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Vremea se menține frumoasă, dar 
răcoroasă dimineața.

la prânz seara

Scumpiri da, ieftiniri poate
dimineața

• Mănăstirea Crișan. Toți credincioșii interesați să ia parte la târnosirea Mănăstirii Crișan pot participa duminică, 22 octombrie, ora 9.00, la slujba de sfințire ce va fi susținută de P.S. Episcop Dr. Timotei al Aradului și Hunedoarei. (S.B.)

■ Eliminarea taxelor 
vamale de la 1 ianuarie 
nu va duce neapărat la 
ieftinirea importurilor.Deva (C.P.) - „Eliminarea taxelor vamale la alimente nu înseamnă automat că piața va fi invadată de produse ieftine

și că producătorii autohtoni vor ajunge la faliment. Să luăm exemplul vecinilor noștri, după aderare. Ne aducem aminte că ungurii veneau la noi să cumpere ulei și zahăr, pentru că la ei se scumpiseră, în vreme ce la noi prețurile erau mult mai mici”, a declarat Artur Kovaci, direc

torul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Hunedoara. La importul produselor agroalimen- tare, cum ar fi laptele sau carnea, România a aplicat o serie de taxe vamale pentru a proteja producătorii autohtoni. Ta-xele, ale căror valori ajungeau și până la 40% din

cuantumul importului, nu se vor mai a-plica de anul viitor pentru produsele care vin din țări ale UE. De la 1 ianuarie, nu vor mai exista taxe vamale pentru mărfurile produse în UE, iar cele care provin din alte țări ale lumii vor fi vămuite cu o taxă unică valabilă în întreaga Uniune, /p.5

Membrii Trupelor de Poliție înarmate Populare Chineze au vizitat, timp de trei zile, județul Hunedoara, /p.3 (Eoto: cl>
Dispărut în Munțiii VâlcanLupeni (M.S.) - Un bărbat din Lupeni, care a plecat la cules de ciuperci în Munții Vâlcan, a fost dat dispărut după ce nu a mai venit acasă de trei zile. Echipa Salvamont Lupeni a început căutările în zona în care se bănuiește că ar fi plecat bărbatul. „Am căutat deja în partea de nord a Masivului Vâlcan, pe o suprafață de 3 km pătrați. Am apelat și la colegii din Uricani, pentru extinderea perimetrului de căutare”, a spus șeful Salvamont Lupeni, George Resiga.

Ambulanțele sunt solicitate și pentru acordarea primului ajutor în cazul persoanelor considerate cazuri sociale.După consultația medicală aces tea sunt duse la urgență unde sunt igienizate. (Foto: T. Mânu)

1

Politicienii dau sânge județului
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■ Implicarea politicie
nilor s-a dovedit salva
toare pentru rezervele 
de sânge din județ.Deva (I.J.) - Intrarea în vigoare a Legii donatorului a scăzut dramatic numărul de donatori de sânge în județ care s-au văzut în situația de a-și pierde unele drepturi. Criza acută de sânge s-a re

mediat în timp destul de scurt și asta doar datorită implicării politicienilor locali. „Conservatorii au fost primii care și-au adus membrii să doneze sânge. A urmat PNL și așteptăm PSD și PRM. Sperăm să fie deschiși și cei care lucrează în învățământul hunedorean. De bine, de rău, nevoia județului este acoperită, însă cei care trebuie să se opereze în centre

universitare sunt nevoiți să plece de acasă cu lada frigorifică cu 2, 3 sau chiar 5 pungi de sânge în funcție de dificultatea cazului”, declară dr. Victoria Hălmagi, director al Centrului de Transfuzie Sanguină Hunedoara.Implicarea politicienilor în completarea rezervelor de sânge ale județului este preluată după modelul franțuzesc.

UltimatumPetroșani (M.S.) - Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului acordă un ultimatum Guvernului în problema rectificării bugetului CNH Petroșani. Sindicaliștii vor declanșa acțiuni de protest în cazul în care programul de investiții și majorările de salarii vor fi amânate, din nou. /p.6

Credite în creștere pentru fflli-im
Ponderea firmelor mici și mijlocii care apelează la credite a 

crescut de la 31% din totalul în anul 2005 la 47% in acest an DN7, blocat timp zece ore
■ Un TIR răsturnat pe 
DN 7, ieri noapte, între 
Leșnic și Săcămaș, a 
blocat circulația rutieră.Săcămaș (M.T.) - „Conducătorul unui autotractor Renault, Dorinei D., de 48 de ani, din Timișoara, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a părăsit partea carosabilă, blocând traficul pe ambele sensuri de mers. în cauză a fost

întocmit dosar de cercetare penală”, declară purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinsp. Bogdan Nițu. Traficul rutier a fost deviat, din cauza accidentului, prin Brănișca. în urma accidentului șoferul TIR- ului a fost transportat la Spitalul Deva, pentru a-i fi recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pentru ca TIR-ul să poată fi ridicat de pe șosea au fost aduse două macarale și un remorcher, iar șoseaua a fost deblocată în jurul orei 10:00.

ActorulRichard > Gere, la cei; 57 de ani, I nu se mai I consideră | un sex sim-i bol, titlu fi pe care l-a | deținut în 1 anii tinereții. ■
/p.12

(Foto: EPA)1
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SCURT• Gard pe graniță. China a construit un gard de sârmă ghimpată de-a lungul unei părți a frontierei sale cu Coreea de Nord, la scurt timp după anunțul testului nuclear, cu scopul de a preveni un eventual aflux de refugiați. Beijing a instalat o barieră metalică de-a lungul unei porțiuni din granița care separă Coreea de Nord de orașul chinez Dandong.

Declarație comună la summit

Riscă pușcăriaIerusalim (MF) - Președintele israelian, Moshe Katsav, riscă să primească între trei și 16 ani de închisoare pentru acuzațiile formulate de poliție împotriva sa, a anunțat postul public de radio israelian. Procurorul de Stat trebuie să se pronunțe în două-trei săptămâni asupra faptelor. Surse din Ministerul Justiției au afirmat că președintele ar trebui pus sub urmărire chiar dacă demisionează. Poliția a recomandat ca președintele israelian să fie inculpat pentru violarea fostei sale secretare și a unei angajate, din perioada în care era ministru al Turismului. Katsav ar trebui, de asemenea, pus sub urmărire pentru hărțuirea sexuală a cinci femei, acte indecente, ascultări ilegale, obstructionarea justi- :iei și abuz în serviciu.

Moshe Katsav (Foto: epa)

Saddam Hussein
(Foto: EPA)

Amânare
Bagdad (MF) - Ins
tanța care îl judecă 
pe Saddam Hussein 
pentru asasinarea a 
148 de șiiți, la Dujail, 
în anii '80 a amânat 
pentru 5 noiembrie 
decizia privind data 
pronunțării verdictu
lui, care ar putea fi 
pedeapsa capitală. 
Procurorii au cerut 
aplicarea pedepsei 
capitale în cazul în 
care Saddam este 
găsit vinovat de asa
sinarea celor 148 de 
șiiți, după un atentat 
eșuat organizat îm
potriva sa în localita
tea Dujailm, în 1982. 
Fostul lider irakian 
este judecat într-un 
alt proces sub acuza
ția de genocid în ur
ma organizării unei 
operațiuni militare 
împotriva etnicilor 
kurzi la sfârșitul anilor 
'8Q, soldată cu moar
tea a zeci de mii de 
persoane.

■ în Serbia, șefii statelor 
sud-est europene au 
adoptat o declarație 
contra terorismului.Karadjordjevo (MF) - Șefii statelor sud-est europene prezenți, ieri, la Karadjordjevo în Serbia, la summit-ul dedicat combaterii terorismului și crimei organizate au adoptat o declarație comună care prevede creșterea capacității serviciilor de informații în combaterea acestor flageluri.Statele semnatare ale declarației se angajează să dezvolte capacitatea serviciilor de informații și de securitate, ale poliției și ale autorităților juridice de a detecta, monitoriza și supraveghea, de a strân

ge probe și de a-i duce în instanță pe cel care perpetuează activități de crimă organizată și terorism.
Legislație compatibilăStatele semnatare se angajează, de asemenea, să asigure compatibilitatea legislațiilor naționale cu cea a UE pentru a permite țărilor din regiune să prevină și să contracareze crima organizată și terorismul.In declarație se mai stipulează faptul că statele sud-est europene se angajează să dezvolte capacitatea autorităților vamale și ale serviciilor de i- migrație, de a preveni migra- ția, crima organizată și, de a- semenea, să crească eforturile pentru combaterea traficului

Șefii statelor sud-est europene prezenți la Karadjordjevo în Ser
bia (Foto: EPA)de arme și a finanțării actelor teroriste.Declarația a fost semnată, ieri, în localitatea sârbă Karadjordjevo de șefii de stat ai Serbiei, Croației, Republicii

Muntenegru, Macedoniei, Albaniei, Bosniei-Herțegovina, Bulgariei și României, precum și de comisarul european pentru justiție, Franco Frat- tini.

Acord validat oficialLuxembourg (MF) - Cele 25 de state comunitare au aprobat oficial, ieri, noul a- cord încheiat între UE și Statele Unite privind transferul de date ale pasagerilor curselor aeriene transatlantice, document care va facilita accesul serviciilor americane de securitate la aceste informații.Acordul a fost adoptat fără rezerve, în cursul reuniunii miniștrilor Comerțului și Dezvoltării din statele membre UE, desfășurată la Luxembourg.SUA și președinția finlandeză a UE, asistată de Comisia Europeană, au încheiat la 6 octombrie un acord menit să înlocuiască textul adoptat în 2004 și anulat în luna mai de Curtea Europeană de Justiție.Noul document definește condițiile de acces la datele furnizate de pasageri companiilor aeriene în momentul în care își achiziționează biletul către Statele Unite, printre care adresa, numărul de telefon sau al cărții de credit și chiar serviciile cerute la bordul avionului.

la Basra, un convoi britanic a fost atacat de pușcași necunoscuți. (Foto: epa)
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit âl Tirajelor.

Simultan Soldați francezi din cadrul Forței Internaționale de Pace ia locul exploziei unei mașini-capcană. Ieri, doi aamtatori sinucigași s-au aruncat simultan în aer cu mașinile, unul la Kabul, altui tel sudul afganistanului, în urma exploziilor fiind uciși patru civili și răniți alți doi- (Foto: epa)

Congres PSD 
în două luniBucurești (MF) ■ Președintele PSD, Mircea Geoană, a anunțat, ieri, după ședința Biroului Permanent Național al formațiunii, că Congresul pentru modificarea Statutului partidului va avea loc pe 10 decembrie, fiind precedat de un referendum intern și de un Consiliu Național. Geoană a precizat că Congresul pentru operarea unor modificări asupra Statutului, partidului va avea loc pe 10 decembrie.Președintele PSD a declarat că acest Congres este organizat special pentru modificarea Statutului partidului. El a spus din nou că alegerile in4U terne pentru funcțiile de con- ducere ale partidului vor avea loc la Congresul ordinar care ar trebui organizat în aprilie!H 2007. Până la organizarea Congresului extraordinar din 10 decembrie, liderii PSD au mai stabilit ca referendumul intern să aibă loc între 4-26 noiembrie.

Soros îl acuză pe Bush
■ Miliardarul susține că 
președintele SUA se află 
la originea radicalizării 
politicii Coreei de Nord.Tokyo (MF) - Miliardarul american George Soros l-a a- cuzat,t ieri, pe președintele a- merican George W. Bush că se află la originea radicalizării politicii Coreei de Nord, din cauza faptului că a abordat o atitudine prea amenințătoare față de regimul de la Phenian.„Am fost un mare susținător al «politicii soarelui», politica de angajare desfășurată de președintele sud-coreean Kim Dae-jung cu scopul de a se apropia de Coreea de Nord”, a declarat Soros la Tokyo.Secretarul de Stat din acea vreme, Colin Powell, „a susținut această politică, însă președintele Bush a denun- țat-o. Acesta a fost începutul deteriorării actuale”, a continuat omul de afaceri.Sancțiunile impuse de Națiunile Unite Phenianului din cauza testului nuclear anunțat la 9 octombrie „simt un lucru bun”, iar „impunerea u- nui embargo este necesară pentru a contracara amenințarea nord-coreeană”, a sub-

George Soros (Foto: epa)liniat Soros.„Cred însă că trebuie să rămânem deschiși”, a adăugat el, apreciind că trebuie, de asemenea, înlăturate temerile că SUA ar putea pregăti un a- tac împotriva Coreei de Nord.„în cazul în care Coreea de Nord se va întoarce la masa negocierilor, oferirea unor stimulente pentru ca ea să renunțe la programul nuclear și a unor garanții de securitate va fi mai eficientă decât orice altceva. Singura justificare a acestui regim ultrarepresiv este teama sa de a fi atacat”, a comentat el.
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Regele Belgiei ne-a ratificat 
Tratatul de aderare la UE
■ Regele Belgiei a 
semnat instrumentul 
de ratificare a Tratatu
lui de aderare la UE.București (MF) - Majes- tatea Sa Regele Belgiei Albert al II-lea a semnat, la sfârșitul săptămânii trecute, instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, informează Ministerul român al Afacerilor Externe.MAE salută cu deosebită satisfacție semnarea, la sfârșitul săptămânii trecute, de către Majestatea Sa Regele Belgiei Albert al II-lea, în numele Belgiei, a instrumentului de ratificare a Tratatului de Aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană.Franța, Germania, Belgia și Danemarca sunt cele patru state membre UE, din totalul de 25, care au așteptat Raportul Comisiei Europene din septembrie pentru a ratifica aderarea României și Bulgariei.Senatul Franței a adop

tat, în 3 octombrie, în unanimitate, legea de ratificare a Tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. După adoptarea de către Senat a legii de ratificare a Tratatului de aderare, procesul legislativ urmează să se încheie odată cu promulgarea actului de către președintele francez Jacques Chirac.

Regele Belgiei Albert al II-lea
(Foto: EPA)
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• Comportament antisocial. Poliția Hunedoara a fost sesizată de Raveca D., de 78 de ani, din Hunedoara, despre faptul că Vasile V., de 19 ani, din localitate, fără ocupație, fără antecedente penale, a pătruns fără drept în locuința sa, unde a agresat-o și i-a făcut propuneri indecente. (I.H.)
• Turism. Numărul turiștilor sosiți în județ s-a cifrat la 8.885 persoane, cu 31 de persoane mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. ‘Numărul înnoptărilor chiar a fost inferior celui din anut tecut cu 3%. Indicele net de utilizare a locurilor de cazare s-a situat în august la 37,8%, cu 5,2% mai mare decât în august 2005. (IJ.)

Revine moda uniformelor

Creștere 
econorr căDeva (I.J.) - Producția industrială în județul Hunedoara realizată în luna august a fost mai mică decât cea din lima iulie 2006 cu 14,6% și cu 2,9% decât cea din luna august a anului 2005. Pe primele opt luni ale anului, se arată într-un comunicat al Direcției Județene de Statistică Hunedoara, s-a înregistrat o creștere economică cu 6,4 la sută. Creșterile cele mai spectaculoase s-au înregistrat la industria de prelucrare a cauciucului și maselor plastice cu 39,5%, iar scăderea s-a înregistrat la extracția și prepararea minereurilor metalifere, 78,9%. în ceea ce privește stocul de produse finite la producători, acesta s-a cifrat la 111 milioane de fțțlei, cu 10,1% mai mare decât la începutul lunii și se regăsește prioritar în industria metalurgică unde creșterea este de 57,1%.

■ „Andrei Mureșanu" - 
singura școală din 
județ unde elevii pre
feră uniforma.

CÂLIN BlCĂZAN

Vizită din 
China
Deva (M.T.) - O dele
gație a Trupelor de 
Poliție înarmate 
Populare Chineze a 
vizitat la sfârșitul 
săptămânii județul 
Hunedoara, la 
invitația UJ Hune
doara. „Vizita dele
gației chineze face 
parte dintr-un amplu 
program de coope
rare ce se desfășoară 
între Jandarmeria 
Română și instituția 
similară din Republica 
Populară Chineză. în 
această perioadă 
reprezentanții chinezi 
au vizitat obiective 
istorice reprezentative 
dn județ și au avut 
iitâlniri cu condu
cerea Prinăriei Deva 
și cu președnteie CJ 
Hmedoara', dedarâ 
pcrtătoni de arant 
ai fr^edoratiAi 
Județean de Jandar
mi Hunedoara, 
sublocotenent Nico- 
lae Răducu. Vizita s-a 
ncheiat, ieri, când 
delegația chineză a 
vizitat sedii Jan 
darmenei dn Deva.

Deva - Din clasa a I-a până în clasa a VIII-a, 856 de elevi de la Școala Generală „Andrei Mureșanu” din Deva au început anul școlar în uniforme recomandate de această unitate școlară. „Nu e vorba de clasicele uniforme. Avem o ținută școlară proprie cu care ne mândrim, practic e semnul nostru distinctiv. S-a reunit o comisie și s-a ales această ținută reprezentativă pentru școala noastră din mai multe oferte”, spune directorul școlii, Viorica Sitaru. Conducerea unității de învățământ consideră că alegerea unei ținute unice pentru toți copiii aduce multe avantaje în plan social și înlătură astfel eventualele complexe de inferioritate ce ar
Proiecte pentru zonele miniere
■ Ieri au fost lansate 
trei proiecte pentru 
relansarea economică a 
zonelor miniere.

Deva (G.P.) - Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere a lansat ieri trei proiecte pentru relansarea economică a zonelor miniere, în valoare de peste 19 milioane de dolari. Un număr de 12 localități miniere din județul vHunedoara (Băița, Brad, Certeju de Sus, Crișcior, Ghelari, Teliucu Inferior, Ani- noasa, Lupeni, Petrila, Paro- șeni, Uricani, Vulcan) vor putea accesa aceste fonduri.

O singură ținută la ore (Foto: CD Alexandra V. Sitaruputea apărea printre copii din cauza ținutei. „Toți copiii se simt egali, se elimină discrepanțele sociale ce ar putea apărea între ei, mai ales că școala noastră este situată într-un cartier mărginaș”, este de părere Viorica Sitaru.
încântați de uniformeDacă la începutul anului școlar părinții au fost de acord cu ținuta impusă de școală, elevii spun că sunt încântați de uniforme și le
Cele trei programe se referă la creșterea capacității comunităților - 900.000 de dolari, schema de granturi mici - 3,2 milioane de dolari, care vor începe concomitent, și proiectul dedicat infrastructurii municipale din zonele miniere, în valoare de 15 milioane dolari, care va fi demarat după creșterea capacității comunităților din zonele miniere de a utiliza acești bani. Cele trei programe se vor finaliza în noiembrie 2009. Până acum, autoritățile au închis peste 160 de mine, fiind disponibilizați circa 140.000 de mineri, arată un studiu al ANDMZ. 

poartă cu plăcere. „Cu această îmbrăcăminte apare un alt respect față de profesori. Nu se mai cheltuiesc atâția bani pe haine costisitoare și cred că ar trebui impus așa ceva în fiecare școală. Nu am nici o obiecție în a purta această uniformă”, spune eleva Alexandra Sandu.în perioada următoare Școala Generală „Andrei Mureșanu” va face un schimb de experiență cu școli din Sibiu, Rășinari, Cisnădie, Râmnicu
Tentativă de omorBrâznic (T.S.) - Deranjat de faptul că un consătean în vârstă de 80 de ani a trecut prin grădina sa, Emil D., în vârstă de 44 de ani, din satul Brâznic, a pus mâna pe cuțit și l-a înjunghiat. Potrivit polițiștilor din comuna Ilia, Emil susține că bătrânul care trecea prin grădina sa împreună cu soția făcea zgomot. De aceea a luat un cuțit din bucătărie și l-a înjunghiat de două ori. „Victima a fost transportată la Spitalul Județean Deva prezentând două plăgi 

Vâlcea și din județul Prahov; unde vor fi susținute acti vități școlare și extrașcolare Această acțiune are un ca racter interdisciplinar. Elevi clasei a V-a vor susține dife rite activități practice, elevi de clasa a Vl-a vor prezent) diferite tradiții culturale prii cântece și prin prezentare: portului popular, cei de clas: a Vil-a vor alcătui o pagini de ziar, iar elevii de clasa : VIII-a se vor întrece în dife rite competiții sportive.
înjunghiate în zona hemi- toracelui drept. întrucât autorul este cunoscut ca bolnav psihic cu diagnosticul „schizofrenie cronică paranoidă”, s-a luat măsura internării în Spitalul de Neuropsihiatrie Zam, la recomandarea medicului de familie”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara. Cercetările continuă împreună cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă de omor.

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladlslau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.8. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- S.G. Star Ice S R L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal. bloc 

M, parter

Primesc căldură mai târziu

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
In 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.

■ Câteva cartiere din 
municipiul Deva vor 
primi căldură la finele 
acestei luni.Deva (C.P.) - Investițiile demarate de Calor Deva, firma care asigură distribuția agentului termic în sistem centralizat, în vederea schimbării vechii rețele de alimentare cu agent termic în municipiul Deva, vor fi finalizate la sfârșitul lunii octombrie în cartierele Gojdu, Dacia și Micro 15. Conform celor spuse de directorul loan Cristea, directorul Calor, locuințele din aceste zone,

racordate la rețea, vor beneficia de căldură după terminarea lucrărilor.„în restul cartierelor de- vene, adică pentru 85 la sută dintre clienții noștri, am început, de aproximativ o săptămână, livrarea agentului termic, între orele 18 seara și 6 dimineața. Bineînțeles că nu toată lumea a dat drumul la căldură în apartamente pentru că au putut închide caloriferele. Nici o asociație nu a cerut stoparea furnizării agentului termic, prin închiderea robinetelor de la branșamentul blocului”, a mai precizat directorul societății Calor.
La finele lunii, toți devenii ale 
căror locuințe sunt racordate la 
sistemul centralizat vor avea 
căldură în case (Foto: cl)

PremierăDeva (S.B.) - La finele acestei săptămâni, în 20 și 21 octombrie, la Sala Studio a Teatrului de Artă Dramatică Deva, va avea loc premiera spectacolului cu piesa „Revelion la Terzo Mondo” de Ovidiu Moldovan. Piesa este rezultatul unei experiențe trăite de autor, de revelion, într-un local numit „Terzo Mondo” din centrul Berlinului. Regia spectacolului aparține lui Ștefan Petru Ciocan, iar distribuția, numeroasă, îi cuprinde pe aproape toți angajații teatrului.

Vot prin 
SMS

DA

întrebarea săptămânii: Va fi mai 
bine pentru români după inte
grarea în Uniunea Europeană?

Domnu' vice Oancea, 
se aude?!
Adrian Sâlăgean
adrian.salagean@lnformmedia.ro

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

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 20 
octombrie, ora 24.

Turdeșn Virgil, un devean 
pensionar, e supărat pe 
Cuvântul liber. Onorabilul citi

tor ne scrie: „...am făcut 3 
sesizări la dv, în legătură cu 
starea deplorabilă a stării 
asfaltice din piața AGROALI- 
MENTARĂ din Deva... Este 
într-o stare necorespunzătoare 
sub aspectul pavajului... Gropi 
multiple care când plouă se 
transformă în bălți prin care și 
peste care miile de 
cumpărători ce frecventează 
zilnic această piață trebuie să

se uite numai la picioare ca să 
nu se împiedice sau să intre 
cu ele în apă. Dv faceți, zil
nic, prin intermediul ziarului, 
apel la cetățeni să ia primarul 
la întrebări. Eu l-am luat la 
întrebări prin mijlocirea ziaru
lui dumneavoastră, dar observ 
cu mare tristețe că sunt vorbe 
goale, nici dv nu luați pro
blemele destul de în serios.

De ce nu ați intervenit prin 
cuvântul presei să determinați 
acești baroni aleși să rezolve 
sesizările cetățenilor?"

Stimate domnule Turdean, 
noi ne-am făcut treaba!

Prin „cuvântul presei" ziarul a 
intervenit la „baronii aleși" din 
Primăria Deva. Dumneavoastră 
„ați luat primarul la întrebări" 
în Cuvântul liber din 2 iunie 
2006, pagina 7. Viceprimarul 
Florin Oancea a promis atunci 
și noi am publicat că în cel 
mai scurt timp se vor plomba 
gropile din piață. Nu s-a ținut 
de cuvânt. Dacă cineva e 
vipovat pentru aceasta, cu cer
titudine nu suntem noi. Ca om 
de bună credință, înțelegeți Că 
ziarul e doar avocatul dv în 
fața Instanței autorităților pu
blice locale.

Fără îndoială aveți dreptate 
când spuneți că edilii suferă 
de o nepăsare crasă privitor

la starea pieței agroalimentare. 
Nu le pasă nici de problema 
dv de cetățean contribuabil, 
problemă publicată în ziar. 
Prin urmare, de ce i-ar păsa 
viceprimarului Oancea, care 
promite și nu face, de un nou 
mandat la primărie?

Stimate domnule Turdean, 
nu bateți șaua (ziarul) ca 
să priceapă... Primăria Deva. 

Mai bine, la prima ocazie, 
sancționați „iapa" la urnă. 
Rubrica „la-ți primarul la 
întrebări" poate fi privită și ca 
un barometru al atenției pe 
care primăriile din județ o dau 
doleanțelor cetățenilor.

Alo, domnu' viceprimar 
Oancea, se aude?

mailto:adrian.salagean@lnformmedia.ro
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inaraa Ginitall ■ ONU ■ adopții Iu un»'
nlmltite proiectul de rezoluții privind Interzicerea folosirii
da arme rtuctare ta spațiul comic.

Prognoza pentru astăziCer senin. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer senin. Soare. Maxima va fi de 15°C, iar minima de 3°C.Joi. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 20°C. Minima va fi de circa 8°C.

Calendar Creștln-Ortodox_______________
Sf. Prooroc Osea; Cuv. Mc. Andrei din Creta.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Ignațiu din Antiohia, ep. m.

Calendar Greco-Catolic_________
S. Osea, pf.; S. Andrei Cretanul, m.

c.

Energie electrica ................ ........ .........................
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întrerupta Intre 
orele: : ■ s
8 00-14 00 in municipiul Hunedoara, str. M Viteazul (zona 
Complexului Comercial Dunărea).

Gaz metan_______________________ __ ______________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă In Deva, 
tatre orele:
9 00 - ÎS.00 pe B-dul 22 Decembrie, bl. D2, se. A. fi pe 
Aleea Panseluțelor, bl. 27, se. A.

Apă____________________________________
Astăzi. furnizarea apei potabile nu «a li întreruptă.

Tort de zahăr ars
Ingrediente: 12 ouă, 1 1 lapte, 20 linguri zahăr, 1 plic zahăr vanilinat, 4 linguri făină.
Mod de preparare: într-o cratiță se ard opt linguri de zahăr cu care se îmbracă cratița pe interior. Separat se amestecă bine opt ouă cu opt linguri de zahăr și cu un litru de lapte. Amestecul rezultat se toarnă în cratița cu zahăr ars. Apoi se face un aluat de pandișpan din patru albușuri bătute spumă, patru gălbenușuri frecate cu zahăr și patru linguri de făină. Acest aluat mai dens se toarnă peste primul și se coace pe baie de aburi până cândtortul se dezlipește de pe pereții cratiței.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

cuvânu

Soluția Integrantei din numărul preoedent P-L-C-B - ORNITOLOG - IOLE - 

ATU - AGRARI - GG - OM - NEGRU - FRATE - ROS - I - LU - CAST - UP - GURU 

- I - IC - CAREU - UNIC - CIOC - GRUPA - NI - PUICA - IP - L - INIMA - ITAN

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

bune.

se întâmplă în jUrVă
" • . *•

. iiV' ■ $ .•Z.* ’î, ' . *•'/<< •• >

o aveți. Relațiile p 
Nu faceți promisiuni.

Leu. ---------------- ----------------------------------------------n.— —-—

Se anunță o zi deosebită, cel puțin pe plan sentimental. 
La o petrecere, faceți cunoștința cu o persoană deosebită, 
fapt care va duce la o prietenie durabflâ.

Fecioară ___ _____ ' . -A ■
Sunt șanse să faceți un pas foarti Imx t In wla®8L VA 
recomandam să vă calmul și « Wfcte,
dacă sunteți hotărât

dar s ier, 
sfătuim să 1

în perioada 3-26 octombrie. Cuvântul liber vrea sl 
continui >1-1 demonstrezi dt de uțor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagl corect Integrama aplruti In 
flecare ediție e ziarului >1 trimite-o aliturl da talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
m cutiile speciale Cuvintul liber, pini in 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc tn 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, In prezenta unei comisii.
DE DATA ACiASTA |Ț1 DAM CHIAR RARII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoana de contect Magdalena țerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media ți nici rudele acestora da gradele I jl II.

Nume...................................................oj.
Prenume...........................................
Adresa............................................... |
..............................Tel............................ !

i
Localitatea......... .............................. J
Sunteți abonat la Cuvântul liber? I

DA □ NU □

CWĂQ. iMiMl
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I
I
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▼ 0(ep. 7, SUA, 2003). Cu: ' 

Mitch Rouse, Connie 
Britton, Blake Clark 

1330 Desene animate.Club
Disney

14:00 Jurnalul TVR. Sport.
1500 Teleshopping
1530 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika. Emisiune to 

limba maghiară 
17:00 Misterele din Sankt

Petersburg (ep. 76, 
dramă, Rusia/SUA)

18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:00 Mari Români. Richard 
Wuimbrand

8:40 Mari Români. Mihal 
Eminescu

920 Integrante despre 
integrate (2 episoade

930 Desene animate: 
Sabrina 

1035 Mari Români (r)
Carol I vs Mihai 
Viteazul; Sandra Pro
long vs Mircea Dia- 
conu 

13:05 Pierdut printre ai săi

700 Știrile ProTV. 
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți și 
câștigi

9:10 Omul care aduce 
caftea

9:15 Tânăr șl neliniștit
□ (serial, reluare) 

10:15 Apropo TV 
(reluare) 

11:15 Dispăruți fără urmă 
□(serial, reluare) 

12:15 La Bloc (r) 
1300 Știrile ProTV. 

Te uiți șl 
câștigi 

‘ 1400 Ceva creat de Dum- 
i TOnezeu (dramă, SUA, 
i ................. —
I 
I 
I 
i.

i

i

i

I
i
ț ■
ț
t .

i
i

2004). Cu: Alan Rick
man, Mos Def, Kyra 
Sedgwick, Mary Stuart 
Masterson. R.: Joseph 
Sargent

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

Te uiți și câștigi 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport

Vremea

l

I

f 
i 
i 
t 
t

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea

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

ftOO în gura presei (r)
'i 10:00 Concurs interactiv 
{11:00 Anastasia (sf dramă, 
; B Rusia, 2003), Cu: Elena 

Konkova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

; 12:00 Secretul Măriei (serial) 
i 13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
113:45 Fast Food (s, r) 
; 14:15 Revanșa starurilor (r) 
( - 
î 
î 
s
I
5 
1

(divertisment)
3 1600 Observator

1645 9595, te tovață ce să 
fad

18:00 Vocea inimii (serial, 
□dramă. România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu 

) 1900 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

I 
if

i

i

l

4

i

t

î

ACASĂ NA 1 DEVA

20:15 Ultimul joc
▼ 13 (love story, SUA 

1999). Cu: Kevin Cost
ner, Kelly Preston, 
John C. Reilly, Jena 
Malone. R.: Sam Raimi 

22:40 Celebritățile timpului' 
Stău (s)

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

t
i

t 
i

i

1 
l

20:15 Vacanța Mare
21:15 Campfonii

(In direct
Steaua 
Champions 
League) 

21iCi UEFA Champions
League:
Steaua-Real 
Madrid

20:30 Din dragoste
(divertisment) 

2230 Fast Food (serial 
El comedie, România, 

2006). Cu: Alina 
Cri șan,
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea,

I

2305 Prim plan (transmisiune Edgar Nistor
2345 Mari Români. Mihai în direct) 2300 Observator

Eminescu (r) ■ 7400 Rezumat cu Letiția Zaharia.
025 Mari Români. Richard < ■ Champions Sport

Wutmbrand (r) , League 2400 Alias (serial)
1:10 O problemă personală 1:55 Omul care aduce 200 Concurs interactiv
O (polițist Franța, 2002). ! ț cartea 300 Observator (r)

Cu: Thierry Lhermitte, j j (reluare) 400 Anastasia (r)
Marion Cotillard 200 Știrile Pro Tv 500 Vocea inimii (reluare)

300 Jurnalul TVR (r). ’30 Apropo Tv □ (film serial, dramă,
Sport Meteo (reluare) România, 2006).

4:00 Dănutz SRL - 330 UEFA Champions Cu: loan Isaiu, Toma
Supermarket de diver League < Dănilă, Olga Delia
tisment (r) (reluare) Mateescu,

535 Parteneri de week 530 Rezumat Champions î Cezara Dafinescu,
end (reluare) Learie Alexandru Repan,

600 Reflector (r) (reluare) Ion Dichiseanu

7:30 Mary-Kate și Ashley în 
acțiune (s) 8:00 Lecția de... 
știință (r) 900 Micuța Zorro (s, 
r) WOOTonomatul DP21130 t 900 De 3x femeie (r) 1000 ș 
Caracatița (s, r) 12:25 Tribul J Ciocolată cu piper (s) 11O0 j 
(doc., r) 1300 Zestrea ’ Bărbatul visurilor mele (r)! 
românilor (doc., r) 1330 J 1200 Minduna (s) 1400 Ju-! 
Teleshopping 1400 ABC... de rământul (s) 15:15 Rețeta de ) 
ce? 1430 Cutia fantastică (s)! acasă 1530 Suflete rănite (s) - 
15:00 împreună în Europa , 1630 Poveștiri adevărate ' 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 î 1730 De 3x femeie 1830 Re- * 
Tribuna partidelor paria- j belde (s) 1930 SOS, viața ! 
mentare 1700 Micuța Zorro i mea! (s) 2030 Iubire ca în fii- 
(s) 18:00 Lecția de... geografie ' me (s) 2130 Tărâmul pasiunii j 
18:35 Caracatița (s) 19:25 (s) 2330 Bărbatul visurilor me-; 
Școala părinților (doc., Marea le (s) 030 Poveștiri adevărate ) 
Britanie, 2004) 2000 CM de (r) 130 Iubire ca în filme (s, r); 
Gimnastică. Echipe masculin 730 De 3x femeie (r) 
2300 Știri 23:15 Contesa de , 
Castiglione (dramă, Italia, > 
2006) 0:50 Jurnalul Euronews , 
1:05 Tonomatul DP2 235 
Tăcerea pieilor (film, r)

i 
t 
t

I 
500 Poveștiri adevărate (r):
600 Celebritate (0 700 RebeL 

de (r) 800 Suflete rănite (r)'

î

06300700 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

HBO

i 
î

■1

730 Dragoste și putere (r) > 
800 Sport cu Florentina 835 ; 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
935 Ed (s) 1035 Sporturi î 
trăsnite (r) 11.00 Tele RON j 
12:50 Garito 1430 Dragoste ; 
și putere (s) 1500 Lumea vă- ; 
zută din interior (dramă) 1730 

ăsnrți in NA.T.O. (r) 1800 
Focus 1900 Sporturi trăsnite 
1930 Camera de râs 2000 j 
Ciao TV 2030 Mondenă (seri
al parodie) 21OO Gogo Mania 
2130 Farsele lui Jugaru 2200 .

930 Ora Amend (romantic; 
Indfa 2004). 11.*10 Bui venit to 
junglăl (acțiune, SUA, 2003). 
1255 Rezsvația (aventuri, 
SUA 2005). 1435 Wfcitie și 
eiefănșeU (animație, SUA, 
2005). 1535 TatAa (come*, 
SUA 2003). 1725 Curaj to Ha 
hlâi (damă SUA 1999.1920 
Roșu ca cerui (dramă. Italia, 
2005). 21W Roma - Farsafe 
(Ep. 7, damă. Marea Britanie, 
2005). 2200 Antaj-Soma 
(Ep. 7, comedie, SUA 2004). 
2230 Bun venit to jungfil 
(actiune. SUA 2003)

REALITATEA

900 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1000 That 70s Show (s) 
1100 Teleshopping 1130 Că
sătoriți pe viață (serial) 1200 ’ 
Quizzit 1300 Țara Iu' Papură 
Vouă 1320 Look who is win- ’ 
ning 1430 Miezul problemei (r) 
1600 Naționala de bere 1700 
Bărbații I din vis (s) 1800 Baronii 
(r) 1830 Știri 19:45 Țara Iu'! Trăsniți în N.A.T.O. 2230 J 
Papură Vouă (div. 2004) 20:15 Focus Plus 2330 Trădați în s 
Trei ceasuri... 2200 Baronii ‘ n-’n !
2230 Miezul problemei 2400 
Știri Național TV 030 Moarte ■ 
pe Nil (suspans, Marea Britanie, 
1978) 230 Trei ceasuri... (r)

■ < * 
a» nw • •, 4 '

930 Krypto, câinele erou (s, r) 
10:20 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Verdict: Crimă! (r) 
13:15 Krypto, câinele erou (s) 
13:45 Liga juniorilor (s) 14:15 
Terapie intensivă (r) 15:30 
Smallville (r) 16:30 Bună 
dimineața, Miami! (r) 1700’ 
Verdict: Crimă! (s) 1900 Te
rapie intensivă (s) 20:00 Cin
ema - Entertainment News; 
20:20 Joan din Arcadia (s) 
21:30 Bună dimineața, Mia-: 
mi! (s) 22:00 Vineri (comedie) 
2400 Verdict Crimă! (s)

dragoste (r) 030 Focus (r)'
130 Sunset Beach (s)

11:15 Fabrica 1200 Realitatea 
de la 1200 13:15 EU, Româ
nia 1400 Realitatea de la 
14:00 1450 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 1700 Rea
litatea de la 17:00 17:10 Tu 
fad Realitatea! 1745 Editorii 
Realității 1800 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Marfa 1900 
Realitatea zilei 2100 Reali
tatea de la 21 OO 2150 Prima 
ediție 2205100% 2300 Rea
litatea de la 23:00 23:15 
Politică, frate! 2400 Reali
tatea de la 24:00

900 Verissimo. Cu Gina Tă- 
nase 10:00 Euromaxx (r)' 
1030 Euroblitz - Arta (r) (doc) 
1100 Ne privește 1200 Știri ■ 
13:05 Un nou început (r) ; 
(doc.) 14:35 Lumea cărților 
15:35 Euroblitz: Oamenii și s 
politica (r) (doc.) 1600 Nașul.s 
Talk-show cu Radu Moraru (r) J 
1800 6! Vine presa! Cu Livia • 
Dilă și Nzuzi Mbela 2000 No ! 
Comment. Reality-show cu 
Irinel Columbeanu și Monica 
Gabor 2200 Nașul. Talk-show [ 
cu Radu Moraru 2400 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6! ’ 
Vine presa! Cu Livia Dilă șii 
Nzuzi Mbela

700 Regii construcțiilor 80^ 
Pompierii americani 900 R^7
Mears - tehnid de supravie
țuire 1000 Superstructuri 
11O0 Motoddete americane 
1200 Construcții colosale 
13:00 Pompierii americani 
1400 Față în față cu pericolul 
1500 Teste 1600 Curse 1700 
Automobile americane recon
diționate 1800 Motociclete 
americane 1900 Vânătorii de 
mituri 2000 Construcții colo
sale 2100 Cele mai ciudate 
povești cu OZN-uri din lume 
22:00 Dosarele FBI 2300 
Mașini pe alese 2400 Dezas
tre de miliarde
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www.europa.eujnt
Den (C.PJ - După Mb Arării României la UE, TARIC- 
ui va putea fi accesat direct pe site-ul web al UE, de unde 
se pot obține Informații detaliate cu privire la taxele 
vamale $1 alte elemente ale regimului de Import pe pro- 
dus (conform NC) }i țară de origine.

Amplasarea aparatelor radar în data de 17.10.2006: 
7: Zam - lila - limita jud. Arad

*DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat 
Deva: B-dul Decebal, Calea 2arandului, Str. Horea și Str. 
Mihai Eminescu

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

Consiliul Județean Hunedoara:__ ,■_______ '
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ
1100-14,00

Penitenciarul cu Regim ae Maxim» siguranță Blrcea
Mare » ____ ... __________ _ __________
Inspector-șef principal Emanoîl Bota, director 

08.30-11.00
Inspector-șef principal Viorel Mic, director adjunct
11.00-14.00

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

SNP..... 0.6050 2.54
I . SIF1 2.7300 2.63

TLV 1.1200 0.9
BRD 19.0000 0.53
BCC 0.5550 0.91
IMPACT 0.54000 1.89
B IO FARM 0.6250 0
ANTIBIOTICE 1.5000 2.74
TEL 33.9000 4.31
ROM PETROL 0.0915 0.22
SIF3 2.5300 3.27

SIF5 3.1500 2.94
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

SUDOKU

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite, 
dinainte.
Acestea tre
buie comple
tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
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în UE mașini mai scumpe
■ Ieftinirea produselor 
electrocasnice va de
pinde de politica de 
preț a comercianților.

Clara Păs___________________
calar.pMflnformmedla.roDeva - Acum pentru o mașină adusă din Uniunea Europeană, cu certificat de origine, nu se plătește taxă vamală, in caz contrar taxa este de 30%. După 1 ianuarie, mașinile second hand se vor scumpi. A- ceasta pentru că Guvernul a aprobat-prin Codul Fiscal ca taxele de înmatriculare să crească foarte mult.„Nu se știe care va fi viitorul prevederii fiscale, însă după datele existente la ora actuală cei care se gândesc să cumpere în acest mod o mașină trebuie să vadă dacă efortul financiar mai merită”, a declarat reprezentantul unei

firme devene, care vinde mașini din import.
Taxe dupâ vechimeDacă în prezent taxele de înmatriculare sunt de câteva sute de euro, începând cu 2007, acestea pot depăși suma de 7.000 de euro. Cumpărătorii o- bligați să achite această sumă vor fi cei care au ales un automobil euro 1, mai vechi de șase ani și a cărui capacitate este mai mare de 3.000 cmc. Pentru o mașină euro 2, mai veche de șase ani, se va achita 2.704 euro pentru cele sub 1.600 cmc șl 6.240 euro pentru cele de peste 3.000. Pentru un automobil euro 3, cu o vechime de maximum șase luni și 1.600 cmc, taxa va fl de 612 euro. Taxa de înmatriculare variază între 108 și 945 de euro pentru modelele euro 4. Cât privește electronicele sau elec- trocasnicele manufacturate în UE acestea nu sunt supuse

Taxele de înmatriculare vor scumpi mașinile second-handtaxării vamale, pentru cele aduse din alte țări se va percepe taxa vamală stabilită de UE funcție de țara de proveniență.„După aderare, nivelul taxelor vamale aplicabil va fi, în ansamblu, mai redus față de nivelul actual al taxelor vamale aplicate de România. Preluarea tarifului vamal comun

va conduce la obținerea, pentru operatorii economici români, a unor condiții de acces la mărfurile din import, similare celor din UE”, a conchis Mircea Igreț, consilier CRPC Hunedoara. Deși comercianții își vor putea cumpăra marfa mai ieftin diminuarea prețurilor de vânzare va rămâne la latitudinea lor.
Seminar pentru concursuri UE
■ Dacă vrei să lucrezi 
în una din instituțiile 
UE, se pot accesa cur
suri intensive.

INA JURCONE_________________________

lna.Jurconeflnformmedia.roDeva - De la 1 ianuarie 2007 românii vor putea candida pe orice poziție scoasă la concurs în administrația UE. Deja din 2006 tot mai multe competiții au fost deschise cetățenildr români, în acest moment candidații fiind invitați să susțină testele de pre- selecție pentru acestea. Com

petițiile deschise în 2005 sunt acum în faza finală a interviului cu comitetul de selecție, interviu care are loc la Bruxelles. „Concursurile pentru posturile pe durată nedeterminată în instituțiile UE a- trag anual sute de mii de candidați, concurența trecând chiar de 100 de persoane pe un loc. Miza este pe măsură: statutul de funcționar european nu înseamnă doar prestigiu, ci și o carieră provocatoare cu o remunerație care începe de la 4000 euro/lună pentru cei cu studii. Euro- concurs.ro și Centrul Regional de Perfecționare Continuă

pentru întreprinzători CERPECO din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României organizează trainin- guri în perioada 18 - 19 noiembrie 2006.Seminarul de pregătire, ce va avea loc la sala Oltenia, din cadrul CCIR, va fi susținut de Philip Gaskell, trainer pentru angajații instituțiilor UE. Training-ul, desfășurat în limba engleză, va testa gradul de pregătire pentru concursuri, iar candidatul va ști să aleagă răspunsul corect la o întrebare în mai puțin de un minut, devenind în acest fel competitiv pentru postul
Training entru UEpe care îl dorește. Orice cursant care se prezintă la concurs și trece probele de selecție devine laureat și va intra în baza de date pentru un viitor post.

Riațundan OHMMbi!W rf'w < W 4 4 4 4 J J 4 4 4 4 4 4 4 4 4' 4'4'4'4 4 4 4 4

Valorificarea adeverințeiDeva (C.P.) - Adela Maria Zaharie din Orăștie dorește să afle când îi va fi valorificată, la recalcularea pensiei, o adeverință salarială depusă cu mult timp în urmă.Răspunsul CJP Hunedoara: „Adeverința depusă în 26.08.2005 este eliberată de Spitalul Orăștie în 29.07.2005 cu următoarele perioade: 01.02. 1970-28.02.1970 cu o jumătate de normă + 01.04.1978-30.04. 1978 cu jumătate de normă + 01.05.1978-30.06.1978 tot cu jumătate de normă. De menționat că pe această perioadă

. țț 5) îi*, X’J A ) ij, ;7, ați lucrat cu normă întreagă la aceeași instituție. Vom solicita acestora prin adresă oficială să verifice și să ne confirme dacă perioadele de mai sus sunt cu normă întreagă sau cu jumătate de normă și în funcție de răspunsul acestora vom proceda în consecință”.NOTĂ : CL vă răspunde. Adresa este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adrian.salagean@informme- dia.ro.

Zone lovite de sărăcieDeva (C.P.) - Activitățile economice sunt neglijate în zonele miniere, arată un studiu realizat de un consorțiu care a monitorizat impactul social produs de închiderea minelor. Zonele miniere se caracterizează printr-o trecere continuă de la șomaj la pensionare. Veniturile bazate pe salarii bugetare au rămas constante (10% din numărul salaria- ților). Numărul celor care lucrează în firme private a

crescut. Vânzarea de produse agricole este o sursă principală de venit pentru tot mai puține persoane, deși tot mai mulți se află la pensie (33% din populația din zonele miniere). Din 2003 s-au evidențiat surse noi de venituri: venitul minim garantat pentru aproximativ 2% din populație, iar munca în străinătate acoperă 2%. S-a observat creșterea corupției în spitale și tribunale.

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

îți utilează casa!
Vrei să ai numai de 

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

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

!Talon pentru concurs -
• Nume___________

Adresă__________
Telefon_________
întrebarea zilei: 
faza grupelor?

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!..................................................... 3*8;
17 octombrie 2006 I

Prenume-^=— ■ I

______________ Sunteți abonat?___________ ; 
Credeți că va reuși Steaua să treacă de ;DA □ NU J

http://www.europa.eujnt
calar.pMflnformmedla.ro
lna.Jurconeflnformmedia.ro
concurs.ro
mailto:adrian.salagean@informme-dia.ro


KCTUHiiiTHTEmarți, 17 octombrie 2006
• Accident de circulație. Conducătorul unui autoturism Dacia, Mihail D., din Lupeni, conducând ieri, pe D.N.66 A, sub influența alcoolului și cu viteză, a pierdut controlul autovehiculului în curbă, și, părăsind carosabilul, s-a izbit de un stâlp de iluminat. în urma impactului a rezultat rănirea ușoară a pasagerei Irina G., de 20 de ani, din Deva. (I.H.)
• Accident ușor. Pe D.N. 66, în localitatea Călan, conducătorul unui autoturism Peugeot, Adrian R., de 38 de ani, din localitate, l-a surprins și accidentat ușor pe loan C, de 51 de ani, din Călan, care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure. (I.H.)

Minerii
■ Liga Sindicatelor Mi
niere din Vale e pregăti
tă să protesteze din cau
za bugetului prea mic.

Petroșani (M.S.) - Conducerea Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ) este decisă să inițieze acțiuni de protest, din cauză că rectificarea bugetului Companiei Naționale a Huilei (CNH) Pe-

Promisiuni neonorate
Deva (I.H.) - Deși este vorba de o banală groapă, pe o alee a Devei, mai exact, Aleea Patriei, Asociația de proprietari nr. 68 a rămas cu promisiuni neonorate din partea Primăriei. încă din februarie anul curent, a făcut o sesizare scrisă la Primărie, prin care atrăgea atenția asupra unei gropi ce deranjează locatarii care trec pe acolo cu mașinile. Problema nefiind rezolvată, locatarii au sesizat redacția ziarului Cuvântul Liber, prin intermediul lui Simion Bugă. După sesizările făcute la ziar și publicate la rubrica „Ia-ți primarul la întrebări”, din data de 21 iunie, și după promisiunile făcute de viceprimarul Florin Oancea că va astupa groapa, aceasta e tot așa, ba mai mult a devenit mai mare. Se așteaptă ca după lunile de sesizări de până acum, viceprimarul Florin Oancea să-și onoreze promisiunea.

troȘani este întârziată. Din acest motiv, majorările salariate promise minerilor încă din luna august nu pot fi concretizate, aceeași situație re- găsindu-se și în politica de investiții a Comaniei Naționale de Huilă Petroșani, a declarat ieri președintele LSMVJ, Zoltan Lacataș.„Am trimis o adresă premierului Călin Popescu Tăriceanu, Ministerului de Finanțe, Ministerului Administrației și Internelor, Consiliului Județean și Prefecturii Hunedoara, în care explicăm nemulțumirile minerilor. Din informațiile noastre, proiectul de Hotărâre de Guvern referitor la deblocarea sumelor necesare pentru rectificarea bugetului CNH Petroșani se află la Ministerul de Finanțe.

cu promisiuni

Minerii cer condiții mai bune de lucruAm așteptat destul, timp de trei luni de zile”, a afirmat președintele LSMVJ.El și-a manifestat speranța că proiectul de act normativ va intra pe agenda ședinței de
Guvern din această săptămână, în caz contrar, sindicatele fiind decise să inițieze acțiuni de protest. Forma acestora va fi decisă de Consiliul de Coordonare al LSMVJ.Zoltan Lacataș

Nu cred pentru că, spre exemplu, eu nu mă vaccinez! Nu m-am vaccinat niciodată antigripal și de câțiva ani nici nu am făcut gripă!
Corina Pogana, 
Deva

Ar trebui luată în serios mai ales de persoanele în vârstă, de cei suferinzi și de părinți pentru copii. Eu sunt cardiacă și sper că voi face gratuit vaccinul!
Victoria,
Deva

Eu, personal, sunt de acord cu această campanie de vaccinare antigripală și- mi fac vaccinul. L-am făcut în fiecare an, preventiv, și ^co

mand acest lucru...
Veronica TopalA,
Deva

Populația nu are bani pentru vaccinuri. De multe ori nu- 1 fac toți membrii unei familii. Pentru ca familia mea să nu aibă probleme, vom face vaccinul.
Ileana SArb, 
Deva

Eu sunt alergică la medicamente, iar familia nu prea are încredere în această vaccinare. De fapt toți membrii familiei mele nu se îmbolnăvesc prea ușor!
Rodica Kiss, 
Deva

Groapa de pe Aleea Patriei

Cel puțin o infracțiune, în medie, la fiecare zece minute, a putut fi constatată de echipajele de Poliție Rutieră pe șoselele din județul Hunedoara, la acest sfârșit desăptămână. (Foto: CL)

y

Lobby comun pentru buget
Deva (M.S.) - Parlamentarii hunedoreni ar trebui să lase orgoliile politice la o parte și să stabilească, împreună, prioritățile de investiții ale anului viitor care pot fi finanțate de la bugetul de stat, a declarat deputatul Cosmin Nicula (PSD). „A venit vremea să renunțăm la orgolii și să ajutăm comunitățile, în special comunele sau cele cu bugete reduse. Sunt dispus să colaborez cu toți parlamentarii hunedoreni pentru ca județul să obțină cât mai multe fonduri prin bugetul de anul viitor”, a afirmat deputatul PSD. Parlamentarul hunedorean dorește să aibă întâlniri cu toți primarii de localități, indiferent de culoarea politică, pentru identificarea proiectelor urgente ale comunităților. în opinia sa, autoritățile trebuie să pregătească cât mai multe proiecte ce ar putea 11 finanțate din fonduri structurale. Singura problemă ar fi sursele de cofinanțare locale, deputatul Cosmin Nicula opinând că sprijinul parlamentarilor pentru majorarea sumelor destinate consiliilor locale va putea soluționa acest aspect.

Senator la maraton
Deva (M.S.) - Senatorul liberal Viorel Arion a reușit să obțină cel mai bun timp din activitatea sa de sportiv amator, cu ocazia semimaratonu- lui desfășurat la Timișoara la inițiativa Federației Române de Atletism și a marii campioane Gabriela Szabo. Parlamentarul hunedorean a reușit să termine cei 21,1 kilometri ai cursei în 2 ore și 4 minute. „Sunt unul dintre susținătorii Campaniei „Sport pentru viață”, care își propune să educe publicul din România în ceea ce privește impactul sedentarismului a- supra organismului uman și importanța care trebuie acordată sportului. Campania se dorește a fi un demers pentru o viață sănătoasă. Prin participarea mea la maraton am dorit să contribui și eu, cu modestul meu aport, la popularizarea competițiilor sportive deschise marelui public”, a afirmat senatorul Viorel A- rion. Fără să fie un sportiv profesionist, senatorul hunedorean a mai participat la competiții sportive de maraton, una din cele mai importante fiind Maratonul Parlamentarilor, care se desfășoară, anual, la Cracovia.

Viorel Arion

i

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

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

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

Undeje poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva.. 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poștă;

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasa. sună la 
numărul de telefon 0254'211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S.C. Inform Media S.R.L si nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena 5erban. Succes!

Profită de acest concurs și abonează-te acum!

CONCURS



Jiul Petroșani aleargă 
după antrenori cu nume

• Revenire. Atacantul Victoraș lacob a participat, ieri, la antrenamentul Stelei, pentru prima oară după operația la genunchi suferită în august. Revenirea sa la ședințele de pregătire s-a produs la o săptămână după ce un alt fotbalist stelist, Mirel Rădoi, și-a reluat pregătirile în Ghencea, după o perioadă lungă de indisponibilitate. (C.M.)

■ Simota le-a făcut 
oferte de a prelua banca 
tehnică lui Hagi și Balint, 
dar a fost refuzat.
ClPRIAN lYlARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.roPetroșani - Finanțatorul Jiului, Alin Simota, a demarat, ieri, campania de găsire a unui tehnician care să preia conducerea tehnică a minerilor, după ce “durul” Florin Marin a demisionat din funcție, în urma eșecului cu Pandurii. Prima zi de căutări a fost însă fără succes, întrucât boșul clubului din Valea Jiului nu a fost foarte realist în privința celor cărora le-a

făcut oferte și a fost refuzat.Conform unor surse din cadrul clubului Jiul, primul la care s-ar fi gândit Simota și i-ar fi făcut o ofertă concretă a fost Gheorghe Hagi, însă fostul internațional a refuzat propunerea. Același răspuns l-a avut Simota și de la tehnicianul Gabi Balint care a exclus și el posibilitatea de a prelua funcția de antrenor principal al formației Jiul.„Acum nu se pune problema. Mi-am luat o pauză până în iarnă și abia atunci voi prelua o echipă. După capitolul Timișoara iau o pauză, nu vreau să antrenez”, a spus Balint, adăugând că nu este prima oară când a primit o

G. Hagi a refuzat Jiul A. Șunda ar accepta ofertaofertă de la Jiul Petroșani. în afara celor doi antrenori foști la Galatasaray și Poli Timișoara, în vizorul Jiului se mai află tehnicienii Basarab Panduru, Aurel Șunda și Marian Bondrea, însă lor nu li s-au făcut deocamdată oferte concrete. Singurul dintre cei vizați care și-a dat acordul de principiu, deși nu a fost contactat de Jiul a fost Aurel Șunda care a declarat că este dispus să revină la Jiul în funcția de antrenor

principal, în cazul în care patronul Alin Simota îi va face o propunere concretă în acest sens. “Pentru oamenii minunați din Valea Jiului sunt gata să fac orice sacrificiu, dar deocamdată finanțatorul clubului nu m-a contactat. Aș reveni oricând cu plăcere, dar cu condiția de a aduce jucători pentru că e- chipa are nevoie de întăriri. Se află într-o situație specială și lotul trebuie lărgit”, a declarat Șunda.
Clasament ________

Deva (C.M.) - Programul etapei a 11-a, 14 octombrie: Poli 
Tim. - FC Național 1-1; U Craiova - Ceahlăul 1-0; UTA - 
Unirea Urziceni 1-0; Jiul - Pandurii 0-2; Steaua - CFR Cluj 
4-2; FC Vaslui - Oțelul 3-1; Dinamo - Farul 2-1; Rapid - 
Gloria Bistrița 4-0; FC Argeș - Poli lași 0-2.

1. Dinamo 11 11 0 0 24-7 33
2. Steaua 11 7 3 1 21-7 24
3. Oțelul 11 7 0 4 18-14 21
4. CFR Cluj 11 6 2 3 25-15 20
5. Rapid 11 5 4 2 16-10 19
6. Poli lași 11 5 4 2 15-11 19
7. Poli Tim. 11 5 4 2 11-7 19
8. Gloria 11 5 1 5 14-1 16
9. UTA 11 5 1 5 11-12 16
10. Farul 11 4 2 5 14-14 14
11. Pandurii 11 4 1 6 9-13 13
12. Ceahlăul 11 4 1 6 8-13 13
13. U. Urziceni 11 4 0 7 9-13 12
14. U. Craiova 11 3 3 5 12-24 12
15. FC Național 11 2 3 6 9-15 9
16. FC Vaslui 11 2 3 6 12-22 9
17. Jiul 11 1 4 6 5-12 7
18. FC Argeș 11 1 0 10 6-19 3
Etapa a 12-a: vineri, 20 octombrie: Unirea Urziceni - FC 
Vaslui (Telesport, ora 15.00); Farul - Jiul (Telesport, ora 
19.30); sâmbătă, 21 octombrie: CFR Cluj - FC Argeș (TVR2, 
ora 14.00); Pandurii - Poli Tim. (Telesport, ora 15.00); Glo
ria Bistrița - Dinamo (Național Tv, ora 15.00); FC Națio
nal - U Craiova (Antena 1, ora 20.45); duminică, 22 
octombrie: Poli lași - Rapid (Național Tv, ora 14.00); Oțelul 
- Steaua (TVR1, ora 15.00); Ceahlăul - UTA (Telesport, 
ora 20.00).

FC CIP,
■ Majoritatea echipelor 
calificate în turul de elită 
au în componență mulți 
jucători cariocas.
ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinut@informmedia.ro

la trântă cu brazilienii

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Xl-a, 14 octombrie: 
Auxerre Lugoj - FC Baia Mare 1-0; FC Caracal - Min. 
Lupeni 2-0; Building Vânju Mare - Poli II Timișoara 0-0; 
Unirea Alba - FC Târgoviște 1-0; CFR Tim. - Dacia Mioveni 
1-0; FC Bihor - Unirea Dej 1-1, U. Cluj - IS Câmpia Turzii 
3-0; CSM Rm. Vâlcea - Corvinul 2005 0-1, FCM Reșița - 
Gaz Metan Mediaș 1-0.

Deva - Campioana României, FC CIP Deva, prima echipă din România care a reușit

Juverdean, portarul FC CIP

performanța calificării în turul de elită al UEFA Futsal Cup, nu are preferințe în privința viitorilor adversari, întrucât toți sunt foarte puternici.„Nu ne-am fixat un obiectiv pentru turul de elită, dar vom încerca să obținem o performanță cât mai bună posibil. Așteptăm să vedem rezultatele tragerii la sorți care se vor desfășura în 6 noiembrie la Nyon în Elveția, după care o să ne studiem adversarii și în funcție de ei ne vom fixa și obiectivul. Indiferent însă de numele adversarilor, ne așteaptă meciuri foarte grele, pentru că echipele sunt puternice, iar multe dintre ele se bazează pe jucători brazilieni, extrem de tehnici și experimentați”, comenta George Mara, președintele executiv al FC CIP. La tragerea UEFA în urne se vor afla cele mai bune

16 echipe de pe continent, împărțite în trei urne valorice, din care se vor forma patru grupe. După calificarea în turul-de elită al UEFA Futsal Cup pentru componenții FC CIP urmează o perioadă cu multe meciuri foarte dificile, în campionat devenii au de disputat două derby-uri cu E- nergoconstrucția Craiova și Athletic București, în vreme ce internaționalii din lotul de- vean vor efectua un turneu în Cehia unde vor susține două meciuri cu echipa țării gazdă.
Juverdean, la națională„Antrenorul naționalei, Zol- tan Jakab, a fost prezent la meciurile de la Deva și a fost impresionat de portarul Juverdean care va fi convocat în premieră la lot. N.u vor lipsi din lotul național i la turneul din Cehia nici oamenii de bază ai reprezentativei, respec

tiv Molomfălean, Lupu și Matei. Tot ca urmare a evoluțiilor bune din UEFA Futsal Cup revin la lot Gherman și Dobre”, afirma George Mara, președintele executiv al FC CIP Deva.
TU rai CM Iuti ,

țapii de serie: Interviu Boome
rang (Spania): MFK Dinamo 
Moscova (Rusia); Action 21 
Charleroi (Belgia); El Pozo Murcia 
(Spania)
Ocupantele locurilor I în grupe: 
Arzignano Grifo (Italia); Araz 
Naxțivan (Azerbaidjan); Sporting 
Clube de Portugal (Portugalia); FC 
Dorozhnik Minsk (Belarus); FC 
Shaktior Donețk (Ucraina)' KMF 
Marbo Beograd (Serbia) 
Ocupantele locurilor II în grupe: 
Kairat Almaty (Kazakstan); MNK 
Split (Croația); Clearex Chorzow 
(Polonia); CC LKW Jistebmk 
(Cehia); Futsal Club Godollo 
(Ungaria); FC CIP Deva (România)<______________ ___________ _________ 7

Ziua Olimpismului Hunedorean
Clasamentul
1. U. Cluj 11 7 3 1 14-8 24
2. Dacia Mioveni 11 6 4 1 14-4 22
3. FC Caracal 11 7 0 4 18-10 21
4. Minerul Lupeni 11 6 2 3 14-10 20
5. Corvinul 2005 11 4 5 2 19-11 17
6. Poli II Tim. 11 4 4 3 10-7 16
7. ISC Turzii 11 4 4 3 8-7 16
8. Unirea A.l. 11 4 4 3 7-8 16
9. FC Târgoviște 11 4 3 4 10-8 15
10. FCM Reșița 11 4 3 4 12-11 15
11. CSM Rm. Vâlcea 11 4 1 6 11-14 13
12. Auxerre Lugoj 11 3 3 5 9-11 12
13. FC Bihor 11 2 5 4 12-15 11
14. Gaz Metan 11 3 2 6 10-13 11
15. Unirea Dej 11 3 2 6 8-15 11
16. CFR Timișoara 11 3 2 6 8-17 11
17. Building V.M. 11 2 4 5 4-8 10
18. FC Baia Mare 11 .2 3 6 8-19 9
Etapa a Xll-a, 21 octombrie: Unirea Dej - CFR Timi.; Min. 
Lupeni - Building Vânju Mare; Poli II Tim - FC Bihor; FC 
Baia Mare - FC Caracal; FC Târg. - Auxerre Lugoj; IS Câm
pia Turzii - Apulum Alba; Dacia Mioveni - FCM Reșița; 
Corvinul 2005 - U. Cluj; Gaz Metan M. - CSM Rm. VI..

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Xl-a, vineri, 13 
octombrie: Avântul Reghin - Oltchim Rm. V. 0-3; Gloria 
II Bistrița - Transil Tg. Mureș 0-0; U. 1919 Cluj - Soda 
Ocna Mureș 3-0; Atletic Sibiu - Dacia Orăștie 2-0; Spar
ta Mediaș - Sănătatea Cluj 3-1; Mobila Sovata - Inter 
Blaj 0-0; Arieșu Turda - Mureșul Deva 0-1; FC Sibiu - CSM 
Sebeș 1-1; Maris Tg. Mureș - Someș Gaz Beclean 4-2. 
Clasamentul _____

■ La Liceul Pedagogic 
Deva a avut loc, ieri, 
deschiderea Anului 
Sportiv Școlar.

ClPRIAN MARINUț
ciprian.marinut@inf ormmedia.roDeva - Asociația Sportivă „Viitorul” din cadrul Liceului Pedagogic Deva a răspuns prezent invitației Filialei Hunedoara a Academiei Olimpice Române și a organizat, ieri, cu ocazia Zilei Olimpismului, deschiderea festivă a anului sportiv școlar. La festivitatea care s-a desfășurat pe terenul de sport al instituției, în pauza mare, au participat toți elevii școlii, iar invitate de onoare au fost gimnastele de la secția aerobic a CNS Cetate Deva, pregătite de Mădălina Gogâțu. Gimnastele au încântat audiența cu un agreabil program care invita la practicarea gimnasticii, iar antrenoarea

Mădălina Găgâțu și gimnastele sale au primit florilor Mădălina Gogâțu, fostă campioană mondială și europeană, a primit titlul de „Membru de onoare” al Asociației Sportive Școlare Viitorul. La final, directorul școlii, Liviu Popescu, și profesorii de sport, Dan Mihail Heredea și Livia Reclaru, le-au prezentat elevilor avantajele prac

ticării sportului și performanțele reușite anul trecut de echipele Liceului Pedagogic. Festivitatea de deschidere a anului sportiv școlar va fi urmată începând de azi de „Săptămâna bazelor sportive deschise” în cadrul căreia se vor organiza numeroase acțiuni și întreceri sportive.

Meci amânatTg. Jiu (MF) - Meciul U. Craiova - Pandurii Tg. Jiu, programat să se dispute în 27 octombrie, în etapa a XIII-a a Ligii I, a fost amânat cu o zi de Liga Profesionistă de Fotbal, deoarece gazdele vor evolua miercuri în Cupa României. Amânarea cu o zi a partidei reprezintă o soluție de compromis, după ce oficialii grupării gorjene nu au fost de acord cu reprogramarea ei pentru data de 29.10., așa cum solicitau craiove- nii. „Am decis să jucăm sâmbătă, doar cu o zi mai târziu, pentru că oricum LPF ar fi decjs amânarea, deoarece Craiova joacă miercuri în Cupă, joi revine acasă și mai avea doar o zi până la jocul cu noi”, a explicat antrenorul Pandurilor, Eugen Neagoe.

18. Someșul Beclean 11
FC Sibiu a fost penalizată cu 5 puncte pentru neîn- 
deplinirea baremului In Divizia B.

1. Atletic Sibiu 11 8 2 1 20-9 26
2. Mureșul Deva 11 7 2 1 15-3 23
3. Arieșul Turda 11 6 4 1 22-7 22
4. Oltchim 11 6 1 4 15-12 19
5. U 1919 Cluj 11 5 3 3 12-8 18
6. Maris Tg. Mureș 11 4 5 2 17-13 17
7. Sparta Mediaș 11 4 5 2 11-8 17
8. Soda Ocna Mureș 11 5 2 4 11-11 17
9. Inter Blaj 11 4 3 4 11-6 15
10. Avântul Reghin 11 4 3 4 11-13 15
11. Gloria II Bistrița 11 3 5 3 10-9 14
12. Dada Orăștie 11 4 2 5 15-16 14
13. CSM Sebeș 11 3 3 5 14-15 12
14. Trans Sil Tg. M. 11 3 3 5 12-15 12
15. Mobila Sovata 11 3 3 5 17-24 12
16. Sănătatea Cluj 11 3 1 7 9-18 10
17 FC Sibiu 11 2 3 6 8-16 4

Fotbal / U«a a W-a, Seniori
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vl-a: Aurul Brad - Victoria Călan 0-1; 
Coleg. Matei Corvin Hd - Agrocompany Băcia 0-2; CFR Marmosim - Met
alul Crișcior 5-0; U. Petroșani - Gloria Geoagiu 3-0, Inter Petrila - Con
structorul Hd 1-2; Retezatul Hațeg - Minerul Aninoasa 1-1.
Clasamentul
1. CFR Marmosim 6 6 0 0 22-4 18
2. Agrocompany 6 4 2 0 14-4 14
3. Constructorul 6 4 0 2 17-6 12
4. Retezatul Hațeg 6 3 2 1 10-5 11
5. Victoria Călan 6 3 1 2 9-8 10
6. Min. Aninoasa 6 2 3 1 8-5 9
7. U. Petroșani 6 3 0 3 13-12 9
8. Coleg. M. Corvin 6 2 1 3 4-13 7
9. Gloria Geoagiu 6 1 2 3 3-11 5
10. Metalul Crișcior 6 1 1 4 2-10 4
11. Aurul Brad 6 1 0 5 3-11 3
12. Inter Petrila 6 0 0 6 4-20 0
Etapa a 7-a, 22 octombrie: Gloria Geoagiu - Inter Petrila; Metalul Crișcior 
- U Petroșani; Agrocompany Băcia - CFR Marmosim; Victoria Călan - Coleg. 
Matei Corvin Hd; Minerul Aninoasa - Aurul Brad; Constructorul Hd - Reteza
tul Hațeg.

Clasamentul

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vil-a, 15 octombrie: Rapid CFR București 
- HCM Roman 28-31; Universitatea Timișoara Oțelul Galați 34-37; Mureșul 
Tg. Mureș - HC Zalău 22-23; U. Jolidon Cluj - Rulmentul Brașov 21-31; 
Dunărea Brăila - Cetate Deva 30-26; Tomis Constanța - Astral Poșta Câlnău 
26-24. Partida HCM Baia Mare - Oltchim Rm. Vâlcea s-a amânat.

1. Oltchim Rm. V. 7 7 0 0 231-166 14
2. Rulmentul Brașov 8 7 0 1 244-183 14
3. U. Jolidon Cluj 8 6 0 2 217-195 12
4. Tomis Constanța 8 6 0 2 210-203 12
5. Dunărea Brăila 8 5 1 2 229-213 11
6. HCM Roman 8 5 0 3 194-216 10
7. Astral P. Câlnău 8 4 0 4 231-198 8
8. HCM Baia Mare 7 4 0 3 170-164 8
9. Cetate Deva 8 3 0 5 203-206 6
10. HC Zalău 8 3 0 5 183-203 6
11. Oțelul Galați 8 2 0 6 192-202 4
12. Rapid CFR 8 2 0 6 205-229 2
13. U. Timișoara 8 0 1 7 202-267 1
14. Mureșul Tg. M 8 0 0 8 184-250 0
Etapa a IX-a, 22 octombne: Cetate Deva - Tomis Constanța.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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PE SCONT

• Amical cu Grecia. Naționala de tineret a României va disputa pe 15 noiembrie, la București, o partidă amicală în compania selecționatei similare a Greciei, pentru pregătirea campaniei de calificare la turneul final al CE din 2009. în această campanie de calificare selecționerul Emil Săndoi va folosi numai jucători născuți după 1 ianuarie 1986. (MF)• Premii și promisiuni. Premierul CălinPopescu Tăriceanu a înmânat echipei naționale de polo masculin un cec de 300.000 lei (trei miliarde lei vechi), pentru clasarea pe locul patru la Campionatul European din Serbia, și a promis reprezentanților lotului național că, anul viitor, vor fi construite noi bazine sportive. (MF)• Fluierași ruși în Ciulești. Partida dintre echipele Rapid și PSG, din prima etapă a grupei G a Cupei UEFA, va fi condusă de o brigadă de arbitri din Rusia, avându-l la centru pe Nikolai Ivanov. Ivanov va fi ajutat de asistenții Nikolai Golubev și Aleksandr Lagun, în timp ce arbitru de rezervă a fost desemnat Aleksandr Evstigneev. (MF)
’j.FOTBAL l CAMPIONILOR _

Capello se teme de Steaua

Grupa E________ _____ _____ _____
Rezultate__ ________ __ __________
Dinamo Kiev - Steaua 1-4

Lyon - Real Madrid 2-0

Steaua - Lyon 0-3
Real Madrid - Dinamo Kiev 5-1

Clasamentul

Marți, 17 octombrie 
Steaua - Real Madrid 

Dinamo Kiev - Lyon 

Miercuri, 1 noiembrie 
Real Madrid - Steaua 

Lyon - Dinamo Kiev

Marți, 21 noiembrie___
Steaua - Dinamo Kiev
Real Madrid - Lyon

Miercuri, 6 decembrie
Lyon - Steaua
Dinamo Kiev - Real Madrid

1. Lyon 2 2 0 0 5-0 6
2. Real ' 2 " 1 0 1 5-3 3
3. Steaua 2 1 0 1 4-4 3

4. Dinamo 2 0 0 2 2-9 0

M Tehnicianul italian 
de la Real consideră că 
Steaua este periculoasă 
pe contraatac.București (MF) ■ Antrenorul echipei Real Madrid, Fabio Capello, a declarat, ieri, că Steaua este o formație periculoasă, în special pe contraatac și la loviturile libere. „Am văzut meciurile cu Dinamo Kiev și Olympique Lyon. în meciul cu Lyon, până la gol, am văzut o echipă foarte bine organizată. Este o echipă periculoasă când iese pe contraatac și la loviturile libere”, a spus Capello.
Egali cu BarcaTehnicianul italian crede partidele cu Steaua și FC Barcelona sunt la fel de importante. „Partidele simt diferite, dar la fel de importante. Evident, în Primera Division se poate recupera, dar Barcelona este un rival foarte puternic. O echipă ca Real Madrid trebuie
Primire de șefi de stat
li Presa spaniolă a fost 
impresionată de cum 
au fost întâmpinați 
galacticii.

București (MF) - Cotidianul spaniol ABC a scris, în ediția de luni, că jucătorii echipei Real Madrid au beneficiat la București de o primire rezervată în general șefilor de stat și subliniază că delegația madrilenă a călătorit pentru pri

Râul, căpitanul Realului, este principalul pericol pentru Steauamereu să muncească și să vrea mereu victoria”, a spus Capello.Tehnicianul echipei madrilene a afirmat că problemele Realului în apărare au fost rezolvate, după ce Sergio Ramos și Fabio Cannavaro au fost recuperați. Partida Stea
ma oară cu un avion ce-i poartă numele.„Primirea a fost la fel precum cea a șefilor de stat. S-a deschis Salonul Prezidențial al aeroportului, care s-a folosit doar în două ocazii anterioare, la vizita Suveranului Pontif și a președintelui francez Jacques Chirac. însă, în acest edificiu de marmură, nu a existat bandă de transport iar toți jucătorii au fost nevoiți să-și caute valizele”, scrie 

ua - Real Madrid va avea loc, azi, de la ora 21.45, va fi arbitrată de o brigadă din Italia, condusă la centru de Roberto Rosetti, și va fi transmisă în direct de Pro TV. Cotidianul spaniol Sport a scris că Real Madrid luptă la București, în meciul cu Steaua, pentru trei

David Beckham este jucătorul cel mai vânat de presăABC. ABC notează că echipa Real Madrid a putut călători cu un avion pe care i se afla inscripționat numele, nu pen

puncte de o valoare incalculabilă. „Real își joacă marți o mare parte din opțiunile sale de calificare, trei puncte de o valoare incalculabilă, care, necâștigate, ar aduce un mare prejudiciu prestigiului său european”, a notat sursa citată.

tru că ar fi achiziționat unul, ci pentru că firma care închiriat aeronava a permis acest lucru.
Liberalii europeni se pronunță 
pentru stabilitate în România 
și pentru continuarea fermă a 

reformelor economice și sociale, 
dar mai ales a celei morale

Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Graham Watson: „PNL 
.este un partid foarte puternic. Nu are nevoie să fuzioneze cu nimeni.

Dacă democrații vor să adere la PNL sunt sigur că propunerea va ti luată în 
i considerare. Dar ideea oricărei fuziuni trebuie să aibă la baza o platformă 

comună, nu poate pleca de la o căsătorie de conveniență. Am putea 
1 descoperi că mai multi oameni ar vota pentru cele două partide separate 
l decât pentru ele împreună

PNL a adus pentru prima, dată 
la București marea familie liberală 
europeană, în cadrul celui de-al 27 - lea 
Congres al Partidului European Liberal 
Democrat și Reformator. Reuniunea, 
desfășurată sub deviza „Lucrând 
împreuna pentru o Europă sigură și 
liberă”, este primul congres al unui grup 
politic european, organizat la București.' 
La eveniment au luat parte peste o 
mie de delegați ai celor 49 de partide 
membre.

In deschiderea Congresului, 
președintele liberalilor europeni Annemie 
Neyts-Uyttebroeck, a menționat că 
guvernul liberal din România a avut 
un rol decisiv în cadrul reformelor din 
țara noastră. ’Pot arăta puțini foști 
prim-miniștri, care s-au aflat pe prima 
pagină a ziarelor din România, care 
au avut o contribuție atât de mare la 
reforme ca premierul Tăriceanu", a spus

președintele liberalilor europeni.
Președintele PNL, Călin Popescu- 

Tăriceanu a subliniat că România a 
reușit, cu sprijinul esențial al liberalilor 
europeni, să vadă confirmată în acest an 
aderarea sa la Uniunea Europeană.

El s-a arătat convins că România va 
contribui la consolidarea proiectului 
european prin promovarea valorilor 
liberate.

în calitatea sa de prim-ministru, 
Călin Popescu-Tăriceanu a arătat că 
Executivul de la București este pe cale 
să adopte o strategie post-aderare, 
astfel încât cetățenii să poată beneficia 
cât mai rapid de avantajele integrării.

Totodată, România va juca un rol activ 
în cadrul UE și nu se va mărgini să fie 
doar un simplu beneficiar al politicilor 
comunitare, a spus liderul liberal.

în acest context, Tăriceanu a subliniat 
că proiectul european trebuie întărit 

prin continuarea extinderii UE, prin 

reducerea birocrației, prin dezvoltarea 
educației și cercetării și construirea unor 
noi parteneriate.

“Libera circulație a mărfurilor, a 
forței de muncă și capitalurilor este 
un principiu de bază care a favorizat 
dezvoltarea economică a statelor 
europene. Astăzi, unii politicieni îl ignoră 
Și promovează un discurs politic populist 
și agresiv împotriva migrației forței de 
muncă dinspre noile state membre, 
tocmai pentru a câștiga capital electoral. 
Ei speculează frica, în loc să promoveze 
performanța, competiția și încrederea!", 
a afirmat Călin Popescu-Tăriceanu.

La rândul său, președintele grupului 
liberal din Parlamentul European, 
Graham Watson, a accentuat că 
politica actualului guvern de a păstra 
stabilitatea pe scena politică în ultimii 
doi ani în România s-a dovedit crucială 
pentru succesul procesului de integrare 
europeană a țării noastre. El a apreciat 
că, dacă ar fi fost organizate alegeri 
anticipate, acest lucru s-ar fi dovedit 
extrem de destabilizator pentru aderarea 
României.

Graham Watson a identificat mai 
multe motive pentru care este necesar 
ca actuala coaliție de guvernământ să 
își ducă mandatul până la capăt. Cel 
mai important motiv este că guvernul 
Tăriceanu a dovedit că este performant, 
a început curățenia în politică, a 
deschis dosarele Securității, iar 
politicile economice liberale au crescut 
bunăstarea populației.

Mai mult ca oricând, liberalii români k 
trebuie să-și păstreze crezul politic

Președintele Liberalilor Europeni, 
Annemie Neyts a mulțumit liberalilor 
români pentru că au rămas fideli mișcării ' • 
liberate, deși au fost doriți și de alte 
formațiuni.

La rândul său. președintele liberal < 
Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că 
PNL și-a păstrat crezul politic în ciuda 
dificultăților parcurse și și-a exprimat 
convingerea că, odată cu intrarea 
României în Uniune, liberalii vor avea un 
viitor important în dezvoltarea acesteia. 
"Soluția pentru provocările care stau 
astăzi în fața întregii Europe sunt 
cete liberate, iar noi, liberalii, am fost 

-etichetați întotdeauna drept reformiști.
Suntem mândri de această etichetă 
și o folosim ca emblemă”, a mai spus 
Tăriceanu.

La rândul său, senatorul Cristian 
David, membru în Biroul Permanent 
Central al PNL, a declarat că „la 
începutul anilor ’90 PNL a fost singurul 
partid care avut curajul să își exprime 
convingerea politică pentru integrarea 
euro-atlantica a României, în ciuda unei 
societăți reticente și confuze și a unui 
mediu politic ostil".

David a arătat că niciun alt partid nu 
ar fi putut avea performanțe mai bune, 
având în vedere că PNL este în prezent 
singura formațiune politică românească / 
afiliată unei familii politice europene.

Cel mai important mesaj pentru 
viitorul și identitatea liberalilor este cel 
transmis de Graham Watson: "PNL este 
un partid foarte puternic. Nu are nevoie 
sa fuzioneze cu nimeni. Dacă democrații 
vor să adere la PNL sunt sigur că 
propunerea va fi luată în considerare. 
Dar ideea oricărei fuziuni trebuie să aibă 
la bază o platformă comună, nu poate 
pleca de la o căsătorie de conveniență".

(9SS99)
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

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

Vând ap. 2 camere (03)
• dKonontatț2 balcoane, Bdul Decebal, bl. 22, 
ultracentral, persoană fizică. Tel. 219764, 
0724/848493. (T)
• decomandate, 2 balcoane, etaj 3, Deva, Bdul 
Decebal, bl. 22. Tel. 214178,0728/030020. (T)
• lagent, to Bârcea Mare, fără intermediari, preț 
negociabil. Tel. 0254/231750. a)
• dec, bdul. N. Bălcescu, etaj intermediar, st 54 
mp, centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faian(ă, modificări, amenajat recent, posibilitate 
șii di.1 1130D00 ron neg, tel. 0788/165703, 
0745/302203. (Â4)

• zona M. Viteazul, bucătărie modificată, 
parchet gresie, faianță, ușă metalică, apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștită, preț 98000 ron, neg, 
tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona piață, parchet gresie, faianță, balcon 
mare închis, centrală termică, vedere la stradă 
preț 108.000 ron, neg, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (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)
• dec, etal 3, zona hotel Deva, fără modificări, 2 
focuri gaz, repartitoare, ocupabil în 24 ore, preț 
128.000 ron, neg, tel.0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• dec, suprafață mare, superamenajat zona 
BCR, centrală termică bucătărie modificată 
termopan, parchet nou, gresie și faianță bloc de 
4 nivele, preț 145.000 ron, neg, tel 0788/165703, 
232808.0745/302200. (A4)
• etaj 2, dec., 54 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, centrală termică parchet de stejar, gresie 
și faianță bine întreținut ocupabil pe loc, zona 
Kogălniceanu, preț 130.000 ron, neg, tel 
0788165703,0723/251498. (A4)
• dec, parter, 59 mp, hol central, parchet de 
stejar în camere, hol și 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, ocupabil azi, preț 36.000 euro, neg, 
tel.0788/165703,0745/302200. (A4)
• etaj Intermediar, zona Artima, parchet stare 
foarte bună gresie, faianță vedere in 2 părți, 2 
balcoane, bloc de cărămidă, ocupabil imediat 
preț 140000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 6&000 ron, neg, tel 
0745/302200,232808 (A4)

' • ec, 74 mp, zona Lie. Auto, contorizări, parchet 
stare bună bine întreținut vedere în 2 părți, preț 
36500 euro, neg, tel. 0788/165703,232808 (A4)
• semMucomindată tamopam, parchet 
gresie, faianță CT, balcon închis, et 1. zona 
Zamfirescu, 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)
• dec, CT, 2 balcoane, st 70 mp. Udo, preț nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• drcutt, central* termică zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• eenMecomandate, contorizări, etaj 3, zona 
Uzo Balcan, preț 72.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

J • Gojdu, Hoc turn, circuit centrală termică preț 

95.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona gM, etaj intermediar, dec, gresie, 
faianță parchet contorizări, preț 135.000 RON, 
neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Gojdu, circuit etaj 4, contorizări, preț 110.000 
RON, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
■ Bălcescu, dec, 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)
• wgent, zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, preț 108.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Zamfirescu, circuit parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec, gresie, faianță parchet 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• etaj 2, dec, centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• eta| 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• chcuft, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• eta| 3, uși schimbate, contorizări, parchet 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate bale superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Rori, neg, tel. 235208 0729/018866 (A6)

• nmeramenajat CT, termopane, complet 
mobilat și utilat ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208 0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupabil imediat et 2, zona bună preț neg, tel. 
235208 0724/620358 (A6)
• to drcdt pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot balcon închis cu 
termopane, complet contorizat exclus credit 
preț 98000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Goțdu, parter, semidec, stare bună 
contorizări, s=46 mp, preț 88000 RON, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței semidec, parchet balcon, 
contorizări, neamenajat, etaj 4, izolație italiană 
preț 97500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Banca Transilvania, dec, 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamffrascu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aiaoa AnnaM, 2 camere, bucătărie, baie, gaz
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
■ zonă contrată 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• to cktutt, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)
• dec, camera cu parchet balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)Cumpăr ap.2 camere (04)
■ w << d» i, plata imediat Tel. 215212 (Al)Vând ap. 3 camere (05)
• etaj 1, balcon, centrală termică gresie, 
faianță accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95.000 ron neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
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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 Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.
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• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, dec, 
fără modificări, balcon mare închis, centrală 
termică parchet, faianță boxă bine întreținut, 
preț 62.000 euro, neg, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (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)
• semkfecomandate, balcon, parchet, 
contorizări 2 focuri, etaj 1, zona Zamfirescu, preț
1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, et 1, 2 băi, garaj sub bloc, 
contorizări, zonă bună preț 52.000 euro. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent to zona Progresul, dec, balcon, hol, 
central, preț negociabil, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, In zona Scărișoara, etaj intermediar, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, to zona Dorobanți, etaj intermediar, 2 
balcoane, modificări, centrală termică preț 
165.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• Zamlbescu, dec, hol central, termopane, 
parchet, 1 baie, parter, balcon, 2 cămări, preț 
39.000 euro, gaz 2 focuri, tel. 0740/013971. (A2)
• B-dul Decebal, et. 3, dec, CT, 2 băi, 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 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec, CT, gresie, faianță 
parchet laminat, balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel; 0742/290024. (A3)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată In balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg, merită văzut tel. 235208 
0729/018866 (A6)
)» dec CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208 0729/018866 (A6)
• zona Hață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet cu toate aprobănle la zi, merită 
văzut preț neg, tel. 235208 0724/620358 
0729/018866 (A6)
• semidec, aranjat gresie, faianță parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 bă, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă, parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• dec, camere cu parchet contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON neg, tel. 231.800, 
0740/317313. (A9)

• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)Vâna case, vile (13)

• casă 2 camere, bed, bucătărie, bale, 
cute d grtkhi 1600 mp, fs 20 m, Deva, «tr. 
Horei TeL 0726/586386.(2/1640)

• caiă to Deva, str. Gh. Deja, nr. 11,2 camere, 
cămară beci, curte, grădină Informații la tel. 
0254/212355. (T)
• casă nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp, 
Pietroasa, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centralătermică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• cast nouă 14 km, Deva, 3 nivele, garaj, sc 800 
mp teren, canalizare, apă gaz +curent, preț 
65.000 euro, neg. Tel. 0722/564004. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
șl grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg, tel. 235208 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, noi, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg, tel. 
0745/640728 (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg, tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0745/786578 (A8)
• ingant bi Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 
231800,0740/317313. (A9)Cumpăr casă (14)
• regent cm* cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (APVând case la țară (17)
• cu 3 camere, bucătărie, cămară șură grajd, 
pomi, viță de vie, apă gaz, curte, grădină 
comuna Ciugud, 43, județul Alba. Tel. 221328 
după ora 20 (T)Vând garsoniere (19)

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

Vând ap. 4 camere (07)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

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

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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

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

A.

• dec, eL 1, zonă bună 2 balcoane, 2 băi, st 100 
mp, contorizări, preț 161.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• ugent to zona piața centrală dec., balcon, hol 
central, centrală termică preț 46.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Gojdu, et 2, semidec., parchet gresie, faianță 
2 băi, 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 garaj, amenajări deosebite și de 
calitate, tel. 0740/013971. (A2)
• Horea, et 1, dec, vedere în două părți, 
amenajat preț 53.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688 (AS)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec, 2 balcoane, 2 băi, et 1, 
neamenajat preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec, gresie, faianță parchet 
CT, garaj, boxă et intermediar, preț 70.000 euro, 
neg, tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec., gresie, faianță parchet 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• Hoc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018866. (A6)
■ zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel 231.800,0740/317313. (A9)

• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată 
contorizări, ocupabilă 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)
• zona Decebal -1. Maniu, etaj intermediar, dec, 
parchet, contorizări, stare bună ocupabilă 
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, Eminescu, 
preț, 76.000 r&n, neg., tel 0788/165703, 232809. 
(A4)
• decomandată central* termică parchet 
gresie, faianță balcon închis, st 38 mp, zona 
Opera, preț 750 mii, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)
• urgent decomandată contorizări, parchet 
gresie, faianță zona Dorobanți, preț 69.000 ron. 
Tel. 0745/639022, 0726/316796. (Al)
• dec, neamenalată contorizări, suprafață 
peste 35 mp, zona Poliția Județeană preț 75.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

• dec, contorizări, etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 54.000 RON, neg, tel. 0741/154401,227542 
seara. 'A2)
• dec, neamenalată vis-a-vis Contim, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, noamenajată etaj 4, preț 46.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec. Mantă gresie, suprafață peste 35 mp, 
Bd. Decebal, preț 82.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• zona MMs iemidec, etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona DorabanțL dec, gresie, faianță parchet 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• etaj 1, dea, gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)
• etaj ă dec, contorizări, repartitoare, parchet 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, neamenalată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223408 0720/38796,0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet 
vedere la stradă contorizări, preț 68000 RON, 
neg, tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• zona Mtoriță balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg, tel. 
2352080729/018866. (A6)
• zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358 (A6)

• urgent, zona Dacia, dea, et bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dadă1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288 (A8)

• zona Dadă 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 604)00 Ron, neg, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 

0746/779288 (A8)
• ganonta* doc, suprafață mare (415mp), 
cameră cu parchet contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă zona 
Dorobanți, preț 95.000 RON neg, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• doc, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 80.000 
hon negociabil, tel. 231308 (A9)Cumpăr garsoniere (20)
• drect de la proprietar, etaj intermediar, exclus 
Dacia și Micro 15 Deva, ofer 85.000 ron. Tel. 
0723/288282.(1)Vând terenuri (21)
• dout terenaf extravilan de 64)00 și 24700 mp 
în localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte 
în regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)

http://www.toptncb
mailto:office@toptech.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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Barul Tequila situat 
in Deva, te așteaptă 

fiecare si, intre 
orele 20.06-06.00 ta 

listracțieîtllll

Pentru rezervări 
sunați la: 

0721/951.722 
0720/323.366

A A DITEL NET vă oferă produse,
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
- rețele telefonice fixe și wireless
■ centrale telefonice, telefoane și faxuri
- sisteme de alarmă antiefracție 
• echipamente de telecomunicații
■ consultanță și secretariat

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea
Nr.9A
Tel: 0254217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-matt: cdinis@smart.ro REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

(64978)

Bvd. 
ULIU MANIU
L3 PARTER

Programeazi-te ta 
0254/220.190 pentru 
programul tâu per
sonalizat si benefl-- 
deși de 15% S
reducere. S

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

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

LA PREȚURI AVANTAJOASE

3FGSS>

(65051)

1
NU MAI M CU ZARUL..... CAUTA HAR-ULI

TEAM CONSULTING
I mining 
Evaluare
UM caia 
Msnsamwi

ACUM a momentul pentru EVALUAREA ANUALA A PERFORMANTELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TA!

Plata coneurential* sanctieneazi lipea performantei! 
Noi te ajutăm s« fțl Identifici și aă Iți M«olț> CAMPIONII!

Contecteazâ-ne acum la : email: anazsokQsmart.ro, toMax: 0284 230717, 
www.toamconauHlno.emart.ro

(65054)

V8 oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09-30.11.2006 
inf latei / fax. 0254/249.1 ll§ 

telefon. 0254/249.175 g

©FiUhHU
Vis a vis de McDonald's 

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

euro dus 
euro A/s-întors-15 zile s 
euro dus-întors-90 zile S

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS5

TrtCr FVCJI ALUMINIU PROFIU ~%-
■ flIAM TIRMOPAN ■ JMLUZILIVUT1CAU > RULOURI
• 10%REDUCERE
• GRATUIT: măturători, montaj, transport!

TEL 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA______________________
DEVA str Ion Crc.ingj bl 25 ap 2

COMPANIA NAȚIONALĂ DE POȘTĂ ROMÂNĂ S.A. 
DIRECȚIA REGIONALĂ DE POȘTĂ TIMIȘOARA

Organizează în data de 30.10.2006, la ora 11.00, la sediu 
din Timișoara, B-dul Revoluției, nr. 2, licitație deschisă cu stri
gare în vederea vânzării mijlocului fix: „Clădire Șoimuș" Str. 
Certejului, nr. 309A, loc. Șoimuș, jud. Hunedoara.

- Taxa de participare la licitație - 20 RON
- Garanția de participare la licitație - 7522,613 RON
- Prețul de pornire al licitației - 75.226,13 RON fără TVA.
Relații suplimentare referitoare la licitație se obțin la sediul 

unității sau la telefon 0256/499416, Serviciul Administrativ.

• toron Mnvlin, In Deva, zona Trident tel. 
0722/442789. (8/13.10)

• tn zona Sântandrel, la DN, st 5.000 mp, curent, 
apă, gaz tn apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție buni Ideal pt. 
Investiție, parcelare, construțle casă, firmă etc., 
acte la zl, urgent preț 16 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• tn Deva, zona Emlnescu, st 17D00 mp, parcelat 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară, poziție bună, Ideal pt. Investiție, 
construcție casă acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251488,0788/165 703. (A4)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004 (Al)
• Intravilan, Șoimuș, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• Intravilan, la DN 7, Intre Deva șl Slmerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utilItățl tn 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)

• Intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• teren Intravilan, s=U00 mp, F.S.= 26 m, 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, drum 
asfaltat preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7)
• Intravttan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect sl 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 șl depozit preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, SF- 
18, utilități In zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• olbr spre închiriere spațiu comercial central, 
Deva, 68 mp, amenajat, mobilat, 750 euro/lună 
cu taxe incluse, tel. 215212. (Al)
• garsonteri mobiatâ, 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)
• apartamant 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, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băl, living, garaj, 
curte, zonă semlcentrală 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)
e caut do închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobllat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pletonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• gara), zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866.(A6)
• dec, 2 băl, nemobilat, zona Creangă Deva, 
preț 150 euro/hmă tal. 231800,0745/511778 (A9)

Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• vând pwgim noi șl second cu 2 și 3 brazde 
pentru tractoare de 15 - 50 CP. Tel. 731494 (T)
• vând tractor U 650 cu remorcă și plug șl 
circular pentru tăiat lemne, preț 150 milioane lei, 
negociabil. Sat Hățăgel, comuna Densuș. Tel! 
775243,0742/061565. CDMobilier și interioare (47)
• vând birou pentru elev, canapea extensibilă 
dulap pentru haine, 2 fotolii, măsuță mobilă de 
bucătărie; efectuez menaj o zi/săptămână. Tel. 
0726/613054 (T)
• vând terestre și usi tâmplărie PVC și aluminiu, - ,
uși metalice șl uși de Interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)
• vând haite second hand, import SUA, Canada, 
en gros (bal oțl 50 kg); en detail în magazin, Deva, 
str. Rosetti, nr. 2. Tel. 227929. (3/13.10) ■
• vând rochi de seară modele diferite, mărimi 
40 - 44 Tel. 218084 0722/586808 0743/211074 (T)Artă, antichități, cărți, reviste (55)
• arnpâr catalog auto anii 199B - 2001. Tel. 
0723/227569. (T)Electrocasnice (56)

• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități tn zonă Zivol-Sadoveanu, preț 38 
euro/mp. tel. 223400,0724/168303,0742/005228. 
(A5)
• Hmlan, it 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, Tmorejmult, tn apropierea bisericii de 
pe Emlnescu, loc drept, strada asfaltată, preț 05 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/168303, 
0742/005228. (A5)

• rt MM mp, front stradal 15 m, utilități tn 
apropiere, între Sânthalm șl Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Intnvtan, at= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă curent, zona BArsău, preț 2,5 
euro/mp, neg„ tel. 0742/290024. (A3)
• tntrevtai, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă, 
gaz, curent zona Sântandrel, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024 (A3)
• Intravilan, rt= 5700 mp, fs: 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent, zona SAntuhalm, 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)

• M km de Deva, la șosea, 1300 mp, 3 rezer
voare, 100 mc, cuvă betonată magazin coope
rativă preț 150.000 euro. Tel. 215.212 (Al)
• mi Miriști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro. tel. *'78. (A8)

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, af 1978 unic proprietar, stare 
bună de funcționare, taxe la zi, ITP 2007, preț 
negociabil, piese rezervă Tel. 214504 (T)
• vând Dada 1310 break, af 1987, în stare bună 
de funcționare. Tel. 216756, 0741/740047, 
0720/632545.(T)Auto străine (37)

■ vând BMW 318 D, af 2003, recent adus tn 
țară stare impecabilă preț 15800 euro, 
negociabil. Tel. 0729/997522. (1/1810)

(mobile chirii (29)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat complet utilat, reparti
toare, apometre, Deva, I. Maniu, etaj 2, preț 130 
euro/lună Tel. 0744/570044 (T)
• primesc In gazdă tânără tânăr, nefumători 
sau alte vicii, condiții ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• oier pentru închiriere garsonieră In Deva, 
complet mobilată preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu intravilan, DN 7,1 
zona Ștrand, ST 1200 mp, preț neg., Tel. 210780. : 
(Al)

• vând Paugaot 309 D, motor 1,8 af 1988 4 
uși, grl-metalizat, baterie în garanție, 
cauciucuri de iarnă preț 2400 euro, nego
ciabil. Tel. 0254/610192, 0723/541417. 
(1/11.10)

• vând Paugaat 605 D 13 L, 12 v, geamuri șl 
oglinzi electrice, jențl Al 15 inch, eleron, nr. 
Franța preț 2300 euro. Tel. 0723/227569. (T)
• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metallzat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749.0722/519009. (T)

ECHIPAMENT

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE ■ IMAGINI 
GRAFICA > SIGLE
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e-mail: stamprod@rdslink.ro

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 18 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL

• cursuri și testări de limba engleză TOEIC _
• cursuri și testări de limba franceză TFI |

STIHL NUMĂRUL 1 MONDIAL 
PROMOȚIE

15 SEPT.-30 NOV.
Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
Deva, bd. Decebal, bl. I parter 
Deva. bd. 1. Maniu, bl. J parter 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 
Orăștie, str. Eroilor, bl.C I part.

tel: 230310 
tel: 230210 
tel: 712592 
tel: 244603

Brad. str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 612822

R VI I
D1RI( I l\
MAGAZIN

Oferă spre închiriere:
In salonul de înfrumusețare 

u pentru cosmetică - acesta
fiind utilat în totalitate.

AGNXS ȘTEFĂNÎȚĂ
Tel. 0721/245.696

ÎNSCRXE-TE ACUM LA CURSURI!
- AutoCad 2D șl 3D (începe In 17 oct.) 
Preț: 500 ron/50 ore.
- Contabilitatea IntermatliaU (începe In 
31 oct.). Preț: 550 ron/50 ore.

(56973)

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

• vând combini frigorifică mașină automată 
mobilă bucătărie, suspendată lemn masiv, 
mască chiuvetă servantă birou furnir cireș, 
mobili hol, mochete second, accesibil. Tel. 
218084 0722/586808 0724/643045.
• vând Mgkter Arctic mare, 2401, stare foarte 
bună preț 230 ron. Tel. 213355. (T)
• vând urgent aragaz cu 4 ochiuri șl cuptor, 
stare foarte bună in Deva preț 200 ron. Tel. 
0722/564004 (T)
• vând frigider Zlll, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 230 ron. Tel. 0720/400422. (T)

• vând ISO de ol rasa Țurcană Tel. 
0722/442789.(8/13.10)Plante și animale, agroali- mentare (57)

• vâna pard mari 170-190 kg și purcel între 45- 
65 kg. Tel. 210900,0744/611145. (7)
• vând vital 4 luni, vlțea 2 ani, 450 kg. Tel. 
02M«48905, după ora 17 șl nr»O3PM5, (T)Instrumente muzicale (60)
• vând acordeon Hohner, 120 bați, registru 
normal, înalte șl joase, preț 10 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0726/621049. (T)

Stimați cititori credincioși în exclusivitate o 
MINUNE DUMNEZEIASCĂ, MĂICUȚA ANA, vi 
deschide cartea sfântă pentru orice probleme 
ați avea, legate de vrăji, boli, sau blesteme. 
MĂICUȚA ANA, deține cele mai puternice 
ritualuri, rugăciuni secrete, leacuri sfinte, 
plante și uleiuri făcătoare de minuni, apă 
sfântă adusă din râul Iordan - în toate folosite 
pentru a îndepărta răul și a alina sufletul ți 
corpul de bolile fără leac.
Numai puterea ți credința ei vă poate ajuta. 
Presoanele ce nu se pot deplasa la mănăstire 
pot fi ajutate ți telefonic.

Doina, mii de mulțumiri MĂICUȚEI ANA că mi-a adus soțul înapoi numai 
prin rugăciuni.
Simona din Deva, mulțumesc MĂICUȚEI ANA pentru că mi-a dezlegat 
cununiile.
Ion, mulțumesc MĂICUȚEI ANA pentru că mi-a vindecat fiul de 
alcoolism.
V-o recomandăm cu încredere!

TEL. 0728.799.350 (66777)

S.C. D8C Food 
Ingredients SRL 

Satu Mare
ANGAJEAZĂ

Reprezentant Vânzări 
pentru punctul de 

lucru din Hunedoara
Cerințe:
- Studii medii/supe- 

rioare
- Cunoștințe operare PC
- Posesor carnet de 

conducere categ. B
Relații: fax: 

0261/769008, officeadsc- 
foodingredients.ro

(66181)

SC CHIMSPORT SA, !

cu sediul în Orăștie, Str. 
Codrului, nr. 24, ’

organizează interviu 
j pentru ocuparea 

unui post de

i Inginer automatist, i
• în data do 30.10.2006, ■ 

ora IO.
Curriculum vitae se va ( 

depune la Departa
mentul Personal al

I societății până în data | 
I de 26.10.2006, ora 15. |
I Informații suplimentare ■ 
I la telefon ■
1 0254/241670, interior 1 
‘ 140,137.
’ (66668) *

bma — — — — — — — —

ANGAJEAZĂ
personal peatiu Departea—

- reprezentanți*) vtaziri

«F

(66470

mailto:cdinis@smart.ro
anazsokQsmart.ro
http://www.toamconauHlno.emart.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
foodingredients.ro
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Altele (61)
• cumpâr Uzi și paleți de plastic, plata pe ioc. 
Tel. 0723/227569. CD
• vând umbrele Windproof de damă și bărbați, 3 
ani garanție. Tel. 0723/227569,214664. (T)Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cojocaru Cristina Ana Maria. Se declară nul. 
(3/16.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cojocaru Mihaela. Se declară nul. (4/16.10)înstări servicii (72)
• 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. CD
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)Oferte locuri de muncă (74)
• angajez conrectloi geam termoizolant ev
urile se primesc lâ tel/fax 0254/233243. C/13.10)

• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Deva, 2 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator subansambluri, Călan, 20 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• montator subansambluri, Deva, 3 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 30 
posturi, data limită 31.16 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansambluri, Orăștie, 12 posturi, 
data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• muncitor recalificat în agricultură, Călan, 29 
posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat în agricultură, Hațeg, 21 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor recalificat în agricultură, Hune
doara, 25 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• muncitor recalificat în agricultură, Hune
doara, 8 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor recalificat in agricultură Lu pen i, 28 
posturi, data limită 18.12. Tei. 213244, orele9 ■ 16.
• muncitor recalificat în agricultură Orăștie, 3 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat în agricultură, Petrila, 2 
posturi, data limită 6.1-1. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat în silvicultură, Brad, 5 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la amhalarea produselor 
solide șl semisolide, Petroșani, 2 posturi, data 
limită .10.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor recalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 30 posturi, data 
limită 30.11.Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granule, Deva, 5 posturi, 
aata limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

i - n

' SC FAVIOR VIDRA SA ORĂȘTIE
. - societate în reorganizare judiciară - organizează
vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ, în data de 17.11.2006, 
ora 12.00, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. 
Hunedoara a următoarelor bunuri imobile:

1. Apartament reprezentanță București.
Imobilul este situat în București, Calea Moșilor, nr. 286, 

bl. 30A, etaj 10, sector 2, fiind compus din 4 camere, 2 băi, 
2 balcoane, bucătărie și hol, în suprafață de 80,27 mp 
(434.100 lei RON +TVA)

2. Magazin Târgu Mureș
Spațiul comercial este situat în Târgu Mureș, Str. Repu

blicii, nr. 29 (în zonă centrală), fiind compus din 2 camere, 
hol și 2 grupuri sanitare, în suprafață de 70,69 mp (354.800 
lei RON+TVA)

3. Magazin de prezentare, Orăștie
Imobilul este situat în Orăștie; Str. Armatei, nr. 3, jud. 

Hunedoara, în zona central-comercială, este complet finisat 
și are o suprafață desfășurată de 257 mp (710.000 lei 
RON+TVA).

Garanția de participare la licitație este de 10% din 
valoarea bunului pentru care se licitează.

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

(66710)

• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 2 posturi, data 
I imită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 10 posturi, data 
limită 3.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 4 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 19.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 25.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hunedoara, 20 posturi, 
data limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 300 posturi, data 
limită 1.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 4 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor In activitatea de gospodărire a 
șpanului, Simeria, 3 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat în industria confecțiilor, 
Deva, 50 posturi, data limită 10.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor recalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 23 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 5 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 10 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 10 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Aninoasa, 58 posturi, data 
limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 25 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 25 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244. orele 9 ■ 16
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 22 posturi, 
data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 6 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Lupeni. 10 posturi, data 
limită 1.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recafificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 40 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244. orele 9 ■ 16

• muncitor recafificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Vulcan, 100 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• operator bobinator electronic și rețele, Deva, 1 
post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• operator hotărâtor electronic și rețele, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.10.*Tel. 213244, 
orele 9-16.

o operator condtyfonara și prelucrare plante 
medicinale, Orăștie, 1 post, data limită 18.10. Tel. 
213244, orele 9-16
o operator confecții industriale, îmbrăcăminte 
din piele și înlocuitori, Brad, 4 posturi, data limită
26.10. Tel. 213244, orele 9-16.
o operator confecți industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, Brad, 10 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
o operator confecți industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, Brad, 28 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• operator la mașini de etichetat. Hunedoara, 1 
post, calificare în domeniu, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16
o operator la mașini unelte cu comandă 
numerică, Orăștie, 3 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16
o operator roboti industriali, Hunedoara, 2 
posturi, data limită31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 

o operator umplera recipiente gpl, Hunedoara, 
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16 
o ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16
o ospătar, Deva, 4 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
25.12. Tel. 213244, orele 9-16
o ospătar, Hunedoara. 4 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9 -16
o ospătar, Orăștie, 8 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o patlser, Deva, 3 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16
o paznic, Călan, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
o paznic, Uțieni, 2 posturi, data limită 20.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• pompier spedalst, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 19.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 6 
posturi, data (imită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara. 7 
posturi, data limită30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• satabrizor, Lupeni, 35 posturi, data limită 1.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător veNcule, Deva, 1 post, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16
• spălător vehlade, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 25.10. Tel, 213244, orele9 -16

• sthnjftorist, Hunedoara, 3 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• strungar universal, Simeria, 3 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• sudor ta mediu protector, Simeria, 5 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 20 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 21.16 
Tel. 213244, orele 9-16
• sudor. Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16
• șef boou aprovizionare desfacere, Deva, 1 
post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• șofer autobuz. Brad, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călări, 1 post, data limită30.10. Tel. 213244, orele 

9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post, data limită 31.16 Tel. 213244, 
orele9-16
• șofer de autoturisme și camionete, Lupeni, 1 
post, data limită 1616 Tel. 213244, orele 9 -16

Decese (75)

Sr Colectivul orașului Simeria este alături de colegul lor ec. Brândușa Mircea Călin, în greaua durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a tatălui său
BRÂNDUȘA EMHIAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

(66708)

Colectivul Secției de Cardiologie a Spitalului Județean 
S r Deva transmite sincere condoleanțe familiei dr. StrăuțNicolae la greaua încercare pricinuită de trecerea în neființă a mamei

AURELIA STRĂUȚ

• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 8 
posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16
• tâmplar universal călan, 2 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16
• tâmplar universal, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• tâmplar universal, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• taptter, Deva, 10 posturi, data limită 1611. Tel. 
213244, orele 9-16
• tehnician dentar, Hunedoara, 1 post, data 
limită 1611. Tel. 213244, orele 9 -16
• tehnldan electromecanic, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• tehnician electromecanic. Hunedoara, 8 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 -16

• tricotor manual Deva, 14 posturi, data limită
30.16 Tel. 213244, orele 9-16
• turnător formator, Călan, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. - 
213244, orele 9-16
• vânzător, Hatag, 9 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
3611. Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
30.16 Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Lupeni 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16

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

Tri+ewinf tvs TMuvâ-s^l Avio+-»*4«4 t-wși servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

ANUNȚ
în perioada 17-20 octombrie 2006 Primăria municipiului Orăștie, 

prin compartimentul arhitect șef, lansează propunerea unui atelier de 
creație arhitecturală și urbanism la care vor participa 16 studenți însoțiți 
de un cadru didactic din cele patru centre universitare. Obiectivele care 
vor fi abordate sunt necesare și urgente pentru dezvoltarea urbanistică, 
pentru care s-au întocmit 8 teme de proiectare după cum urmează:

A. Proiect de urbanism și amenajarea teritoriului:
■ Cartier rezidențial Dealu Mic
■ Reabilitarea peisageră a Parcului Tinerelului și detalii ale spațiilor de 

joacă
■ Studiu preliminar pentru stabilirea zonei de protecție a monumentelor
• Studiu de fluidizare a circulației
B. Proiectare (idei de proiect de arhitectură)
• Extindere Muzeu de etnografie și artă populară
C. Detalii de amenajare a spațiului urban
• Reabilitarea grup sanitar public, fântână și loc de odihnă în Piața 

Victoriei
■ Refacere fațadă și amenajare spațiu la moara de apă inclusiv a roții 

de moară
D. Conservarea patrimoniului
■ Punerea în funcțiune a bastioanelor zidului cetății medievale
Această inițiativă vine ca urmare a deschiderii pentru cunoașterea a 

celor mai.noi curente și tehnici în domeniul arhitecturii și urbanismului 
cât și a necesității de obținere, fără fonduri alocate în prealabil, a unor 
proiecte mici, care sunt necesare la proiectele de finanțare prin fonduri 
nerambursabile.

(66744)

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara

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

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv ‘ tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

(32135)

Primăria orașului Geoagiu solicită un 
ajutor umanitar constând din materiale de construcție: 
(uși, geamuri, țiglă) și mobilier casnic pentru reconstru
irea și dotarea caselor dărâmate de viitura Văii Geoa- 
giului din luna Iunie 2006.
Persoanele care doresc să facă donații sunt rugate să 
sune la Secretariatul Primăriei Geoagiu, tel. fax: 
0254/248080,0254/248881. (66693)

*■ PENTRU TINE

Când viața îți este grea, durerea te 
apasă, când sufletul țt-e trist, dușmanii 
nu te lasâ, când plouă cu necaz și totul 
este închis, atunci gândește-te și sun-o 

pe Măicuță Paraschiva, o carte 
deschide și speranțele se arata, 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 
Erin telefon mi-a alungat blestemele din 

imilie.
Sunt Camelia și Dumnezeu s-o binecu
vânteze pe Măicuță Paraschiva, 
care pri rugăciunile oi m-a vindecat de 
o boală fără speranță. (6658®
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
m'”SAriau

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționa- 
rfor pentru data de OU 1.2006, la sediul cfinSitnena, str. Atelierelor, 

nr. 32, cu urrnlfi.Mlț^*
1. Aprobarea

Simeria.

2. Aprobarea 
Constitutiv al S.C

în cazul h care Adunarea Generală nu va fi statutară se va desfășura 

o nouă Adunare Generală în dua de 02.11.2006. la aceeași oră și în 
același kx.

.GRAMPET BUrrVRI" SA.

societății' al Actului

RadKțbi null isuml rmponsab ItrtM pmtni conținutiâ
dttmbalw ds midi șl num șmHLIMi

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro


marți, 17 octombrie 2006
• Premiul pentru umor. Dramaturgul Neil Simon, autor al unor succese de pe Broadway precum „Un cuplu ciudat", „Desculț în parc" și „Jurnalul lui Eugene Morris Jerom", a primit, duminică, premiul Mark Twain din partea Centrului Kennedy, „pentru umorul unic tipic american". (MF)
Nu mai este un sex symbolLos Angeles (MF) - Timp de aproape 40 de ani, Richard Gere a personificat ideea de perfecțiune masculină la Hollywood. Actorul a jucat roluri de bărbați chipeși în filme precum „Yankeii”, „American Gigolo”, „Ofițer și gentleman”, „Frumușica” sau „Chicago”.Aflat la Roma, unde și-a lansat cel mai recent film al său, „Hoax”, în cadrul Festivalului International de Film, actorul a fost întrebat dacă încăse mai percepe pe sine ca acel „chipeș” al Hollywood-ului. Gere a declarat: „Am 57 de ani. Cât timp pot să mai fiu un sex symbol? Hai să fim realiști.”întrebat care este secretul pentru aspectul său foarte atletic, actorul a roșit și a declarat glumind: „Multă chirurgie estetică. O dată pe lună”. Devenind serios, actorul a spus că fiul lui, Homer, în vârstă de 6 ani, și soția lui, Carey, sunt cei datorită cărora își menține forma fizică.

Renunță la 
HollywoodRoma (MF) - Regizorul american Martin Scorsese a declarat că va renunța o vreme să mai facă superproducții hol- lywoodiene, în ciuda succesului filmului său recent lansat „Cârtita”, pentru că marile studiouri de la Hollywood impun limite creativității regizorilor. „Cred că decopăr faptul că, atunci când bugetul este mare, poți să-ti asumi mai puține riscuri”, a spus Scorsese în timpul conferinței de presă de la Roma.

Blocați
Bejjxj (MF) - Un 
incendiu care a izbuc
nit ieri la o mină de 
cărbune din nordul 
Chinei a blocat în sub
teran 28 de mineri. în 
momentul în care a 
izbundt incendiul, 
peste 60 de persoane 
lucrau în mina de 
cărbune Fengfeng din 
provincia Hebei, 
potrivit agenției Xin
hua. în 2005, arca 
3300 de incendii, 
inundații și alte acci
dente au provocat 
moartea a aproxima
tiv 6.000 de mineri pe 
întreg teritoriul chinez, 
estimează autoritățile 
de la Beijing.

Puii de vidră s-au născut în luna august, la grădina zoologică Hellabrun din Munchen. (Foto: EPA)

Reguli noi pentru OscarLos Angeles (MF) - Reguli valabile din acest an pentru categoria cel mai bun film străin a premiilor Oscar și-au pus amprenta asupra peliculelor propuse de diferite țări și vor influenta și decizia privind nominalizările. Potrivit uneia dintre noile reguli, filmele eligibile la această categorie nu trebuie să fie în limba oficială a tării care le-a propus. O altă noutate este sistemul de vot în două etape. După ce o comisie de vot standard va reduce numărul filmelor de la circa 50 de propuneri la 9 pelicule, o altă comisie - formată din zece membri aleși aleatoriu din prima comisie, zece membri din Los Angeles ai Academiei și zece membri din zona New York - va vedea cele 9 filme în decursul unui maraton de trei zile și va alege cele cinci nominalizări.

I Mii de rațe de cau- I ciuc au plutit duminici pe I râul Suchitlan din Suchi- i toto, El Salvador. Localnicii au cumpărat cu 5 dolari câte o rată, banii fiind folosiți pentru ajutorarea familiilor de polițiști, morfi la datorie. (Foto:EPA)

Seism în HawaiiHawaii (MF) - Un seism puternic s-a produs duminică, în arhipelagul Hawaii, dar potrivit primelor informații nu s-au înregistrat victime, a declarat Linda Lingle, guvernatorul acestui stat american. „Nu există informații în legătură cu eventuale victime”, a spus Lingle într-un interviu acordat unui post de radio din Hawaii și redifuzat de CNN.Un puternic seism cu magnitudinea de 6,3 grade s-a produs duminică în insulele Hawaii, a anunțat Institutul american fie geofizică (USGS). „Nu este așeptată producerea unui val seismic”, a anunțat la rândul său Centrul de alertă pentru tsunami din Hawaii.
Contestă decizia de adopție
■ Decizia de adopție a 
unui copil obținută de 
Madonna este contes
tată în Malawi.Blantyre (MF) - Decizia de adopție temporară a unui băiețel în vârstă de 13 luni din Malawi obținută de Madonna, săptămâna trecută, va fi contestată în justiție de mai multe asociații pentru drepturile omului din acest stat african.„Am decis să cerem anularea deciziei prin care Madonna a obținut autorizația temporară de a adopta un copil din Malawi”, a anunțat Justin Dzodzi, președinte al Comitetului consultativ al drepturilor omului, format din 76 de organizații. Comitetul a făcut, ieri, apel la un tribunal din capitala administrativă a statului

Malawi, Lilongwe. Dzodzi a indicat că apelul lor se sprijină pe argumente constituționale, conform cărora o persoană care nu locuiește în Malawi nu are dreptul de a adopta un copil din această țară.Madonna a plecat vineri din Malawi, după ce a obținut o decizie temporară din partea înaltei Curți din Lilongwe prin care i se permite să-l adopte pe David. Băiețelul nu a părăsit țara odată cu vedeta din cauza întârzierii unor formalități. Avocatul Madonnei, Alan Chinuia, a explicat că justiția a fixat un termen de 18 luni pentru a se definitiva procesul de adopție. Starul american a stat o săptămână în Malawi pentru a vizita proiectele pe care le sprijină în beneficiul copiilor rămași orfani din cauza maladiei SIDA.
Apără
■ Actrița Nicole Kidman 
apără cauza femeilor din 
Kosovo ca ambasadoare 
a ONU.Priștina (MF) - Actrița australiană Nicole Kidman (39 ani), numită în ianuarie ambasadoare a bunăvoinței din partea ONU, a sosit duminică în Kosovo pentru o vizită de două zile, consacrată promovării cauzei femeilor înainte de stabilirea statutului final al acestei provincii din Serbia.Actrița s-a întâlnit cu reprezentantele mai multor organizații pentru drepturile femeilor din această provincie, formate din mamele celor dispăruți în războiul din Kosovo (1998 - 1999) și din victimele

femeile din Kosovo

Kidman dorește să fie vocea femelior din Kosovo (Foto: epa)violentelor intrafamiliale. „Mă aflu aici în calitate de ambasadoare a bunăvoinței pentru a afla informații despre cauza
voastră și pentru a fi alături de voi în acest moment critic pentru viitorul provinciei Kosovo și doresc să fiu vocea prin

intermediul căreia să vă exprimați dacă doriți”, a spus actrița în timpul recepției organizate în onoarea sa la Priștina. Nicole Kidman, care en deja ambasadoare a bunăvoinței din partea UNICEF din 1994, ocupă din ianuarie a- ceeași funcție din partea Fondului Națiunilor Unite pentru Femei (UNIFEM), creat cu scopul de a promova egalitatea între sexe în lume.„Vizita actriței a fost un mare eveniment pentru noi. Ea ne-a adus sprijin moral într-un moment în care organizația noastră este într-o situație dificilă”, a comentat Sakibe Doli- Dobruna, președintă a organizației împotriva violențelor intrafamiliale „The Good House” de la Djakovica.
Se căsătoresc la vila lui Clooney
■ Actorii Tom Cruise și 
Katie Holmes se vor 
căsători în Italia, con
form presei locale.Los Angeles (MF) - Actorii americani Tom Cruise și Katie Holmes se pregătesc să se căsătorească luna viitoare în Italia, la vila pe care actorul George Clooney o deține în această tară, conform presei

locale, scrie The Sun. Conform presei locale, cuplul holly- woodian botezat TomKat a cumpărat pentru 3,5 milioane de lire una dintre cele trei proprietăți deținute de Clooney în orașul Laglio din nordul Italiei, pentru a o utiliza în timpul călătoriilor în Europa.Katie (28 ani) și Tom, care au o fetită în vârstă de cinci luni, Suri, s-au hotărât să facă o nuntă italiană, pentru că

relația lor a fost confirmată public printr-un sărut, în timp ce Cruise filma la Roma pentru lungmetrajul de acțiune „Misiune: Imposibilă III”. Ziarul local informează că nunta va avea loc pe 23 noiembrie.Ceremonia pentru căsătoria civilă va avea loc la luxoasa vilă în care locuiește Clooney și va fi oficiată de primarul satului.
Dovlecarii Phmipp-sthal, în apropiere de Berlin, a devenit „satul dovlecarilor”, aproape fiecare fermier vânzând o mare varietate de do- vleci, din august până în octombrie. (Foto: epa)


