Calea europeană 
18:00 61 Vine presa! 20:00 E-! 

vadarea (dramă de război, Ro
mânia, 1975) 21:30 Mănăsti
rea Snagov 2230 Nașul. Talk
show cu Radu Morarii 2430 
Știri. Emisiune informativă
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i V. Sindicatele, încă contestateDeva (I.J.) • Site-ul este conceput îrrtr-o manieri simpli 
șl utilă pentru navigarea în paginile lui. Portalul Include 

o diversitate de telefoane mobile, pentru fiecare model 

de telefon există o pagină dedicată caracteristicilor tehnice 

proprii șl opiniile usertlor asupra Iul.

aparatelor radar în data de 16.10.2006:

DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Vețel -Ilia - limita jud. Arad;
<, DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;

1 Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea și Str. 
[ Mihai Eminescu.

Consiliul Județean Hunedoara

Petru Mărginean, vicepreședinte

Inspectoratul de Jandarmi Juc

09.00-12.00

I clean:
Maior loan Anca, adjunct al corni 

publică

sndantului pentru ordine

12.00-14.00

Primăria Municipiului Orăștie 

losif Blaga, primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad

Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Dura

Comlsar-șef Nlcslae Petruș, acijunctu șefului Poliției

Mlnldpiului Deva 1B.00-12.OO

■ Procesele pe rol ale 
sindicatelor pentru 
muncitorii reprezen
tanți sunt numeroase.
Ina Jurcone___________________
lna.jurcon@lnformmddla.ro

Deva - Zeci de procese stau 
pe rol la CNSLR Frăția Hune
doara. între acestea, cele mai 
multe au fost încheiate și 
soluționate în favoarea sindi
catului. „Cel mai greu proces 
îl avem acum pe rol: procesul 
lui Marian Stoian, liderul 
Sindicatului 1 Mai Draxlme- 
ier și cu cei doi colegi ai săi 
din biroul sindical. Firma a 
dat în judecată sindicatul pen
tru contestarea înființării 
acestuia. Am câștigat proce
sul la Deva, însă lui Marian 
Stoian i s-a desfăcut contrac
tul de muncă fără respectarea 
etapelor legale. Urmează să

ne judecăm și sperăm să 
câștige cine are dreptate. A- 
cesta este, după părerea mea, 
unul dintre cele mai grele 
procese pe care le-au avut 
sindicatele”, declară Lacrima 
Minișca, președintele CNSLR 
Frăția Hunedoara.
18 ramuri sindicale

La nivel local, federația 
întrunește nu mai puțin de 18 
ramuri sindicale. Reprezen
tații sindicatului apreciază că 
toate negocierile de până 
acum au fost dificile. „N-aș 
putea spune că o negociere 
sindicală e simplă. Toate sunt 
dificile. La nivel de ramuri 
învățământ și sănătate doar 
prin mișcări de protest de 
anvergură, adică mitinguri, 
greve generale, am reușit să 
rezolvăm ceva. La nivel local 
negociem în special pentru 
obținerea de majorări salari
ate și pentru condiții de mun-

Reunite, sindicatele sunt o forță (Foto: c.Bicăzan)

că demne. Cea mai grea nego
ciere se poartă la firma de 
cablaje de la Hunedoara. Cu 
ei am purtat discuții timp de 
șase luni pentru recunoaș
terea reprezentativității sindi
cale, un an pentru acceptarea

reținerii pe stat de plată a co
tizației sindicale și o singură 
zi pentru obținerea tichetelor 
de masă. Totul s-a realizat 
însă sub presiunea mass- 
mediei și a sindicaliștilor”, 
adaugă Lacrima Minișca.

440 milioane de euro 
pentru agricultură1 euro___________________________________________ 3,5062 lei

i dolar american_________________ 2,^32 tei
1 gram aur 51,9000 lei

.„. Societatea Preț Vâri li*
Închidere leVact) (%)

BIOFARM 0.6250 6.84

SNP 0.5900 -0.84
SIF1 2.6600 1.92

TLV 1.1100 0

BRD 18.9000 0

BCC 0.5500 0

IMPACT 0.5300 1.92

SIF5 3.0600 2
Rubrică realizată de SUM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221271.

ANTIBIOTICE 1.4600 0.69

TEL 32.5000 -1.22

ROMPETROL 0.0913 -1.72

SIF3 2.4500 1.24

■ APIA va gestiona 
fondurile destinate sus
ținerii agriculturii, dez
voltării rurale.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ra

Deva - Unul dintre progra
mele destinate finanțării pen
tru agricultură și dezvoltare 
rurală este FEADER. O mare 
parte din efortul bugetar pre
văzut pentru 2006 pentru spri
jinirea investițiilor în sectorul 
agricol, va fi preluat, după a- 
derare, de Fondul European 
de Dezvoltare Agricolă și Ru
rala (FEADER). APIA va ges
tiona din 2007, AXA II. „Sus
ținerea financiară va fi acor

dată zonelor cu handicap na
tural din zona montană sau al
te zone de acest gen cum ar 
fi „Natura 2000”, adică prima 
împădurire în teren agricol și 
prima în teren neagricol. Toa
te celelalte programe vor fi fi
nanțate prin APDRP”, declară 
Roman Farca, director APIA 
Hunedoara. Pregătirea pentru 
accesarea fondurilor a început 
în două direcții. Prima fază a 
acestei etape s-a încheiat prin 
completarea înscrierilor în 
Registrul Fermelor. Există 450 
de exploatații cu o suprafața 
de 290.000 ha teren agricol, 
ceea ce înseamnă un procent 
de 65% din totalul județean. în 
etapa a Il-a urmează identifi
carea parcelelor în blocurile 
fizice în baza orto-foto-pla-

Roman Farcaș

nurilor (fotografii aeriene). în 
acest moment, din cele 269 de 
unități administrativ teritori
ale 32 au astfel de fotografii, 
între acestea 28 sunt fina
lizate, iar ultimele patru sunt 
în lucru. Pentru aceasta, 11 
echipe de specialiști muncesc 
la întocmirea lor. Toată mun
ca APIA depinde de fotografii. 
„Ajutorul financiar după ade
rare va fi acordat în funcție 
de suprafața înregistrată în

(Foto: C.Pâs)

Registrul Fermelor și numai 
pentru suprafețele care sunt 
mai mari de 0,30 ha. Chiar și 
așa, fermele ce pot primi aju
torul trebuie să îndeplinească 
trei condiții: să nu cultive cu 
plante terenul, să nu lase 
terenul îmburuienat și să nu 
intervină pe pajiștile naturale 
pentru schimbarea destinației. 
Așteptăm la nivel național o 
sumă de 440 milione de euro”, 
adaugă Roman Farca.

Regulii:
în fiecare 

bloc sunt 

. câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

>

ÎNCEPĂTORI

1
5

3
7 4 9

9
6

4 3 5 2
8 6 1

9 8 7
9

3 6 8 2
9 7 1 6

5 2 9 8 7
2 4 9

A ERLAND
Tel. 0744-552.174

Reparații pompe injecție 
Dacia 1,9Diesel

Test computerizai- ciiire 
valori, ștergere memorie erori 
motoare Diesel-inclusiv Dacia 
1.9 Diesel
Testare și reparații pompe, 

injectoare Common Rail
Reparații pompe injecție 

nwcamce^ielecțronic^_J55077)
RECLAMA

Topul avorturilor în
Deva (I.J.) - Numărul avor

turilor a crescut în primele 
nouă luni ale anului față de 
perioada similară a anului tre
cut, ele depășind cifra 1000. 
„în cabinetele private însă se 
derulează cele mai multe în
treruperi de sarcină. Din acest 
motiv nu avem nici o statis
tică exactă. Cele peste 1000 de

întreruperi s-au desfășurat în 
cabinetele ginecologice ale spi
talelor hunedorene. Faptul es
te îngrijorător cu toate efortu
rile depuse de Ministerul Să
nătății pentru a organiza cam
panii de informare în întregul 
județ”, declară Dan Magheru, 
directorul DSP Hunedoara. 
Cele mai multe întreruperi de

județ
sarcină la cerere au loc în 
Hunedoara, urmate de Pe
troșani, Brad, Lupeni, Deva, 
Vulcan, Orăștie și Hațeg. Re
partizate pe grupe de vârstă 
cele mai frecvente avorturi le 
fac tinerele cu vârste cuprinse 
între 25-29 ani urmate de cate
goriile: 20-24 ani, 30-34 de ani 
și 35-39 de ani.

AVANSAȚI

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători Avansați

4 1 3 2 9 8 6 7 5

9 2 8 6 5 7 3 1 4

7 6 5 4 1 3 2 9 8

17 6 3 8 4 9 5 2

2 8 4 5 6 9 1 3 7

5 3 9 1 7 2 4 8 6

6 9 1 8 4 5 7 2 3

3 5 7 9 2 6 8 4 1

8 4 2 7 3 1 5 6 9

8 3 2 4 6 7 5 1 9

4 1 7 5 8 9 6 3 2

6 5 9 2 1 3 7 8 4

1 7 4 8 3 6 2 9 5

5 9 8 1 4 2 3 6 7

2 6 3 9 7 5 1 4 8

3 8 1 7 2 4 9 5 6

7 4 5 6 9 1 8 2 3

9 2 6 3 5 8 4 7 1

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, și nici rudele acestora de gradele I și n.

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 -16 octombrie 2006
• Nume______________________ Prenume_______________ !
I Adresă_____________________________________________ !

Telefon_____________________ Sunteți abonat?_________ î
; întrebarea zilei: Credeți că anul 2007 va fi mai bun decât ;
; 2006? DA □ . NU U
I I

)
i- 
r- 
r 
a 
il
1 
a 
i- 
k 
a 
i 
i
1
i 
t

i

L

http://www.pnToceii.ro
mailto:lna.jurcon@lnformmddla.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ra
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PE SCURT

• La Castelul Corvinilor. Activitățile cultu
rale cuprinse în programul „Zilelor Hunedoa
rei" au cuprins un simpozion științific, pro
iecții de filme, și spectacole medievale sus
ținute de „Ordinul Cavalerilor de Hunedoa
ra". Castelul a fost împodobit de sărbătoare 
cu steaguri colorate însemnate cu semne he
raldice. (S.B.)

Cavaleri din Hunedoara Solistă, Andreea Vornicu

Hunedorenii 
se distrează

Zilele Hunedoarei

Cavaleri din Hunedoara

Turiști la Castelul Corvinilor

■ Sfârșitul săptămânii 
trecute a fost, pentru 
locuitorii Hunedoarei, o 
adevărată sărbătoare.

Sanda Bocaniciu_____________
sanda.bocanlciu@informmedia.ro

Hunedoara - începând de vi
neri și până marți, 17 oc
tombrie 2006, la Hunedoara se 
află în derulare „Zilele Muni
cipiului Hunedoara”, mani
festare cultural-sportivă anu
ală ce are ca scop sărbătorirea 
municipiului prin derularea 
de manifestări la care toți 
locuitorii săi să se distreze 
după pofta inimii. Prin urma

Manifestări sportive
Hunedoara (S.B.) - „Zilele Municipiului 

Hunedoara” au pregătit pentru iubitorii 
sportului, întreceri sportive diverse, care 
s-au bucurat de apreciere și de participare. 
Ele au fost urmărite de numeroși spectatori 
hunedoreni, care s-au prins în jocul con
cursurilor și demonstrațiilor. Vineri a avut 
loc un concurs automobilistic în circuit 
urban și un turneu de minifotbal. Sâmbătă 
dimineață s-a derulat „Marele Premiu al 
Hunedoarei” la karting și la Bazinul de 
înnot al municipiului a avut loc concursul 
„Cupa Speranțelor”. Acestea au fost urmate, 
la amiază, de un turneu de minifotbal, mai 
spre seară, la Casa de Cultură derulându- 
se o demonstrație de karate susținută de 
sportivi cu vârste cuprinse între 9 și 13 ani, 
campioni și vicecampioni naționali, ce 
activează la Clubul „Shoto” din municipiu. 
Ieri, acțiunile sportive cuprinse în mani
festările dedicate municipiului, au continu
at cu „Crosul Open al Hunedoarei”, deru
lat la ora 10.00, în zona Rusca.

Revista „Corviniana"

Constantin Cristian - 17 ani, multiplu campi

on național și campion mondial la karate.

Fetele vesele Mici și copii = distracție

Manifestări culturale de excepție

re, străzile municipiului s-au 
umplut de oameni dornici de 
distracție.

Comercianții au etalat o 
diversitate de produse. Mititei 
cu mirosul lor atrăgător, pop
corn, chipsuri, mere în 
glazură, castane coapte, bere 
din belșug, must și vin fiert, 
răcoritoare, o mulțime de alte 
atracții de bâlci, se puteau 
regăsi pe străzile special ame
najate. Alături de toate aces
tea au fost puse la dispoziția 
tuturor jocuri pentru dis
tracție, mașinuțe și trenuleț 
pentru copii și numeroase 
standuri ce ofereau cele mai 
diverse produse de achizițio
nat în amintirea acestor mi

■ Zilele Hunedoarei au 
cuprins distracțiile pe 
străzi și manifestări de 
înaltă ținută.

Sanda Bocaniciu_______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Hunedoara - Spre deosebire 
de alte manifestări dedicate 
localităților hunedorene, în 
care predomină distracția de 
stradă și spectacolele de mu
zică din diverse genuri, în 
special de folclor, la Hune
doara trebuie apreciat faptul 

nimate zile de toamnă și de 
sărbătoare. De menționat, ca 
noutăți în parcul de divertis
ment al manifestării, sunt 
apariția unor comercianți 
indieni autentici din Peru, ce 
purtau costume tradiționale, 
și a unor standuri ce ofereau 
picturi pe față pentru copii. 
Aproape toți copiii erau, la un 
moment dat, mascați artistic 
cu picturi colorate și simpa
tice. Cei maturi s-au delectat 
cu produse consumate alături 
de prieteni, cu muzică și mo
mente artistice diverse. Sărbă
toarea a fost plină de culoare 
și voie bună, hunedorenii dis- 
trându-se pe străzi, trei zile la 
rând, până târziu în noapte.

că în program au fost cu
prinse nenumărate acțiuni 
culturale de înaltă ținută. A 
fost vernisată expoziția de 
fotografie veche „Hunedoara 
de altădată” semnată Con
stantin Găină, la Galeriile de 
Arte, elegant prezentată, au 
avut loc lansările a nouă vo
lume scrise de hunedoreni și, 
în cadrul simpozionului „Per
manență și continuitate în 
spațiul hunedorean” derulat 
în prezența mai multor invi
tați din țară, a fost lansat 
volumul X al revistei 
„Corviniana”. Aceste momen

Dans Modern

Parada modei .

Vată pe băț

te s-au desfășurat pe parcur
sul întregii zile de sâmbătă și 
s-au bucurat de o aleasă și 
largă participare.

în cadrul lansărilor de 
carte, cel mai important eve
niment a fost prezentarea a 
două volume ale unui singur 
autor: Eugen Evu. Alături de 
aceste manifestări, pe scena 
din fața Casei de Cultură, s- 
au derulat spectacole de di
vertisment muzical - coregra
fia (sâmbătă) și folcloric (du
minică), la care au susținut 
recitaluri interpreți îndrăgiți 
de hunedoreni.

Pagină realizată de Sanda Bocaniciu
* (Foto: Sanda BOEanfcnd

mailto:sanda.bocanlciu@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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• Nike luptă cu moldovenii. Doi suceveni 
care au fost depistați vânzând pantofi și 
treninguri Nike contrafăcute sunt cercetați 
penal, iar o firmă de avocatură 
bucureșteană, reprezentant legal al Nike 
International Ltd., s-a constituit parte civilă 
în ambele cazuri, solicitând daune. (MF)

Trebuia să urce pe Everest
__  . _ ... _____ ___________■ loan Brenciu din 
Orăștie a fost admis în 
echipa alpiniștilor care 
a plecat pe Hymalaia.

Fermele românești vor fi verificate, în I

Tiberiu Stroia
tlberlu.strolaeJnfcrmmedla.ro

perioada 16 - 27 octombrie, de reprezen
tanții Oficiului Veterinar și pentru Ali
mente al Comisiei Europene care vor sâ 
vadă modul cum s-au adaptat fermierii 
români la normele europene de igienă ali
mentară. (Foto: CL)

Orăștia - I se spunea Bren
ciu România. Avea puțin 
peste 20 de ani și era printre 
cei mai bine cotați alpiniști 
români. în 1982 cucerea pis
cul numit „Hymalaia Mică”. 
Un vârf situat în Pamir care 
are o înălțime de 7.495 de 
metri. Și-a mai adăugat în 
palmares vârful Le Dru (5.790 
m) din Alpii Francezi și alte 
vârfuri din întreaga Europă. 
A salvat două vieți, în două 
împrejurări, care i-au marcat 
propria viață. în 1985 „Bren
ciu România” avea 25 de ani 
și se pregătea pentru visul 
oricărui alpinist. Acela de a 
ajunge pe „Acoperișul Lumii” 
cum este supranumit Ever- 
estul. însă cu o săptămână 
înainte de plecare echipa cu 
care se antrena a avut un 

Fiii satului Vărmaga
Deva (S.B.) - în localitatea Vărmaga va 

avea loc, în 22 octombrie, o manifestare de
dicată tuturor fiilor satului. Toți cei ce se 
simt legați de meleagurile hunedorene ale 
zonei Vărmaga, cadrele didactice care, au 
predat la școala din localitate, foștii elevi ai 
școlii, toți cei care respectă și iubesc aces
te plaiuri strămoșești, fiii satului de pre
tutindeni, vor fi, pentru scurt timp, împre
ună, participând la o sărbătoare de suflet a 
localității Vărmaga. întâlnirea este încu
nunată de o serie de manifestări cultural - 
artistice care vor marca cele mai impor- , 
tante evenimente din viața satului, ce vor 
fi deschise în jurul orei 11.00.

accident în Retezat. „Era să 
murim. însă am avut puterea 
și am ieșit. Atunci i-am sal
vat viața colegului meu. Dar 
m-am ales cu degerături la 
picioare în urma cărora am 
pierdut trei degete. Și așa am 
ratat Everestul”, povestește 
loan.
Expediție eșuată

Pentru că loan nu a mai 
putut pleca în expediție 
echipa alpiniștilor români a 
fost completată cu un echipaj 
din București. „în locul meu 
a plecat Cezărică. Atunci am 
spus că'fliu va rezista. Și așa 
a fost. Echipa s-a oprit pe la 
7.200 de metri, iar Cezar și-a 
pierdut viața”, își amintește 

Brenciu. în opinia alpinistu
lui hunedorean Everestul nu 
este un vârf foarte greu de 
cucerit. „Problema nu este de 
escaladare. Ci de condițiile 
atmosferice. Mulți nu rezistă 
lipsei de oxigen și renunță. 
Este mai greu să escaladezi 
traseul Dinamo din munții 
Bucegi. Acest traseu este 
practic piatra de încercare a 
oricărui alpinist profesio
nist”, spune hunedoreanul.
Salvare din... Iad

Cea mai cumplită întâm
plare din viața lui Brenciu a 
fost aceea în care i-a salvat 
viața colegului său Mitică 
Suruparu. Se întâmpla în 1980 
în Cheile Buzăului. „Mitică 
căzuse în frânghie și atârna 
în hamul superior. Cu fiecare 
secundă risca să se sufoce. 
Când am pornit să-l salvez am 
știut că șansele ca eu să 
trăiesc în această nebună 
încercare sunt de unu la sută. 
Dar trebuia s-o fac. Nu m-aș 
fi putut uita în ochii logod
nicei lui, Rodica, care îl știa 
în siguranță alături de “Bren- traseul alăturat și care și-a

Everestul - un vârf prea îndepărtat pentru loan Brenciu (Foto: co

în munții Germaniei, ia 20 de ani

ciu România”. M-am dezlegat 
și cu asigurările în dinți am 
pornit pe coardă în jos până 
în locul unde se găsea Mitică. 
Limba îi atârna afară din 
gură și ochii îi erau asemeni 
unui spânzurat. Un firicel de 
sânge atârna în colțul gurii și 
am văzut că era sânge proas
păt. Printr-un miracol trăia. 
După câteva ore 
care mă ridicam 
cu centimetru, 
capul unui coleg

de chin în 
centimetru 
am văzut 
care făcuse

(Foto: CL)

dat seama că suntem în peri
col de moarte. Dorin a încer
cat să tragă de coardă, iar 
balansul aproape că ne-a 
aruncat în gol. într-un final 
am reușit. Eram epuizat și 
Mitică parcă înnebunise. Voia 
mereu să sară în gol, se zbă- 
tea, lovea cu pumnii, vocifera.; 
Nu eram foarte sigur că va 
supraviețui datorită efectului 
numit circulație ireversibilă 
care te face să mori și după 
3-4 săptămâni în spital. La ora 
1 noaptea eram viu și scăpat
din Iad, iar Mitică mergea pe 
cărarea ce duce la cabană ca 
un om beat. Ca să nu cadă 1- 
am legat pe ascuns cu coar
da și îl dirijam căci nu supor
ta nici o atingere. A doua zi. 
am cerut Salvamontului să ne 
ajute să îl trecem Bicăjelul, 
dar nu s-au sinchisit sub nici 
o formă. Am dormit 4 zile 
neîntors după această întâm
plare și mi-au trebuit încă 7 
ani sâ revin în acel traseu”, 
își încheie povestirea Bren
ciu. Astăzi Mitică locuiește în 
America. Cât despre loan 
Brenciu, el este profesor. Are 
48 de ani și o mare deza
măgire. Că nu va mai putea 
niciodată să cucerească Ever
estul.
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Nu mai vor „căpșunari"
București (M.F.) - Mai mulți 

români stabiliți în străinătate 
i-au spus, duminică, pre
mierului Tăriceanu că sunt 
nemulțumiți de apelativul 
„căpșunari” folosit de presa

țină cont de profesia practi
cată.

, O parte dintre participanții 
la prima Conferință a comu
nităților românești din Eu
ropa. organizată la București

pe care sau menționate 
numele și profesia lor, precum 
și cuvântul „căpșunar”.

tlberlu.strolaeJnfcrmmedla.ro
puhlic.it


Murăturile 
la hunedoreni

Murături cu aromă orientală

• Timpul murăturilor. Murăturile pentru 
iarnă se pun la sfârșitul lunii septembrie, 
începutul lui octombrie, înainte de a cădea 
bruma, iar castraveții la sfârșitul lunii august, 
începutul lui septembrie. (C.P.)

■ Ana Mailat a învățat 
să pună murături de la 
o mătușă unguroaică și 
este o specialistă.
Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Hunedoara - La cei 69 de 
ani ai săi, Ana Mailat se 
mișcă încă cu agilitate, chiar

dacă, spune ea, o supără rău 
diabetul. Odată cu venirea 
toamnei, ca o adevărată gos
podină, femeia și-a făcut nece
sarul pentru iarnă și deja 
cămara ei este plină. „Astăzi 
am cules varza din grădină. 
Soția mea o pune la butoi. 
Când am timp o ajut în tot 
ce face. Nu măi suntem tineri 
și ne mișcăm mai greu. Totul 
ne ia mult mai mult timp ca

Oferta maga
zinelor

Deva (C.P.) - Persoa
nele care nu au nici ta
lent, dar nici voința de 
a pune murături, pot a- 
lege să le cumpere din 
șupermarket-uri. Oferta 
este și aici destul de va
riată, e drept însă că 
prețurile sunt mai mari. 
Savoarea, după cum 
spun gospodinele, nu se 
prea aseamănă cu cele 
pregătite acasă. în ceea 
ce privește gogoșarii sau 
castraveții murați, pre
țul variază după gramaj. 
Un borcan de gogoșari 
de 400 de grame costă 
4,9 lei, în vreme ce pen
tru borcanele cu gramaj 
mai mare prețul ajunge 
Și la 10 lei bucata. Tot 
din magazine se pot 
cumpăra diferite sorti
mente de zacuscă. Ofer
ta include și legume 
congelate: mazăre, mor
covi, conopidă, spanac, 
fasole verde sau asorta
te. O pungă costă între 
2 și 5 lei. Gospodinele 
scapă de corvoada con
servării lor pe iarnă, iar 
produsele nu trebuie 
menținute la congelat 
timp îndelungat în frigi
derul propriu.

Murături la borcan

Rodica Borbeanu

Piața
Deva (I.J.) - Nicicând 

Piața Centrală din 

Deva nu a fost mai 
bine aprovizionată 

ca anul acesta, 

susține Rodica Bor
beanu, director SC 

Publicserv Goscom 

Deva: „Pentru 

murături a cam tre
cut vremea, însă vre

mea a ținut cu 

gospodinele întârzi

ate. Pot spune că 

anul acesta am avut 

o piață mult mai 
bogată ca în alți ani 

și cu prețuri incredi
bil de mici. Dacă în 

2005 gogoșarii 
costau 3,5 lei, anul 
acesta ei se pot încă 

achiziționa cu 1,5 

lei. Conopia și varza 

se cumpără la 

prețuri incredibil de 

mici față de munca 

depusă", declară 

Rodica Borbeanu. 
Pe lângă aceasta, 

producătorii agricoli 
care vând în piață 

plătesc zilnic o taxă 

de 3,5 lei pentru 

masa pe care își 
vând produsele.

Pentru punerea murăturilor în cantități 
mai mari, cum ar fi varza spre exemplu,

Gogonele________ 1,5 lei/kg

Morcovi__________ 1,5 lei/kq

Cartofi_____________ 1 leu/kq

Varza roșie_________2 lei/kg

Sfeclă roșie 1,5 lei/kg

Ceapă_______________2 lei/kg

Țelină 1,5 lei/bucată

Usturoi______________8 lei/kq

Hrean 1 leu/leqătură

Verdeață 0,5 lei/legătură

1
Ardei gras 1,5-2,5 lei/kq

Ardei capia 1 ,<S lei/kq

Castraveți 1,5-1,8 lei/kg

■ Gogoșari 1,5-2 lei/kg

■ Roșii 2 lei/kq

■. Conopidă 0,8-1 leu/kq 

f Varză 0,5-0,6 lei/kq

Vinete______________ 1 leu/kq

Ardei iute 2,5-4 lei/kg I Pasele verde 1,5 lei/kq
Spanac 2,5-3 lei/kg

Castraveții se culeg din grădină și se lasă în apă cu sare 24 de ore. A doua 

zi se pun în borcan cu hrean, dafin, ardei iute sau piper boabe. Se pregătește
□ saramură nu foarte concentrată. Se toarnă peste castraveți după care se 

adaugă molotru, o plantă asemănătoare cu mărarul care ține legumele 
j foarte tari, apoi se adaugă la fiecare borcan câte un păhărel de țuică și 

| unul de oțet.

în tinerețe. De dimineață ne
am pregătit toate cele nece
sare”, spune Rusalin Mailat, 
soțul Anei.

Femeia spune că la 17 ani 
câți avea când s-a căsătorit, 
nu știa să facă mai nimic de- 
acasă. „Tot ce știu acum e în
vățat de la o mătușă ungu
roaică. Soțului meu îi plac 
murăturile verzi: castraveți, 
gogonele și varză, însă eu pun 
și gogoșari, fac și zacuscă. 
Zacusca însă necesită cel mai 
mult timp și, ca să iasă foarte 
fină, trebuie neapărat să am 
toate legumele foarte proaspe
te. Anul acesta am făcut mai 
multă tocană de legume. Cele 
mai reușite murături pe care 
le pun sunt castraveții”, a-

daugă Ana Mailat.
Special pentru Cuvântul 

liber, Ana Mailat ne-a dezvă
luit unul din secretele mură
turilor sale.

Avantajul grădinii personale
■ Legumele din propria 
grădină sunt cele mai 
gustoase, iar murăturile 
ies perfecte.
Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Avantajul de a locui 
la casă nu este doar spațiul 
de locuit mai confortabil, ci și 
grădina de legume pe care 
orice femeie gospodină o în
treține cu multă grijă. Este și 
cazul Adinei Vesa, care spu
ne că legumele crescute în 
grădina proprie au un gust 
deosebit și nu se compară cu 
nimic existent în comerț.

„Fiica mea este studentă și 
asta mă obligă să pun pe 
iarnă mult mai multe 
murături, dulcețuri, compo
turi și zacuscă decât pre
găteam in alți ani. La noi în

familie, zacusca are cea mai 
mare trecere. Din păcate sunt 
nevoită să cumpăr unele 
legume, iar cu altele fac 
schimb cu vecinii. Ce nu-mi 
iese mie poate ieși la altcine
va. Anul acesta am învățat să 
fac o nouă rețetă, iar pentru 
aceasta a trebuit să cumpăr 
produse din piață”, susține 
Adina Vesa.
Cărțile de bucate

Pentru familia Vesa, învă
țăturile au venit fie din ve
cini, fie din cărțile de bucate.

„Am găsit un ghid pentru 
bucătărie - Legume pe masa 
și în cămara ta - de unde 
m-am inspirat la o nouă re
țetă care are deja mare suc
ces în familie. Se face cu ar
dei kapia. Se iau 50 de ardei, 
500 ml oțet, 800 ml apă, 125 g 
zahăr, 80 g sare, piper boabe 
și foi de dafin. Se spală ardeii,

Adina Vesa

se șterg cu o cârpă și se taie 
codițele. Se coc în ulei, se pun 
apoi într-o cratiță unde se 
lasă să se răcească. Se așază

1. Conopidă murată
Ingrediente: Se alege o 

conopidă deasă, fără pete și 
cât mai proaspătă.

Mod de preparare: Se des
face în buchețele, se înlătură 
frunzulițele și cotoarele și se 
pune într-un vas cu apă și 
sare, unde se ține 1/2 oră. Se 
spală apoi bine și se lasă să 
se scurgă de apă. Se așază 
conopida într-un borcan bine 
spălat și uscat, peste câteva 
frunze de țelină, boabe de 
muștar și mărar uscat cu 
floare. Se aranjează în așa fel 
buchețelele, unele cu codițele 
în sus și altele în jos, încât să 
nu rămână goluri mari între 
ele, ca să încapă cât mai 
multe. Se acoperă cu frunze 
de țelină, frunze de vișin, 
mărar uscat cu floare și două 
scândurele. Se prepară o sara

mură cu 45 g sare la un litru 
de apă și se așază pe foc. 
Când clocotește, se toarnă 
peste conopidă, umplând bor
canul până în margine. Se 
închide imediat cu două rân
duri de celofan și se lasă pe 
loc să se răcorească, după 
care se pune la păstrat.

Murături asortate: conopidă, 

porumb, dovlecel, morcovi

2. Ghebe murate
Ingrediente:2 kg de ghebe 

spălate, 400 ml de oțet de vin 
de 9 grade, 40 g sare, 20 g 
piper, usturoi după gust.

Mod de preparare: Ghebele 
sunt ciuperci de toamnă care 
se găsesc numai la începutul 
lunii octombrie și cresc mai 
ales în pădurile de foioase. 
Fierbeți 3 litri de apă cu 200 
ml de oțet și când clocotește 
adăugați ciupercile curățate 
de resturi de pământ și iarbă 
și spălate în mai multe ape 
reci. Amestecați continuu cu 
o lingură de lemn și când 
lichidul începe din nou să 
fiarbă, luați vasul de pe foc și 
lăsați-1 acoperit 10 minute. 
Puneți apoi ciupercile într-un 
lighean cu apă rece și spălați- 
le foarte bine în 2-3 ape reci, 
apoi puneți-le în alt vas cu

(Foto: C.Bicăzan) 

în borcane. Oțetul, apa, za
hărul și mirodeniile se dau în 
clocot și se toarnă peste ar
dei”, adaugă gospodina.

Ghebe (Foto: C.L.)

puțin usturoi. Separat fierbeți 
200 ml de oțet cu 1/2 litru de 
apă, foi de dafin, sare, piper 
și un cățel de usturoi tăiat cât 
mai fin și când clocotește tur
nați sosul peste ciuperci. 
Lăsați-le să absoarbă lichid și 
peste o oră puneți-le în bor
cane și legați-le cu celofan. Se 
păstrează la rece și se con
sumă ca salată sau garnitură 
la fripturi, piureuri și alte 
mâncăruri cu carne.

j 3 3 3 j

i

Eu le pregătesc și 
mi-am pus deja 

toate murăturile. A- 
cum, să faci acest lu
cru depinde și de câți 
bani ai, iar eu am o 
pensie bună și mi-am 
permis. Prețurile nu 
mi se par mari com
parativ cu munca 
țăranilor.
Vasilica Lungu, 
Deva

i Prefera# să pregătiți dv murăturile sau să le cumpărați?

Prefer să le pun eu 
acasă. Nouă, în 

familie, ne plac gogo
șarii și castraveciorii 
murați. Murăturile le 
pun atât la borcan, 
cât și în cantități mai 
mari, la butoi, acestea 
din urmă sunt cele 
asortate.

Varvara BucilA, 
Arad

Murăturile din co
merț nu-mi plac, 

nu se compară cu cele 
făcute de mine acasă, 
în fiecare an pun la 
murat castraveți, 
gogoșari și conopidă. 
Simt cele care ne plac 
cel mai mult.

Nadia Turlacu, 
Dolj

Punem acasă, că 
doar suntem țărani 

și avem de toate în 
grădină. Cultiv tot ce 
am nevoie pentru a 
pune murături pe 
iarnă. De când sunt, 
nu am luat așa ceva 
din comerț, pentru că 
întotdeauna le-am 
pregătit eu.
Ana Bolcu, 
Arad

Le prefer pe cele 
puse de mine, pen

tru că știu cum le-am 
pregătit. încă nu am 
reușit să pun toate 
murăturile. Nouă ne 
plac cel mai mult 
murăturile asortate: 
conopidă, gogonele, 
castraveți.

Maria Culcer, 
Deva

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro


CUVÂlfflII. Mai buni decât cei mai buni
SPORT

• Performera etapei. FC Corvinul 2005 
este performera etapei a 11-a a Ligii a ll-a, 

~seria vest, fiind singura echipă care a reușit 
•țjă câștige în deplasare. Echipa antrenată de

R. Gabor s-a impus la limită, 1-0, la Rm. Vâl
cea, în fața echipei locale CSM, în urma 
golului reușit de M. Dăscălescu în min. 32 și 
a urcat pe locul 5 al clasamentului. (C.M.)

KMF Marbo Belgrad (Serbia) - GIP Beton MTO Zagorje 

(Slovenia) 4-1
FC CIP Deva - FGM Kras Stervakanties (Olanda) 2-3

Rezultatele de Mineri, 13 octombrie
FCM Kras Stervakanties - KMF Marbo Belgrad 2-5

FC CIP Deva - GIP Beton MTO Zagorje 6-3 

Rezultatele de duminică, 15 octombrie____________

GIP Beton MTO Zagorje - FGM Kras Stervakanties 1-4 

Au marcat: Snofl (30) Z Ajnane (19 și 37), Roest (20 din

lovitura de penalitate), Gonomyn (21)
FC CIP Deva - KMF Marbo Belgrad (Serbia) 3-2.

Au marcat: Matei (15). Lupu (36 și 38) 7 Bogdanovici 
(13) și Soso (40).

Clasamentul ____________
1. KMF Marbo Belgrad - 6 puncte, 11-6

2. FC CIP Deva - 6 puncte, 11-8
3. FCM Kras Stervakanties - 6 puncte, 9-8
4. GIP Beton MTO Zagorje - 0 puncte, 5-14

Marin decapitat de Neagoe
Petroșani (C.M.) - Eșecul (0-2) suferit, 

sâmbătă, pe teren propriu, în meciul cu Pan
durii Tg. Jiu în care avea ca obiectiv obli
gatoriu victoria, l-a costat postul pe Florin 
Marin, antrenorul Jiului. Tehnicianul care 
instituise la Jiul un regim dictatorial și era 
fără milă cu jucătorii, dovadă că exilase doi 
dintre ei la echipa secundă a avut măcar 
bun simț (că valoarea a lăsat de dorit) și a 
demisionat după a șasea înfrângere din acest 
sezon. Ca o ironie, antrenorul Jiului a pri
mit lovitura decisivă tocmai de la echipa 
antrenată de Eugen Neagoe care pe vremea 
când era jucător la U. Craiova a fost dat 
afară de FI. Marin pentru... indisciplină. 
„Am hotărât să demisionez pentru că o parte 
din vina pentru rezultate și pentru jocul 
echipei îmi aparține. Cu Pandurii am avut 
un joc slab, am fost în criză de idei, iar 
oaspeții au câștigat meritat”, a comentat 
Marin. Printre posibilii înlocuitori ai lui FI. 
Marin se află Basarab Panduru, Costel Orac 
și Aurel Șunda.

.... . .......... ....................... . . .C.C.'
0-1, min. 32: Vranjokovici a marcat cu un șut plasat, 

din interiorul careului, după o cursă de 30 de metri.
0-2, min. 44: Vintilescu a punctat cu un șut de la 

14 metri, sub transversală.
Jiul; Hotoboc - Borza (Constantinescu ’73), Kalal, 

Mlhart, Lungan - M. Voicu, Drăghici (Vrăjitoarea 

;29), M Gheorghe. C. Petre - Paleacu, Dulcea 

(Găldeanu '46). Antrenor: Florin Marin .

Zepler International este o companie multinațională care produce, vinde și distribuie bunuri de consum exclusive de 

inahn calitate în peste 40 de țâri de pe cinci continente din întreaga lume. Produsele Zepter sunt fabricate în 7 
fabrici Zepter din Germania, Italia și Elveția, folosind cele mai noi tehnologii pentru a fabrica produse de o calitate 

excepțională. Anual, se vând peste 500.000,000de produse, iar in întreaga lume există peste 56.000.000 de clienți 
sotisfăcuți

Compară Zepter urmărește in permanență să se extindă pe noi piețe, să-și îmbunătățească și dezvolte produsele. 
Acute ne extindem afacerea și in Deva și recrutăm:

a

CONSULTANȚI VÂNZĂRI (10)

Cerințe:
■ Studii medii / universitare

1 Experiență în lucrul in echipă
1 Abilități de comunicare și implicare în 

munca desfășurată
Abilitați organizatorice

“ Perseverentă

.• Ambiția

■ FC CIP a învins-o pe 
cea mai puternică 
echipă a grupei și s-a 
calificat în turul de elită.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@infarmmedia.ra

Deva - Campioana Româ
niei, FC CIP Deva, și-a împli
nit visul de a fi prima echipă 
din țară care strălucește și în 
cupele europene. Campionii 
au reușit să ocupe locul 
secund în grupa a 6-a a UEFA 
Futsal CUP și au depășit pra
gul fazei preliminare a com
petiției, calificându-se în turul 
de elită, între cele mai bune 
16 echipe ale continentului. 
FC CIP a obținut calificarea 
grație victoriei contra cam
pioanei Serbiei din ultimul 
meci al turneului de la Deva 
în care, din cauza eșecului din 
prima partidă cu olandezii, 
avea ca unică variantă victo
ria.
Lovituri în zid

Devenii au demonstrat că 
știu să joace sub presiune și 
au câștigat deși au avut în 
față favorita grupei a 6-a care 
ocupă locul 10 în topul coefi
cienților UEFA.

FC CIP, pe site-ul UEFA
Deva (C.M.) - Calificarea FC 

CIP în turul de elită a UEFA 
Futsal a fost prezentată și pe 
site-ul oficial al forului euro
pean: uefa.com. Sub titlul 
„Deva sărbătorește după cali
ficare”, site-ul UEFA scrie că 
FC CIP a reușit să-și împli
nească visul calificării și îl 
prezintă pe căpitanul deve- 
nilor, Robert Lupu drept eroul 
partidei cu campioana Serbiei, 
în turul de elită al UEFA Fut

Aur campion, 
Leu abandon

Deva (C.M.) - Pilotul Titi 
Aur a cucerit, sâmbătă, al 
optulea titlu de campion na
țional din carieră, deși a ocu
pat doar locul IV la Raliul 
Hunedoarei, ultima etapă a 
campionatului României. Ra
liul Hunedoarei a fost câștigat 
de Dan Gârtofan care i-a 
devansat pe Bogdan Marișca 
și Claudiu David. Din cele 49 
de echipaje care au luat star
tul, numai 27 au reușit să 
încheie cursa, printre cei care 
au abandonat fiind și fostului 
campion național Mihai Leu. 
Leu, care a anunțat că își va 
încheia cariera la finalul aces
tui sezon, a abandonat după 
cea de-a șasea probă specială.

Vă oferim:
• Câștiguri substanțele
• Program flexibil

• Training gratuit și de calitate, sprijin constant in munca desfășurată
• Un loc de muncâ creativ și dinamic
• Posibilitatea dezvoltării unei cariera in vânzări
• Dezvoltare profesională la seminar!! locale și internaționale

• Plăcerea de a lucra cu produse de cea mai bună calitate într-o 

compania intema|ională

ZEPTER LUXURY ZEPTER COSMETICS

Dacă sunteți interesai, trimiteți 
CVui in termen de 10 zile de la 

apariția «estet anunț la 
următoarea adresă:

Matei (la minge) a marcat golul care a relansat meciul

Jucătorii antrenați de Ka- 
rroly Gașpari nu s-au speriat 
de forța și renumele adver
sarei și au intrat în teren 
hotărâți să obțină exact rezul
tatul care-i califica mai 
departe. în ciuda mobilizării 
extraordinare și a încura
jărilor entuziaste ale publi
cului, raidurile ofensive ale 
FC CIP s-au lovit ca de un zid 
de apărarea sârbă în prima 
jumătate a reprizei întâi. Mai 
mult, în minutul 13, pe con
traatac, Bogdanovici l-a elim
inat din joc cu o piruetă pe 
Molomfălean și l-a executat 
pe Juverdeanu: 0-1. FC CIP s- 
a clătinat puțin după lovitu
ra încasată, dar Matei și-a 
readus echipa în joc cu exe
cuție surprinzătoare. Atacan

sal CUP vor fi 16 echipe, 12 
calificate după acest tur pre
liminar, plus patru cu cei mai 
buni coeficienți UEFA, respec
tiv Intervid Boomerang și El 
Pozo Murcia (ambele Spania), 
Dinamo Moscova (Rusia) și 
Action 21 Charleroi (Belgia). 
Meciurile urmează să se dis
pute în cadrul a 4 grupe în 
perioada 4-17 decembrie. Câști
gătoarele grupelor vor juca 
semifinalele (26 aprilie 2007). 
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tul devean a egalat cu o tor
pilă la colțul scurt, sub trans
versală care l-a lăsat specta
tor pe excelentul portar sîrb. 
Căpitanul salvator

FC CIP a început curajos 
repriza secundă și după cinci 
minute sârbii au acumulat 
cinci faulturi de echipă. Au 
urmat însă 10 minute elec
trizante în care fie defensiva 
de la Marbo a jucat perfect și 
a blocat acțiunile devenilor 
fără fault, fie cei de la FC CIP 
au ratat ocazii imense. Ine
vitabilul, respectiv al șaselea 
fault, s-a produs în minutul 35, 
dar Matei a ratat lovitura de 
penalitate de la 10 metri. Ten
siunea a atins apogeul, spe
ranțele de calificare păreau tot

„Mulțumim publicului"
Deva (C.M.) - Paul Grecu, 

vicepreședintele FC CIP, nu 
a uitat să mulțumească pu
blicului devean pentru spri
jinul oferit, chiar dacă era 
foarte bucuros în urma 
calificării echipei pe care a 
inventat-o între cele mai 
bune 16 din Europa.

„Speram să îi învingem 
pe sîrbi, pentru că i-am 

mai mici, dar căpitanul deve
nilor și-a salvat echipa cu 
două goluri de senzație. întâi, 
Lupu care e și căpitanul 
naționalei a înscris pentru 2- 
1 după o fază la care a colab
orat cu Molomfălean și Gher
man. Apoi, briliantul devean 
a dus scorul la 3-1 cu o exe
cuție de generic TV în care a 
lobat mingea din jumătatea 
proprie peste portarul sârb 
care era ieșit mult din poartă. 
Sârbii nu s-au împăcat cu 
pierderea locului I în grupă și 
în ultimul minut de joc au 
accelerat și au redus din difer
ență. Victoria devenilor a 
declanșat fiesta pe teren și în 
tribune, jucătorii și galeria 
sărbătorind împreună califi
carea.

FC CIP Deva - KMF 

grad (Serbia) 3-2

Au marcat: Matei (15), Lupu (36 

și 38) / Bogdanovici (13) și Soso 

(40).

FC CIP: Juverdeanu, lancu - 
Molomfălean, Matei, Lupu, 

Gherman, Dobre, Stăncuța, Al- 

loani, Șotârcă, Tomescu, 

Măgurean. Antrenor - Karoly 

Gașpari.

văzut pe băieți super-moti- 
vați în cantonament înainte 
de joc. Nu, cred însă că am 
fi reușit fără ajutorul supor
terilor cărora le mulțumim 
mult sau dacă sîrbii nu 
aveau deja două victorii și 
calificarea în buzunar”, 
comenta Paul Grecu, cel 
care a pus bazele FC CIP 
Deva în anul 2002.

Ma Cniurt PWSp Zupter La Oanxa
Swluo logkol

iar. 70, bl. J4 -J5, sector 3. București, Fax: 021-3275181- E-maii: marlcel^zepler ro
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• Mctn. Spaniolul Alvaro Bautista a câștigat 
Marele Premiu al Portugaliei la clasa 125 cc, 
penultima etapă a Campionatului Mondial 
de Motociclism Viteză, disputat ieri pe cir
cuitul de la Estoril. (MF)

Real Madrid nu mai e ce a fost

Romeo Gontineac (Foto: FAN)

România a învins Spania
Madrid (MF) - Echipa națională de rug

by a României a învins, la Madrid, cu 
scorul de 43-20 (17-8), reprezentativa 
Spaniei, și a obținut, pentru a șasea oară 
consecutiv, calificarea la turneul final al 
Cupei Mondiale din 2007. Pentru România 
au marcat Romeo Gontineac (un eseu), 
Florin Vlaicu (un eseu, o lovitură de 
penalizare, 5 transformări), Cătălin Dascălu 
(două eseuri), Costică Merșoiu (un eseu și 
un eseu de penalizare). Echipa României, 

i antrenată de Daniel Santamans, a evoluat 
în următoarea formulă: Vlaicu (Steaua) - 

i Fercu (Arad), Dascălu (Steaua), Gontineac 
(AuriIlac), Brezoianu (Metro Racing) - 
Dimofte (Arad), Sârbu (Metro Racing) - 
Rațiu (Dinamo), Tonita (Perpignan), 
Corodeanu (Grenoble) - Cristian (Brive), 
Socol (Agen) - Toderașc (Brive), Mavrodin 
(Pau), Bălan (Biarritz).

■ Internaționalul Cosmin 
Contra a urmărit meciul 
Getafe - Real, scor 1-0, 
împreună cu Olăroiu.

Getafe (MF) - Real Madrid 
a pierdut, sâmbătă, în 
deplasare, cu scorul de 0-1, 
meciul disputat în fata for
mației Getafe, în etapa a Vl-a 
din Primera Division. Inter
naționalul român Cosmin 
Contra a afirmat că nu a 
văzut niciodată un joc mai 
slab al echipei antrenate de 
Fabio Capello. „în vreo șapte 
ani, de când sunt eu în 
Spania, Real Madrid n-a jucat 
așa de slab niciodată. în tot 
meciul, n-a avut un șut pe 
poartă. în toate comparti
mentele sunt fragili. Parcă 
erau inversate rolurile”, a 
spus Contra, adăugând că la 
partida de sâmbătă a fost doar 
rezervă, pentru că antrenorul 
Bernd Schuster a dorit să-l 
pedepsească, astfel, pentru 
eliminarea din meciul cu Ath
letic Bilbao, din etapa a IV-a. 
„Steaua peste Real”

Cosmin Contra, care a 
urmărit meciul împreună cu 
antrenorul Stelei, Cosmin Olă
roiu, a menționat că-i va pune 
acestuia la dispoziție toată do
cumentația folosită de Bemd 
Schuster pentru pregătirea 
meciului cu Real Madrid. El a 
subliniat că Real traversează o 
perioadă de criză: „Este o criză 
de joc, o criză de încredere. Oii

Duel între Dlarra șl Celestini (Foto: epa)

a fost la meci și s-a convins sin
gur că Real Madrid este o 
echipă normală, în momentul 
de față doar cu numele poate 
să sperie. Cred că Steaua, prin 
jocul pe care 11 prestează în 
momentul de față, este cu mult 
peste Real Madrid”. Interna
ționalul român a adăugat că în 
jocul celor de la Real Madrid 
s-a putut observa o anumită 
nervozitate, care a dus și la 
eliminarea lui Ronaldo, în mi
nutul 90+1. „Ronaldo a jucat în 
tonul echipei. Era cam nervos, 
a avut o discuție cu arbitrul, 
nu știu ce i-a spus, și a luat 

roșu”, a spus Contra. „Guriță” 
a apreciat că jucătorul cel mai 
bun de la Real Madrid în 
meciul de sâmbătă a fost fun
dașul Ivan Helguera, titular în 
premieră după șase luni.
„Sunt optimist”

Fundașul de la Getafe a pre
cizat că problemele cele mai 
mari pentru Real Madrid au 
apărut In defensivă, ca urmare 
a absențelor lui Fabio Can- 
navaro și Sergio Ramos. 
„Datorită lui Helguera, Getafe 
nu a înscris în prima repriză. 
Capello a crezut că, în formu

la folosită, poate să pună pro
bleme, dar Getafe a făcut un 
meci extraordinar”, a mențio
nat Contra.

Românul s-a declarat opti
mist în privința șanselor Stelei 
de a obține un rezultat bun cu 
Real Madrid. „Eu sunt opti
mist, pentru că Lyon este mult 
peste Real în momentul de față 
și rămân la părerea că Steaua 
este peste Real ca joc, ca ati
tudine, ca încredere. Totul e ca 
băieții să înțeleagă că nu simt 
cu nimic mai prejos decât 
Real”, a încheiat Cosmin 
Contra.

PSG, victorie 
cu Sedan

Saint-Germain (MF) - 
Echipa Baris Saint-Ger
main a câștigat cu 
scorul de 4-2 meciul de 
pe teren propriu cu 
Sedan, din etapa a IX-a 
a campionatului Fran
ței, ultimul dinaintea 
întâlnirii cu Rapid, din 
prima etapă a grupei G 
din Cupa UEFA. Golu
rile întâlnirii au fost 
marcate de Frâu '6, 
Yepes '49 și Pauleta '56 
și 73, din penalty, res
pectiv Lachor '18 și 
Boutabout '90+3. Antre
norul echipei Paris SG, 
Guy Lacombe, a trimis 
în teren următorii ju
cători: Landreau - Paulo 
Cesar, Traore, Yepes, 
Drame - Frâu, Rozehnal, 
Chantome, Rothen ('46 
Diane) - B. Kalou ('76 
Pancrate), Pauleta ('80 
Rodriguez). Meciul Ra
pid - Paris Saint-Ger
main este programat joi, 
19 octombrie, la ora 21, 
în prima etapă a grupei 
G din Cupa UEFA.

i HC Zalău a 
| câștigat

Zalău (MF) - Vicecam- 
i pioana României la
I handbal feminin, HC '
i Zalău, a învins pe te-
: ren propriu formația
; Slavia Praga, cu scorni 
: de 30-22 (14-7),
i într-un med contând

pentru prima manșă a 
turului doi al Cupei 

i EHF. Echipa antrenată 
i de loan Ghertiard a

luat o opțiune serioasă 
; pentru calificarea în 
i turul trei, dacă și va 
; păstra avantajul în 
: dubla manșă cu Slavia
î Praga, al cărei retur se
î va disputa pe 21
i octombrie, în
i deplasare. Prezent la 
i medul de la Zalău, 
; secretarul general al

FR Handbal, Mihai 
Marinescu, a dedarat 

i că partida a fost la dis- 
i creția gazdelor 
i .Jucătoarele de la HC 
i Zalău puteau să 
! câștige la o diferență și 
i mai mare. Au avut 
; medul în mână, dar 
î au mai comis și 
; greșeli."

Învingător Tenis- 
mawl american ffis&nes 
Blake a câștigat turneul 
ATP *18 la Stockholm, 
dotai cu premii In val
oare de 635JQ0 de euro, 
învingându-1 în finală pe 
Jarko Nieminen (finlan
da), scor 6-4, 6-2. (MF)

(Folos FAN)

Divorț costisitor pentru
■ Irina, soția patronului 
Clubului Chelsea, Roman 
Abramovici, intențio
nează să divorțeze.

Londra (MF) Irina 
Abramovici a discutat deja cu 
doi avocați specializați în ast
fel de situații, iar în urma 
despărțirii de miliardarul rus 
ar putea obține jumătate din 
averea acestuia, adică 5,5 mi
liarde de lire sterline.

Irina Abramovici a decis să 
discute cu cei doi avocați de 
la firma Sears Tooth înainte 
ca presa să dezvăluie relația 
dintre miliardar și o tânără în 
vârstă de 23 de ani, Daria 
Zhukova, iar în ultimele două 
săptămâni a avut întrevederi 
cu aceștia la Londra. Firma 
Sears Tooth este cea care s-a 
ocupat de divorțul actriței 
Sadie Frost de Jude Law. 
„Este prea mult ca să 
înțelegem. Sunt oceane de

Roman Abramovici la meciurile 

echipei sale (Foto: fan)

bani de împărțit, companii, 
iahturi, case și mașini. Aceas
ta ar putea fi bătălia supremă 
pentru divorț”, a declarat o 
sursă din anturajul cuplului.

Irina Abramovici, în vârstă 
de 39 de ani, are cinci copii cu 
patronul clubului Chelsea, cu 
vârste cuprinse între 3 și 13 
ani. Soția miliardarului a 
cerut firmei de avocatură să

Abramovici
preia cazul și Sears Tooth a - 
stabilit deja cine se va ocup/ 
de această situație în cazul în 
care se va ajunge la un pro-' 
ces. Roman Abramovici, care 
a cumpărat Clubul Chelsea în 
urmă cu trei ani, cu 140 de 
milioane de lire sterline, are 
averea estimată la suma de 11 
miliarde de lire sterline. Mi
liardarul rus deține mai multe 
proprietăți: Fyning Hill Estate 
(West Sussex, 18 milioane d» 
lire sterline), un apartament* 
în valoare de 29 de milioane 
de lire sterline în Kensington, 
Chateaux de la Croe în Franța 
(15 milioane de lire sterline), 
o casă cu cinci etaje în 
cartierul londonez Belgravia 
(11 milioane de lire sterline), 
o vilă cu șase etaje în Knights
bridge (18 milioane de lire 
sterline), o casă la St. Tropez 
(10 milioane de lire sterline), 
o proprietate în apropiere de 
Moscova, în valoare de 8 mi
lioane de lire sterline.

Arbitrează Roberto Rosetti

înfrângere cu THW Kiel
Constanța (MF) - Echipa HCM Constanța 

a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 
37-28 (21-11), de formația germană THW Kiel, 

într-un meci contând pentru 
etapa a treia a grupei E a Ligii 
Campionilor. Golurile echipei 
constănțene au fost reușite .de 
Dragicevici 9, Laurențiu Toma 
7, Smigici 4, Buricea 2, 
Stavrositu 2, Timofte 1, 
Kovalenko 1, Giotoiu 1 și Ka- 
zici 1. De la echipa germană, 
cei mai buni marcatori au fost 
căpitanul Stefan Lovgren și

Kavticnik, cu câte 7 goluri. Antrenorul 
echipei HCM, Lucian Râșniță, a recunoscut, 
după meci, valoarea formației germane. ,,Am 
întâlnit o forță a handbalului european. 
Jucătorii de la Kiel au demonstrat că au o 
foarte bună forță de atac și o apărare agre
sivă. Eu felicit echipa germană.”

Lucian Râșniță

(Foto: J.b.)

■ Meciul dintre Steaua 
și Real Madrid va fi con
dus de o brigadă de 
arbitri italiană.

București (MF) - Partida 
din Liga Campionilor Steaua 
- Real Madrid, care va avea 
loc mâine, de la ora 21:45, va 
fi condusă de o brigadă de 
arbitri din Italia, avându-1 la 
centru pe Roberto Rosetti. El 
va fi ajutat la cele două linii 
de asistenții Alessandro Stag- 
noli și Michele Giordano, 
arbitru de rezervă fiind 
Andrea De Marco. Observator 
de arbitri a fost delegat 
Gunter Benko din Austria. 
Roberto Rosetti, în vârstă de 
39 de ani, este director de spi
tal, fiind arbitru FIFA din 
2002. Italianul a arbitrat patru 
meciuri la Campionatul Mon
dial din Germania 2006, 
având o medie de 3,75 car-

Roberto Rosetti (Foto: fan)

tonașe pe meci, fiind penul
timul într-un clasament al 
avertismentelor. în acest se
zon de Liga Campionilor, el 
a condus meciurile Galata- 
saray - Bordeaux, scor 0-0, în 
prima etapă și Werder Bre
men ■ FC Barcelona, scor 
1-1, în etapa a doua.

Petrov s-a accidentat
■ Jucătorul bulgar 
care ne-a marcat două 
goluri la Constanța va 
fi indisponibil șase luni.

Madrid (MF) - Mijlocașul 
Martin Petrov s-a acciden
tat în meciul pe care Atleti
co Madrid l-a câștigat cu 
scorul de 2-1, în fața for
mației Recreativo Huelva, și 
va fi indisponibil șase luni, 
informează presa spaniolă.

Jucătorul bulgar a sufer
it o ruptură a ligamentului 
încrucișat anterior de la 
piciorul stâng, aceeași acci
dentare suferită și de argen
tinianul Maxi Rodriguez, 
miercurea trecută, în tim
pul meciului amical Spania
■ Argentina, scor 2-1.

Potrivit site-ului oficial al 
grupării spaniole, Martin

Petrov va fi operat la clini
ca Cemtro de către medicul 
Guillen și de șeful serviciu
lui medical de la Atletico, 
Jose Maria Villaion. Primul 
care va fi operat va fi Maxi 
Rodriguez, iar apoi Martin 
Petrov. Petrov s-a acciden
tat în minutul 38 al meciu
lui cu Recreativo Huelva, 
fiind înlocuit de Sergio 
Aguero.
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Echipa Radio Deva

Echipa PSD Deva a pozat alături de liderii lor spirituali

Pagină

Echipa jandarmeriei a fost cel mai greu de învins

>9ui 3<i viața ■ •

IL-iștilor nu a fost ajutată de tinerețe și a fost învinsă în prima partidă

ACCEPTĂ PROVOCAREA UNEI !
CARIERE INDEPENDENTE! I
Dacă te interesează o carieră independentă, în care tu decizi cât vei câștiga și , 
cum îți vei dezvolta afacerea, într-un domeniu cu perspectivă, trimite-ne CV-ul 
tău la JobConsultant@ingromania.ro sau la adresa Piața Victoriei nr. 2, etaj 3 
(clădire IPH), Agenția ING Deva.
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■ Echipa Cuvântul 
Liber a ratat la mustață 
trofeul pus în joc și a 
pierdut finala.

Câștigătoarea Cupei „Cuvântul Liber": echipa PD

Deva - Ieri s-a disputat în 
premieră cupa „Cuvântul Li
ber” la fotbal pe terenul 
sportiv al Colegiului Națion
al „Traian" din Deva. La 
această competiție au partic
ipat opt echipe între care și 
reprezentanta ziarului nostru.

Rivalitatea și-a spus cuvân
tul și asta s-a văzut pe teren 
unde au avut loc dueluri 
aspre pentru balon, dar care 
nu s-au lăsat cu accidentări. 
Competiția s-a desfășurat 
intr-un spirit de fair-play 
total, arbitrul partidelor 

Alexandru Nichilciuc a arătat 
doar cinci cartonașe galbene 
pentru proteste și nici un car
tonaș roșu. Prima echipă 
eliminată a fost PNL care a 
pierdut 2-6 duelul cu colegii 
de la PD. Meciul cu numărul 
2 a fost mai echilibrat, Pom
pierii învingând cu 2-0 echipa 
celor trei trandafiri de la 
PSD.

Meciul 3 a adus în prim 
plan echipa Cuvântul Liber 
care a controlat tactic duelul 
cu Jandarmii de care au tre
cut cu 2-1. Echipa Radio Deva 
n-a avut o dispoziție prea 
bună de joc și a pierdut 
tegoric cu 0-5 disputa 
echipa Poliției.
Semifinale cu scântei

Semifinalele au fost extrem 
de echilibrate, atât echipa 

Cuvântul Liber cât și repre
zentanta PD au ajuns în ulti
mul act în urma executării 
penalty-urilor, după ce în 
urma timpului regulamentar 
s-au consemnat rezultate de 
egalitate. Cuvântul Liber a 
eliminat Pompierii (1-1, 4-2 
pen.), iar PD a trecut de e- 
chipa Poliției (2-2, 3-1 pen.). 
Cupa a revenit echipei PD 
care a învins Cuvântul Liber 
cu 5-1, dar scorul final nu 
reflectă realitatea din teren. 
Ambele echipe au arătat un 
fotbal de calitate și au demon
strat că au meritat să joace 
finala.

Câștigătoarea a fost recom
pensată cu Cupa „Cuvântul 
Liber” și cu un week-end 
petrecut împreună cu echipa 
la Vila Alexandra de 3 stele 
din Geoagiu-Băi.
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i Forța inteligența capitelului românele 1
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LEGENDA AGENȚII IMOBILIARE: 

Al - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
M ■ Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 Mimason
A8 - Morellia
A9 Elite

Vând ap. 2 camere (03)

• urgtnt, confort 1, Deva, zona Miorița, 
contorizări apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 
223336. (T)
• dec., b-dul. N. Bălcescu, etaj Intermediar, st 54 
mp, centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, modificări, amenajat recent, posibilitate 
și de garaj, preț 130.000 ron neg., tel. 0788/165703, 
0745/302200, (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modificată, 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică, apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștită, preț 98.000 ron, neg,, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)

Sucursala Deva,
B-dul Ntcofau Băleticu, Bl. 12.4, 

Tel 1)254/22.31.22. 2281.23;
Fax; 0254.22.81.26

• zona piață, parchet, gresie, faianță, balcon 
mare tnchls, centrală termică, vedere la stradă, 
preț 108,000 ron, neg,, tel. 0723/251498, 
0746/302200. (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă, etaj 3, centrală 
termică, termopan, parchet gresie, faianță, bine 
întreținut preț 130.000 ron, neg., tel 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• dea, etaj 3, zona hotel Deva, fără modificări, 2 
focuri gaz, repartitoare, ocupabll In 24 ore, preț 
128.000 ron, neg., tel.0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• dea, suprafață mare, superamenajat zona 
BCR, centrală termică, bucătărie modificată, 
termopan, parchet nou, gresie șl faianță, bloc de 
4 nivele, preț 145.000 ron, neg,, tel 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)
• etaj 2, dea, 54 mp, bloc de cărămidă, balcon 
mare, centrală termică, parchet de stejar, gresie 
sl faianță, bine întreținut ocupabll pe loc, zona 
Kogălnlceanu, preț 130.000 ron, neg., tel 
0788/165703,0723/251498. (A4)
• dea, parter, 59 mp, hol central, parchet de 
stejar în camere, hol șl bucătărie, zona piață, 
preț 120.000 ron, neg., tel 0745/ 
302200,0723/251498,232808. (A4)
etaj 3, dec., 2 balcoane închise cu termopan,
• zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabll azi, preț 36.000 euro, neg., 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• etaj Intermediar, zona Artlma, parchet stare 
foarte bună, gresie, faianță, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, bloc de cărămidă, ocupabll Imediat, 
preț 140.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)

Jtep. Slmeria,
Str, Avram fanat, 81. 7. Parter, 

TA: 0254/26 U.01; Fax:
0254/26.11.02

• zona Trident * ANI, ocupabll azi, contorlzirl, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232808. (A4)
• ea, 74 mp, zona Uc. Auto, contorlzărl, parchet 
stare bună, bine întreținut vedere în 2 părți, preț 
36.500 euro, neg., tel. 0788/165703,232808. (A4)

• semMecomandate, termopane, parchet, 
gresie, faianță, CT, balcon închis, et 1, zona 

Zamflrescu, preț 1,1 mid. Tel. 0742/019418. (Al)

• zonă centrală, et. 2, CT, balcon, parchet, st 48 
mp, Interfon, preț 32000 euro, negociabil. Tel. 
0726/710903. (Al)
• dea, CT, 2 balcoane, st 70 mp, Udo, preț nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• ctraufa centrală termică, zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandat», contorlzărl etal 3. zona 
Uzo Balcan, preț 72.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Oojdu, Hoc turn, circuit centrală termică, preț 
95.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona gări, etaj Intermediar, dea, gresie, 
faianță, parchet contorlzărl, preț 135.000 RON, 
neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Qo)du, dreutt, etaj 4, contorlzărl, preț 110.000 
RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• lăkoscu, dea, bloc turn, amenajat, gresie, 
faianță, Instalații sanitare noi, parchet laminat, 
preț 84.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal etaj Intermediar, dec., centrală 
termică, termopane, gresie, faianță, parchet, 
balcon închis, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
moderne, contorizări, preț 108.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Zamflrescu, 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)
• dea, CT, termopan, living, faianță, gresie, ușă 
metalică, balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• etaj 2, dec,, centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• •tal 1 centrală termică proprie, gresie, 
faianță, parchet, balcon, Emlnescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• circuit parchet bloc de cărămidă, balcon 
tnchls, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dac, central* termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• stal 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• decomandate, bale, superamenajat*, CT, et. 2, 
zonă ultracentrală, ocupabll Imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat CT, termopane, complet 
mobilat șl utilat, Ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat șl dotat, CT, la chele, 
ocupabll Imediat et 2, zonă bună, preț neg., tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• tn circuit pe Bălcescu, parchet gresie, faianță, 
termopane peste, tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorlzat, exclus credit, 
preț 98.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat, liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu. parter, semldec,, stare bună, 
contorlzărl, s=46 mp, preț 88.000 RON, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței semldec., parchet, balcon, 
contorlzărl, neamenajat, etaj 4, Izolație italiană, 
preț 97.500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Banca Transilvania, dea, 2 balcoane, etaj
4, acoperit cu tablă, s=50 mp, neamenajat, preț
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă, termopane eta, 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, bale, 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 drcuH, bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)
• dea, canton cu parchet, balcon închis, 
contorizări Integrale, etaj l.zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON., tel. 231800; 0745/511776. (A9)«

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• eta) 1, balcon, centrală termică, gresie, faianță, 
accept credit ipotecar, zona Astoria, preț 95.000 
ron neg., tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, dea, 
fără modificări, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet, faianță, boxă, bine întreținut 
preț 62.000 euro, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță, termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
• sunk am balcon, parchet 
contorizări 2 focuri, etaj 1, zona Zamflrescu, preț 
1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, tt 1,2 băl, garaj sub bloc, 
contorizări, zonă bună, preț 52.000 euro. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent In zona Progresul, dec., balcon, hol, 
central, preț negociabil, tel. 0740/013971. (A2)
• urgwrt, In zona Scărișoara, etaj Intermediar, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgtnt In zona Dorobanți, etaj Intermediar, 2 
balcoane, modificări, centrală termică, preț 
165.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• Zamflrtscu, dea, hol central, termopane, 
parchet, 1 bale, parter, balcon, 2 cămări, preț 
39.000 euro, gaz 2 focuri, tel. 0740/013971. (A2)
• B-dul Dtctbal et. 3, dec., CT, 2 băl, 2 balcoane, 
vedere în două părți, parchet, gresie, faianță, 
preț 43.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona L Creangă, dec., CT, AC, gresie, faianță, 2 
băl, 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)
• dea, central* termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică, 2 băl, boxă, st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă șl gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
3&000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat șl 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. 
2352080729/018866. (A6)
• zor tă, parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208 0724/620358 
0729/018866. (A6)
• semidea, aranjai 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)
• semidea, contorlzărl gresie, faianță CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830, ?0^03. (A7)

• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• dac, camere cu parchet, contorlzărl, 2 băl, 
balcon, etal 1. preț 160.000 RON neg., tel. 231800, 
0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• dea, et 1, zonă bună 2 balcoane, 2 băl, st 100 
mp, contorlzărl, preț 161.000 ron. T6I. 
0726/710903. (Al)
• urgent In zona piața centrală dea, balcon, hol 
central, centrală termică preț 46.000 euro, . 
0740/013971. (A2)
• Gojdu, et 2, semidea, parchet, gresie, faianță 
2 băl, balcon mare, CT, calorifere noi, preț 44.000 
euro, neg., tel. 0745/367893. (A2)
• împăratul Tralan, et. 4, acoperit cu țiglă cu 
pod, Beci, boxă garai, amenajări deosebite șl de 
calitate, tel. 0740/013971, (A2)
• Horea, et 1, dec., vedere în două părți, 
amenajat, preț 53.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• dea, st 100 mp, contorlzărl, Dorobanți preț 
46.000 euro. tel. 223400, 0720/3878988 
0740/914688 (A5)
• eta| 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228(A5)
• zona M. Emlnescu, dea, 2 balcoane, 2 băl, et 1, 
neamenalat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă l Tralan, dea, gresie, faianță parchet, 
CT, garaj, boxă et. Intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• zona 1 Tralan, dec., gresie, faianță parchet 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc eăriMdă. 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 Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dea, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merite Văzu Tel 231.800. U740/317313. (AR'

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• caiă In Deva, str. Gh. Doja, nr. 11,2 camere, 
cămară, beci, curte, grădină Informații la tel. 
0254/212355. (T)

u.nu

UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE DREPT “SIMION BĂRNUȚIU”

550324 Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.34 Tel /Fax: 069-233295, 233924
Website: http://drept.ulbsibiu.ro; www.drept-sibiu.ro, 

http://drept.ulbsibiu.ro E-mail:dreptgjulbsibiu.ro 

UNIVERSITATE DE STAT, ACREDITATĂ

/^^^vJESTElSANIDETMmEÎNÎNVĂJĂMÂVTUL
JURIDIC ȘI ADMINISTRATIV ROMANESC 

VĂ GARANTEAZĂ DIPLOME DE LICENȚĂ ȘI 
MASTERAT RECUNOSCUTE LA NIVEL 

NATIONAL^ EUROPEAN!
organizează:

PROGRAME DE MASTERAT

de inspirație europeană în specializările acreditate:
Drept European (3 semestre)
- oferă o completare a cunoștințelor de specialitate cu principalele repere ale legislației europene -
Instituții de Drept Privat Român (4 semestre)
- cu participarea unor profesori universitari conducători de ooctorat, specialiști recunoscuți în domeniu 

Științe Penale (4 semestre) - masterat științific destinat specialiștilor în domeniu -

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 01.10.2006 - 30.10. 2006
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Departamentul pentru învățământ la Distanță:
Tel/Fax: 0269/440880
Persoane de contact: Andreea Dragomir (drept) 
Ioana Bărbat (ad-ție publică)

Departamentul pentru Studii Universitare de Masterat:
Tel/Fax: 0269 233295 in1136

Dreptul Afacerilor (3 semestre) - Destinat tuturor persoanelor licențiate interesate de domeniul afacerilor - pers contact: Andreea Crețu 
Modernizarea Administrației Publice prin Prisma Acquisului Comunitar (4 semestre)
- specializare obligatorie pentru o carieră administrativă de succes -

Administrație Europeană (4 semestre)
- specializare similară programelor masterale ale marilor universități europene -
Managementul Poliției și Instituții Comunitare (3 semestre) - specializare unică în țară, organizată în 
colaborare cu Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București
Taxa de școlarizare: 700 RON/semestru plătihili în mai multe rate 
IMPORTANT! ► Cursurile se desfășoară în module compacte organizate la sfârșit de săptămână. 
►Toate programele beneficiază de locuri subvenționate de la bugetul de stat.

S y r _____ -yÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ
în specializările acreditate:

DREPT (4 ani)
ADMINISTRA Ț!E PUBLICĂ (Bani)
învățământul se desfășoară în sistemul european al creditelor transferabile
Diploma obținută este echivalentă cu cea de la cursuri de zi
în cadrul taxei sunt cuprinse întâlnirile periodice cu cadrele didactice, suporturi de curs în format electronic 

pentru toate disciplinele, site Internet propriu cu informațiile privind desfășurarea procesului de învățământ, 
contact electronic permanent cu secretariatul, examene, restanțe, alte servicii specifice.
Taxa de școlarizare: 1350 RON/an. Plata taxei de școlarizare se poate face în 7 rate

CENTRE DE ÎNSCRIERE Șl TUTORIALE,
PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE:
Sibiu: Facultatea de Drept "Simlon Bârmijiu". Calea Dumbrăvii nr.34 
Tel./Fax. (1269 4^880. «2023329.'. 233924, zilnic 9.00- 16.00
Mediaș: Colegiul Universitar, str. Lotru m3, jud. Sibiu. 551119
Tel/Fax. 0269/845235. zilnic 9.OO-16 OO
Miercurea Cfuc: Liceul Szekely Karoly. str. lancu de Hunedoara, nr.31, 
jud. Harghita, Telk/Fax: 0266/310290. zilnic 9.00-16.00
Târgu Secuiesc: Grup școlar "Gabor Aron”, str. Fabricii nr.8, jud: CF, 
Tel/Fax. 0267/360420. mărfi și joi 14.00-16.00
Târgu Mureș: Colegiul național "Unirea", str. Mihai 1/iteazu nr.17, 

jud. Mureș. Tel/Fax: 0265/2144.89. 0265/210448, zilnic 15.OO-17.00
Bacău: Liceul "Henri Coandă ", sir. Condorilor m.8, jucLBacău,
Tel./Fax. 0234/550777. marți-vineri 10.00-16.00: 
sâmbătâ-duminică 9.00-13.00
Hunedoara Grupul Școlar Economic "EmanwT Gojdu ", str. Al. Ylahuță nr. 1 
bis, Tel/Fax: 0245/711150. la secretariatul liceului, liaii-vineri9-16 
Râmnic» Vâlcea: înscrierile se efectuează la SibMar activitățile didactice 
la Rânmicu Vâlcea într-o locație care va ft comunicată ulterior, §

S

http://drept.ulbsibiu.ro
http://www.drept-sibiu.ro
http://drept.ulbsibiu.ro
mail:dreptgjulbsibiu.ro
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FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !’!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU;
- FRECVENTA PROPRIE;

. - COLABORATORI.
PERSOANĂ DE CONTACT: MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 0721/951.722

Con.truolUeRtl. (Hnduttrlala 
DKVJbutW rmiitrIM* oonitruMII CMMHț «MMrMMnlM

ANGAJEAZĂ

S.C. PARTENER LEQIS 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 In instanță Interesele persoanelor Juridice. 

(59810)

IULIU MANIIJ

Prc<pranieazfi-te la 
254/220.190 pentru 
rogramul tău per- 
nalizaț si benefi-a 
szldel5% S
ducere. S

a-w—s 3F Graal SRLL< f -s ? /? / Deva. Hunedoara JL Cj Aleea Plopilor bl. G Lap 6
tel/fax.0254/234.125

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

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TRAM CONSULTING II Tranmg
twm:«îs.îjoth.nniMssr.tiiwie II ®‘v*iu*re

vswwloomcomvIRna.imurijp, w*z«DM£«marUo II A«wt«Ut«
Deo. Aleev Peat, MAI, op B2 parter. CH.I. IK»M) H

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

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile Ia numai 550 ron / 
persoană. doar în perioada 
01.09 -30.11.2006 
înfiatei .'ta. 0254/249.1 ll§

telefon. 0X54/249.175 3

TRANSPORT PERSOANE
niG WsowsdeAlcDonoM'j 

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

euro dus 
eurodus-înlws-linie 
euro dus-mfors-90 zile

MICĂ PUBLICITATE / 13 r

SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORS

3

■ TÂMPLARII PVC JI ALUMINIU PROFILI RIHAU

■ MAM TTRMOPAN ■ JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI

• 10%REDUCERE

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX DEVA. str. Ion Creanga, bf. 25. ap. 2

• casă nouă, Deva, P+E+M, se 240 mp, 
Pietroasa, 2 Intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000. 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă nouă, 14 km, Deva, 3 nivele, garaj, sc 800 
mp teren, canalizare, apă, gaz +curent, preț 
65.000 euro, neg., Tel. 0722/564004. (Al)
• 8 carnet», garaj, CT, gresie, faianță, parchet, 
grădină, zona Săntuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• comtnictlo nouă, 7 camere, nefinisată curte 
șl grădină 1200 mp, Ideală pentru Sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel, 
0742/290024. (A3)
• Dm, str. Horea, 2 camere, bale, bucătărie, 
prej 95.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866.

• Dova, 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 Mtroasa, P+l. construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, bucătărie, garai, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel, 0745/786578. (A8)
• construcție 1910, 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, bale 
(gresie, faianță), piscină, curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231^00.0740/3.. 313-■ &

• urgent, cisă cu grădină, Deva sau Slmerla, 
ita Imediat, Tel, 215212. (Al)________________

Vând case la țară (17)

• cu 1 camere, bucătărie, cămară, șură, grajd, 
pomi, viță de vie, apă, gaz, curte, grădină, 
comuna Clugud, 43, județul Alba. Tel. 221328, 
'ună ora 20. (T)_____________________________

Vând garsoniere (19)

■ decomandată, complet utilată șl 
mobilată, Bdul Decebal șl garsonieră 
confort redus în zona Gojdu; cumpăr 
apartament 2 camere, zonă centrală, 
exclus Intermediari. Tel. 0723/926855, 
0721/075060.(1/12.10)

■ Deva, zona Mărăștl, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată, 
contorlzărl, ocupabllă Imediat, preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T)
• parchet, faianță, apometre, gaz 2 focuri, zona 
Progresul, stare foarte bună, sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență, în zonă 
centrală, accept credit Ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808 (A4)
• zonaDecebal-I.Maniu.etaj Intermediar, dec., 
parchet, contorlzărl, stare bună ocupabllă 
Imediat, preț 85.000 ron, neg., accept credit 
Ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200,232808 
(A4)
• zona Miorița, etaj Intermediar, balcon mare, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, sau schimb 
cu apartament 2 camere, zona Dacia, Emlnescu, 
preț, 76.000 ron, neg., tel 0788/165703,232809. 
(A4)

• decomandată, centrală termică, • parchet, 
gresie, faianță balcon închis, st 38 mp, zona 
Opera, preț 750 mil, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Al)
• urgent decomandată contorlzărl, parchet, 
gresie, faianță zona Dorobanți, preț 69.000 ron. 
Tel: 0745/639022, 0726/316798 (Al)
• doc, neamonalatt, contorlzărl, suprafață 
peste 35 mp, zona Poliția Județeană preț 75.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• doc,contorlzărl, etaj Intermediar, zona Dacia, 
preț 54.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• doc, noamenalatt, vis-a-vis Contlm, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, noamenalatt, etaj 4, preț 46.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, falantt, gresie, suprafață peste 35 mp, 
Bd. Decebal, preț 82.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• zona Măriri, semldec., 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)
o «tal 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți,preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• ota| 3, dec., contorlzărl, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228,  (A5)
• dac, neamenajatt, st=40 mp, contorlzărl, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
• zona M. Emlnescu, dec., et. 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON. tel. 235.208, 
0729/018866, (AS)
• zona Fragiwul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorlzărl, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorlzărl, 
ocupabllă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Mată et. 2, contorlzărl, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358. (A6)
• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, bale, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră ba parchet, marmură 
gaz, repartitoare, »t bun, preț 48000 Ron, neg, 
fel. 0746/779288 (A8)

• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorlzat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., te' 0746/779288.

• zona DorabanH, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst, sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• ganonlori doc, suprafață mare (41,5mp), 
cameră cu parchet, contorlzărl, balcon, 
amenajați (gresie, faianță), boxă zona 
Dorobanți, preț 95.000 RON neg., tel. 231800: 
0740/317314. (A9)
• dac, cămări cu parchet, contorlzărl Integrale, 
etaj Intermediar, zona Ulpla, Deva, preț 80.000 
bom - „ i *ț|. 231,800, (/or

Cumpâr garsoniere (20)

• direct do la proprietar, etaj Intermediar, exclus 
Dacia șl Micro 15 Deva, ofer 85.000 ron. Tel. 
0723/288282. (T)

Vând terenuri (21)

• 10 parata teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124 (T)

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA - SIGLE ÎBICO »
SCIMFMWff BE I1OCMU ffl SPOIWW

Stăm
3 3 0 0 2 5 - O e v af
Str«l Decembrie 2 7S 
Tel./Fax î 0254/213510^ 
e-mail: stamprod@rdslfnk.ro

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 18 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză TOEIC 3
• cursuri și testări de limba franceză TFI

In urma testărilor obțineți DIPLOME pmiNfKHrȚț |

Itn.i (l.ulirca LiproiHHi ll:i| ‘ ’..mici i .!.!! I :.v i.< .nn.t.i h.! 
Ici ll’A i 212 H*li 1.1 \ d/îf-'islll I mail u mILis; ' U'Mtl.ig.ro

Vă pune ia dispoziție:
MOTOCOSITORI, GENERATOARE DE CURENT» ftp'*
GRUPURI TNDIVWUALE WMULS, TOCĂTOARE DE FURA,IE, .■ Jb

I partfT 
Jparter

5. Mogaiin STiin. Brad. str. Awam W612822

Oferă spre închiriere: 

în salonul de înfrumusețare 

ațiu pentru cosmetică - acesta 
fiind utilat in totalitate.

Persoană de contact
AGNES ȘTEFĂNIȚĂ „
Tel. 0721/245.696 |

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURZ!

• AutoCad 2D șl 3D (începe în 17 oct. 
Preț: 500 ron/50 ore.
■ Contabilitatea Informatizată (începe în
31 oct.). Preț: 550 ron/50 ore.

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723,130,463
E-mail: offlce@lim.ro
Șite; wwv^jhtltq

(56973)

Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie)

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.bajuszOinformmedia.ro
Informații: O724-22-O3-6S.

C 
r

I

i

li

f

• 1M00 mp, în Deva, lângă cabana Bejan. Tel. 
222002.(T)

• 2100 mp teren Intravilan, preț 6 euro mp 
negociabil, zona Feredeie, sat Bobîlna. Tel. 
0727/960735,263680.(2/12.10)

• tmn Intravilan, înDeva, zona Trident, tel. 
0722/442789.(8/13.10)

• în zona Săntandrei, la DN, st 5.000 mp, curent, 
apă gaz în apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
Investiție, parcelare, construție casă firmă etc,, 
acte la zl, urgent, preț 16 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• în Deva, zona Emlnescu, st 17.000 mp, parcelat, 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară, poziție bună ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)

• Om, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, Șolmuș, 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 parați* 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)
• Intravilan, zt 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
■ Intnvlan, zt 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, Ipc drept, strada asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg., tel, 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zi 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, at= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă, 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, at= 5700 mp, f$= 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent, zona Săntuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024, (A3)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358 (A6)
• ttren Intravilan, s=U00 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 șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel, 0745/786578 (A8)

• 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
jurimi, Diata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• 35 km de Deva, la șosea, 1300 mp, 3 rezer
voare, 100 mc, cuvă betonată magazin cooper
ativă, preț 150.000 euro. Tel. 215.212 (Al)
• zona Măriși, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețlS.OOO euro, tel, 0745/786578. (A8)

Wk Kaufmann ANGAJEAZĂ
personal pentru Departamentul vânzări:

■ reprezentant(ă) vânzări
■ facturlst
CERINȚE: - permis conducere, cunoștința operare PC

■ experiență in domeniu
OFERTĂ : - salariu motlvant
CV -urile se trimH la telefax: 233.239; 233.243.

(66470)

AERO CONSULTING
Societate activă În proiectarea și fabricarea de SDV-uri pentru Indus

tria Europeană de Motoare Aeronautice și Tbrbine cu Gaz

Angajează la sediul său din Deva:

- Maistru Mecanic

- Strungari

- Operator Bohrwerk

- Operator Mașină de Găurit în Coordonate

Candidații vor contacta societatea în scris anexând: Scrisoare de 

Motivare, Curriculum Vitae, la adresa: str. Gh. Barițiu, nr. 9, 330065, 

Deva, jud. Hunedoara, tel. 0254/233431, 233432, fax: 0254/219846 

sau prin e-mail: engineering@aero-consulting.com. www.aero- 

consulting.-com

(66522)

< A
C.N. „MINVEST" S.A. Deva, 

cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 9, execută lucrări pentru 
protecția mediului - ECOLOGIZARE IAZ VALEA MUREȘULUI - 
care necesită un volum foarte mare de sol vegetal.

Anunțăm pe această cale agenții economici și persoanele fizice 
care execută lucrări de excavații din care rezultă sol vegetal 
(pământ) că pot depune acest material la baza iazului Valea 
Mureșului în locul special amenajat în acest sens. Societatea 
noastră poate asigura, după caz, transportul solului vegetal. 
Este interzisă depozitarea solului fără acordul societății noastre, 
persoană de contact în acest sens fiind dl. ing. Duță Enescu, 
tel. 0740/115226.

mailto:anazsok@smart.ro
mailto:stamprod@rdslfnk.ro
Mtl.ig.ro
mailto:offlce@lim.ro
andras.bajuszOinformmedia.ro
mailto:engineering@aero-consulting.com
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imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
Deva, str. Mărăști, 35 mp, 2 intrări separate, 
grup sanitar, vad comercial. Tel. 
0740/273734.(2/10.10)

• primesc In gazdă tânără tânăr, nefumători 
; sau alte vicii, condiții ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu intravilan, DN 7, 
zona Ștrand, ST 1200 mp, preț neg., Tel. 210780. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial central, 
Deva, 68 mp, amenajat, mobilat, 750 euro/lună 
cu taxe incluse, tel. 215212. (Al)
• garsonieră mobilată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contori zări 
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, garaj, 
mobilată sau ’nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vaa pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

CONTEAZĂ CE VETUF

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

Auto românești (36)

• vând Solenza. culoare roșie, af 2004, 
servo, închidere centralizată airbag. Deva. 
Tel. 0740/273734. (1/10.10)

Auto străine (37)

• vând Peugeot 309 D, motor IA af 1988,4 
uși, gri-metalizat, baterie în garanție, cau
ciucuri de iarnă preț 2400 euro, negociabil. 
Tel. 0254/610192,0723/541417.  (1/11,10)

• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749.0722/519009. (T)

Piese, accesorii (42) Prestări servicii (72)

• vând portbagaj auto, stare foarte bună Tel. 
211124. (T)

Garaje (43)
• vând garaj cu teren proprietate, pe str. Lăstun
(Ady Endre) Deva. Tel. 0722/331121. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haine second hand, import SUA, Canada, 
en gros (baloți 50 kg); en detail în magazin, Devă 
str. Rosetti, nr. 2. Tel. 227929. (3/13.10)
• vând rodiU de seară modele diferite, mărimi 
40 ■ 44. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074.  (T)

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică mașină automată 
mobilă bucătărie, suspendată lemn masiv, 
mască chiuvetă servantă birou furnir cireș, 
mobilă hol, mochete second, accesibil. Tel. 
218084,0722/586808.0724/643045.

Plante și animale, agroali ■ 
mentare (57)

• vând 150 de oi rasa Țurcană Tel. 
0722/442789.(8/13.10)

• vând 50 oi. Tel. 265049, 0746/237379. 
(3/10.10)

• vând 90 purcei rasa Pietrean și scroafe 
gestante, satul Boholt, comuna Șoimuș, nr. 52. 
Tel. 0729/232960. (5/13.10)

Instrumente muzicale (60)
• vând acordeon Hohner, 120 bași, registru 
normal, înalte și joase, preț 10 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0726/621049. (T)

• doamnă cu experiență fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439, (T)
• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe-sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• acar, Lupeni, 1 post, data limită 17.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• administrator rețea de calculatoare. Călan, 1 
post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• administrator, Deva. 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial. Hațeg, 5 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial. Hunedoara. 1 post, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent comercial, Orăștie, 1 post, data limită
19.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Călan. 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• agent de pază în incinte, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 3 posturi, data limită 16.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, oraine și 
intervenții, Călan, 5 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 10 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara. 3 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 8 posturi, data limita
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Orăștie, 2 posturi, data limită 20.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 9 posturi, fără cazier, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent vânzări, Petroșani, 3 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 2 posturi, data 
limită 1.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Hunedoara, 31 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• angajez confectioner geam termoizolant. ev
urile se primesc la tel/fax 0254/233243. (/13.10)
• asistent manager, Orăștie, 1 post data limită
20.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent sodal, Lupeni, 2 posturi, data limită
10.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 1 post, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16. (65047)
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Calculatoare si accesorii 
(51)

P-ts) Vfcfww nr. WW, tel. 0354 40S002

W BENE internațional

calculatoare
monitoare

impriman te
accesorii pc

Promoție:
LAPTOP ASUS la 1899 roil (IVA indus), 

2 ani «țarantic

J

recrutează personal pentru două societăți franceze ce se vor înființa în 

județul Hunedoara pentru posturile următoare:

* Economist - studii superioare, experiență minim 3 ani

* Economist - studii superioare pentru contabilitate primară

* Secretară

* Responsabil logistică ți vamă

s * Șef de atelier pentru un colectiv de 20-25 persoane

* Personal necallficat femei șl bărbați care vor fl calificați la locul de 

muncă

CV-urile se trimit la SC NODES-INVEST SRL Deva, str. Victor Șuiaga, nr. 
►, 10A, jud. Hunedoara, fax: 0254/235822, e-mail:

septimiu iascauaianorom.ro Informații la telefon: 0742/775145.

(66135)

• barman, Hațeg. 2 posturi, data limită 10.11. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• barman, Hunedoara. 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
a barman, Hunadoara, 2 posturi, data limită 
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Lupani, 1 post, data limită 20.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Lupani, 2 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
e batonlat, Petroșani, 5 posturi, data limită30.10. 
Tel, 213244, orele 9 -16.
• brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel, 
213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 5 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
o bucătar, Deva, 1 post, data limită 15.11, Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hunadoara, 1 post, data limită 30.10.
Tel. 213244. orele 9-16.
• bucătar rtrosani, 2 posturi, data limită 20.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o cameristă hotel. Deva, 4 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștle, 1 post, data limită
19.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• carmanglar, Petroșani l post, data limită
20.10. Tel. 213244. orele 9-16.
• casier, Orăstle. 1 post, data limită 19.10. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• ceaprazapșepcar, Deva. 9 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăstle, 1 
post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cofetar, Petroșani, 3 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confecțloner-isamblor articole din textile,
Brad, 11 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțlonepaaamblor articole din textile,
Călan, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confoctloner-asamblor articole din textile,
Călan, 30 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contecttonar-asambtor articole din textile,
Hațeg, 6 posturi, data limită 20.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
a confscțtonar-asamblor articole din textile,
Hunedoara, lpost, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• axdKțtomr-uanibtor articole din textile,
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16

• confacțlOMr-uamblor articole din textile, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9 -16
• contocțlomr-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțtoMHMinblor articole din textile,
Hunedoara, 7 posturi, data limită 20.10. Tel. 
213244, orele 9 -16
• confscțlonar-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 9 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, ordleS -16.
• contocțtomrMuamblor articole din textile, 
Lupenl, 8 posturi, data limită 29 octombrie. Tel. 
213-244, orele 9 -16.
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner eablalo auto, Deva, 39 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o confectioner cabiaja auto, Orăștle, 12 posturi, 
data 20.10. Tel, 213244, orele 9-16,
• confectioner geam dublu termoizolator, 
Hațeg, 1 post, data limită 16.10. Tel. 213244, orele 
9-16.
• confectioner tricotate după comandă, Hune
doara, 7 posturi, data limită 20.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier InatttutR publice, Deva, 1 post, data 
limită 23.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier juridic, Orăștle, 1 post, data limită 
25,10, Tel. 213244, orele 9-16.
• cornilor, expert, Inspector, referent, econo
mist, Lupenl, 1 post, data limita 16.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• contaNL Brad, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244. orele 9-16.
• contabl, Hațeg. 1 post, data limită 31.10. Tei. 
213244, orele 9- 16
o contabil, Hunadoaia, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Orăștle, 1 post, data limită 19.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabl, Petroșani, 1 post, data limită 30.10. 
Tel, 213244, oreleF16.

• contaMMo satotată pe calculator, Deva 1 
post, data limită 15.11.Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• croltoMtantator piese încălțăminte. Hune
doara 4 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9 ■ li
• croitor ilsctk îmbrăcăminte după 
comandă, Deva 6 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-li
• croitor, Hunedoara 2 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cnphr, Orăștle, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-li
• cuaător pleM din piele șl înlocuitori, Brad, 1 
post, data Omită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• cusător ptae din piele șl înlocuitori, Brad, 8 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piesa din piele șl înlocuitori, Deva 48 
posturi, data limită 10.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Hune
doara 8 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-li
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Petrlla, 16 
posturi, data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 ■ li
• cusător piece din piele șl înlocuitori, Petrlla 17 
posturi, data limită ill. Tel. 213244, orele 9 ■ li
• om ar adjunct societate comercială Hațeg,
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.

• director societate comercială Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director tehnic, Călan, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• drujblst, Hunedoara 2 posturi, data limită 
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• drujblst, Hunedoara, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher-restaurator, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 6 posturi, data limită 3.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• dulgher, Hunedoara, 10 posturi, data limită
21.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 4 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician auto, Deva, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită31.10. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 10 posturi, data limită 21.10. Tel. 213244 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Orăștle, 1 
post, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician montator șl reparații linii electrice 
aeriene, Brad, 1 post, data limită 22.10. 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.
• falantar, Deva, 4 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• falanțar, Hunedoara 3 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Deva 8 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• femele de serviciu, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 20.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerar-betonlst, Hunedoara 4 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• gaterist la tăiat bușteni, Orăștle, 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 20.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer automatist, Deva 1 post, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer automatist, Hunedoara 2 posturi, data 
limita 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Inginer automatist, Orăștle, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16

• Inginer construcții civile, Industriale șl agri
cole, Deva 2 posturi, data limită 3.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inginer construcții civile, Industriale șl agri
cole, Deva 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer construcții civile, Industriale șl agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 27.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer de cercetare în utilaje șl tehnologia 
ambalajelor, Călan, 2 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16

• Inginer electronist, transporturi, telecomu
nicații, Deva 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 8.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer minier, Petrlla 2 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• Instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Instalator Instalații tehnico-sanltare șl de 
gaze, Orăștie, 1 post, data limită 19.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Instalator Instalați tehnico-sanltare șl de - 
gaze, Orăștle, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare și de ’ 
gaze, Vulcan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• kicâreător-daacăreător, călan, 2 posturi, data 
limită 30,10. Tel. 213244, orele 9-16
• IngriBtor clădiri, Petrlla, 2 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• laborant chimist, Hațeg, 2 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătus-montator, Slmerla, 5 posturi, data 
limită 3010. Tel. 213244, orele 9 -16
• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații

irsare, lan, 2 posturi, data limită30.10. 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 șl reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită 
l.ll.Tel.213244,orele9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 11 posturi, data 
limită 2150. Tel. 213244, orele 9 -16

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 11 posturi, data 
llmltăllAo, Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• lucrător comercial, Lupenl, 4 posturi, data 
limită 25.10. Tel. 213244, orele 9-16
• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16
• mantni hwusuia alimentară, Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mantoulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16
• manlpulant mărfuri, Lupenl, 5 posturi, data 
limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• manlpulant mărfuri, Orăștle, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30,12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Orăștie, 1 post, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• mecanic auto, Deva. 2 posturi, data limitării. 
Tel. 213244, orele 9-16
• mede spedalst, Orăștle, 6 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, oreles • 16.
• mede veterinar, Hațeg, 1 post, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16
• SC Mondostvfe anga|ează montator 
tămplărle. Relații la adresa din Deva, str. M. 
Viteazul, bl. 40. parter. Tel. 0254/213300 sau 
0722/243589.(66643)

Redacția nu-șl asumi responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mlcâ șl mare publicitate.

Când viața îți este grea, durerea te 
apasâ, când sufletul ți-e trist, dușmanii 
nu ie lasâ, când ploua cu necaz și totul 
este închis, atunci gândește-te și sun-o 
pe Măicuța Paraschiva, o carte 
deschide și speranțele se arată, lumina 
o găsești, viața îți pare altfel și tu 
gândești altfel.
Numai pe baza numelui și a datei 
nașterii, vă poate ajutai 
0748-946177,0236-497394.
Sunt Ion și n-am cuvinte să-i mulțumesc 
Măicuței Paraschiva, care numai 
prin telefon mi-a alungat blestemele din 
familie.
Sunt Camelia și Dumnezeu s-o binecu
vânteze pe Măicuța Paraschiva, 
care prin rugăciunile ei m-a vindecat de 
o boală fără speranță. (66588)

S.C. FLORYA
ROMARKET 
EXIM SRL, 

înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. 
J20/766/1996, este 

citată pentru data de 
17.11.2006, ora 9.00, 
la Judecătoria Deva, în 

dosarul civil nr. 
1965/221/2006, având 
ca obiect pretenții, în 

proces cu S.C. Publiserv 
Goscom S.A. Deva.

(66472)

SC MARIAN ROMSPED SRL ORADEA 
membră a grupului de firme

MARIAN WIEN
Vă oferă un NOU SERVICIU la standardele de 

calitate cu care ați fost deja obișnuiți:

CURIERAT RAPID EXTERN 
(PACHETEr CORESPONDENȚĂ)

ÎN Șl DIN TOATE ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA 

organizează 

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" 

Producția anului 2006

Forma de licitație: „Licitație publică deschjsă cu preselecție"; oferta se prezintă în scris, în plic închis și sigilat. 

Locul de desfășurare: Sediul Direcției Silvice Deva, din Deva, str. M. Viteazul, nr. 10, jud. Hunedoara. 

Data licitației: 26 octombrie 2006, ora 10.00

Se licitează:

ORADEA

24-72 H

masă lemnoasă fasonată în volum total de 2961,044 m.c., aparținând următoarelor specii:

-Cireș: 137,236 mc

- Paltin: 9,768 mc

- Molid: 1795,825 mc

Fag: 817,0 mc 

Frasin: 12,50 mc 

Tei: 73,972 mc

- Gorun: 43,0 mc

- Carpen: 66,043 mc

- Polp: 5,7 mc

masă lemnoasă pe picior în volum total de 10.6888 mc, aparținând următoarelor grupe de specii: 

i. - Rășinoase: 652 mc - Fag: 9.969 mc - Diverse tari: 67 mc

prestări servicii de exploatare pentru un volum de masă lemnoasă de 5.106 mc

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate 
publică către agenții economici", aprobat prin H.G. nr. 85/2004.

Documentația care Include caietul de sarcini și listele de material lemnos fasonat și partizi oferite la licitație poate fi consultată 
la sediul D.S. Deva și pe internet la adresele: www.silvahd.ro și www.rosilva.ro.

Nu vor fi acceptați la licitație agenții economici care au datorii față de D.S. Deva și ocoalele silvice din subordine sau sunt nomi
nalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

Preselecția agenților economic va avea loc la sediul D.S. Deva, în data de 23 octombrie 2006, ora 10.00

Taxa de participare va fi achitată în numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea caluzelor contractuale vor fi achi
tate în avans în contul nr. R017RZBR0000060001246149, deschis la Raiffeisen Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul D.S. Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481.

(66587)

VIENA

EUROPA

Apelând la serviciile noastre de curierat, veți obține:
rapididMe

- siguranță
* satisfacție deplină

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

ORADEA
Tel: 0259-470.060
Fm: 0259-456.391
Mobil: 0744-788.002

TIMIȘOARA
Tel/fax: 0256-200.398 
Tel/Fax: 0259-200.396
Mobil: 0744-541.316

BAIA" MARE
Tel: 0262-491063
Mobil: 0720-600512

MobM720-529899
MobiM)724-851657

î
9

„4;

septimiu_iascauaianorom.ro
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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• Invers proporțional. Creșterea greutății 
corporale poate avea ca efect scăderea coe
ficientului de inteligență, este concluzia unui 
studiu realizat de o echipă de cercetători 
francezi și publicat revista Neurology. (MF)

Violența împotriva copilului

•împotriva țânțarilor. Antreprenori din 
Paraguay spun că au găsit o nouă armă 
împotriva țânțarilor periculoși și anume tri
couri de bumbac îmbibate în ulei parfumat. 
Uleiul provine dintr-o specie de iarbă aro
mată care ține la distanță insectele. (MF)

Reconstituire Americanul Mark 
Schneider l-a interpretat pe împăratul
Napoleon în reconstituirea bătăliei din 1806, | 
de lângă Jena, în Germania. Au fost prezenți 
1.500 de fîguranți. (Foto: epa)

■ La ONU s-a propus 
inițiativa globală de in
terzicere totală a pedep
sei corporale a copiilor.

New York (MF) - Protecția 
copilului împotriva violenței 
nu este negociabilă, a declarat 
secretarul general adjunct al 
Consiliului Europei, Maud de 
Boer-Buquicchio, la întâlnirea 
ONU din această săptămână, 
la New York, unde s-a discu
tat un proiect de rezoluție 
privind o formulare mai clară 
a legii care apără copiii.

Potrivit Consiliului Europei 
(CE), la această reuniune s-a 
discutat despre o rezoluție 
care abordează, în mod spe
cial, problema violenței 
împotriva copilului. Discuția 
se bazează pe un studiu rea
lizat de secretarul general al 
ONU, „Violența împotriva 
copilului”, condus de profe
sorul Paulo Pinheiro, Consi-

Personaj de desene animate

Film în 3D
Londra (MF) - Fizi

cianul și matematicianul 
britanic Stephen Hawking 
ya apărea într-un film în 
3D care va avea ca 
subiect originea Univer
sului. Filmul, intitulat 
„Beyond the horizon”, are 
ca obiectiv explicarea 
anumitor teorii complexe 
ăpărate de Hawking și 
colegii săi fizicieni, prin
tre care și ideea că spațiul 
dispune de 11 dimensiuni. 
Filmul urmează să ex
plice și originea exploziei 
care a dus la formarea 
Universului, faimosul 
„Big bang”. Intriga, sim
plu pretext pentru a 
expune teoriile științifice, 
se bazează pe întâlnirea 
dintre cercetător și o jur
nalistă a cotidianului The 
Times, Olivia. Hawking 
colaborează pentru acest 
proiect cu Leonard Mlodi- 
now, fost scenarist al seri
alului de televiziune „Star 
Trek”.

Marca 
McCart
ney
Loncia (MF) - Paul 
McCartney (64 ani), 
fostul membru ăl tru
pei Beatles, a depus 
prin intermediul com
paniei pe care o 
deține, MPL Commu
nications, o cerere 
pentru transformarea 
numelui său în marcă 
înregistrată. Fostul 
membru Beaties 
dorește să utilizeze 
numele lui pentru lini
ile sale de produse all 
mentare destinate 
vegetarienilor și de 
confecții. Prima soție a 
cântărețului, Linda 
McCartney, a fost de 
fapt cea care a lansat 
linia de produse desti
nate vegetarienilor, în 
1991. După moartea 
acesteia, în 1998, 
McCartney a dorit să 
continue munca Un
dei.

Roma (MF) - Vaticanul va 
lansa un lungmetraj de desene 
animate care prezintă viața 
papei loan Paul al II-lea, prima 
producție animată despre un 
suveran pontif. Filmul „John 
Paul II - The Friend Of All 
Humanity” durează puțin peste 
o oră și prezintă viața lui

loan Paul al ll-lea (Foto: epa)

Premiat deja pentru carieră

Moli este un pui de tapir care s-a născut la 
grădina Wuppertal din Germania. (Foto: epa)

■ Actorul american 
George Clooney a fost 
premiat la Hollywood 
pentru întreaga carieră.

Los Angeles (MF) - Actorul 
american George Clooney a 
fost recompensat cu American 
Cinematheque Award pe 2006 
pentru întreaga carieră, în 
cadrul unei ceremonii fas
tuoase care a avut loc în Bev
erly Hills și la care au par
ticipat unele din cele mai 
mari nume ale Hollywood- 
ului. Evenimentul a fost orga
nizat pentru a colecta bani în 
beneficiul fundației American 
Cinematheque care sprijină 
regizorii aspiranți și orga
nizează evenimente unde 
cineaștii pot veni în contact

Managementul stresului
Sacramento (MF) - Liceul Terra Linda, 

din California, intenționează să introducă 
un program de Meditație Transcedentală 
pentru „managementul stresului elevilor”, 
inițiativa fiind susținută de producătorul 
David Lynch care a investit deja 175.000 de 
dolari în acest sens.

Lynch și-a înființat o fundație, pentru a 
răspândi Meditația Transcedentală în școli 
ca metodă de control al stresului. Opo- 
nenții însă susțin că inițiativa este 
nepotrivită pentru o școală publică, 
deoarece Meditația Transcedentală își are 
originea într-o mișcare religioasă.

Potrivit site-ului lui Lynch, elevii ar tre
bui să stea în liniște, cu ochii închiși, timp 
de 15-20 de minute, de două ori pe zi, con- 
centrându-se pentru a putea experimenta 
diferite nivele ale gândirii „până ajung la 
sursa gândurilor lor”.

Buffalo, New York (Foto: epa)

Copiii au nevoie de o lege care 

să-i aprere (Foto, epa)

liul Europei contribuind sub
stanțial cu informații pentru 
regiunea europeană. „Copiii 
nu sunt persoane în mini
atură, cu drepturi în mini
atură”, a declarat secretarul 
general adjunct.

Potrivit Inițiativei globale 
de a interzice total pedeapsa 
corporală a copiilor, cel puțin 
106 țări nu interzic folosirea 
pedepsei corporale în școli, 
iar 147 de țări nu o interzic în 
instituțiile de îngrijire și doar 
16 țări au interzis pedeapsa 
corporală în menaj.

Karol Wojtyla, de la nașterea 
sa, în Polonia, până la moartea 
sa, la Vatican, la vârsta de 84 
de ani. Lungmetrajul animat 
a fost realizat de Cavin Coop
er, o companie de producție cu 
sediul la Barcelona, și regizat 
de celebrul Jose Luis Lopez- 
Guardia. Filmul care a fost 
deja dublat în șapte limbi 
străine.

„Este un film pentru întrea
ga familie, dar este destinat 
mai ales copiilor și tinerilor 
foarte familiarizați cu limbajul 
producțiilor animate”, a expli
cat regizorul, care a adăugat 
emoționat că filmul este un 
„tribut adus omului lui Dum
nezeu care a schimbat lumea”.

George Clooney, un mare artist

cu fanii. La eveniment au par- Julia Roberts, Christian 
ticipat staruri precum regi- Slater, Salma Hayek, Geoffrey 
zorul Oliver Stone și actorii Rush și Lindsay Lohan.

Căderi de zăpadă în Buffalo
New York (MF) - Iarna a 

venit mai devreme în anumite 
regiuni din Statele Unite, 
căderi de zăpadă record înre- 
gistrându-se, vineri, în Buffa
lo, New York, și în anumite 
regiuni din Michigan. Stratul 
de zăpadă a atins 60 de cen
timetri, ceea ce a determinat 
închiderea Aeroportului Inter
național Buffalo Niagara iar 
120.000 de utilizatori au rămas 
fără curent electric.

Furtuna de zăpadă care a 
început joi după-amiază și a 
scăzut în intensitate începând 
de vineri dimineață, a avut o 
intensitate deosebită în 
regiunea Buffalo. „Situația este 
fără precedent”, a comentat un 
meteorolog american. Stratul 
de zăpadă a atins aproximativ 
25 de centimetri în anumite 
regiuni din statul Michigan. 
Chicago a fost de asemenea 
afectat de căderile de zăpadă.

„Nu există altcineva, pro
babil, mai îndreptățit să 
primească acest premiu”, a 
declarat Slater despre Clo
oney. „Este un artist mare, un 
regizor mare și un om fenom- 
enal devotat umanității. Cred 
că servește drept exemplu bun 
pentru ceilalți actori, inclusiv 
pentru mine”, a adăugat 
Slater.

La începutul anului 
Clooney a câștigat un premiu 
Oscar pentru rolul său în 
lungmetrajul „Syriana” după 
ce fusese nominalizat pentru 
aceeași distincție și la cate
goria „cel mai bun regizor”, 
cu filmul „Noapte bună și 
noroc!”.

Clooney a devenit celebru 
cu rolul său din serialul de 
televiziune de succes

* TltlU Profesorul Guido
i Fabiani i-a înmânat I 

sâmbătă liderului spiri- | 
tual tibetan, Dalai Lama,

| titlul Doctor Honoris 
I Causa din partea Uni

versității din Roma.
(Foto: EPA)


